
1
η
 ακροαματική διαδικασία για τους 22 φυλακισμένους συνδικαλιστές: Όλοι 

αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή της δίκης. 

Η 1
η
 ακροαματική διαδικασία για τα μέλη της Εgitim Sen που κρατούνταν από τις 

25 Ιουνίου έγινε την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 στην Άγκυρα στο 13
ο
 Ποινικό 

Δικαστήριο. Πέρυσι στις 25 Ιουνίου, σε μία διεξοδική αστυνομική επιχείρηση, 72 

μέλη διαφόρων συνδικάτων μελών της ΚΕSK (ανάμεσα σε αυτά και από την Egitim 

Sen), τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση, ορισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει 

δίκης μετά από 3ήμερη κράτηση, αλλά 28 από αυτούς φυλακίστηκαν και 

κρατούνταν μέχρι την 10
η
 Απρίλη 2013. Μεταξύ αυτών ο Γεν. Γραμματέας της 

Egitim Sen Mehmet Bozgeyik και η Γραμματέας για τις Γυναίκες Sakine Esen 

Yilmaz. Το κατηγορητήριο της υπόθεσης θα ετοιμάζονταν στις 15 Φλεβάρη και η 

1
η
 ημερομηνία για την ακρόαση προσδιορίστηκε ως η 25

η
 Ιουνίου. Και οι 6 

φυλακισμένοι απελευθερώθηκαν όταν ανακοινώθηκε το κατηγορητήριο.  

Οι οργανώσεις μέλη της ETUCE οργάνωσαν μία αντιπροσωπεία για τις 25 Ιουνίου 

προκειμένου να συμπαρασταθούν στους 22 φίλους τους που ήταν φυλακισμένοι για 

σχεδόν 10 μήνες χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο και βάση που θα απαιτούσε 

την κράτησή τους. Η αντιπροσωπεία για τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία της 

Άγκυρας αποτελούνταν από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών της ETUCE 

από: την GEW, την NASUWT, τη SNESfsu, τη Lararforbundet, την ΟΛΜΕ, τη 

ΔΟΕ, την KTOS, την KTOEOS και τις συνομοσπονδίες Ver.di , Vision, SUD, TCO, 

Communal, UGTT και την ITUC, όπου παρίσταντο στη δίκη ως παρατηρητές. Στη 

δίκη επίσης ως παρατηρητές παρίσταντο πρεσβείες πολλών χωρών και εθνικές και 

διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Την Τρίτη, οργανώθηκε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Tum Bel Sen, του  

νομαρχιακού συνδικάτου εργαζομένων της KESK. Τις εισηγήσεις έκαναν ο 

Πρόεδρος της KESK Lami Ozgen, ο Frank Willems, εκπρ/πος του  ITUC και ο 

εκπρ/πος του TCO Thomas Janson καθώς και οι εκπρόσωποι από τη διεθνή 

αντιπροσωπεία. Από την ΟΛΜΕ μίλησε ο Ειδικός Γραμματέας Βασιλειάδης 

Μιχάλης ο οποίος μετέφερε την θέση της ΟΛΜΕ για αυτό το θέμα της φυλάκισης 

συνδικαλιστών και της επικείμενης δίκης τους.  

Την επόμενη ημέρα, πριν την ακροαματική διαδικασία, οργανώθηκε από την 

KESK, διαμαρτυρία μπροστά στο δικαστήριο της Άγκυρας. Συμμετείχαν τα μέλη 

της KESK  μαζί με τα μέλη της Διεθνούς αντιπροσωπείας, προκειμένου να 

απαιτήσουν την απελευθέρωση των συναδέλφων τους. Μέλη από την 

αντιπροσωπεία απεύθυναν σύντομες ομιλίες στους συγκεντρωμένους από το 

λεωφορείο το οποίο χρησίμευε ως πλατφόρμα.   



 

Η δίκη ξεκίνησε στις 11.15 και συνεχίστηκε μέχρι τις 20.00. Η διεθνής 

αντιπροσωπεία περίμενε υπομονετικά το δικαστήριο. Ο πρώτος που απολογήθηκε 

ήταν ο πρόεδρος της ΚΕSK Lami Ozgen και ακολούθησαν οι άλλοι 22. Οι 

κατηγορούμενοι υποστηρίχθηκαν από μια ομάδα ειδικών δικηγόρων. Υπήρξαν 

πολλά σημαντικά σημεία τα οποία αναφέρθηκαν κατά τη δίκη όπως: 

Όλοι οι κατηγορούμενοι κατηγορούνταν ότι έχουν διασυνδέσεις με τρομοκρατική 

οργάνωση αλλά κατά κάποιον τρόπο κατηγορούνταν ότι παρακολούθησαν 

ειρηνικές συναντήσεις που οργανώθηκαν στα σωματεία τους. Το κατηγορητήριο 

έβρισκε  υποτιθέμενες διασυνδέσεις αυτών των δράσεων με τους συνδικαλιστές.  

Οι περισσότεροι από αυτούς υπόκειντο σε «τεχνικές παρακολουθήσεις». Η 

αστυνομία άκουγε τα τηλεφωνήματά τους, τις συναντήσεις τους και 

«ακολουθούσε» τα emails αντιγράφοντας τα μυστικά.  

Ωστόσο, ήταν φανερό ότι δεν είχαν κανέναν άλλο τρόπο για να εκφράσουν τις 

απόψεις τους και τις ειρηνικές δράσεις τους.  

Οι δράσεις και οι δραστηριότητες ενείχαν θέση απόδειξης εγκλήματος στο 

κατηγορητήριο και ήταν αυτές οι οποίες οργανώθηκαν από συνδικάτα ή ενώσεις ή 

δημοκρατικές οργανώσεις και όλες εξ αυτών ήταν ανοιχτές στο κοινό. Ήταν φανερό 

ότι δεν υπήρχε λόγος για φυλάκιση.  

 



 

Οι δικηγόροι και οι κατηγορούμενοι έκαναν κριτική στις παράνομες μεθόδους 

δικαστηρίων και εισαγγελέων και κατέδειξαν στην πραγματικότητα ότι δεν υπήρχε 

αναγκαιότητα για φυλάκιση ή δίκη για τη δημοκρατική χρήση των βασικών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των συνδικαλιστών.  

Κατά τις 6 η ώρα, όλοι οι κατηγορούμενοι απευθύνθηκαν στο δικαστήριο, ο 

εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Μετά από 3 αγορεύσεις 

των δικηγόρων, όλοι οι συμμετέχοντες και οι παρατηρητές εστάλησαν έξω από την 

αίθουσα και ο επικεφαλής δικαστής ανακοίνωσε μετά από 15 λεπτά ότι ενέκρινε 

την αποφυλάκιση των 22 συνδικαλιστών.  

Φυσικά δεν απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες και η δίκη ακόμη συνεχίζεται. Αλλά 

η αποφυλάκιση μετά από 10 μήνες (μη αναγκαίας και παράνομης) κράτησης έκανε 

τουλάχιστον χαρούμενες τις οικογένειες και τους συναδέλφους. Έτσι κανένα μέλος 

δεν παραμένει στη φυλακή, αλλά οι διεθνείς συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να 

συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, όπως επίσης και τις άλλες 

δικαστικές υποθέσεις από τις οποίες υποφέρουν η Egitim Sen και η KESK.  



 

Η διεθνής αλληλεγγύη είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό  της αδικίας που 

επικρατεί στην Τουρκία εναντίον των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών που 

επιθυμούν να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως πολίτες, και η διεθνής 

ομοσπονδία εκπαιδευτικών ζητά  την  άνευ όρων απελευθέρωση όλων  των 

συνδικαλιστριών  και την άρση όλου του κατηγορητηρίου. Την ημέρα της δίκης 

πραγματοποιήθηκε από την KESK μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω 

από το δικαστικό μέγαρο της Άγκυρας ,στην οποία παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν 

τα μέλη της διεθνούς αντιπροσωπείας συνδικάτων, όπου παρακολούθησαν όλη την 

ακροαματική διαδικασία έως το βράδυ. Το τελικό αποτέλεσμα και η απόφαση να 

αφεθούν ελεύθεροι  όλοι οι συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες δικαίωσε όλους 

αυτούς που ήταν κοντά και στα συνδικάτα αλλά και στους αγωνιστές συνδικαλιστές 

και συνδικαλίστριες. 

 Εκ μέρους της ΟΛΜΕ στο Δικαστήριο της Άγκυρας  παρευρέθη ο  Ειδικός 

Γραμματέας του Δ.Σ.  Βασιλειάδης Μιχάλης και ο οποίος απεύθυνε 

χαιρετισμό και εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη  

στους κρατούμενους Τούρκους συνδικαλιστές στην  συνέντευξη τύπου στα 

γραφεία του Tum Bel Sen, του  νομαρχιακού συνδικάτου εργαζομένων της 

KESK, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων 

συνδικαλιστών, όπως άλλωστε ζητά η ΟΛΜΕ έπειτα από σχετική 

ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την Ομοσπονδία.   


