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Προς τους δικαστές του Πρωτοδικείου ∆ράµας 
  
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ βεβαιώνει ότι γνωρίζει τον SINAN BOZKURT κουρδικής καταγωγής, κάτοικο 
Αθηνών οδός Τζαβέλα 3 (ΤΚ 10681), µέλος του Σωµατείου «Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής 
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΑ) των λαών Ελλάδας και Τουρκίας» και αγωνιστή για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα.  
Επανηλειµµένα ο SINAN BOZKURT έχει προσφύγει στο ∆Σ της ΟΛΜΕ για να εξασφαλίσει τη 
συµπαράσταση των ελλήνων εργαζοµένων για την υπόθεση της αλληλεγγύης προς τους απεργούς 
πείνας στις φυλακές της Τουρκίας, υπόθεση γι την οποία εργάζεται διαρκώς µε πλήρη ανιδιοτέλεια 
και µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας και του σεβασµού των θεσµών του ελληνικού κράτους.  
Ο SINAN BOZKURT έχει τάξει σκοπό της ζωής του τη βοήθεια των καταδιωκόµενων τούρκων 
αγωνιστών της δηµοκρατίας και τους συµπαρίσταται µε την εξασφάλιση διατροφής, φαρµάκων, 
ιµατισµού και κάθε άλλη προσφορά ανθρώπινης αλληλεγγύης. Ακόµη φροντίζει διαρκώς για την 
υπόθεση της σύσφιξης των σχέσεων των λαών Ελλάδας και Τουρκίας. 
Τα µέλη του ∆Σ µέσα από αυτή τη συνεργασία έχουν σχηµατίσει άποψη για το ήθος και την 
προσωπικότητα του SINAN BOZKURT, τον οποίο εκτιµούν και θεωρούν ότι κάθε ενέργειά του 
χαρακτηρίζεται από το σταθερό σκοπό της ζωής του, που είναι η υπόθεση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και η αποκατάσταση δικαιοσύνης στη χώρα καταγωγής του. 
Παρακαλούµε τα κυβερνητικά όργανα, τις διοικητικές και τις δικαστικές αρχές να παράσχουν, στο 
πνεύµα της δηµοκρατικής αλληλεγγύης, πολιτικό άσυλο στους διωκόµενους αγωνιστές της 
Τουρκίας. 
Καλούµε επίσης την κυβέρνηση, τα κόµµατα και όλους τους φορείς της χώρας µας να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση για να κατοχυρωθούν οι ατοµικές και κοινωνικές ελευθερίες 
στην Τουρκία. 
Ειδικότερα παρακαλούµε να γίνει κάθε ενέργεια για την ταχεία απόδοση της ελευθερίας του SINAN
BOZKURT, ώστε να συνεχίσει το δηµιουργικό και βαθιά ανθρωπιστικό του έργο. 
  

 Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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