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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΜΜΟΒ)

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους 
τούρκους  συναδέλφους,  μελών  του  Τουρκικού  Επιμελητηρίου  Αρχιτεκτόνων  και  Μηχανικών 
(ΤΜΜΟΒ), οι  οποίοι  αγωνιζόμενοι μαζί  με τον τουρκικό λαό υπερασπιζόμενοι  το πάρκο Γκεζί  της 
Κωνσταντινούπολης βρέθηκαν στο στόχαστρο της τουρκικής κυβέρνησης, την πρωτοφανή βία των 
δυνάμεων καταστολής αλλά και την τιμωρητική στάση της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν απέναντι 
στο ίδιο το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών για την στήριξη που έδωσε στον αγώνα του 
τουρκικού λαού.

Καταδικάζουμε τη σύλληψη από τις τουρκικές αρχές στις 8.7.2013 της συναδέλφου Mücella Yapıcı, 
γενικής γραμματέως του Τούρκικου Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών (ΤΜΜΟΒ), η οποία 
είχε ταυτόχρονα την ευθύνη εκπροσώπου τύπου της Πλατφόρμας Αλληλεγγύης της πλατείας Ταξίμ, 
μαζί με τον γενικό γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης Ali Çerkezoğlu. 

Καταδικάζουμε επίσης την ουσιαστική κατάργηση του Τουρκικού Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων και 
Μηχανικών (ΤΜΜΟΒ), η οποία επιβλήθηκε με νόμο που πέρασε από το τουρκικό κοινοβούλιο στις 
9.7.2013 αποστερώντας πλήρως το Επιμελητήριο από τις θεσμικές του αρμοδιότητες καθώς και την 
οικονομική του αυτοτέλεια.

Η πλατεία Συντάγματος το 2011 και η πλατεία Ταξίμ, το κλείσιμο του ΤΜΜΟΒ και το επιχειρούμενο 
κλείσιμο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποτελούν στοιχεία που ενώνουν τόσο τις κοινωνίες 
όσο και τον επιστημονικό κόσμο της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Ο δικός τους αγώνας απέναντι στον αυταρχισμό, την καταστολή και την περιστολή των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων είναι και δικός μας αγώνας.

Ζητάμε  την  άμεση απελευθέρωση της  συναδέλφου  μας  Mücella Yapıcı,  γενικής  γραμματέως  του 
Τουρκικού  Επιμελητηρίου  Αρχιτεκτόνων  και  Μηχανικών  (ΤΜΜΟΒ),  καθώς  και  των  εκατοντάδων 
αγωνιστών που διώκονται για την συμμετοχή τους στα κινήματα των πλατειών.

Καλούμε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας,  τους  επαγγελματικούς,  συνδικαλιστικούς  και 
επιστημονικούς φορείς των μηχανικών καθώς και όλο τον επιστημονικό κόσμο να καταδικάσουν με 
τον πιο απερίφραστο τρόπο, την  επίθεση που δέχονται οι Τούρκοι συνάδελφοί μας.
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