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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης στέκεται αλληλέγγυο με τους αγώνες του αντιιμπεριαλιστικού
φιλειρηνικού κινήματος  της Ελλάδας,  στέκεται  αλληλέγγυο με  την ΕΕΔΥΕ με την οποία έχει
ισχυρούς συναγωνιστικούς  αντιιμπεριαλιστικούς  δεσμούς για  δεκαετίες  τώρα.  Απευθυνόμενο
προς τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες που πήραν μέρος στη Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης στην Αττική και  την Κερασίτσα  την Κυριακή 14 Μάη και σε αυτούς που θα
πάρουν μέρος  την Κυριακή 28 Μάη στην Κρήτη,  δηλώνει  την  αμέριστη  συμπαράσταση και
στήριξη του στην πάλη της ΕΕΔΥΕ για κλείσιμο της Νατοϊκής Βάσης της Σούδας.

Η βάση της Σούδας αποτελεί στοιχείο υπόσκαψης της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή της
Ανατολικής  Μεσογείου  και  των  Βαλκανίων.  Η  βάση  αυτή  ως  ορμητήριο  εγκληματικών
αποστολών  κατά  λαών  της  περιοχής,  αποτελεί  στοιχείο  πρόκλησης  των  φιλειρηνικών
αισθημάτων του ελληνικού λαού που τόσα υπέφερε από το φασισμό και  τις  ιμπεριαλιστικές
παρεμβάσεις. Αποτελεί πηγή κινδύνου για το λαό της Ελλάδας και τους λαούς της περιοχής.
Εμπλέκει επικίνδυνα το λαό της Ελλάδας με την ενεργό συμμετοχή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, στα εγκληματικά σχέδια των ιμπεριαλιστών για επαναχάραξη συνόρων στην περιοχή και
διαμοιρασμό του πλούτου κυρίαρχων χωρών.

Τονίζουμε  με  έμφαση  ότι  το  τι  συμβαίνει  στην  Ελλάδα  επηρεάζει  άμεσα  και  την  Κύπρο,
επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή και τους λαούς της όπως και το τι συμβαίνει στην Κύπρο, αλλά
και στην Τουρκία. Είναι για αυτό που δεν μπορεί κανένας μας να μένει αδιάφορος, κανένας μας
να  μένει  αμέτοχος,  δεν  μπορεί  κανένας  μας  να  μην  ενώσει  τη  φωνή  του  μαζί  με  τις
αντιιμπεριαλιστικές  δυνάμεις  που θα δώσουν μαζικά  το  παρών τους  στη  μεγάλη  Παγκρήτια
κινητοποίηση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μάη, στη Βάση της Σούδας.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες με το λαό της Κρήτης και την ΕΕΔΥΕ
στην πάλη για:

 Να κλείσει άμεσα η βάση της Σούδας κι όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα.

 Να ξεκουμπιστεί το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο θάλασσα και τα Βαλκάνια.

 Να μην υπάρξει καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις

επεμβάσεις.

Λευκωσία, 25 Μάη 2017

Η Γραμματεία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης

POB 21827, CY – 1513, Tel. +35722754651, Fax. +35722768176



E-mail: peacecouncil@cytanet.com.cy  http://cypruspeacecouncil.blogspot.com/

http://cypruspeacecouncil.blogspot.com/
mailto:peacecouncil@cytanet.com.cy

