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 Το καθεστώς Ερντογάν έχει αποφασίσει να διατηρήσει τον αυταρχικό και 

παράνομο χαρακτήρα του, που έχει στο στόχαστρό του τις κουρδικές επαρχίες τα 
τελευταία τρία χρόνια. Μετά τις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019, οι δήμοι 
στους οποίους πλειοψήφησε το HDP δέχονται συνεχείς απειλές και επιθέσεις από την 
κυβέρνηση του AKP και τους υπερεθνικιστές συμμάχους της του ΜΗΡ (ΣτΜ: το 
εθνικιστικό κόμμα). Αυτές οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω στις 19 Αυγούστου 
2019, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών καθαίρεσε τους συν-δημάρχους και διέλυσε τα 
δημοτικά συμβούλια των τριών κουρδικών Mητροπολιτικών δήμων του Ντιγιάρμπακιρ, 
Μαρντίν και Βαν.  

 Η λαϊκή βούληση και ετυμηγορία είχαν ήδη καταστρατηγηθεί σοβαρά στους 
συγκεκριμένους δήμους, από τότε που το καθεστώς Ερντογάν, με στόχο την εδραίωση 
του αυταρχικού χαρακτήρα του, κήρυξε τη χώρα σε διετές καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης, μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016. Στο 
πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2016, εκδόθηκε κυβερνητικό διάταγμα (αριθ. 674), 
το οποίο σύντομα επέτρεψε, όπως επισήμανε κι η έκθεση του ΟΗΕ του 2017: «την 
πλήρη αντικατάσταση των εκλεγμένων αξιωματούχων κουρδικής καταγωγής σε όλη τη 
νοτιοανατολική Τουρκία ... με (διορισμένους από την κεντρική κυβέρνηση) “διαχειριστές”. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι "διαχειριστές" διορίστηκαν αμέσως μετά τη σύλληψη των 
δημοκρατικά εκλεγμένων αξιωματούχων, υποδηλώνοντας έναν υψηλό βαθμό 
συντονισμού μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας»1 

 Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2018, 94 από τις 99 
τοπικές κυβερνήσεις που ελέγχονταν από το DBP (το αδελφό κόμμα του HDP στις 
τοπικές κυβερνήσεις), όπου περιλαμβάνονται τέσσερις μητροπολιτικοί και δέκα 
επαρχιακοί δήμοι, διαλύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από “διαχειριστές”. 93 συν-
δήμαρχοι και εκατοντάδες άλλα μέλη δημοτικών συμβουλίων φυλακίστηκαν. Αν και η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης έληξε επισήμως τον Ιούλιο του 2018, οι διατάξεις της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στις τοπικές κυβερνήσεις, 
επικυρώθηκαν από το τουρκικό κοινοβούλιο ως νόμοι του κράτους και παρέμειναν 
άθικτες. Κατά την περίοδο πριν από τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019, 50 
Κούρδοι δήμαρχοι ήταν ακόμη στη φυλακή, εκ των οποίων οι 29 ήταν 
προφυλακισμένοι για περίπου δύο χρόνια. 

 Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις από το 2016 έως το 2018, η καθαίρεση 
Kούρδων συν-δημάρχων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ιδιαίτερα εκτεταμένο 
αντιτρομοκρατικό νόμο της Τουρκίας. Όπως επισημάνθηκε ευρέως από διεθνείς 
παρατηρητές, αυτός ο νόμος με τον «ευρύ και υπερβολικά αόριστο ορισμό της 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της προπαγάνδας, καθιστά προδήλως 
αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής φύση τέτοιων αδικημάτων» και λειτουργεί ως 

«μέσο για την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας»2 σε ευρύτερο επίπεδο. Αυτή η 
αυθαιρεσία οξύνεται ακόμη περισσότερο, κάθε που φορά που οποιοδήποτε κουρδικό 
αίτημα χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατία, πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πρόσφατης, 
καθολικής υπαναχώρησης του τουρκικού κράτους, στο ζήτημα της άρνησης της 
κουρδικής ταυτότητας. Διαδικασία που επιταχύνθηκε από τον Απρίλιο του 2015, όταν 
ο κ. Ερντογάν αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κουρδική 

 
1 Office of the UN High Commissioner for Human Rights Report on the Human Rights Situation in South-East Turkey, 

July 2015 to December 2016 
2 European Parliament Motion for a Resolution to wind up the Debate on the Statements by the Council and 
Commission Pursuant to Rule 123(2) of the Rules of Procedure on the 2015 Report on Turkey (2015/2898(RSP) 



πλευρά, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει κανένα κουρδικό ζήτημα» και «όποιος το δηλώνει 
δρα αποσχιστικά». 

 Στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019, το HDP κέρδισε τη συντριπτική 
πλειοψηφία των κουρδικών δημοτικών συμβουλίων που είχε σφετεριστεί το καθεστώς 
Ερντογάν και οι αυταρχικές και παράνομες πρακτικές του καθεστώτος επανήλθαν 
αμέσως. Καταρχάς, μολονότι ο τουρκικός εκλογικός νόμος (αριθ. 3627) απαιτεί για 
κάθε υποψήφιο την προέγκριση της επιλεξιμότητας του από τοπικές εκλογικές 
επιτροπές, περίπου εκατό υποψήφιοι που κέρδισαν την ψηφοφορία στερήθηκαν τα 
πιστοποιητικά εκλογής τους, με την πρόφαση προηγούμενων ή εκκρεμών ερευνών 
εναντίον τους. Έξι υποψήφιοι για το HDP, που κέρδισαν τη δημαρχία στις κουρδικές 
περιφέρειες, δεν έλαβαν τα πιστοποιητικά εκλογής τους, με το σκεπτικό ότι είχαν 
προηγουμένως απομακρυνθεί από δημόσια αξιώματα με κυβερνητικά διατάγματα 
έκτακτης ανάγκης. Στη θέση τους, χορηγήθηκαν πιστοποιητικά στους υποψηφίους του 
ΑΚΡ, που είχαν ηττηθεί στην ψηφοφορία. Επιπλέον, 88 μέλη δημοτικών συμβουλίων 
του HDP στερήθηκαν τα πιστοποιητικά εκλογής τους από το υπουργείο Εσωτερικών, 

για λόγους εκκρεμούς ποινικής έρευνας (για λεπτομέρειες, βλ. Παράρτημα 1). 
 Πρόσφατα, στις 19 Αυγούστου 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών καθαίρεσε από 

τις θέσεις τους στο Μητροπολιτικού Δήμο του Ντιγιάρμπακιρ, τον συν-δήμαρχο κ. 
Adnan Selçuk Mızraklı, στο Μητροπολιτικό Δήμο του Μαρντίν τον συν-δήμαρχο κ. 
Ahmet Türk και τη συνδήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου του Βαν κα. Bedia Ertan 
Özgökçe (βλ. Παράρτημα 2 για τα βιογραφικά των δημάρχων). 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών προσπάθησε στη γραπτή δήλωσή του να 
δικαιολογήσει αυτό το κυβερνητικό πραξικόπημα ενάντια στη βούληση του κουρδικού 
εκλογικού σώματος, προφασιζόμενο εκκρεμείς έρευνες για «τρομοκρατία» εναντίον των 
δημάρχων μας. Το Υπουργείο τόνισε: 

  «Οι δήμαρχοι που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις και βρέθηκαν να 
υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουν καθαιρεθεί βάσει του άρθρου 127 του 
Συντάγματος και του Άρθρου 47 του Δημοτικού Νόμου Αρ. 5393.» 

 Πέρα από την αυθαίρετη και απροσδιόριστη φύση των κατηγοριών για 
τρομοκρατία, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, η δήλωση του υπουργείου είναι 
σκανδαλώδης, και μόνο γιατί προκαταβάλει απροκάλυπτα την ετυμηγορία σε 
εκκρεμείς δίκες, καθώς και γιατί ομολογεί την έκταση του ελέγχου της εκτελεστικής 
εξουσίας επί της δικαστικής. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών περιέγραψε επίσης το σύστημα των συν-δημάρχων 
του HDP ως λόγο για την εκκαθάριση τους, βάζοντας στο στόχαστρο αυτή την 
πρακτική, ως «απόδειξη» σύνδεσης του HDP με μια «τρομοκρατική οργάνωση». Το 
HDP επιδιώκει ένα σύστημα συμπροεδρίας σε όλα του τα όργανα και σε όλα τα 
επίπεδα εκπροσώπησης, ως πολιτική ισότητας των φύλων. Οι τοπικές κυβερνήσεις δεν 
εξαιρούνται από αυτήν την πρακτική. Ο υφιστάμενος δημοτικός νόμος δεν αναγνωρίζει 
το σύστημα του συν-δημάρχου. Παρ 'όλα αυτά, υλοποιούμε αυτή την πρακτική, τόσο 
de facto όσο και με πλήρη δημόσια διαφάνεια και συναίνεση, ορίζοντας ανεπίσημα ως 
“συν-δήμαρχο”, έναν από τους υποψηφίους των δημοτικών συμβουλίων στις τοπικές 

εκλογικές πλατφόρμες, καθ' όλη την προεκλογική περίοδο. Για εμάς, αυτή η πρακτική 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της προώθησης της ισότητας των φύλων στην πολιτική 
εκπροσώπηση και θα θεωρούσαμε προσβλητική τη συσχέτιση και υπεράσπισή της από 
οποιαδήποτε κατηγορία για τρομοκρατία. 

 Η καθαίρεση των δημάρχων μας, αλλά και η αντικατάστασή τους από 
διορισμένους από την κυβέρνηση διαχειριστές συνιστούν πραξικόπημα ενάντια στην 
κουρδική δημοκρατική βούληση. Ο δημοτικός νόμος της Τουρκίας (αριθ. 5393) 
προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ένας δήμαρχος ανασταλεί ή καθαιρεθεί από το 
καθήκοντά του, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του για νέα δήμαρχο 
. Ο κανόνας αυτός παρατηρήθηκε κάθε φορά που, κατά την προηγούμενη περίοδο, οι 
δήμαρχοι του AKP, MHP και CHP καθαιρέθηκαν από το αξίωμά τους για τον έναν ή 
τον άλλο λόγο. Μια πρόσθετη ρήτρα στο άρθρο 45 του δημοτικού νόμου, το 2016, 



εξαίρεσε από τον κανόνα αυτό «τις περιπτώσεις καθαίρεσης δημάρχων λόγω συνδέσεων 
με τρομοκρατικές οργανώσεις» και εξουσιοδότησε το «Υπουργείο Εσωτερικών και 
διοικητές να ορίσουν τους αντικαταστάτες τους». Η ρήτρα επείγουσας ανάγκης 
μετατράπηκε αργότερα σε μόνιμη και εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις εκκαθάρισης των 
δημάρχων DPB και HDP, χωρίς καμία εξαίρεση. 

 Αυτή η ειδική μεταχείριση αντικατοπτρίζει την πρόδηλη εχθρότητα έναντι της 
ίδιας της ύπαρξης και των δικαιωμάτων των Κούρδων κι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
της αυταρχικής άρνησης της κουρδικής ταυτότητας από τον συνασπισμό ΑΚP-MHP. 
Σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο κατεστάλη η κουρδική λαϊκή δημοκρατική βούληση 
με την καθαίρεση των εκπροσώπων του κουρδικού λαού στο κοινοβούλιο ή τις τοπικές 
κυβερνήσεις, αλλά εφαρμόστηκε κι ένα ευρύ καθεστώς καταπίεσης και εκφοβισμού 
στις κουρδικές πόλεις και κωμοπόλεις, για την παρεμπόδιση ενδεχόμενης λαϊκής 
διαμαρτυρίας. Έτσι, πιο πρόσφατα στις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Αυγούστου, 
πριν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση καθαίρεσης, η αστυνομία με 
συντονισμένες επιδρομές συνέλαβε τουλάχιστον 418 δημόσια πρόσωπα στο 

Ντιγιαρμπακίρ, το Βαν, το Μαρντίν και σε πολλές άλλες επαρχίες. Μετά την 
καθαίρεση των δημάρχων μας, οι επαρχιακοί διοικητές απαγόρευσαν και προληπτικά 
ενοχοποίησαν κάθε μορφή διαμαρτυρίας, ως "βοήθεια στην τρομοκρατία", 
προχωρώντας σε άλλο ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης. 

 Ωστόσο, το κουρδικό εκλογικό σώμα υπερασπίστηκε έντονα τα δικαιώματά του 
για δημοκρατική εκπροσώπηση. Τις τελευταίες δύο μέρες πραγματοποιήθηκαν 
μαζικές, μη βίαιες διαδηλώσεις στο Ντιγιαρμπακίρ, το Βαν και το Μαρντίν, οι οποίες 
αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί και 
δεκάδες έχουν τραυματιστεί και νοσηλευτεί, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών 
του HDP κ. Feleknas Uca, της κας Ayşe Acar Başaran, της κας Tülay Hatimoğulları, 
της κας Semra Guzel, της κας Serpil Kemalbay, της κας Remsiye Tosun, του κ. 
Kemal Pekoz , και του κ. Ridvan Turan. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επιλεκτική εχθρότητα εναντίον του κουρδικού 
πληθυσμού, συνεπάγεται και παράλληλα επιδιώκει να κρύψει κάτω από μια 
εθνικιστική ρητορική της «τρομοκρατίας», μια βαθύτερη και συνολική επίθεση σε ό, τι 
έχει απομείνει από τις αρχές της δημοκρατικής εκπροσώπησης και του κράτους 
δικαίου στην Τουρκία του κ. Ερντογάν. Η διολίσθηση της Τουρκίας στον 
θεσμοθετημένο αυταρχισμό ξεκίνησε με την καθαίρεση των βουλευτών του HDP και με 
την πλήρη συναίνεση των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Εάν η υπόλοιπη 
αντιπολίτευση δεν πάρει άμεση και μονοσήμαντη θέση εναντίον αυτού του 
αντισυνταγματικού πραξικοπήματος ενάντια στη λαϊκή βούληση, είναι πολύ πιθανό οι 
δήμοι που ελέγχονται από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης -όπως οι μητροπολιτικοί 
δήμοι της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης που ελέγχονται από το CHP-  να 
γίνουν στόχοι σύντομα, με τον ίδιο τρόπο  

 Ως HDP, μένουμε περισσότερο από ποτέ σταθεροί στη δέσμευση μας, να 
αντιστεκόμαστε σε  αυτό το αυταρχικό πραξικόπημα ενάντια στη λαϊκή βούληση του 

εκλογικού μας σώματος, ως μέρος του αγώνα μας για ένα πλουραλιστικό δημοκρατικό 
πολιτικό σύστημα, για ισχυρή τοπική δημοκρατία και για διαρκή ειρήνη στη χώρα 
μας. Καλούμε τη μείζονα πολιτική αντιπολίτευση της Τουρκίας και τη διεθνή 
δημοκρατική κοινότητα, να μη χάσουν χρόνο στην αντιμετώπιση αυτού του 
πραξικοπήματος και να εκπληρώσουν το ρόλο τους, για να οδηγήσουν την Τουρκία 
ξανά στο δρόμο της κοινοβουλευτικής και τοπικής δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου.  

 
Hişyar Özsoy  
Αναπληρωτής συμπρόεδρος του HDP 
Υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων για το Ντιγιαρμπακίρ  
20 Αυγούστου 2019 



Παράρτημα Ι: Κυβερνητικές επιθέσεις στους δήμους του HDP από τις 
τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019  

 
 Οι αντιπρόσωποι του HDP που κέρδισαν τη λαϊκή ψήφο στις τοπικές εκλογές 

της 31ης Μαρτίου και οι δήμοι που ελέγχονται από το HDP, έχουν υποβληθεί έκτοτε 
σε αδιάκοπες επιθέσεις από την κεντρική κυβέρνηση και τους κρατικούς φορείς. 
Ορισμένες από τις αυθαίρετες και παράνομες πρακτικές που εφαρμόστηκαν στους 
αντιπροσώπους μας, σχεδόν πάντοτε με τη συμβατική κατηγορία για ”τρομοκρατία”,  
έχουν ως εξής: 

 
• Δεκάδες αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν στα δημοτικά συμβούλια 

στερήθηκαν τα πιστοποιητικά εκλογής τους. 
 Από αυτούς, ο συν-δήμαρχος της Περιφέρειας Bağlar (Diyarbakır), ο κ. Zeyyat 

Ceylan, η συν-δήμαρχος της Περιφέρειας Çaldıran (Van), κα. Leyla Atsak, η συν-
δήμαρχος της περιοχής Edremit (Van), κα Gülcan Kaçmaz Sağyiğit, ο συν-δήμαρχος 

Tuşba (Van) κ. Yılmaz Berki, ο συν-δήμαρχος Tekman (Erzurum), κ. Muzahit 
Karakuş και ο συν-δήμαρχος Dağpınar (Kars), κ. Abubekir Erkmen, στερήθηκαν τα 
πιστοποιητικά τους, με το αιτιολογικό ότι είχαν προηγουμένως καθαιρεθεί από 
δημόσια αξιώματα με κυβερνητικά διατάγματα έκτακτης ανάγκης. Αντ 'αυτού, 
χορηγήθηκαν πιστοποιητικά σε υποψηφίους, που είχαν ηττηθεί  στην ψηφοφορία. 

 Το ίδιο συνέβη και στους εξής αντιπροσώπους: Η συν-δήμαρχος του 
Μητροπολιτικό δήμου  του Ντιγιαρμπακίρ κα. Hülya Alökmen Uyanık, ο συν-
δήμαρχος Yenişehir (Diyarbakır) κ. İbrahim Çiçek, ο συν-δήμαρχος Kayapınar 
(Ντιγιαρμπακίρ), κ. Necati Pirinççioğlu, η συν-δήμαρχος Hakkari, κα Seher 
Kadiroğlu Ataş, η συν-δήμαρχος Kızıltepe (Mardin), κα Salih Kuday, ο συν-δήμαρχος 
Savur (Mardin) κ. Mehmet Yasin Kalkan, ο συν-δήμαρχος Siirt κος. Resul Kaçar, ο 
συν-δήμαρχος Erciş (Van) κος Mahmut Pala. 

 Επίσης, έχουν στερηθεί τα πιστοποιητικά εκλογής τους τα ακόλουθα μέλη 
δημοτικών συμβουλίων: 

Κος Fecri Aydın στο Ağrı Taşlıçay  
Κος Sabri Karayel στο Ağrı Doğubayazıt  
Κύριοι Ahmet Yılmaz,  Erkan Kaygusuz,  Mustafa Yurtsever,  Reşat Akıncı,  

Abdulmecit Çeken και Ahmet Aslan ·στο  Batman 
Κύριοι Saffetullah Akyüz και  Veysi Altıntaş στο Bitlis Tatvan  
Κος Ramazan Akkoç στο Diyarbakır Yenişehir  
Κυρίες Neriman Baran Yiğit,  Amber Ceylan Ak, Dilan Yakut  και κύριοι 

Mehmet Vecih Aydoğan,  Eser Özbek, Ali İhsan Karahan, Yusuf Gezer και 
Süleyman Okur στο Diyarbakır Kayapınar  

Κυρίες  Hava Karahancı, Şükran Şimşek , Derya Berktaş Açmaz και Sevgi 
Süer, και κύριοι  Abdulkadir Önen και Aziz Turay  στο Diyarbakır Bağlar  

Κα Songül Can Shimşek  στο Diyarbakır Dicle  
Κα Berivan Savaş Apaçık στο Diyarbakır Sur  

Κύριοι Müslüm Öcay και Erdal Tekdemir στο Diyarbakır Ergani  
Κύριοι Deniz Öztekin και Ferhat Özdil στο Hakkari Yüksekova 
Κος Yılmaz Hun στο Iğdır, κύριοι Şeyhmus Akbaba  και Mehmet Ali Çiçek  
στο Mardin Kızıltepe   
Στο Mardin Derik, κος Mehmet Gezici 
Στο Muş Varto, κος Hakkı Bingöl, 
Στο Siirt, κα Fatma Kayar  
Στο Siirt Kurtalan, κος Ercan Başar 
Στο Şanlıurfa Bozova, κος Müslüm Kuşçu 
Στο Şanlıurfa Suruç, κύριοι Reşat Demirkol και Osman Kaya  
Στο Şanlıurfa Viranşehir, κος Abdulcelil Çelebi 
Στο Şırnak, κος Selahattin Barınç  



Στο Şırnak Cizre, κος Dündar Yağarcık;  
Στο Van İpekyolu, κος Salih Kara και κυρίες Mesude Demir και Sibel Harman 

Tertemiz.  
 
 
• Δεκάδες συν-δήμαρχοί μας ή μέλη των δημοτικών συμβουλίων 

καθαιρέθηκαν από το αξίωμα τους, έπειτα από ποινές που επιβλήθηκαν 
εσπευσμένα μετά την εκλογή τους, μεταξύ των οποίων είναι: 

Η συν-δήμαρχος του Erzurum Karayazı, κα Melike Göksü  
Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Dersim, Mithat Kaya 
Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Patnos,  Mehmet Şahin Savcı 
Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Kayapınar , Adnan Akgül  
Ο εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου Çaldıran, Faruk Demir  
Ο εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου Edremit, Medeni Özer, 
Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Τatvan, κα Serap Çakmak Genç, κος Suat 

Yetişkin, κος Diyar Orak, κος Ahmet Sağnıç, κος İsa Taş, κ. Şükrü Aydemir, κ. 
Mehmet Nedim Türemiş, κ. Çetin Yılmaz και κ. Selami Karahan, που 
απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους ως προσωρινό μέτρο. 

 
 
• Δεκάδες εκπρόσωποί μας σε κουρδικές πόλεις υπέστησαν την 

αστυνομική και δικαστική παρενόχληση με τη μορφή αυθαίρετων κατ΄ οίκον 
επιδρομών και κρατήσεων. 

 Για παράδειγμα, στις 11 Ιουλίου, στην περιοχή Karayazı (Erzurum), δέκα 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, περιλαμβανομένου του συνοικιακού δημάρχου κ. 
Burhanettin Şahin, κρατήθηκαν μετά από συντονισμένες κατ’ οίκον επιδρομές. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των επιδρομών, ένα από τα τοπικά στελέχη του HDP, ο Nuri 
Kandemir, βασανίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, με την παρουσία της οικογένειάς 
του και ο πρώην σύμβουλος Erdem Kaya απειλήθηκε με όπλο που είχαν βάλει στο 
κεφάλι του. Οι εκπρόσωποι φυλακίστηκαν για μια εβδομάδα χωρίς κατηγορητήριο. 

 Σε άλλα περιστατικά που έλαβαν χώρα σε διάφορες ημερομηνίες, τέθηκαν υπό 
κράτηση ο  συν-δήμαρχος Nusaybin κ. Ferhat Kut, η συν-δήμαρχος Bismil, κα 
Gülşen Özer, το μέλος του επαρχιακού συμβουλίου του Bitlis, Medeni Yalçınkaya, η 
δημοτική σύμβουλος του Nusaybin, κα Samiye Demir, η κα Nursel Örmek, μέλος 
του δημοτικού συμβουλίου του Bağlar, το μέλος του δημοτικού συμβουλίου 
Kurtalan, A. Gaffur Kubilay, και το μέλος του περιφερειακού συμβουλίου του 
Shanlıurfa Ceylanpınar, κα Dilan Ablay. 

 Η κυβερνητική εκστρατεία βίας και εκφοβισμού έναντι των δήμων του HDP 
έχει επίσης συμπεριλάβει πρακτικές κατασυκοφάντησης. Στις 9 Αυγούστου, ομάδες 
της δίωξης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου συγκεντρώθηκαν και εισέβαλαν στο κτίριο 
του δήμου Diyabakır Kayapınar μετά από υποτιθέμενες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση ναρκωτικών. Έγιναν πολύωρες έρευνες στο σύνολο του κτιρίου, που απέβησαν 

άκαρπες. 
 

 
Επιτροπή του HDP για τις Δημοκρατικές Τοπικές Κυβερνήσεις 

10 Αυγούστου 2019 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτημα ΙΙ: Βιογραφικά των εκδιωχθέντων Δημάρχων του HDP 
 
 
 Ahmet Türk, Συνδήμαρχος του  Μητροπολιτικού Δήμου Mardin  
 Σε ηλικία 77 ετών, ο Ahmet Türk είναι παλαίμαχος των αγώνων των Κούρδων 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Τουρκία, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα. Προερχόμενος από την επαρχία Mardin, 
ο Τούρκ εκλέχτηκε για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 1973. Μετά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα του 1980, φυλακίστηκε στη διαβόητη Στρατιωτική Φυλακή του 
Ντιγιαρμπακίρ, όπου υποβλήθηκε σε συστηματικά βασανιστήρια σε καθεστώς 
απομόνωσης. Το 1987, εκλέχθηκε εκ νέου στο Κοινοβούλιο υπό το κεντροαριστερό 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Το 1989, ο κ. Türk, μαζί με αρκετούς 
Κούρδους βουλευτές του CHP, διαγράφηκε από το κόμμα, όταν η κεμαλική ηγεσία 
του ερμήνευσε τη συμμετοχή τους σε ένα διεθνές κουρδικό συνέδριο που οργανώθηκε 
στο Παρίσι, ως «αποσχιστική τάση». Αυτό αποτέλεσε ορόσημο στην πολιτική διαδρομή 

τόσο του κ. Türk, όσο και του κουρδικού αγώνα στην Τουρκία, καθώς οδήγησε το 
επόμενο έτος στην ίδρυση του πρώτου νόμιμου φιλοκουρδικού πολιτικού κόμματος, 
του Λαϊκού Εργατικού Κόμματος (HEP).  Το 1990, ο κ. Türk συγκαταλεγόταν μεταξύ 
των δεκαοχτώ βουλευτών του ΗΕP. Όταν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την 
κατάργηση του ΗΕΡ, ο κ. Türk υπήρξε συνιδρυτής του διαδόχου του, Δημοκρατικού 
Κόμματος (DEP). Το 1994, η DEP έκλεισε με κατηγορίες για αποσχιστικές τάσεις και 
ο κ. Türk φυλακίστηκε μαζί με δεκάδες άλλους Κούρδους βουλευτές. Μετά την 
αποφυλάκισή του, συνέχισε τον ηγετικό του ρόλο στην ανάπτυξη της κουρδικής 
θεσμικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ενεργώντας ως συνιδρυτής κάθε κουρδικού 
πολιτικού κόμματος που διαδεχόμενο την κληρονομιά του HEP, καταργήθηκε από το 
πολιτικό κατεστημένο της Τουρκίας. Η αδιάκοπη δέσμευση του κ. Türk στην 
ανάπτυξη ενός χώρου για δημοκρατικό αγώνα και ειρήνη στην Τουρκία, του έχει 
αποφέρει τον σεβασμό όχι μόνο των συμπατριωτών του Κούρδων αλλά και άλλων 
διωκόμενων και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Αρμένιοι και Ασσύριοι της 
Τουρκίας. 

 Το 2014, ο Ahmet Türk εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία Δήμαρχος του 
Μητροπολιτικού Δήμου Mardin. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
2016, καθαιρέθηκε με κυβερνητικό διάταγμα έκτακτης ανάγκης. Η θέση του 
παρέμεινε σφετερισμένη από έναν “διαχειριστή” που διορίστηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών,  μέχρι τις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2019, τις οποίες κέρδισε 
ξανά με πλειοψηφία 56,4%. Τον Αύγουστο του 2019, ο κ. Türk καθαιρέθηκε για άλλη 
μια φορά και αντικαταστάθηκε από τον κεντρικά διορισμένο κυβερνήτη του Mardin - 
μια χειρονομία που θεωρούμε ότι σκόπιμα θυμίζει πρακτικές αποικιακής 
κυβέρνησης. Σήμερα, όπως και πριν, ο κ. Türk συμβολίζει τον ώριμο, διαχρονικό 
αγώνα μας για δημοκρατία, ειρήνη και δικαιοσύνη στην Τουρκία. 

 
 

 
Bedia Özgökçe, Συνδήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Van 
 
 Η κυρία Bedia Özgökçe γεννήθηκε στην επαρχία Βαν, το 1975. Μετά την 

αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή, η κα Özgökçe ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη 
σύσταση της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τομέας Βαν. Για πάνω από μια 
δεκαετία από τα μέσα του 1990, επικεντρώθηκε ως δικηγόρος για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των προσφύγων, την πρόληψη 
των βασανιστηρίων και τις διακρίσεις που βασίζονται στην ταυτότητα. Στις γενικές 
εκλογές του Νοεμβρίου 2016 και Ιουνίου του 2018, η κα Özgökçe εξελέγη βουλευτής 
του Βαν υπό το HDP. Παραιτήθηκε από τη θέση της στο Κοινοβούλιο για να 
συμμετάσχει στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές για τη θέση της συν-δημάρχου του 



Μητροπολιτικού Δήμου Βαν. Κέρδισε πάνω από το 53% των ψήφων και έγινε η πρώτη 
γυναίκα Δήμαρχος του Δήμου Βαν. 

 
 
 
Adnan Selçuk Mızraklı, συνδήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου 

Ντιγιαρμπακίρ 
 
 Ο κ. Adnan Selçuk Mızraklı γεννήθηκε στην επαρχία Şanlıurfa και από το 

1992 είναι ενεργός πολιτικά στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
επαγγελματικά σε αυτόν της ιατρικής, στο Diyarbakır. Από τη δεκαετία του ’90 ο κ. 
Mızraklı δραστηριοποιήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου του 
Diyarbakır σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του, κατά τα έτη 
2008 και 2010. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου για την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας με έδρα το Ντιγιαρμπακίρ, SARMASIK, και μέλος του Συνδέσμου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ντιγιαρμπακίρ. Στις γενικές εκλογές του Ιουνίου 2018, 
ο κ. Mızraklı εξελέγη βουλευτής του HDP για το Ντιγιαρμπακίρ. Κατά τη διάρκεια των 
τοπικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 31 Μαρτίου 2016, ο κ. Mızraklı παραιτήθηκε 
από την κοινοβουλευτική θέση του, για να συμμετάσχει ως υποψήφιος συν-δήμαρχος 
του Μητροπολιτικού Δήμου του Ντιγιαρμπακίρ, αξίωμα που κέρδισε με ποσοστό 
62,93%.  
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