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Εμείς, ως μέλη της ελληνικής WINPEACE (Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας Γυναικών Ελλάδας - 

Τουρκίας), μαζί με τις αδελφές μας από την Τουρκία έχουμε ήδη απευθύνει έκκληση, στις 2 

Σεπτεμβρίου, υπό τον τίτλο «Έκκληση για μια μη βίαιη λύση " προς τις αρχές των χωρών μας 

και τους λαούς τους να επιλύσουν ειρηνικά τα πρόσφατα προβλήματα στην Ανατολική 

Μεσόγειο, μέσω διαλόγου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε ότι έκτοτε 

πολλαπλασιάστηκαν οι εκκλήσεις από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και στις δύο 

χώρες για ειρήνη και διάλογο και έχουν λάβει υποστήριξη από διάφορες πλευρές  και ήδη 

λαμβάνονται μέτρα από τις δύο κυβερνήσεις για συνομιλίες σχετικά με αυτό το θέμα. 

Πιστεύουμε ότι το γεγονός πως δύο εφημερίδες στην Ελλάδα, όσο περιθωριακές και αν είναι, 

αποφάσισαν την τελευταία εβδομάδα να δημοσιεύσουν προσβλητικούς, μισογυνιστικούς, 

επαίσχυντους τίτλους, που δυσφημίζουν όλες τις ανθρώπινες αξίες είναι μια απεχθής 

προσπάθεια να σαμποτάρουν οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις και τις καταδικάζουμε έντονα. Οι 

πολιτικές μπορούν να αλλάζουν, αλλά η παραβίαση των ηθικών και ανθρωπιστικών αξιών 

αφήνει έναν μόνιμο λεκέ. 

WINPEACE Ελλάδα- Τουρκία  

We as Greek members of WINPEACE (Women’s Initiative for Peace Turkey-Greece), together 

with our Turkish sisters had issued a call to the authorities of our countries and to the public to 

solve the recent problems in the Eastern Mediterranean peacefully, through dialogue, on 

September 2nd, under the heading of “Appeal to a Non-violent Solution.” We are pleased to 

note that appeals by various non-governmental organizations in both countries  for peace and 

dialogue have since multiplied and gained support and steps are being taken by the two 

governments toward  talks on this issue. 

 

We believe the fact that two newspapers in Greece, however marginal, have in the last week 

decided on publishing insulting, misogynist, shameful headlines, denigrating all human values 

is a despicable attempt to sabotage any positive developments and we strongly condemn 

them. Policies can change, but disregarding moral and ethical values leaves a permanent 

stain.  

WİNPEACE Greece- Turkey. 

 


