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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπογράφουµε το κείµενο εκφράζουµε
την αλληλεγγύη µας στον Σινάν Μποζκούρτ (ή Ταϊλάν ) ενόψει της εκδίκασης στον Αρειο Πάγο
της έφεσης του κατά της απόφασης του Συµβουλίου Εφετών Θράκης για την έκδοσή του στην
Γερµανία.
Ο λαϊκός αγωνιστής Σινάν Μποζκούρτ, γνωστός ως Ταϊλάν στο αντιιµπεριαλιστικό και
αντιφασιστικό κίνηµα στην Ελλάδα, συνελήφθη στις 31 του Μάρτη στη ∆ράµα και καταδικάστηκε,
διότι βοήθησε τρεις πρώην κρατούµενους στις τουρκικές φυλακές, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην
Ελλάδα ζητώντας ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και άσυλο. Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε
ότι εκκρεµούσε εις βάρος του το από 20.12.1999 ένταλµα σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από τον
Γενικό Εισαγγελέα του Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου της Γερµανίας.
Ο Σινάν Μποζκούρτ είναι Γερµανός υπήκοος και είναι χαρακτηριστικό, ότι ανανέωσε το
διαβατήριό του τον Ιούλιο του 2003, εµφανιζόµενος αυτοπροσώπως στο Γερµανικό Προξενείο στη
Θεσσαλονίκη, χωρίς οι προξενικές αρχές να τον ενοχλήσουν µε οποιοδήποτε τρόπο.
Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για µια πολιτική σκευωρία των Γερµανικών διωκτικών
αρχών, αφού µε αναληθή στοιχεία και µε την τακτική της ποινικοποίησης της νόµιµης πολιτικής
δράσης, θέλουν να δικάσουν τον Σινάν Μποσκούρτ για την πολιτική του δράση ενάντια στο
Τουρκικό καθεστώς, να του επιβάλουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και να τον εξοντώσουν
φυσικά και ηθικά στα γερµανικά λευκά κελιά, χωρίς να αποκλείεται και η έκδοσή του στην
Τουρκία.
Γνωρίζουµε τον Σινάν Μποζκούρτ από τους αγώνες του για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Επανειληµµένα έχει προσφύγει στην Οµοσπονδία µας για να εξασφαλίσει τη συµπαράσταση των
Ελλήνων 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 Σινάν Μποζκούρτ έχει τάξει σκοπό της ζωής του την εξασφάλιση βοήθειας προς τους
καταδιωκόµενους τούρκους αγωνιστές της δηµοκρατίας και τους συµπαρίσταται µε την εξασφάλιση
διατροφής, φαρµάκων, ιµατισµού και µε κάθε άλλη µορφή έκφρασης της ανθρώπινης αλληλεγγύης.
Ακόµη, φροντίζει διαρκώς για την υπόθεση της σύσφιξης των σχέσεων των λαών Ελλάδας και
Τουρκίας.
Μέσα από αυτή τη συνεργασία µας έχουµε σχηµατίσει σαφή άποψη για το ήθος και την
προσωπικότητα του Σινάν Μποζκούρτ, τον οποίο εκτιµούµε και θεωρούµε ότι κάθε ενέργειά του
χαρακτηρίζεται από το σταθερό σκοπό της ζωής του, που είναι η διασφάλιση και προαγωγή των
ανθρώπινων δικαιωµάτων και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα καταγωγής του.
Απαιτούµε να αφεθεί ελεύθερος ο Σινάν Μποζκούρτ και σε καµιά περίπτωση
να µην εκδοθεί στη Γερµανία.
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