
Χαιρετισμός του Μουράτ Ακάντ, επικεφαλής της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας 

 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας χαιρετίζω τη σημερινή σας εκδήλωση. Αποτελεί 

μεγάλη τιμή για εμάς να είμαστε μέρος αυτής της σημαντικής έκθεσης μέσω των έργων της Αϊσέ 

Γιαλτιρίμ.  

 

Τόσο στην Τουρκία, όσο και στην Ελλάδα διανύουμε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Οι εκλογές θα 

πραγματοποιηθούν και στις δυο χώρες σε λίγους μήνες και οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις 

κλιμακώνονται αντίστοιχα. 

 

Γνωρίζουμε καλά ότι για τις κυρίαρχες τάξεις και στις δυο χώρες τα συμφέροντά τους δεν έχουν 

καμιά σχέση με την ειρήνη, αλλά με αυτές τις εντάσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και διεθνώς.  

 

Οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας διαχρονικά παρουσίαζαν 

διακυμάνσεις, αλλά κατά κύριο λόγο οι όποιες εντάσεις διατηρούνταν σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια οι εντάσεις αυτές κλιμακώνονται ξανά. Και οι δυο κυβερνήσεις τις 

χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρ η μια ενάντια στην άλλη τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας, όσο και 

στις διεθνείς τους σχέσεις. 

 

Όσο οι εκλογές θα πλησιάζουν θα βλέπουμε οι εντάσεις αυτές να πυκνώνουν. Σίγουρα αυτές οι 

εξελίξεις δεν μπορούν να ειδωθούν ξέχωρα από το πρίσμα του ιμπεριαλισμού. Με τη βοήθεια των 

τελευταίων ελληνικών κυβέρνησεων, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ισχυροποίησαν περαιτέρω τη 

στρατιωτική τους παρουσία στην Ελλάδα. Τόσο η ελληνική, όσο και η τουρκική κυβέρνηση 

στρέφονται η μια εναντίον της άλλης στο έδαφος του ιμπεριαλισμού.  

 

Από την άλλη, οι διεθνείς εντάσεις κλιμακώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ιμπεριαλισμός ως 

παγκόσμιο σύστημα απειλεί την ανθρωπότητα. Όπως όλοι γνωρίζουμε ο ιμπεριαλισμός διέρχεται 

μια περίοδο κρίσης στην ηγεμονία του τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι ο 

ιμπεριαλισμός είναι σύμφυτος με τους κύκλους των κρίσεων. Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την 

πορεία εξέλιξης του καπιταλισμού είναι η συνεχής απειλή του πολέμου. Η έκταση και η 

σοβαρότητα αυτών των πολέμων συνδέεται με το βάθος της κρίσης και με το βαθμό συγκέντρωσης 

των αντιθέσεων στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.  

 

Όσο η απειλή του πολέμου συνεχίζεται, η πιθανότητα για ειρήνη ολοένα μειώνεται. Εξάλλου, για 

να κατακτήσεις μια βιώσιμη ειρήνη είναι απαραίτητο να ξεφορτωθείς τον καπιταλισμό. Όμως αυτό 

δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραβλέπει ή να αναβάλλει κανείς την πάλη για την ειρήνη. Ο 

συνεπής αγώνας για την ειρήνη μπορεί να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες των πολέμων. Ο 

συνεπής αγώνας για την ειρήνη μπορεί να βάλει εμπόδια στην επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού και 

του καπιταλισμού.  

 

Υπό αυτές τις συνθήκες οι φωνές μας, οι φωνές των ανθρώπων που αγαπάμε την ειρήνη θα πρέπει 

να ακουστούν ακόμη πιο δυνατά. Να διατρανώσουμε ότι οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν 

έχουμε τίποτα μεταξύ μας που να μας διχάζει. Οι εργαζόμενοι και στις δυο χώρες έχουμε κοινά 

συμφέροντα ενάντια στις κυρίαρχες τάξεις των χωρών μας.  

 

Η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕΔΥΕ και στην Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας έχει μεγάλη ιστορία. 

Παλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια ενάντια στον κοινό εχθρό: τον καπιταλισμό και τον 

ιμπεριαλισμό. Έχουμε αναπτύξει πολλές κοινές δραστηριότητες και κατά το παρελθόν. Η σημερινή 

έκθεση αποτελεί ακόμη μια τέτοια δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντική και έχει πολύ μεγάλη 



αξία για όλους αυτή η έκθεση. Υπηρετεί τη δίκαιη υπόθεση του τουρκικού και του ελληνικού λαού, 

την υπόθεση της πάλης ενάντια στον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό.  

 

Ζήτω η κοινή πάλη για την ειρήνη! 

Ζήτω η φιλία του τουρκικού και του ελληνικού λαού! 

 

 


