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Αγαπητοί σύντροφοι,

Σήμερα, για μια ακόμα φορά, ο λαός της Κρήτης υψώνει τη φωνή
του  ενάντια  στον  εχθρό  των  λαών.  Ως  Επιτροπή  Ειρήνης  Τουρκίας,
χαιρετίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στις
πολεμοχαρείς  πολιτικές  του.  Λυπούμαστε  που  δεν  έχουμε  τη
δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική διαδήλωση.

Ο ιμπεριαλισμός, με τον βασικό οργανισμό του,  το ΝΑΤΟ έχει υπό
την  κατοχή  του,  εδώ  και  δεκαετίες,  ένα  σημαντικό  κομμάτι  του
όμορφου αυτού νησιού, τη Βάση της Σούδας. Αυτή η βάση έχει ιδιαίτερη
στρατηγική σημασία για τον ιμπεριαλισμό κι αποτελεί απειλή για την
ειρήνη, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους άλλους λαούς
της περιοχής. Από τη Βάση αυτή, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν επεμβάσεις στην Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, τη
Βόρεια Αφρική, τη Νότια Ευρώπη και να ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα της
Μεσογείου θάλασσας.

Η  βάση  της  Σούδας  βρίσκεται  στο  νότιο  άκρο  του  Αιγαίου
πελάγους, και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους λαούς της Ελλάδας
και  της  Τουρκίας.  Είναι   αναπόσπαστο  μέρος  της  παρουσίας  των
Νατοϊκών δυνάμεων στο Αιγαίο.

Και η Σούδα δεν είναι η μόνη βάση στην περιοχή που ανήκει στον
ιμπεριαλισμό.  Μια  ακόμα  σημαντική  βάση  -μεταξύ  άλλων-  αυτή  του
Ιντσιρλίκ στην Τουρκία αποτελεί απειλή για την κυριαρχία των χωρών
μας.

Η  Ελληνική  Επιτροπή  για  τη  Διεθνή  Υφεση  και  Ειρήνη  παίζει
ιστορικό ρόλο στην πάλη ενάντια στην παρουσία των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων  στην  περιοχή.  Με  ισχυρή  οργάνωση  και  πολιτικό
προσανατολισμό, υψώνει τη φωνή της μαζί με την εργατική τάξη στην
Ελλάδα ενάντια στις πολεμοχαρείς πολιτικές στην περιοχή.

Ως Επιτροπή Ειρήνης  Τουρκίας, θεωρούμε ότι ο ιστορικός αυτός
ρόλος της ΕΕΔΥΕ είναι πολύ σημαντικός για την αλληλεγγύη ανάμεσα
στους δυο λαούς –Ελλάδας και  Τουρκίας-  και  των φιλειρηνικών τους
οργανώσεων. Όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα θα συνεχίσουμε να
είμαστε  αλληλέγγυοι   και  θα  κάνουμε  το  καλύτερο  δυνατό  για  να
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η αλληλεγγύη.
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ΚΑΤΩ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ!
ΖΗΤΩ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!
ΖΗΤΩ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!

Ζουχάλ Οκουγιάν                                                                Επιτροπή
Ειρήνης Τουρκίας
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