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Τον περασμένο Μάιο συμπληρώθηκαν πενήντα δυο χρόνια από την
ίδρυση της «Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη». Αν
αφαιρέσουμε την εφταετία 1967-1974 που η χούντα των συνταγματαρχών μας
είχε θέσει εκτός νόμου, απομένουν σαρανταπέντε χρόνια συνεχούς και
έντονης δραστηριότητας για την Ειρήνη, τον αφοπλισμό, την ανεξαρτησία και
τη δημοκρατική πορεία όλων των λαών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το
περιβάλλον.
Στα σαρανταπέντε αυτά χρόνια πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε
Συνέδρια, δηλαδή κάθε τρία χρόνια ένα Συνέδριο όπως ορίζεται στην
ιδρυτική μας πράξη.
Στο ίδιο διάστημα έγιναν δυστυχώς πολλοί πόλεμοι, με την άμεση ή
έμμεση συμμετοχή των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων: κατά της Κύπρου, της
Παλαιστίνης, του Λιβάνου και πολλών χωρών της Αφρικής και της Λατινικής
Αμερικής.
Υπήρξαν όμως και μερικές σημαντικές επιτυχίες του φιλειρηνικού
κινήματος, όπως η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, η απόσυρση των πυρηνικών
κεφαλών που είχαν εγκαταστήσει στην Ευρώπη οι HΠΑ και το ΝΑΤΟ, η
συμφωνία για τον σταδιακό περιορισμό των πυρηνικών όπλων, η απόφαση
του ΟΗΕ για την απαγόρευση των χημικών και μικροβιολογικών όπλων, η
Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κ.α.
Στους αγώνες για την επιτυχία των μεγάλων αυτών σκοπών συμμετείχε
ενεργά η ΕΕΔΥΕ και αυτοτελώς και ως μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνης. Και συνεχίζει τους αγώνες αυτούς χωρίς διακοπή, χωρίς ύφεση, ενώ
κάποιες άλλες οργανώσεις που ισχυρίζονταν ότι είναι φιλειρηνικές έχουν
εξαφανιστεί και κάποιες άλλες που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια δεν
ετήρησαν συνεπή στάση απέναντι στις επιθέσεις των ιμπεριαλιστών κατά της
Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Βασικά επομένως
χαρακτηριστικά μιας φιλειρηνικής οργάνωσης είναι η αταλάντευτη συνέπεια
και η συνεχής δραστηριότητα. Και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά έχει η
ΕΕΔΥΕ και γιαυτό έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά
και των φιλειρηνικών κινημάτων όλου του κόσμου, που της εμπιστεύτηκαν
την προεδρία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης κατά την κρίσιμη
εξαετία 1990-1996 και την Γενική Γραμματεία κατά την περίοδο 1997-2007,
κατά την οποία η έδρα του ΠΣΕ έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα.

Για όλες αυτές τις επιτυχίες σας χαιρετίζω αγαπητοί συναγωνιστές και
συναγωνίστριες και σας καλώ να συνεχίσουμε τους αγώνες μας
συσπειρώνοντας όλες τις φιλειρηνικές δυνάμεις της χώρας μας και ιδιαίτερα
τους νέους και να συγκροτήσουμε ένα ευρύτατο μέτωπο πάλης:
 Για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων που
γίνονται με το πρόσχημα της τρομοκρατίας ή της υπεράσπισης, δήθεν,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Για την αποκάλυψη και αντιμετώπιση της κρατικής τρομοκρατίας και
των κατασταλτικών νόμων και μηχανισμών ενάντια στους λαούς.
 Για την υποστήριξη του αγώνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και
ελευθερίες σε μια σειρά χώρες
 Για την υπεράσπιση της αρχής της μη επέμβασης στις εσωτερικές
υποθέσεις ανεξάρτητων κρατών, της αρχής του σεβασμού της εδαφικής
ακεραιότητας και ανεξαρτησίας των κρατών.
 Για την υπεράσπιση του δικαιώματος των λαών να επιλέγουν το δικό
τους δρόμο διακυβέρνησης και ανάπτυξης και να καθορίζουν ελεύθερα
το μέλλον τους.
 Για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων και όλων των μέσων
μαζικής καταστροφής.
 Για την κατάργηση όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων.
 Για την εξάλειψη της αποικιοκρατίας οποιασδήποτε μορφής και την
κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων
 Για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους λαούς, την
εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο και την περιοχή μας.
 Για την εξασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας μας και της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης.
 Για να αντιταχθούμε στη δημιουργία δυνάμεων ταχείας επέμβασης και
του Ευρωστρατού.
 Για να απαιτήσουμε τη διακοπή κάθε συμμετοχής της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτισμούς και την επιστροφή των Ελλήνων
στρατιωτών που βρίσκονται έξω από τα σύνορα.
 Για την εδραίωση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, ώστε όλοι οι λαοί να
απολαμβάνουν τα αγαθά της: την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη
δημοκρατία, την πρόοδο, την ανάπτυξη, την παιδεία, την υγεία και όλα
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

