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KESK (Συνομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιου Τομέα)  

Δελτίο Τύπου 16/2/2013 
 

 

Το 13
ο
 Δικαστήριο Βαρέων Εγκλημάτων της Άγκυρας ενέκρινε στις 12/2/2013 το 

σχετικό ποινικό κατηγορητήριο για τις συλλήψεις των 72 ηγετών και μελών της 

KESK, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της KESK στις 25 Ιουνίου 2012. 

Μετά την έγκριση του κατηγορητηρίου στις 15 Φλεβάρη 2013, έξι κρατούμενοι 

στελέχη και μέλη της KESK απελευθερώθηκαν εν αναμονή της δίκης, αποτέλεσμα το 

οποίο προέκυψε από την ένσταση των δικηγόρων στο κατηγορητήριο.  

 

Δελτίο τύπου 

 

Μετά την αποδοχή του κατηγορητηρίου, μια σειρά από νέες δηλώσεις, με θετικές και 

αρνητικές εκτιμήσεις για το κατηγορητήριο δόθηκαν στα τουρκικά ΜΜΕ. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι θεωρούνται αυτές οι δηλώσεις και εκτιμήσεις εντός του 

πλαισίου ελευθερίας του τύπου. Εμείς, ωστόσο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την 

κοινή γνώμη από πλευράς μας, απ τη στιγμή που αφορά εμάς αυτό το κατηγορητήριο. 

Δεν έχουμε σκοπό να απαντήσουμε σε κάθε μία από τις κατηγορίες που μας 

αποδίδονται. Θα μοιραστούμε τα έγγραφα και τις πληροφορίες για το θέμα σημείο 

προς σημείο κατά τη διαδικασία της δίκης.  

 

Όσον αφορά στο σύνολο του κατηγορητηρίου,  

 

Πρώτον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 

φίλους από στελέχη της ασφάλειας και κατηγόρους για την 25
η
 Ιουνίου 2012 

επαναλαμβάνονται σε αυτό το κατηγορητήριο. Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες 

κατηγορίες, αν και οι φίλοι μας για 8 μήνες περίμεναν το κατηγορητήριο 

προφυλακισμένοι. Είναι άδικο.  

 

Στο κατηγορητήριο αποτυπώνεται μια θυμωμένη στάση, η οποία δεν συμβαδίζει με 

τις αρχές του Νόμου. Ως εκ τούτου δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Οι 

μηνυτές αιτήθηκαν από το δικαστήριο «οι ύποπτοι να φυλακιστούν και να 

αποφασίσει το δικαστήριο να παραμείνουν κατά τη διάρκεια της δίκης». Στο 

κατηγορητήριο υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες που απευθύνονται στον πρόεδρο της 

KESK. Αναφέρεται επίσης σαφώς και συχνά στις «οχλήσεις» που θα δημιουργήσει η 

απελευθέρωσή του κατά τη δικαστική διαδικασία. Αυτές οι κατηγορίες και οι 

απαιτήσεις μπορούν να εξηγηθούν μόνον με όρους θυμού.  

 

Φαίνεται ότι ο Συνήγορος της δίωξης δεν είναι ικανοποιημένος με μια τέτοια στάση, 

μιας και κάνει βήματα προς την κατεύθυνση να πάρει το ρόλο του δικαστηρίου και να 

αποφασίσει. Η δήλωση του Συνηγόρου για τη δίωξη σχετικά με την φυλάκιση λέει 

ότι «…σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται ότι θα αποφασιστούν οι διώξεις τους», δεν 

μπορεί να κατανοηθεί αλλιώς. Κάνοντας αυτή την εκτίμηση, ο Συνήγορος για τη 

δίωξη φαίνεται ήδη να έχει τελειώσει με την ακροαματική διαδικασία και να έχει 

καταδικάσει τα στελέχη και τα μέλη μας. Ως εκ τούτου, το τεκμήριο της αθωότητας 

αγνοείται από τους κατηγόρους.  

 

Αν και όλες οι αποδείξεις συλλέχθηκαν κατά τη διερευνητική διαδικασία, το γραφείο 

της δίωξης αιτήθηκε από το Δικαστήριο οι ύποπτοι να καταδικαστούν και να 
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φυλακιστούν πριν την ακροαματικά διαδικασία γεγονός το οποίο συνιστά 

προκατάληψη. Εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας στην Τουρκία η παρατεταμένη 

περίοδος φυλάκισης έγειρε ερωτηματικά. Δυστυχώς, η ίδια νοοτροπία εξακολουθεί 

να υφίσταται. Εκτός από 28 φυλακισμένους φίλους, 44 φίλοι πήγαν στις εργασίες 

τους και κανείς δεν δραπέτευσε. Μια τέτοια κατάσταση αποτελεί άλλο ένα 

παράδειγμα που δείχνει την προκατάληψη που προηγουμένως αναφέρθηκε, μιας και 

εισάγει την ιδέα ότι αυτοί οι ύποπτοι φίλοι θα μπορούσαν να δραπετεύσουν εάν οι 

ηγεσίες και τα μέλη δεν ήταν στη φυλακή και εξ αυτού πρέπει να καταδικαστούν σε 

φυλάκιση.  

Οι Κατήγοροι απέδωσαν μια σοβαρή και άδικη κατηγορία εναντίον των μελών και 

των στελεχών των συνδικάτων. Οι φίλοι μας δεν ενεπλάκησαν σε οποιαδήποτε πράξη 

βίας πολλώ δε μάλλον δεν έχουν στην κατοχή τους ούτε όπλο, αλλά ούτε καν σουγιά  

για να καθαρίζουν μήλα. Παρόλ αυτά αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες. Στην 

κατακλείδα του κατηγορητηρίου δηλώνεται ότι «Στη χώρα μας, οι τρομοκρατικές 

ενέργειες, οι οποίες συνέβησαν χιλιάδες φορές, έγιναν από ανθρώπους που 

προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ότι ήταν ένοχοι πολιτικής 

σκέψης ή βοηθήθηκαν γι αυτό (π.χ. στην βομβιστική επίθεση στο Gazantiep όπου 8 

πολίτες ήταν μάρτυρες της παρουσίας ενός στελέχους του δημοσίου ο οποίος είναι 

μέλος του KCK (του κόμματος του Οτσαλάν). Τέτοιες δηλώσεις είναι παρόμοιες με 

αυτές του Idris Naim Sahin, πρώην Υπουργού των Εσωτερικών: «η τρομοκρατία 

ασκείται μέσω ενός πίνακα, με μπογιές και βούρτσες». Αφήνουμε ωστόσο την 

ομοιότητα προκειμένου να αξιολογηθεί από την κοινή γνώμη.  

 

Σε αυτή την έρευνα τα γραφεία του συνδικάτου μας ερευνήθηκαν εξονυχιστικά. 

Εγκαταστάθηκαν κρυφές κάμερες κοντά σε όλα τα «αρχηγεία» των συνδικάτων και 

τα παραρτήματά τους στην Άγκυρα. Η αλληλογραφία μας και τα τηλέφωνά μας ήταν 

υπό παρακολούθηση και ως εκ τούτου, τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και οι 

ελευθερίες παραβιάστηκαν. Τα τηλεφωνήματα μεταξύ των Προέδρων της KESK και 

του Γραμματέα ή άλλων μελών της Κεντρ. Εκτ. Επιτροπής διερευνήθηκαν 

προκειμένου να βρεθεί σχέση τους με παράνομες οργανώσεις. Φυσικά όλες αυτές τις 

λεπτομερείς εκτιμήσεις μας και την κριτική μας θα τα παρουσιάσουμε στην 

ακροαματική διαδικασία. Επί του παρόντος, είναι αρκετό να επισημάνουμε ότι όλοι 

μας παρακολουθούμαστε μέρα και νύχτα παντού.  

 

Η μόνη επίπτωση αυτού του είδους της παρακολούθησης είναι ότι οι διαπροσωπικές, 

και φιλικές μας σχέσεις κάποιοι επιθυμούν να ποινικοποιηθούν. Όλα τα στοιχεία του 

κατηγορητηρίου των 1144 σελίδων αποτελούνται από ομιλίες και συζητήσεις που 

δήθεν πραγματοποιούσαν οι συνδικαλιστές κατά τις συναντήσεις. Σίγουρα θα 

εξετάσουμε εάν τέτοιες κατηγορίες ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε πραγματικότητα 

αφού εξετάσουμε τα CD.  

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει ούτε με τη 

συνδικαλιστική οπτική των φίλων μας, ούτε να υποστηρίξει τις ιδέες τους. Οι ιδέες 

και οι απόψεις των φίλων μας μπορούν να μην γίνουν αποδεκτές, να απορριφθούν ή 

να δεχθούν κριτική. Δεν είναι παρόλ’ αυτά δυνατόν να συσχετίζονται όλα τα 

παραπάνω με την ποινικοποίηση των ιδεών, και στη βάση αυτού να επιβάλλεται μια 

περίοδος φυλάκισης 8 μηνών. Δεν είναι επιπλέον δυνατόν να συσχετίζεται  

διαστρεβλωμένα το γεγονός ότι οι φίλοι μας συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και 

δημόσιες δραστηριότητες και αυτές οι πράξεις τους να προβάλλονται ως εκδηλώσεις 

παράνομων ενεργειών και δράσεων.  
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Στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει καμία στοιχειοθετημένη με αποδείξεις σχέση ή 

σύνδεση ανάμεσα στα συνδικάτα με τα κόμματα DEMEP (Δημοκρατικό Λαϊκό 

Κόμμα) και το KCK. Το γραφείο των Κατηγόρων ωστόσο αποφάσισε να πράξει σα 

να υπήρχε αυτή η σχέση και απαίτησε την καταδίκη των φίλων μας με την κατηγορία 

της εμπλοκής τους σε παράνομες ένοπλες οργανώσεις.  

 

Σύμφωνο με αυτή τη νοοτροπία των Κατηγόρων ήταν και το κατηγορητήριο, ενώ 

θεωρήθηκε καλό να χρησιμοποιηθούν σε αυτό (το κατηγορητήριο) Κουρδικές έννοιες 

και εκφράσεις, οι οποίες επίσης χρησιμοποιούνται στο Κουρδικό πολιτικό κίνημα 

προκειμένου να αποδειχθεί το έγκλημα. Ως εκ τούτου, οι φίλοι μας καταδικάστηκαν 

με την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση γιατί εξέφρασαν τις 

ιδέες τους. Η χρήση εννοιών και φρασεολογίας, η οποία χρησιμοποιείται μέσα στο 

Κουρδικό πολιτικό κίνημα από τους ακτιβιστές των Κουρδικών συνδικάτων και την 

εμπλοκή τους στο Κουρδικό ζήτημα, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει αποδείξεις 

εγκλήματος.  

 

Εάν γίνει αποδεκτή αυτή η νοοτροπία, 3 εκατομμύρια ψηφοφόροι του BDP (Κόμμα 

Δημοκρατικής Κοινωνίας) θα πρέπει να διωχθούν με την κατηγορία συμμετοχής τους 

σε παράνομη ένοπλη οργάνωση. Κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Στο βαθμό που 

ενσωματωθεί αυτή η νοοτροπία σε ένα τέτοιο κατηγορητήριο, τους Κούρδους που 

διεξάγουν έναν ειρηνικό αγώνα εντός των νομίμων πλαισίων θα τους θέλουν να 

καταδικαστούν χωρίς αποδείξεις.  

 

Σε αυτό το κατηγορητήριο οι στόχοι είναι οι ακτιβιστές των συνδικάτων. Υπάρχουν 

επίσης και άλλα κατηγορητήρια που στόχο έχουν Κούρδους πολιτικούς, δικηγόρους, 

δημοσιογράφους και φοιτητές πανεπιστημίων.  

 

Στο κατηγορητήριο κατά των Κουρδικών ακτιβιστών συνδικαλιστών της KESK και 

των συνδικάτων-μελών της, οι συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες 

αντιμετωπίζονται ως αποφάσεις με πρόθεση. Παράλληλα με αυτή την ιδέα, η 

προσβλητική έκφραση «έκαναν φωλιά» χρησιμοποιείται στο κατηγορητήριο 

προκειμένου να «δεθεί» με προσπάθεια σύστασης παράνομης οργάνωσης. Όπως είναι 

ευρέως γνωστό, τα στελέχη του δημοσίου άρχισαν να οργανώνονται σε συνδικάτα 

στην Τουρκία το 1989 και συνέχισαν κάτω από την ηγεσία της KESK. Είναι επίσης 

γνωστό ότι οι Κούρδοι εργαζόμενοι πήραν τη θέση τους με τις δικές τους ταυτότητες 

σε αυτά τα συνδικαλιστικά κινήματα εξαρχής. Ο αγώνας των συνδικάτων ξεκίνησε 

15 χρόνια πριν τη δημιουργία του KCK και οι Κούρδοι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε 

αυτό τον αγώνα. Αυτό το κατηγορητήριο παρόλ’ αυτά αγνοεί το συνδικαλιστικό 

κίνημα και παραβλέπει το συνδικαλιστικό μας αγώνα, αφού θεωρεί όλους τους 

αγώνες ότι γίνονται στα πλαίσια του KCK. Σε αυτή τη χώρα και οι Κούρδοι 

εργαζόμενοι διεξάγουν εργατικό αγώνα. Είναι πολύ φυσικό να έχουν αναλάβει θέση 

την οποία έχουν κερδίσει κατά τη διάρκεια του συνδικαλιστικού αγώνα. Κατά τη 

διάρκεια της αγωνιστικής ιστορίας της KESK κανείς δεν έχει πέσει θύμα διακρίσεων 

εξαιτίας της ταυτότητάς του/της. Η προσέγγιση αυτή των Κατηγόρων συνιστά 

προκατάληψη και υπαινίσσεται αλλοτριότητα. Η αγνόηση της θέσης των Κούρδων 

στον εργατικό αγώνα είναι ένα τυπικό παράδειγμα διάκρισης.  

 

Η συμμετοχή των φίλων μας σε δράσεις και διαδηλώσεις νόμιμες, ειρηνικές και 

συνδικαλιστικές θεωρούνται μέρη δράσης παράνομης οργάνωσης. Τέτοιες 

«δραστηριότητες» οι οποίες αναφέρονται στο κατηγορητήριο έχουν ως εξής: 
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Αδειοδοτημένη συνάντηση στις 8/10/11 με τίτλο: «Αξιοπρεπή ζωή σε μια ισότιμη, 

ελεύθερη, δημοκρατική χώρα», δράσεις οι οποίες οργανώθηκαν προκειμένου να 

δείξουμε τη συμπαράστασή μας στις γυναίκες στελέχη και μέλη που συνελήφθηκαν 

και παρέμειναν φυλακή στις 13/2/12. Επίσης η στάση μας που αφορά σε τροπολογία 

του νόμου 4688, οι δράσεις μας και οι συζητήσεις μας για τον νέο εκπαιδευτικό νόμο 

ο οποίος είναι ευρέως γνωστός ως Νόμος 4+4+4, και οι απεργίες που έγιναν στις 

21/12 και 23/5 όπου συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι.  

 

Η Συνομοσπονδία μας θα συνεχίσει τον αγώνα της για μια αξιοπρεπή ζωή και μια 

δημοκρατική χώρα αποφασιστικά παρά όλες τις επιχειρήσεις, που στόχο έχουν να 

καταπιέσουν και να καταστείλουν τους αγώνες μας. Η Συνομοσπονδία μας θα 

συνεχίσει να είναι η φωνή και η συνείδηση των εργαζομένων του δημοσίου, των 

εργαζομένων γενικότερα και όλων των καταπιεσμένων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

θα δώσουμε την πιο αποτελεσματική απάντηση κατά την περίοδο των ακροάσεων 

ενάντια στις άδικες και ανεδαφικές κατηγορίες που μας αποδίδονται μέσω την 

οργανωμένης δύναμής μας και της αλληλεγγύης από τους φίλους μας.  

 

Ε.Ε. της KESK 
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EGITIM SEN        18/2/2012 
 

Πρώτη ημερομηνία ακρόασης για τα φυλακισμένα μέλη από τις 25/6/ 

Καμπάνια Χέρι με χέρι 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Το κατηγορητήριο για τα φυλακισμένα από 25/6 μέλη ετοιμάστηκε και η ημερομηνία 

της πρώτης ακρόασης ορίστηκε για τις 10 Απριλίου 2013. Θα γίνει στην Άγκυρα στο 

13
ο
 Δικαστήριο Βαρέων Εγκλημάτων. Την περασμένη Παρασκευή όταν εγκρίθηκε το 

κατηγορητήριο, τα 6 φυλακισμένα στελέχη και μέλη (4 από την Egitim Sen) και την 

KESK αφέθηκαν ελεύθερα ενόψει δίκης, αποτέλεσμα αιτήματος (ων) των 

Δικηγόρων. Μπορείτε να βρείτε συνημμένα ένα σύντομο λεπτομερές σημείωμα από 

την KESK σχετικά με το κατηγορητήριο της κράτησης.  

 

Μετά την τελευταία ακροαματική διαδικασία στην Άγκυρα, τα κεντρικά της Egitim 

Sen έστειλαν στα παραρτήματα μια εγκύκλιο με την οποία ζητούνταν πρόσθετες 

πληροφορίες για τα φυλακισμένα μέλη. Οι σχετικές αυτές πληροφορίες που υπάρχουν 

στο συνημμένο, συλλέχθηκαν εκείνη την περίοδο από τα παραρτήματα. Ελπίζουμε 

αυτές οι πληροφορίες να σας είναι χρήσιμες για τις δράσεις σας και τις δημόσιες 

ανακοινώσεις στη χώρα σας σχετικά με τους φυλακισμένους συναδέλφους στην 

Τουρκία.  

 

Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθήσουμε την καμπάνια 

«Χέρι με Χέρι για την Ελευθερία» η οποία συναποφασίστηκε με τα ευρωπαϊκά 

συνδικάτα πριν την ακροαματική της 13
ης

 Δεκεμβρίου 2012. Γι αυτό το λόγο θα σας 

διαθέσουμε επιπρόσθετο οπτικό υλικό αυτή την εβδομάδα.  

 

Εάν χρειάζεστε επιπλέον υλικό και πληροφορίες παρακαλώ μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη 

συνεισφορά σας στον αγώνα για δημοκρατία και συνδικαλιστικά δικαιώματα στην 

Τουρκία.  

 

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς, 

Εκ μέρους του ΔΣ 

Abdullah Karahan 

Γραμματέας Οικονομικών Σχέσεων 
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ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 

ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ KESK  
 

Δελτίο Τύπου της KESK 19/2/2013 

 

 

Η «προχωρημένη δημοκρατία» της κυβέρνησης του AKP (του κόμματος Ερντογάν) 

συνεχίζει με το κύμα συλλήψεων και φυλακίσεων. Σε αυτή την «προχωρημένη 

δημοκρατία» που έχει οικοδομηθεί πάνω στην κατευθυνόμενη προς την εργασία και 

την ειρήνη εχθρότητα, η οποία συναντάται μόνο σε αυταρχικά και φασιστικά 

καθεστώτα, όποιος αντιτίθεται, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.  

 

Αυτό που βιώνεται αυτές τις ημέρες στη χώρα μας μάς δείχνει ότι δεν υπάρχει μέρος 

που να μην μπορεί να «ρίξει τη σκιά της» η «αυτοκρατορία του φόβου» του ΑΚΡ.  

Αυτοί που ονειρεύονται τη δικτατορία του Ενός, θέλουν μια ήσυχη κοινωνία όπου οι 

αντίπαλοι-δημοκρατικοί τομείς βρίσκονται κάτω από συνεχή πίεση. Μαθητές, 

δικηγόροι, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, ο καθένας, που υψώνει τη φωνή του 

ενάντια στην αυτοκρατορία του φόβου κρατείται χωρίς καμία νόμιμη κατηγορία. Εν 

ολίγοις, όποιος ζητάει μια ανθρώπινη ζωή και μια δημοκρατική χώρα στοχοποιείται.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ γνωστό ότι η συνομοσπονδία μας και τα συνδικάτα της 

αντιμετωπίζουν περισσότερη καταστολή καθημερινά, και σε όλη την Τουρκία τα 

μέλη και στελέχη μας είναι περιβάλλονται από αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις. 

Έχοντας ήδη 59 στελέχη και μέλη μας στις φυλακές εξαιτίας της συνδικαλιστικής 

τους δράσης, σήμερα το πρωί η KESK βρέθηκε αντιμέτωπη με μία ακόμη 

αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ο Γραμματέας της Οργάνωσης Akman 

Simsek και πολλοί άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων μελών και στελεχών σωματείων 

της συνελήφθησαν.  

 

Όποτε η KESK υψώνει τη φωνή της ενάντια στους κανονισμούς που περιορίζουν τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες, βλέπουμε το ΑΚΡ, τον αρχιτέκτονα του αυτοκράτορα 

του φόβου να στέκεται εναντίον μας. Δεν είναι σύμπτωση ακριβώς ότι η ημέρα της 

επιχείρησης είναι η πρώτη ημέρα της καμπάνιας που οργάνωσε η KESK σε όλη την 

Τουρκία.  

 

Με αιτιολογία τη μυστικότητα της ανάκρισης, δεν έχουμε πληροφορίες για τον 

αριθμό των φίλων μας που συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται 

στην Συνομοσπονδία μας από τον τύπο, περισσότεροι από 100 άνθρωποι κρατούνται 

έως τώρα. Δε γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς ανήκουν στην Συνομοσπονδία μας και τα 

σωματεία της. Αλλά ένα πράγμα που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι το ΑΚΡ γίνεται όλο 

και πιο «επιχειρησιακό» όσον αφορά την εχθρότητά του απέναντι στην εργασία και 

τη δημοκρατία και επιζητεί να «σπιλώσει» τους πάντες κατηγορώντας τους για κάθε 

«φυσική» δράση και δραστηριότητα η οποία συχνά είναι η βάση της ύπαρξής τους.  

 

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις, οι αστυνομικές εισβολές από τις οποίες έχουμε 

δει πολλά παραδείγματα αυτές τις ημέρες δείχνουν ότι τα μεταρρυθμιστικά δικαστικά 

πακέτα και η συζήτηση για δημοκρατία δεν είναι παρά προφάσεις άνευ περιεχομένου.  

Σήμερα, το κυβερνών κόμμα το οποίο υποστηρίζει ότι «κλείνει τους λογαριασμούς 

του» με τα στρατιωτικά πραξικοπήματα της 12
ης

 Σεπτεμβρίου και της 28
ης
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Φεβρουαρίου χρησιμοποιεί πολιτικές καταστολής που επισκιάζουν ακόμη και αυτές 

τις μεθόδους των στρατιωτικών πραξικοπημάτων ενάντια στον εργατικό αγώνα.  

 

Δεν θα μείνουμε ήσυχοι σα να μην είχαμε ποτέ ξανά στο παρελθόν εναντιωθεί 

απέναντι σε κάθε είδους παράνομη και de facto εξέλιξη που στόχο είχε να 

καταστείλει το δίκαιο αγώνα μας. Ως KESK απαιτούμε να δοθεί ένα τέλος σε όλη την 

καταπίεση και τους εκφοβισμούς προς τα μέλη και τα στελέχη μας και θέλουμε τους 

φίλους μας να αφεθούν τώρα αμέσως ελεύθεροι.  

 

Γνωρίζουμε ότι βλέπουμε αυτή την εικόνα επειδή υπερασπιστήκαμε τα εργατικά 

δικαιώματα απέναντι στην εκμετάλλευση και τη διαστρέβλωση, την ανεξαρτησία 

απέναντι στον ιμπεριαλισμό, τους δεσμούς των ανθρώπων της Τουρκίας απέναντι στο 

ρατσισμό και το σωβινισμό, επειδή δείξαμε ότι θα αντισταθούμε στην καταστολή και 

την εκμετάλλευση που έχει κτίσει αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα.  

 

 Η KESK και οι φίλοι της θα συνεχίσουν τον εργατικό και δημοκρατικό αγώνα, θα 

σταθούν απέναντι σε κάθε είδους παράνομα γεγονότα και αποφασιστικά θα 

αφανίσουν αυτή την όλο και πιο μαύρη καθημερινή εικόνα για τους εργαζόμενους και 

τους υπερασπιστές της δημοκρατίας.  

 

Θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε και να υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των 

μελών μας που έχουν συλληφθεί. 

Θα σταθούμε ενάντια στις φασιστικές πολιτικές της κυβέρνησης του ΑΚΡ και δεν θα 

λυγίσουμε στους αφέντες της σκληρότητας και του δεσποτισμού.  

 

Οι καταστολές δεν μας φοβίζουν! 

Να ζήσει ο αγώνας! 

Να ζήσει η KESK   

 

 


