ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Α.Π. 62109

Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ
για το φράγμα του Ιλίσου στον Τίγρη ποταμό, στην περιοχή του Βόρειου
Κουρδιστάν
Το τουρκικό κράτος κατασκευάζει ένα μεγάλο φράγμα, το φράγμα του Ιλίσου, πάνω στον Τίγρη
ποταμό, στην περιοχή του Βόρειου Κουρδιστάν. Το φράγμα αυτό αποτελεί, αυτή τη στιγμή, το πιο
καταστροφικό «αναπτυξιακό» έργο στην τουρκική επικράτεια από κοινωνική, οικολογική και
πολιτιστική άποψη.
Η ολοκλήρωση των έργων και λειτουργία του φράγματος θα σημάνει τη βύθιση μιας μεγάλης και πολύ
σημαντικής ιστορικά και αρχαιολογικά περιοχής στο Χασάνκεϊφ. Την κατασκευή του φράγματος έχει
αναλάβει μια κοινοπραξία επτά εταιρειών. Ωστόσο, στη μεταφορά σημαντικών μνημείων της περιοχής
σε άλλο σημείο εμπλέκεται η ελληνική εταιρεία «Κορρές Μηχανική», η οποία προβλέπεται να
ξεκινήσει τις εργασίες της άμεσα.
Το τουρκικό κράτος, µε την ολοκλήρωση αυτού του φράγματος, επιχειρεί:
– να βυθίσει μια πολύ σημαντική για τον κουρδικό λαό περιοχή,
– να ελέγξει πλήρως τους υδάτινους πόρους του ποταμού Τίγρη, εμποδίζοντάς τους να φτάνουν
πλέον στις γειτονικές επικράτειες του Ιράκ και της Συρίας,
– να πιέσει ακόμα περισσότερο τις κουρδικές περιοχές της Ροζάβα αποκόπτοντάς τες από αυτούς
τους υδάτινους πόρους.
Το φράγμα του Χασάνκεϊφ αποτελεί, συνεπώς, όχι απλά ένα ακόμα καταστροφικό φράγμα για την
οικολογία της ευρύτερης ιστορικής περιοχής της Μεσοποταμίας, αλλά ένα ακόμα χαρτί που πέφτει
στο τραπέζι του γεωπολιτικού ελέγχου της.
Ο αγώνας ενάντια στο φράγμα του Ιλίσου είναι και δικός µας αγώνας, γιατί η Μεσόγειος θα σβήσει τις
φλόγες του πολέμου και του θρησκευτικού µίσους, µόνο μέσα από την αλληλεγγύη και συνεργασία
των λαών, μέσα από την ακύρωση των επεκτατικών γεωπολιτικών και πολεμικών σχεδίων.
Η Διεθνιστική Αλληλεγγύη είναι το Όπλο µας.
Καμία συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας «Κορρές Μηχανική» στα έργα για την ολοκλήρωση και
λειτουργία του Φράγματος του Ιλίσου στο Χασάνκεϊφ του Βόρειου Κουρδιστάν (Τουρκία).
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