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Το τελευταlο ενημερωτικό Δελτlο Τύπου 
ccΕιδήσεις του Κουρδιστόν» που εκδlδεται 

από την Επιτροπή Αλληλεγγύης προς το 

Κουρδιστόν αναφέρει: . 
"Το ισοζύγιο ανθρωπlνων δικαιωμότων 

1 . 
κατό τα δέκα χρόνια της στρατιωτικής 

χούντας της Τουρκlας έχει ως ε'ξής: 

• 650,000 ότομα συνελήφθηκαν. 
• Για τα ότομα αυτό διεξήχθηκαν ή διε

ξόγονται 210,000 δlκες. 
• Εκατομμύρια όνθρωποι φακελώθηκαν, .. 
388,000 στέρήθηκaν το δικα(ιί)μα ~οτοχής 
διαβατηριου. · 

• 4891 δημόσιοι_uπόλληλοι παύθηκαν. 
• 4509 εξορlστηκαν σε όλλες επαρχlες. Ο 
αρίθμός αυτός ανέρχετ~ι ~~ 5q,ooo Όν 
ληΦθούν'υπόψη και ειδικοl νόμοJ. . 
• 6,353 ατόμων ζητήθηκε- η καταδlκη 
τους σε θόνατο, 5Ο ότομα εκτελέ<!fJ1καν, 
255 i<αταδlκες αναμένουν την έγκριση της 
τουpκικής εθνοσυνέλευσιiς. 

• 100,000 ότοj.ια δικόστηκαν βόσει των 
όρθρων 141,142 και 163 του τουρκικού ποι-
νικού κώδικα. ι 
• 171 ότομα πέθαναν από βασανιστήρια 
(θόσει αποδεικτικών). Για άλλα 300 ότομα " 

. υποψlα θανότου τά 6cιgcιv_~Q:!ήpιcι. ~ιλιόδε<: 
ότομά υπέστησαν civαπηρlα από 6aoovί~- ' 
στήρια. 

• 5058 υπόλληλοι δικόστηκαν για χρήση 
βασανιστηρlων. Κατ,αδικόστηκαν μόνο 544. 

.--- 52,οοο ότοίlii'--βρ(οκονται ακόμα σiις 
φυλακές. 

• 14. πολιτικοl κρατούμενοι (Κούρδοι) 
πέ.θαναν σε απεργlες πεlνας. Σε χιλιόδες 

απεργούς προκλήθηκε μόνιμη αναπηρlα. 

• 30,000 ότομα διέφυγαν στο εξωτερικό. 
8 14,000 αφαιρέθηκε η τουρκική υπη
κοότητα. 

• β εφημερlδες έκλεισαν για 195 μέρες 
συνολικό. Κατό τη διακυβέρνηση Οζόλ 

(1983-89) δικόστηκαν 2792 συγγραφεις με 
ζητόύμενη καταδlκη φυλόκιΟJ1ς συνολικό 
2,000 χρόνια. 
• 458 έντυήα κατασχέθηκαν. 
• 13 μεyόλες εφημερiδες μηνύθηκαν 303 
φορές. (Ζητήθηκαν αποζημιώσεις 60 δισεκ. · 

· Λ.Τ.)' 

fo σόνολο των αγωγών εναντiον του 
τύπου ~ταν 1428. 
• 133,000 βιβλlα κόηκαν την !δια μέρα. 
• 118,000 βιβλlα καταστρόφηκαν. 
• 18,000 υπόλληλοι, 2,000 δικαστές ή 
εισαγγελεlς 4,000 αστυνομικοl και 5,000 
δόόκαλοι απολύθηκαν ή υποχρεώθηκαν σε 
παραlτηση. 

• 937ταινlεςαπαγορεύτηκα'{. Τα 114από 

αυτό εlναι του Κούρδου σκηνοθέτη Γιλμόζ 
Γκιουνέι. Η ταινlα «Κουρασμένος πολεμι

στής» 1του Χαλlτ Ρεφlγ κόηκε με ρητή 
εντολή του Πρωθυπουργού Μπουλέτ 
nιιλnιιr:rού. 


