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ΨΗΦΙΣΜΑ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ψήφισμα αλληλεγγύης στους Τούρκους αγωνιστές εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν

την απεργία πείνας

Στις  11  του  Μάρτη,  η  Nuriye GUlmen,  καθηγήτρια  Πανεπιστημίου  και  ο
δάσκαλος  Semih Ozakca ξεκίνησαν  στην  Αγκυρα,  απεργία  πείνας  διεκδικώντας  το
δικαίωμά τους να επιστρέφουν στη δουλειά τους. Δικαίωμα που καταπατήθηκε τόσο σ'
αυτούς,  όσο  και  σε  100.000  ακόμα  δημόσιους  υπάλληλους  και  εκπαιδευτικούς  που
απολύθηκαν,  μετά  την επιβολή  του  καθεστώτος  «έκτακτης  ανάγκης» που  επέβαλε  ο
Ερντογάν, ύστερα απ’ το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιούλη του 2016. Οι απολύσεις
αυτές έγιναν μετά από «έρευνες» της λεγάμενης αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας  FETO-
PDY,  που τους χρεώνει... συνέργεια στο πραξικόπημα (!), ενώ δεν τους ανακοινώθηκε
καν συγκεκριμένος λόγος απόλυσης. 37 απελπισμένοι απ' αυτούς έχουν αυτοκτονήσει...

Ο  αγώνας  των  απεργών  πείνας,  όπως  τονίζουν  και  οι  ίδιοι,  δεν  είναι  ένας
«ατομικός» αγώνας, αλλά εκφράζει τα δίκια, τη θέληση και την επιδίωξη των χιλιάδων
απολυμένων εργαζόμενων του τούρκικου λαού. Τόσο η  Nuriye,  όσο και ο  Semih είχαν
συλληφθεί επανειλημμένα πριν την απεργία πείνας, κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών
τους  στο  «Μνημείο  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων»  της  Άγκυρας,  είχαν  φυλακιστεί  και
τελικά  αθωωθεί.  Μια  άλλη  απεργία  πείνας,  αυτή  του  Κούρδου  Kemal GLin,  που
διεκδικούσε  να  του  παραδοθούν  τα  οστά  του  δολοφονημένου  απ’ τις  στρατιωτικές
δυνάμεις, γιού του, στο Κουρδιστάν, είχε νικηφόρο αποτέλεσμα. Κι αυτό είχε μεγάλη
σημασία,  αν  αναλογιστεί  κανείς  πως  σε  περιοχές  του  Κουρδιστάν  έχει  καταντήσει
συνηθισμένο το φαινόμενο, οι συγγενείς δολοφονημένων αγωνιστών και ανθρώπων του
λαού, να μη μπορούν να παραλάβουν τις σωρούς τους, για να ταφούν!

Οι κινητοποιήσεις αυτές αναδεικνύουν ξανά, την άγρια φασιστική καταπίεση που
ασκεί στον τουρκικό και κουρδικό λαό το καθεστώς του Ερντογάν, αλλά και τη διάθεση
του λαού ν’ αντισταθεί. Ο λαός εκδήλωσε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του
προς τους απεργούς πείνας, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούν να κρυφτούν και οι φόβοι
του καθεστώτος για ... πυροδότηση εξεγέρσεων.

Στεκόμαστε  αλληλέγγυοι  στους  απεργούς  πείνας  και  υπερασπίζουμε  τη
διεκδίκηση  του  δικαιώματος  στη  δουλειά,  τόσο  γι’ αυτούς,  όσο  και  για  όλους  τους
εργαζόμενους!  Ο  ελληνικός,  ο  τουρκικός  κι  ο  κουρδικός  λαός  δεν  έχουν  τίποτα  να
χωρίσουν.  Αντίθετα  έχουν  κοινούς  εχθρούς:  Το  φασισμό  και  τον  ιμπεριαλισμό,  τις
εκμεταλλεύτριες  άρχουσες  τάξεις,  και  πρέπει  να  παλέψουν  ενάντια  στις  αντιλαϊκές
πολιτικές, στην καταπίεση και στους πολεμικούς κινδύνους κι εμπλοκές.
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