
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

Προς: 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης ΕΕΔΥΕ 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Ως Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε το 19ο 
Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης (ΕΕΔΥΕ). Καθώς 
είναι η αδελφική μας οργάνωση, είναι τιμή μας να είμαστε στον ίδιο αγώνα με την 
ΕΕΔΥΕ, η οποία έχει πλούσια ιστορία, γεμάτη αγώνα για ειρήνη και δικαιοσύνη, όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ως ηγετική δύναμη στο 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ). 

Ο λαός της Ελλάδας ανέκαθεν ύψωσε τη φωνή του ενάντια στον εχθρό του 
λαού. Ως Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, χαιρετίζουμε τον ευγενή αγώνα σας 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις πολιτικές πολέμου του. Λυπούμαστε που δεν 
μπορούμε να συμμετάσχουμε στο συνέδριό σας. 

Ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει τις επιθετικές του πολιτικές στην περιοχή μας, 
ειδικά μέσω της πολεμικής του οργάνωσης, του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία χρόνια, οι 
ιμπεριαλιστικές βάσεις ενισχύθηκαν και δημιουργήθηκαν νέες στην Ελλάδα. Με αυτή 
την έννοια, η χώρα σας έχει γίνει ίσως η πιο συγκεντρωμένη τοποθεσία σε ολόκληρη 
τη Μεσόγειο. Αυτές οι βάσεις εξυπηρετούν σημαντικές λειτουργίες για την 
ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή. Από αυτές τις βάσεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
είναι σε θέση να παρέμβουν στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Νότια Ευρώπη 
και πιο πρόσφατα την Ανατολική Ευρώπη, όπως παρατηρήθηκε στις στρατιωτικές 
ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Αυτό παρέχει στους ιμπεριαλιστές μια τεράστια περιοχή 
ελιγμών. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άνοιξε το δρόμο για τις 
νέες βάσεις και έδωσε στο ΝΑΤΟ νέες ευκαιρίες όπως καμία άλλη ελληνική 
κυβέρνηση στο παρελθόν. Η σημερινή κυβέρνηση συνέχισε και εδραίωσε αυτές τις 
πολιτικές. Τα νέα βήματα της κυβέρνησης ΝΔ προς στρατιωτικοποίηση της χώρας 
αυξάνουν την απειλή για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του 
λαού της Ελλάδας. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αντιδραστική τουρκική κυβέρνηση υπήρξε 
κομβικό σημείο στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στη 
Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη. Η κυβέρνηση πέτυχε να χρησιμοποιήσει τις αντιφάσεις και 
τις αντιθέσεις μέσα στο ιμπεριαλιστικό σύστημα για να δημιουργήσει για τον εαυτό της 
χώρο δράσης. Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα αυτού ήταν η κρίση στη Μαύρη 
Θάλασσα που συνέβη πριν από αρκετούς μήνες. Τώρα, σχεδιάζουν νέες επιχειρήσεις 



στη Βόρεια Συρία. Αλλά αυτή η πολιτική, από την άλλη πλευρά, κάνει την κυβέρνηση 
πιο εξαρτημένη από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα. 

Η αστική πολιτική σκηνή στην Τουρκία εισήλθε σε μια διαδικασία 
αναδιαμόρφωσης, μια διαδικασία που θα είναι πολύ τεταμένη. Η κυβέρνηση του ΑΚΡ 
μπορεί επιτέλους να φτάνει στο τέλος, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κάθε 
πιθανή εναλλακτική λύση που θα δημιουργηθεί από τα άλλα αστικά κόμματα θα 
συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Και θα 
αναζωογονήσουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ Τουρκίας και ΝΑΤΟ. 

Στον σημερινό κόσμο, καθώς η αντίδραση ενδυναμώνεται, είναι σημαντικό 
όσο ποτέ άλλοτε, να προωθούμε τον αγώνα για ειρήνη. Και είναι εξίσου κρίσιμο, να 
περιφρουρούμε τις αρχές που μας έφεραν μέχρι σήμερα εδώ. 

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης διαδραματίζει 
ιστορικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στην παρουσία ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην 
περιοχή. Με την ισχυρή οργάνωση και την πολιτική της αποφασιστικότητα, υψώνει τη 
φωνή του εργαζόμενου λαού της Ελλάδας ενάντια στις πολεμοκάπηλες δυνάμεις 
στην περιοχή. 

Ως Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας, πιστεύουμε ότι αυτός ο ιστορικός 
ρόλος είναι πολύ σημαντικός για την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών Ελλάδας και 
Τουρκίας και των φιλειρηνικών οργανώσεών τους. Όπως κάναμε πάντα στο 
παρελθόν, έτσι θα εντείνουμε την κοινή δράση και αλληλεγγύη των οργανώσεών μας 
και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ενισχύσουμε αυτήν την αλληλεγγύη. 

Κάτω ο ιμπεριαλισμός! 

Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών! 

Ζήτω ο αγώνας μας για την ειρήνη! 

Γραμματεία της Επιτροπή Ειρήνης της Τουρκίας 

Κωνσταντινούπολη 16.10.2021 


