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Εκ  μέρους  της  Επιτροπής  Ειρήνης  της  Τουρκίας,  σας  χαιρετίζω  αδελφικά.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης που
μας  δίνει  την  ευκαιρία  να  είμαστε  εδώ σήμερα μαζί  σας  και  να  εκφράσουμε  τις
απόψεις μας.
Σήμερα, είμαστε εδώ για να υψώσουμε τις φωνές μας ενάντια στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ
υπάρχει εδώ και 70 σχεδόν χρόνια σαν ένας οργανισμός που είναι ο εχθρός των
λαών του κόσμου. Σε αυτά τα 70 χρόνια  ενωθήκαμε πολλές φορές ενάντια σε αυτόν
τον πολεμικό οργανισμό. Δώσαμε τις μάχες μας διεθνώς αλλά και ξεχωριστά στις
χώρες μας. Αυτός ο αγώνας θα συνεχίσει μέχρι αυτός ο πολεμικός οργανισμός να
εξαφανιστεί. Μέχρι σήμερα ποτέ δεν κουραστήκαμε από αυτόν τον αγώνα κι ούτε
πρόκειται.
Επειδή  το  ΝΑΤΟ  είναι  ο  μεγαλύτερος  και  πιο  οργανωμένος  τρομοκρατικός
οργανισμός στον κόσμο.  Είναι  τόσο απλό. Επειδή το ΝΑΤΟ ποτέ δεν ήταν ένας
οργανισμός για την ασφάλεια, όπως αυτοαποκαλείται.  Ιδρύθηκε βασισμένος στην
επιθετικότητα.
Για να δούμε την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ πάντα βρισκόταν πίσω από τα πραξικοπήματα,
συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας στις 15 Ιουλίου του 2016. Είναι ξεκάθαρο
ότι έχουν συνδέσεις με αυτήν την προσπάθεια. Το ΝΑΤΟ έχει εκπαιδεύσει επιτελεία
σε  πολλές  χώρες  ώστε  να πολεμήσουν ενάντια  στα  λαϊκά  κινήματα.  Ίδρυσε  την
GLADIO και αντίστοιχες δομές και πολέμησε ενάντια στους λαούς.
Ως ο πολεμικός οργανισμός του ιμπεριαλισμού, το ΝΑΤΟ συνεχίζει  να απειλεί τις
χώρες  μας  και  όλους  τους  λαούς  της  περιοχής  που  βρισκόμαστε.  Όπως  όλοι
γνωρίζετε  Ελλάδα και Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952. Από εκείνη τη
μέρα η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είχε ένα μόνο νόημα για τους λαούς των δύο χωρών:
να είναι υποτελείς, να είναι εξαρτημένοι από τον ιμπεριαλισμό.
Στο πέρασμα των χρόνων το ΝΑΤΟ υπήρξε μόνο ένα εργαλείο που έβαζε τις χώρες
σε  κίνδυνο  σύμφωνα  με  τα  συμφέροντα  του  ιμπεριαλισμού.  Η  συμμετοχή  της
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ξεκίνησε με τον πόλεμο της Κορέας. Τούρκοι στρατιώτες πήραν
μέρος  στην  ιμπεριαλιστική  επίθεση  εναντίον  μιας  χώρας  στην  άλλη  άκρη  του
κόσμου.  Η  Ελλάδα  βρέθηκε  στην  ίδια  θέση.  Εκατοντάδες  Τούρκοι  και  Έλληνες
στρατιώτες χάσανε τις ζωές τους  σε αυτόν τον  πόλεμο. Η συμμετοχή των χωρών
μας στο ΝΑΤΟ θεμελιώθηκε στο αίμα αυτών των στρατιωτών.
Ο αγώνας για την ειρήνη στην Τουρκία έχει παράλληλες ρίζες με τη συμμετοχή της
χώρας στο ΝΑΤΟ. Οι πρώτοι αγωνιστές για την ειρήνη, μια ομάδα διανοούμενων
τυπώσανε τότε μια διακήρυξη ενάντια στον πόλεμο στην Κορέα και τη μοιράσανε
στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης.
Σήμερα το ΝΑΤΟ προσπαθεί να συνεχίσει την καταπίεσή του στις χώρες μας με νέα
σχέδια,  νέα  εργαλεία.  Η  Αλεξανδρούπολη  βρίσκεται  υπό  την  απειλή  αυτών  των
σχεδίων. Ένα μέρος του λιμανιού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Αμερικάνων σαν
βάση ελικοπτέρων. Ο τρόπος που ο αμερικάνος πρέσβης δήλωσε τα συμφέροντα
του  ιμπεριαλισμού  εδώ,  η  ειλικρίνειά  του,  αποδεικνύει  ότι  η  απειλή  είναι  πολύ
μεγάλη.
Από  την  άλλη  μερικοί  Έλληνες  στρατιώτες  πριν  ένα  μήνα  δήλωσαν  πως  δεν
υπηρετούν τη θητεία τους για να προστατεύουν αυτή τη βάση και για άλλη μια φορά
απέδειξαν ότι ο ιμπεριαλισμός δε θα βρει εύκολα συνεργούς.



Αυτή η βάση δεν είναι το μόνο σχέδιο του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Η επέκταση από την
ελληνική κυβέρνηση της Αμυντικής συμφωνίας Συνεργασίας με τις ΗΠΑ άνοιξε το
δρόμο για νέα επικίνδυνα σημεία στην χώρα. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία οι
ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις βάσεις τους, με μία από αυτές τη Σούδα,
για τα πολεμικά σχέδιά τους. Η βάση της Σούδας έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο για
την αμερικάνικη επιθετικότητα απέναντι στη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη
και τη Συρία και θα συνεχίσει να έχει νέους ρόλους. Μια αντίστοιχη βάση σχεδιάζεται
στην Κάρπαθο. Έτσι το ΝΑΤΟ θα ελέγχει το Αιγαίο από το νότο μέσα από τη Σούδα
και την Κάρπαθο και από το βορρά μέσω της Αλεξανδρούπολης. Φυσικά, αυτή η
απειλή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία και τις άλλες χώρες της
περιοχής.
Μια άλλη διάσταση των ξένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα έχει τις
ρίζες  της  σε  έναν  άλλο  ιμπεριαλιστικό  οργανισμό.  Η  Μόνιμη  Διαρθρωμένη
Συνεργασία (PESCO) είναι μια άλλη απειλή για τους λαούς των χωρών της ΕΕ και
επίσης για τους λαούς των χωρών που είναι στόχοι του ΝΑΤΟ. Μια νέα στρατιωτική
δύναμη, ένας ευρωπαϊκός στρατός, επιχειρείται να δημιουργηθεί.
Αυτές  οι  εξελίξεις  γίνονται  μέσα  από  μια  κυβέρνηση  που  αυτοτοποθετείται  στην
αριστερά. Αυτό πρέπει να είναι μια ιδιομορφία της ιστορίας.
Η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία συνεχίζει να είναι μια απειλή. Οι βάσεις που
υπάρχουν  συνεχίζουν  να  λειτουργούν  και  χρησιμοποιούνται  κυρίως  στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.
Όπως είναι ευρέως γνωστό ο ιμπεριαλισμός έκανε μια μεγάλη επέμβαση στη Μέση
Ανατολή,  ιδιαίτερα  από  την  αρχή  της  αποκαλούμενης  αραβικής  άνοιξης.  Το  πιο
σημαντικό  βήμα  αυτής  της  επέμβασης  ήταν  στην  Συρία.  Αλλά  ο  συριακός  λαός
αντιστάθηκε γενναία και εμπόδισε τον ιμπεριαλισμό να πάρει τα αποτελέσματα που
ήθελε.
Η  επιθετικότητα  των  αντιδραστικών  δυνάμεων,  με  την  υποστήριξη  του
ιμπεριαλισμού,  που ξεκίνησε το  2011 οδήγησε την χώρα σε  λουτρό αίματος και
εκατομμύρια  Σύριων  ξεσπιτώθηκαν.  Αν  και  οι  τζιχαντιστικές  συμμορίες  έχουν  σε
μεγάλο  βαθμό  αντιμετωπιστεί,  οι  τελευταίες  εξελίξεις  αποδεικνύουν  ότι  όλες  οι
μεγάλες δυνάμεις είναι ενάντια στη σταθερότητα και την ειρήνη στη Συρία.
Η διάλυση του ΙΣΙΣ δεν είναι αρκετή. Είναι φανερό ότι η ειρήνη δεν δε θα επιτευχθεί
μέχρι ο Συριακός λαός να πάρει τον πλήρη έλεγχο της χώρας του και όλες οι ξένες
δυνάμεις να αποσυρθούν. Έτσι, η τελευταία επιχείρηση της Τουρκίας που έγινε με τη
συναίνεση  των  ΗΠΑ και  της  Ρωσίας  είναι  επίσης  παράνομη  και  υπηρετεί  τον
ιμπεριαλισμό ενισχύοντας τη διαίρεση της χώρας.
Διάφορες δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν σαν απειλή. Κάθε
πρωτοβουλία που παίρνεται  από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό είναι  μια σοβαρή
απειλή, πρώτιστα για τον συριακό λαό, τον τούρκικο λαό και για άλλους λαούς στην
περιοχή.  Κάθε  πολιτική  δύναμη,  κάθε  πολιτική  που  δημιουργεί  χώρο  για  τον
ιμπεριαλισμό είναι ένας εχθρός των λαών.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουν όλες οι ξένες επεμβάσεις στην Συρία
άμεσα και δίχως όρους. Ο ιμπεριαλισμός και όλες οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να
αφήσουν τη Συρία ήσυχη και ο ίδιος ο λαός να καθορίσει το μέλλον του.
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Σήμερα, ο κόσμος είναι πολύ κοντά σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός, κυρίως εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στη Συρία, χάνει
έδαφος.  Ναι,είναι  ακόμα στην κορυφή της παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής ιεραρχίας,
αλλά  βλέπουμε  ότι  η  επιρροή  τους  που  κορυφώθηκε  μετά  τις  ανατροπές  στη
Σοβιετική  Ένωση  εξασθενίζει  σιγά  σιγά.  Επίσης  αντιμετωπίζουν  εσωτερικά
προβλήματα. Στο μεταξύ, η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε επιβράδυνση. Ναι, είναι ακόμα
μια  σημαντική  ιμπεριαλιστική  δύναμη.  Αλλά  τα  εσωτερικά  προβλήματα  και  άλλα
διεθνή ζητήματα την οδηγούν να αντιμετωπίζει προβλήματα.
Από την άλλη η Ρωσία και η Κίνα ανέρχονται σαν νέες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Ενισχύουν τις θέσεις τους μέσα στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική ιεραρχία.
Όσο  οι  εντάσεις  ανάμεσα  στις  ΗΠΑ και  τη  Ρωσία  και  τις  ΗΠΑ και  την  Κίνα
αυξάνονται, παίρνουν διαφορετική μορφή σε διαφορετικές περιοχές. Οι ΗΠΑ και η
Ρωσία συνεχίζουν κάποιου είδους πόλεμο δια αντιπροσώπων στη Συρία. Στην Άπω
Ανατολη οι αμερικάνικες στρατιωτικές δραστηριότητες ανεβαίνουν. Αυτές οι χώρες
μπορουν να ξεπεράσουν τον πόλεμο δια αντιπροσώπων με κάθε σπίθα που μπορεί
να προκύψει ευκολότερα από ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί. Ο κόσμος προχωρά
προς ένα τέτοιο σημείο. 
Στο μεταξύ,  οι  αστικές κυβερνήσεις ενισχύουν τον εθνικισμό και  προσπαθούν να
μετατρέψουν τους λαούς σε εχθρούς ο ένας του άλλου. Μια παρόμοια διαδικασία
προχωρά ανάμεσα στις χώρες μας με θέματα όπως η Συνθήκη της Λωζάνης και το
Αιγαίο.
Οι  νόμοι  του  καπιταλισμού,  και  κυρίως  του  τελευταίου  του  σταδίου,  του
ιμπεριαλισμού, κάνει αυτή την πορεία των γεγονότων αναπόφευκτη. Το μόνο που
μπορεί να δώσει ο καπιταλισμός στην ανθρωπότητα από δω και μπρος είναι αίμα
και δάκρυα.
Σε αυτό το σημείο, οι λαοί και οι εργατικές τάξεις πρέπει να υψώσουν τις φωνές τους
ακόμα πιο δυνατά. Ο εχθρός των λαών και των εργατικών τάξεων είναι οι δικές τους
αστικές τάξεις και ο ιμπεριαλισμός.
Ο  μόνος  τρόπος  να  υπάρξει  πραγματική  ειρήνη  είναι  να  ανατρέψουμε  τον
καπιταλισμό.  Ο  αγώνας  για  το  σοσιαλισμό  και  ο  αγώνας  για  την  ειρήνη
αλληλοεπικαλύπτονται σε ένα σημείο που ποτέ δεν υπήρξε ως τώρα.

Κάτω το ΝΑΤΟ
Κάτω ο ιμπεριαλισμός
Ζήτω η φιλία των λαών
Ζήτω η ειρήνη


