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     ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Πριν από λίγες µέρες (22/10/04) εκδόθηκε από το Ε΄ Ποινικό Τµήµα του Αρείου Πάγου 

η απόφαση µε την οποία δίνεται γνωµοδότηση υπέρ της έκδοσης του γνωστού αγωνιστή SINAN 

BUZKURT (Ταϊλάν) στη Γερµανία, προκειµένου να του ασκηθεί δίωξη για δύο απόπειρες 

εµπρησµών κατά τουρκικών τραπεζών στη Γερµανία το έτος 1995 (για τις οποίες είχε συλληφθεί 

στο παρελθόν και αφέθηκε ελεύθερος, επειδή δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος του και 

µάλιστα το Γερµανικό δηµόσιο υποχρεώθηκε να τον αποζηµιώσει), ενώ δεν έκανε δεκτό το 

αίτηµα των γερµανικών αρχών για τα δύο άλλα αδικήµατα για τα οποία εζητείτο.  

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον SINAN BUZKURT  από τους αγώνες του για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Επανειληµµένα ο SINAN BUZKURT έχει προσφύγει στο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για 
να εξασφαλίσει τη συµπαράσταση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, όπως και των άλλων 
εργαζοµένων,  προς τους απεργούς πείνας στις φυλακές της Τουρκίας, υπόθεση για 
την οποία εργάζεται εδώ και χρόνια διαρκώς µε πλήρη ανιδιοτέλεια και µέσα στα 
πλαίσια της νοµιµότητας και του σεβασµού των θεσµών του ελληνικού κράτους.  

Ο SINAN BUZKURT έχει τάξει σκοπό της ζωής του την εξασφάλιση 
βοήθειας προς τους καταδιωκόµενους τούρκους αγωνιστές της δηµοκρατίας και τους 
συµπαρίσταται µε την εξασφάλιση τροφής, φαρµάκων, ιµατισµού και µε κάθε άλλη 
µορφή έκφρασης της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Ακόµη, φροντίζει διαρκώς για την 
υπόθεση της σύσφιγξης των σχέσεων των λαών Ελλάδας και Τουρκίας. 
 Σε περίπτωση έκδοσης του αγωνιστή SINAN BUZKURT (Ταϊλάν) στη Γερµανία, 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος -δεδοµένου ότι, όπως προέκυψε από τη δικογραφία και τη σχετική 

συζήτηση στο ∆ικαστήριο, η αίτηση των γερµανικών αρχών είναι σαφώς προσχηµατική- να 

διωχθεί για τις προοδευτικές ιδέες του και τη δράση του υπέρ της ελευθερίας και κατά του 

αντιδηµοκρατικού καθεστώτος της Τουρκίας. Ακόµη περισσότερο, υπάρχει ο φόβος έκδοσής του 

στην Τουρκία, όπου είναι βέβαιο ότι θα υποστεί βασανιστήρια και σκληρές διώξεις από το 

τουρκικό καθεστώς. 

 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στη 

συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης την Τρίτη 9/11/04 στις 6 µ.µ. στα  ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ για 

να αποτρέψουµε  την έκδοση  του SINAN BUZKURT. 

http://www.olme.gr/


Με τη  δράση µας µπορούµε και πρέπει  να στείλουµε µήνυµα προς  κάθε κατεύθυνση ότι  

η έκδοση ατόµων που βασίζεται σε ατεκµηρίωτες κατηγορίες αποτελεί πρόβληµα ευρύτερων 

πολιτικών διαστάσεων, που περιορίζει βάναυσα τις δηµοκρατικές ελευθερίες και τα  δικαιώµατα 

των πολιτών.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

 


