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ΨΗΦΙΣΜΑ
Συμπαραςτεκόμαςτε ςτουσ διωκόμενουσ Τοφρκουσ ακαδθμαϊκοφσ
Τισ τελευταίεσ μζρεσ το τουρκικό κράτοσ ζχει επιδοκεί ςε διϊξεισ αντιφρονοφντων με ςτόχο
εκατοντάδεσ Τοφρκουσ ακαδθμαϊκοφσ και με αφορμι ζνα κείμενο το οποίο αυτοί υπζγραψαν μαηί με
πολλοφσ ακαδθμαϊκοφσ από τθ διεκνι κοινότθτα. Το κείμενο, που είχε τίτλο «Δε κα γίνουμε ςυνζνοχοι
ς’ αυτό το ζγκλθμα [«We will not be a party of this crime»]» καλεί τθν τουρκικι κυβζρνθςθ να
ςταματιςει τισ επιχειριςεισ κατά του κουρδικοφ λαοφ.
Ωσ ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι κεωροφμε κακικον μασ να γνωςτοποιιςουμε ςτθν ελλθνικι κοινωνία τα
γεγονότα, τα οποία ςφμφωνα με τα μζχρι τϊρα ςτοιχεία, ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
1. Πεικαρχικζσ διϊξεισ εναντίον όςων υπογράφουν, από το Ανϊτατο Συμβοφλιο Παιδείασ τθσ
Τουρκίασ, κακϊσ και εκ μζρουσ των Συγκλιτων και των Πρυτανειϊν των Ιδρυμάτων ςτα οποία
εργάηονται οι υπογράφοντεσ.
2. Απομάκρυνςθ των ακαδθμαϊκϊν από τθν εργαςία τουσ.
3. Ενεργοποίθςθ νομικϊν διαδικαςιϊν ενάντια ςτουσ υπογράφοντεσ, με τθν κατθγορία τθσ
προπαγάνδασ υπζρ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ.
4. Συλλιψεισ δεκάδων από τουσ υπογράφοντεσ, οι οποίοι αφινονται ςταδιακά ελεφκεροι αλλά
εξακολουκοφν να υφίςτανται διϊξεισ.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ κεωρεί ότι πρζπει να τεκεί τζλοσ ςτθν ποινικοποίθςθ τθσ ελευκερίασ του λόγου
ςτθν Τουρκία, και μάλιςτα ςτον κατεξοχιν χϊρο καλλιζργειασ και ζκφραςισ τθσ, που είναι το
πανεπιςτιμιο.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ εκφράηει τθ ςυμπαράςταςι τθσ ςτουσ Τοφρκουσ ςυναδζλφουσ κακθγθτζσ
Πανεπιςτθμίου. Σε ζμπρακτθ ζνδειξθ τθσ αλλθλεγγφθσ τθσ προςυπογράφει και διαδίδει το επίμαχο
κείμενο (http://factsonturkey.org/24077/academics-researchers-in-turkey-call-for-immediate-end-toviolence-in-kurdish-areas/) το οποίο παρατίκεται μεταφραςμζνο ςτθ ςυνζχεια.

Ως παμεπιστημιακοί και ερευμητές δεμ θα γίμουμε συμέμοχοι σε αυτό το έγκλημα!
Τξ ςξσοκικό κοάςξπ ρςημ ποαγμαςικόςηςα καςαδίκαρε ρε πείμα ςξσπ πξλίςεπ ςχμ πόλεχμ Sur,
Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi και πξλλώμ άλλχμ πόλεχμ και πεοιξυώμ ςχμ Κξσοδικώμ
επαουιώμ με ςημ απαγόοεσρη κσκλξτξοίαπ πξσ έυει επιβληθεί εδώ και εβδξμάδεπ. Έυει επιςεθεί
με βαοιά όπλα και ενξπλιρμό πξσ υοηριμξπξιξύμςαι μόμξ ςημ πεοίξδξ πξλέμξσ. Καςά ρσμέπεια
παοαβιάζει ςξ δικαίχμα ρςη ζχή, ςημ ελεσθεοία και αρτάλεια και ειδικόςεοα ςημ απαγόοεσρη
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βαραμιρςηοίχμ και ςημ κακξμεςαυείοιρη πξσ ποξρςαςεύξμςαι από ςξ ρύμςαγμα και ςιπ διεθμείπ
ρσμβάρειπ.
Ασςή η ρκόπιμη και ρυεδιαρμέμη ρταγή ρσμιρςά ρξβαοή παοαβίαρη ςηπ ςξσοκικήπ μξμξθερίαπ
και ςχμ διεθμώμ ρσμτχμιώμ ςιπ ξπξίεπ η Τξσοκία έυει ρσμσπξγοάφει.
Απαιςξύμε ςξ [Τξσοκικό] κοάςξπ μα εγκαςαλείφει ςιπ ρκόπιμεπ ρταγέπ και ςιπ εκςξπίρειπ ςχμ
Κξύοδχμ και άλλχμ ξμάδχμ πξσ ζξσμ ρςημ πεοιξυή. Απαιςξύμε επίρηπ μα αοθεί η απαγόοεσρη
κσκλξτξοίαπ, μα ςιμχοήρει όρξσπ εσθύμξμςαι για ςιπ παοαβιάρειπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ
και μα απξζημιώρει ςξσπ πξλίςεπ πξσ έυξσμ σπξρςεί σλική και φσυξλξγική βλάβη. Για ςξ ρκξπό
ασςό, απαιςξύμε μα δξθεί ποόρβαρη ρςημ πεοιξυή ρε αμενάοςηςξσπ παοαςηοηςέπ από ςημ
Τξσοκία ή ςξ ενχςεοικό και μα ςξσπ επιςοαπεί μα παοακξλξσθήρξσμ και μα καςαγοάφξσμ ςα
γεγξμόςα.
Απαιςξύμε από ςημ [Τξσοκική] κσβέομηρη μα ποξεςξιμάρει ςιπ ρσμθήκεπ για διαποαγμαςεύρειπ
και μα καςαοςίρει ξδικό υάοςη πξσ θα ξδηγεί ρε διαοκή ειοήμεσρη ξ ξπξίξπ μα πεοιλαμβάμει ςα
αιςήμαςα ςξσ Κξσοδικξύ πξλιςικξύ κιμήμαςξπ. Απαιςξύμε ρ' ασςέπ ςιπ διαποαγμαςεύρειπ μα
ρσμμεςάρυξσμ αμενάοςηςξι παοαςηοηςέπ από εσούςεοα ςμήμαςα ςηπ κξιμχμίαπ. Εκτοάζξσμε
επίρηπ ςημ ποξθσμία μαπ μα λειςξσογήρξσμε εθελξμςικά χπ παοαςηοηςέπ. Είμαρςε αμςίθεςξι ρςημ
απαγόοεσρη ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ.
Εμείπ, χπ παμεπιρςημιακξί και εοεσμηςέπ πξσ εογαζόμαρςε εμςόπ ή εκςόπ Τξσοκίαπ, δηλώμξσμε
όςι δεμ θα ρσμμεςάρυξσμε ρ' ασςή ςη ρταγή παοαμέμξμςαπ ριχπηλξί και απαιςξύμε μα δξθεί έμα
άμερξ ςέλξπ ρςη βία πξσ αρκεί ςξ ςξσοκικό κοάςξπ. Θα ρσμευίρξσμε ςημ σπξρςήοινη ασςή
απεσθσμόμεμξι ποξπ ςα πξλιςικά κόμμαςα, ςξ κξιμξβξύλιξ και ςη διεθμή κξιμή γμώμη μέυοι μα
ικαμξπξιηθξύμ ςα αιςήμαςά μαπ.
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