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 ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ 
 
 

Το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ καταδικάηει  τθν απόφαςθ του δικαςτθρίου  τθσ Σμφρνθσ  
ςτθν Τουρκία ( 28/10/11) με τθν οποία επιβλικθκε ποινι 6 ετών και 5 μθνών ςε 25 
ςυνδικαλιςτζσ /ςτριεσ τθσ Egitim Sen ( Ομοςπονδία Εκπαιδευτικών Τουρκίασ)  και 
τθσ  KESK (Συνομοςπονδία των δθμοςίων Υπαλλιλων) περιλαμβανομζνων τθσ 
γραμματζωσ των γυναικών Sakine Esen Yilmaz, των τζωσ γραμματζων των γυναικών 
Gulcin Isbert και Elif Akgul, και του Lami Osgen, προζδρου τθσ KESK. 

Εκφράηουμε τθν ζντονθ διαμαρτυρία μασ για αυτι τθν απόφαςθ και τθν 
αμζριςτθ αλλθλεγγφθ μασ απζναντι ς΄αυτι  τθν αδικία. Απαιτοφμε  τθν άμεςθ 
απελευκζρωςθ τουσ. 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olme.gr/


 

Το έγγραφο της Egitim Sen 
 

Θέκα: Η ππόζεζε ηεο Egitim Sen -Η εηπκεγνξία                         

30.11.2011 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

Η εηπκεγνξία γηα ηελ ππόζεζε ηεο Egitim Sen-KESK αλαθνηλώζεθε από ην 

δηθαζηήξην ηεο κύξλεο ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 2011. ηνπο 25 από ηνπο 31 

ελαγόκελνπο επηβιήζεθε πνηλή  6 εηώλ θαη 5 κελώλ πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

γξακκαηέσο ησλ γπλαηθώλ Sakine Esen Yilmaz,  ησλ ηέσο γξακκαηέσλ ησλ γπλαηθώλ 

Gulcin Isbert θαη Elif Akgul, θαη ηνπ Lami Osgen, πξνέδξνπ ηεο KESK 

(πλνκνζπνλδία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ).  Οη δηθεγόξνη καο ζα απνηαζνύλ ζην 

αλώηεξν δηθαζηήξην γηα λα εθεζηβάινπλ ηελ απόθαζε. Αζσώζεθαλ 6 από ηνπο 

ελαγόκελνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζπάζεζαλ λα απνδώζνπλ ζηνπο 

ζπλδηθαιηζηέο ηελ θαηεγνξία ησλ κειώλ ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ (ΚCK) 

ππνδεηθλύνληαο ηηο απνθαινύκελεο καξηπξίεο όπσο νη δεκόζηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

ελώζεσλ, θαη ηα βηβιία πνπ βξέζεθαλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο θαη κπνξεί θαλείο λα βξεη 

ζε νπνηνδήπνηε βηβιηνπσιείν ηεο Σνπξθίαο. Η ρώξα καο ππό ηελ εμνπζία ηνπ AKP, 

ζηελ νπνία ηα βηβιία είλαη απνδεθηά σο «απόδεημε εγθιήκαηνο», πεξλάεη κέξεο πνπ 

κνηάδνπλ  κε εθείλεο  ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 12
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ  

1980. 

Επηπξόζζεηα, ην δηθαζηήξην δηαηύπσζε αλνηρηά ζηελ θαηεγνξία ηνπ  όηη δελ ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμύ απηήο ηεο ππόζεζεο θαη ηεο μερσξηζηήο δηαδηθαζίαο ηεο ππόζεζεο 

KCK ζην Diyarbakir. Παξόηη ήηαλ θαηαλνεηό όηη νη ηζρπξηζκνί θαηά ησλ θίισλ καο 

είλαη άθπξνη, 25 άηνκα ηηκσξήζεθαλ απζαίξεηα. Αθόηνπ έγηλε θαηαλνεηό όηη νη 

ηζρπξηζκνί ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ είλαη ινγηθνί, ππήξμε κία γεληθή πξνζκνλή ζηνπο 

θύθινπο ησλ λνκηθώλ όηη ε απόθαζε ζα ήηαλ αζσσηηθή αιιά μαθληθά επελέβε έλα 

«αόξαην ρέξη» θαη νη δύν δηθαζηέο πνπ ρεηξίδνληαλ ηελ ππόζεζε αληηθαηαζηάζεθαλ 

κόιηο πξηλ ηελ ηειεπηαία αθξόαζε.  Καη ήηαλ απηή ε απόθαζε πνπ επηβιήζεθε από 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ δηθαζηεξίνπ παξά ηελ αληίζεηε απόθαζε ηνπ Αλώηαηνπ δηθαζηή. 

Η «πιεηνςεθία» πνπ απνηειείηαη από δηθαζηέο ηίζεηαη επνκέλσο ζε ακθηζβήηεζε σο 

πξνο ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα.  

Η KESK θαη νη ζπλεξγαδόκελεο κε απηή νξγαλώζεηο πηνζεηνύλ έλαλ αλεμάξηεην 

ζπλδηθαιηζκό, απνξξίπηνπλ ηηο ξαηζηζηηθέο θαη ηηο  κεξνιεπηηθέο ζηάζεηο θαη 

αληινύλ ηε δύλακή ηνπο από ηνλ θνηλό αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ζπλνκνζπνλδία 

KESK θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή καο έλσζε απνηεινύλ ηα θπξηόηεξα θέληξα 

αληηπνιίηεπζεο ζηε δύλακε ηνπ ΑΚΡ πνπ δηαλύεη κία πεξίνδν ζηελ νπνία εθαξκόδεη 

ζθιεξέο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο θαη είλαη αλίθαλν λα αλαπηύμεη πνιηηηθέο πνπ 

κπνξνύλ λα εγθαζηδξύζνπλ ηελ εηξήλε ζηελ Σνπξθία.  Επίζεο, δελ απνηειεί 

ζύκπησζε όηη αληηκεησπίδνπκε απηέο ηηο θαηαζηνιέο  όηαλ ζπδεηείηαη κία 

ηξνπνινγία ε νπνία δελ επηηξέπεη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία θαη ζηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαη ζηελ νπνία παιεύνπκε ελάληηα.  Από ηελ αξρή,  δειώλνπκε όηη απηή ε 

ππόζεζε είλαη αληίζεηε κε ηελ εθηίκεζε  ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ηελ KESK θαη ηελ 

Egitim Sen.  

Από ηελ αξρή, ε ΕΙ θαη πνιιέο εθπαηδεπηηθέο ελώζεηο από όιν ηνλ θόζκν  έρνπλ 

εθθξάζεη ηελ αιιειεγγύε ηνπο.  Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο  ζε 

όινπο θαη λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη ε ππνζηήξημή ζαο ζα εθηηκεζεί. Η έλσζή καο 

θαη ε ζπλνκνζπνλδία καο νξγαλώλνπλ  εθδειώζεηο, δηακαξηπξίεο ζε όιε ηελ 

Σνπξθία ώζηε λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηεο θνηλήο γλώκεο ζην δήηεκα θαη λα 



ππνγξακκίζνπλ  ηελ αδηθία. Επίζεο, ην δηνηθεηηθό καο ζπκβνύιην ζρεδηάδεη κία 

επίζθεςε ζηα θύξηα παγθόζκηα θαη επξσπατθά όξγαλα θαη ηηο ελώζεηο όπσο ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, ε ETUC, θηι.. Θα ππάξμεη αλαθνίλσζε θαη ελεκέξσζή ζαο 

κόιηο εηνηκαζηεί ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. Ίζσο δεηήζνπκε ηε βνήζεηα θαη ηελ 

ππνζηήξημή ζαο κε ηελ έλαξμε ησλ ζπλαληήζεσλ. Είλαη επίζεο ζεκαληηθό γηα καο λα 

κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη  έρνπκε αθόκε ηζρπξή δηεζλή  ππνζηήξημε θαη όηη 

απηό ην γεγνλόο είλαη γλσζηό θαη θαηαδηθάδεηαη από πνιιά άηνκα ζε όιν ηνλ θόζκν.   

 
Με εκτίμθςθ, 

 
Mehmet Bozgeyik 

 
Egitim Sen 

Γενικόσ Γραμματζασ 

 


