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 Θέµα 2: ∆ιαπολιτισµικός διάλογος 
 
 Συλλογή υλικoú 
 

 
 

 
 
TF 203 Φόνος τιµής 
 
Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύθηκε στις 23.2.2005 στην «Badische Zeitung», µια γερµανική περιφερειακή 
εφηµερίδα (συντάκτης:  DIETER STÄCKER)  
 
 
TF 203/1 Τρεις πυροβολισµοί στο όνοµα της τιµής  
 
Η νεαρή Κούρδη Hatun Sürücü σκοτώθηκε από πυροβολισµό σε µια στάση λεωφορείου στο  
Βερολίνο-Tempelhof, επειδή στους αδελφούς της δεν άρεσε ο δυτικός τρόπος ζωής της.  
 
«Στο έδαφος υπάρχουν κίτρινα και κόκκινα τριαντάφυλλα, στον τοίχο κρέµεται µια επιστολή.  «Είχες τόσα 
πολλά µπροστά σου, θα µας λείψεις πολύ», µια νέα γυναίκα γράφει στη φίλη της.  Σε ένα δεύτερο κοµµάτι χαρτί 
που κρύβεται ανάµεσα στα λουλούδια γράφει: «Ελπίζουµε ότι είσαι τώρα σε έναν καλύτερο κόσµο». Το πένθος 
είναι για την Hatun Sürücü. Στις 7 Φεβρουαρίου η 23χρονη Κούρδη δολοφονήθηκε µε τρεις πυροβολισµούς 
στο κεφάλι σε µια στάση λεωφορείου στην περιοχή Tempelhof του Βερολίνου. Τρεις από τους αδελφούς της 
είναι εντωµεταξύ υπό κράτηση, εν αναµονή των σχετικών ερευνών. Υπάρχουν υποψίες ότι δολοφόνησαν την 
αδελφή τους για να διασώσουν την υποτιθέµενη πληγωµένη οικογενειακή τιµή.  
 
Αυτή η περίπτωση δεν θα είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα προηγούµενα οκτώ χρόνια και µόνο στο 
Βερολίνο 45 γυναίκες έχουν στραγγαλιστεί,  µαχαιρωθεί, πνιγεί ή πυροβοληθεί στο όνοµα της τιµής  – όπως η 
Hatun Sürücü, η οποία έπρεπε να πεθάνει επειδή είχε αφήσει το σύζυγό της και την οικογένειά της καθώς 
θέλησε επιτέλους να ζήσει σύµφωνα µε τους δικούς της κανόνες και επειδή αρνήθηκε σταθερά να φοράει 
µαντίλα στην καθηµερινή ζωή. Η πόλη συγκλονίστηκε για λίγο, αλλά σύντοµα επέστρεψε στην κανονική της 
ζωή  – µια πολύ κανονική αντίδραση σε πολύ κανονικές περιπτώσεις εγκληµάτων. Αλλά αυτή τη φορά η 
υπόθεση εξελίχθηκε διαφορετικά, όταν αρκετοί µαθητές στο σχολείο Thomas- Morus - Hauptschule στο 
Neukölln ενέκριναν τη δολοφονία.  Κυκλοφορούσαν φράσεις όπως «ήταν δικό της το λάθος» και «η πόρνη 
κυκλοφορούσε σαν Γερµανίδα».  
 
Ο διευθυντής,  Volker Steffens,  πήρε την πρωτοβουλία και σε µια ανοικτή επιστολή προς τους µαθητές, τους 
γονείς και τους δασκάλους προειδοποίησε για τις συνέπειες: «∆εν θα ανεχτούµε οποιαδήποτε παραβίαση της 
ελευθερίας. Εκείνοι που έχουν έρθει εδώ πρέπει να δείξουν θέληση να ενσωµατωθούν». Οι σχολικές αρχές και 
ο αρµόδιος γερουσιαστής, Klaus Böger (SPD), δεν θέλουν να κρύβουν άλλο το  ακανθώδες θέµα κάτω από το 
χαλί, αλλά να συζητήσουν ανοικτά µε µαθητές και γονείς τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνικοτήτων, 
θρησκευτικών οµάδων και πολιτισµών.  
 
Μαθητές επιχαίρουν για την «δίκαιη» κατά την γνώµη τους πράξη: «Φταίει η ίδια» 
 
«Χαρακτηρισµοί αυτού του είδους από τους µαθητές δεν είναι καινούργιοι», αναφέρει η διευθύντρια ενός 
δηµοτικού σχολείου στο Kreuzberg, που έχει µεγάλο αριθµό µαθητών τουρκικής καταγωγής. Ένας συνάδελφός 
της προσθέτει: «Ιδιαίτερα στα αγόρια, το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι γυναίκες όπως η Hatiun Sürücü 
θα έπρεπε τουλάχιστον να τιµωρούνται είναι τροµακτικά υψηλό».  
 
Η Hatun Sürücü, όπως και δεκάδες χιλιάδες άλλοι Τούρκοι και Κούρδοι, µεγάλωσε στην  περιοχή   του 
Βερολίνου Kreuzberg  – µαζί µε πέντε αδελφούς και τρεις αδελφές. Όταν ήταν δεκαέξι, στάλθηκε πίσω στη 
χώρα προέλευσής της από την αυστηρά συντηρητική οικογένειά της και παντρεύτηκε εκεί µε έναν ξάδελφο. Η 
νεαρή γυναίκα συµφώνησε προφανώς µε τον προκανονισµένο γάµο. «Αγάπησα το σύζυγό µου, διαφορετικά δεν 
θα είχα επιστρέψει  στην Τουρκία», είπε µερικά χρόνια πριν σε µια συνέντευξη στο «Berliner Tagesspiegel» 
(µια  καθηµερινή   εφηµερίδα του Βερολίνου). Η γέννηση του γιου της χαιρετίστηκε επίσης από τη νεαρή 
γυναίκα: «Ήταν ένα παιδί που θέλαµε».  
 



Μόνο όταν προέκυψαν σοβαρά προβλήµατα µε το σύζυγό της και την αυστηρά θρησκευόµενη οικογένειά του  
τον χώρισε η Hatun Sürücü και επέστρεψε στο Βερολίνο µε το γερµανικό διαβατήριό της. Εκεί µετακόµισε 
αρχικά σε ένα σπίτι που λειτουργεί η Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (ένας προτεσταντικός 
οργανισµός νεολαίας και µέριµνας), τελείωσε το σχολείο και άρχισε να εκπαιδεύεται ως ηλεκτρολόγος, κάτι 
που ολοκλήρωσε επιτυχώς µε το πρακτικό µέρος της κατάρτισης πριν µερικές εβδοµάδες. Ζούσε εδώ και 
µερικά χρόνια µόνη µε τον τώρα πεντάχρονο γιο της.  
 
«Ήταν φιλικό κορίτσι που απολάµβανε τη ζωή, της άρεσε να βγαίνει και είχε πολλούς φίλους», είπε µια 
γειτόνισσά της. «Μιλούσε τέλεια γερµανικά», πρόσθεσε µια άλλη µε εκτίµηση. Αλλά ο τρόπος ζωής της νέας 
γυναίκας ήταν ένα έγκληµα άξιο θανάτου στα µάτια της συντηρητικής µουσουλµανικής οικογένειάς της - η 
αστυνοµία του Βερολίνου υποθέτει οπωσδήποτε ότι ο φόνος τιµής αποφασίστηκε σε ένα οικογενειακό 
συµβούλιο και προγραµµατίστηκε και εκτελέσθηκε από τους τρεις αδελφούς (ηλικίας 18,.24 και 25) του 
θύµατος. µΕτά από αυτό, ένας από τους αδελφούς προσέλκυσε την αδελφή του τηλεφωνικώς στην περιοχή της 
στάσης του λεωφορείου και ένας άλλος αδελφός πυροβόλησε την αδελφή του πολλές φορές από πολύ κοντά. Η 
νεαρή γυναίκα χτυπήθηκε στο κεφάλι και στο και ανώτερο µέρος του σώµατος και πέθανε στον τόπο του 
εγκλήµατος.  
 
Η αστυνοµία αρχικά υποπτεύθηκε τον πρώην σύζυγο του θύµατος για το έγκληµα, αλλά σύντοµα 
επικεντρώθηκε στους τρεις αδελφούς, οι οποίοι εντωµεταξύ τέθηκαν σε κράτηση.  Αν και οι τρεις αρνούνται τις 
κατηγορίες, η αστυνοµία είναι αρκετά σίγουρη για τα γεγονότα – τελικά ο επιλεγµένος πιστολέρο της 
οικογένειας, ο 18χρονος αδελφός, υποτίθεται ότι έχει µιλήσει σε έναν µάρτυρα για την πράξη και το υπόβαθρό 
της.  
 
Οι 150 άνθρωποι που συµµετείχαν στο µνηµόσυνο και συναντήθηκαν την Τρίτη µες στον  παγωµένο αέρα 
κοντά στον τόπο του εγκλήµατος, αρνούνται επίσης να δεχθούν ότι το θέµα θα µπει στο αρχείο. «Αυτός ο 
θάνατος δεν πρέπει να αγνοηθεί», ήταν η απαίτηση που εξέφρασε η Marie-Luise Beck, ο εκπρόσωπος της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για τους αλλοδαπούς. Η προηγούµενη εκπρόσωπος του Βερολίνου για τους 
αλλοδαπούς,, Barbara John, επίσης εξέτασε την αιτία και απηύθυνε έκκληση οι φόνοι τιµής στο µέλλον να µη 
θεωρούνται ως ανθρωποκτονία για πολιτισµικούς λόγους, αλλά να τιµωρούνται ως δολοφονία. «Πολιτισµικά 
επιδόµατα», είπε η κυρία John, «δεν δίνονται πλέον».  
 
 
TF 203/2 Τρεις αδελφοί κατηγορούνται για τη δολοφονία της αδελφής τους  
 
Ο θάνατος της Τουρκάλας άναψε τη συζήτηση σχετικά µε την ενσωµάτωση των αλλοδαπών  στη 
Γερµανία / νέες   νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
 
Από: "Badische Zeitung" της 9.07.2005 (Συντάκτης: KATJA BAUER)  
 
«ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Ο αποκαλούµενος φόνος τιµής της Τουρκάλας στο Βερολίνο έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση 
σχετικά µε την ενσωµάτωση σε ολόκληρη την οµοσπονδιακή δηµοκρατία. Χθες ο κρατικός κατήγορος 
απήγγειλε κατηγορίες στους τρεις αδελφούς του θύµατος ...........  
 
Όπως και η Hatun Sürücü, οι αδελφοί της είχαν µεγαλώσει στη Γερµανία. Σύµφωνα µε την κατηγορία, οι 
αδελφοί ντρέπονταν για την αδελφής τους και φοβόνταν ότι δεν θα ανέτρεφε το γιο της σύµφωνα µε το Ισλάµ.  
 
Το έγκληµα αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά µε την αποτυχία της πολιτικής ενσωµάτωσης  στη Γερµανία. 
Ιδιαίτερη φρίκη προκλήθηκε από τα γεγονότα σε ένα σχολείο στο Neukölln, όπου  οι µαθητές δικαιολόγησαν τη 
δολοφονία. ∆ήλωσαν ότι η γυναίκα άξιζε το θάνατο επειδή ζούσε σαν Γερµανίδα. Μετά από αυτό, συζητήθηκε  
η εισαγωγή ενός υποχρεωτικού µαθήµατος, της µελέτης των αξιών, στα σχολεία του Βερολίνου –τέτοιο µάθηµα 
δεν έχει υπήρχε µέχρι τώρα, αλλά η εισαγωγή του έχει στο µεταξύ εγκριθεί. Η περίπτωση προκάλεσε επίσης µια 
νοµοθετική πρωτοβουλία από  το Βερολίνο στο Οµοσπονδιακό Συµβούλιο που θα καταστήσει τους 
αναγκαστικούς γάµους τιµωρητέα παράβαση. Η υπόθεση της Sürücü ήταν πιθανώς ο έκτος αποκαλούµενος 
φόνος τιµής στο Βερολίνο από τον Οκτώβριο του 2004.» 
 
________________________________________________ 
Μετάφραση από το γερµανικό πρωτότυπο:  Gillian Johnson 


