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«Έξω όλες οι δυνάμεις και Βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ από τις χώρες μας και από την περιοχή μας 

Όχι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην γειτονιά μας» 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας, η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και το 
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης ολοκλήρωσαν με επιτυχία την 8η τριμερή τους συνάντηση 
με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης, από τιε 15-17 Δεκέμβρη στην 
Σμύρνη της Τουρκίας. 

Η όγδοη τριμερής συνάντηση συνήλθε σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή 
μας και συνεχιζόμενων ιμπεριαλιστικών πολέμων, ειδικά στην Μέση Ανατολή. 

Λαμβάνουμε θετικά υπόψη τις σημαντικές επιτυχίες του Συριακού λαού με την ήττα του 
ISIS. Ωστόσο σημειώνουμε πώς υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες μπορούν να κρατήσουν την 
χώρα και την περιοχή σε κατάσταση πολέμου για άγνωστο χρονικό διάστημα. 
Χαιρετίζουμε την ηρωική αντίσταση του Συριακού λαού ενάντια στην καθοδηγούμενη από 
τον ιμπεριαλισμό επέμβαση και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με αυτόν. 

Η Τριμερής συνάντηση του 2017 συνήλθε σε μια περίοδο επιθέσεων εναντίον του 

Παλαιστινιακού λαού. Χαιρετίζουμε την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, 

επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά πώς δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη 

λύση χωρίς τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου 

Παλαιστινιακού κράτους ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ, με σύνορα πριν την 4η Ιούνη του 1967 

και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των 

Παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων  και το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων στις 

εστίες τους. 

Στην Ελλάδα, η καπιταλιστική οικονομική καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται για 8 χρόνια και 
η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση σε εργασιακά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
μισθούς και επιδόματα καθώς και την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, χέρι-χέρι 
με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Την ίδια 
στιγμή σχεδιάζει να προσφέρει νέες εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις σε ΗΠΑ και 
ΝΑΤΟ, καθώς και να αναβαθμίσει παλιότερες. Καταγγέλλουμε αυτές τις αντιλαϊκές 
πολιτικές και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ελληνικό λαό στον αγωνα του ενάντια 
στα σχέδια αυτά. 

Η Κύπρος παραμένει, μετά από 43 χρόνια υπό Τουρκική κατοχή και διαιρεμένη, ενώ το 
Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα ξένης εισβολής και κατοχής. Εκφράζουμε την 
αλληλεγγύη μας στον Κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, στον αγώνα 



τους για τερματισμό της κατοχής, για μια επανενωμένη Κύπρο, λαό και χώρα, 
αποστρατικοποιημένη με μια μοναδική κυριαρχία, μια  ιθαγένεια και μια διεθνή 
προσωπικότητα, απαλλαγμένη από κηδεμόνες, εγγυητές, ξένες Βάσεις και στρατεύματα. 
Για μια λύση στηριγμένη στο Διεθνές δίκαιο, όπως αυτό ορίζεται στις αρχές του 
καταστατικού χάρτη της ίδρυσης του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά με την Κύπρο 
ψηφίσματα του. 

Συνεχίζεται η καταπίεση προοδευτικών δυνάμεων την Τουρκία και καταπιέζονται λαϊκές 

ελευθερίες με το πρόσχημα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα η 

αντιδραστική κυβέρνηση συνεχίζει την υλοποίηση θρησκευτικών εξτρεμιστικών πολιτικών 

υπονομεύοντας τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με 

τον Τουρκικό λαό, ο οποίος αντιστέκεται στις αντιδραστικές και αυταρχικές πολιτικές. 

Καταγγέλλουμε την απαγόρευση της Ένωσης Ειρήνης (Baris Dernegi) της Τουρκίας, ενός 

ιστορικού μέλους του ΠΣΕ και της Εκτελεστικής του Επιτροπής και απαιτούμε την άμεση 

και άνευ όρων ακύρωση της απόφασης και  άρση της παραπάνω απαγόρευσης. 

Οι τρεις οργανώσεις, διεξάγοντας την 8η Τριμερή τους συνάντηση, επαναβεβαιώνουν την 
θέληση τους για στενότερη μεταξύ τους και μεταξύ των λαών τους συνεργασία και για την 
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων. Ειδικότερα γύρω από το προσφυγικό θέμα, 
το ποίο αποτελεί σοβαρό ζήτημα για τους λαούς και τις χώρες μας καθώς και γύρω από 
θέμα του ΝΑΤΟ, το στρατιωτικό βραχίονα του ιμπεριαλισμού ο ποίος δρα χέρι-χέρι με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια σους λαούς του κόσμου. Η πρόσφατη υπογραφή από της 
κυβερνήσεις της ΕΕ της συμφωνίας «Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας» (PESCO) στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Εξωτερικής και πολιτικής Άμυνας της ΕΕ 
αποδεικνύει την κλιμάκωση της στρατιωτικής επιθετικότητας 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να διεξαχθεί η  9η Τριμερής Συνάντησης το 2018 στην Κύπρο. 

 

 


