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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΘΕΜΑ:ΔΙΩΞΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα ομάδας 

στρατιωτικών, η οποία επιχείρησε να ανατρέψει την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση 

της χώρας και να εγκαταστήσει δικτατορικό καθεστώς. Είναι δεδομένο ότι την τύχη 

ενός κράτους πρέπει να την χαράζει ο λαός με την ψήφο του και όχι τα άρματα μάχης 

των πραξικοπηματιών.  

 Είναι όμως βέβαιο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το καθεστώς Ερντογάν 

με συνεχή αντιδημοκρατικά μέτρα περιόρισε ασφυκτικά τις ελευθερίες του 

τουρκικού λαού. Συγκεκριμένα: 

 Προσήγαγε σε δίκη και φυλάκιση εκατοντάδες συνδικαλιστές που είχαν το 

«θράσος» να διεκδικήσουν τα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου τους. Μέλη 

του Δ.Σ της ΟΛΜΕ έχουν συμμετάσχει κατ΄  εξακολούθηση σε ευρωπαϊκές 

αντιπροσωπείες που συγκρότησαν τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, προς στήριξη 

των κατηγορούμενων Τούρκων συνδικαλιστών. 

 Φυλακίστηκαν δημοσιογράφοι  που είχαν το θάρρος να ασκήσουν κριτική 

προς τον Τούρκο Πρόεδρο. 

 Με νομικά τερτίπια η τουρκική κυβέρνηση έλεγξε εφημερίδες της 

αντιπολίτευσης και εγκατέστησε σε αυτές διοικήσεις φιλικά προσκείμενες 

προς τον Τούρκο Πρόεδρο. 

Είναι προφανές ότι οι κυβερνητικές αυτές μεθοδεύσεις απέχουν πολύ από τις 

δημοκρατικές αρχές λειτουργίας ενός ευνομούμενου κράτους. Βέβαια σε καμία 

περίπτωση η αυταρχική συμπεριφορά της τουρκικής κυβέρνησης δεν νομιμοποιεί 

την επιχειρούμενη επέμβαση του στρατού. 

Μετά την αποτυχία του στρατιωτικού πραξικοπήματος η κυβέρνηση Ερντογάν 

προχώρησε σε πρωτοφανείς διώξεις υπαλλήλων σε τομείς που καμία σχέση δε 

μπορούσαν να έχουν με τους στρατιωτικούς και το αποτυχημένο πραξικόπημα. 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να θέσει 
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σε διαθεσιμότητα δεκαέξι χιλιάδες (16.000) εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν 

στη Δημόσια Εκπαίδευση και να αφαιρέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ιδιωτική 

Εκπαίδευση με τη κατηγορία ότι ενέχονται στο αποτυχημένο στρατιωτικό 

πραξικόπημα. Είναι πασιφανές ότι η τουρκική κυβέρνηση με πρόσχημα το 

στρατιωτικό πραξικόπημα επιδιώκει να εξοντώσει  όποιον πολιτικά αντιτίθεται 

στην  κυβέρνηση Ερντογάν.  

Τον απόλυτο αποτροπιασμό μας προκαλεί η απόφαση της τουρκικής 

κυβέρνησης να άρει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Τουρκία. Με την απόφαση αυτή δίνεται η 

δυνατότητα στον Τούρκο Πρόεδρο και στην κυβέρνηση του να εκδίδουν 

διατάγματα, παρακάμπτοντας το τουρκικό κοινοβούλιο και να εντείνουν την 

πολιτική διώξεων σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων, ενώ ανοίγουν τη 

συζήτηση για επαναφορά της θανατικής καταδίκης. 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ: 

 Καταγγέλλει τις μαζικές διώξεις εκπαιδευτικών και Δημοσίων 

Υπαλλήλων στην Τουρκία λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων. 

 Καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί τους βασικούς κανόνες της 

Δημοκρατίας και τα Ατομικά Δικαιώματα των Τούρκων πολιτών και να 

επαναφέρει άμεσα σε εφαρμογή την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Τουρκία.  

 

 


