
        Εναρκτήρια ομιλία του 18ου Συνεδρίου της ΕΕΔΥΕ  

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αγαπητοί 

προσκεκλημένοι,   

Σας καλωσορίζουμε στ0 18ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή 

Ύφεση και Ειρήνη το οποίο φιλοξενείται για άλλη μια φορά στην ηρωική και 

μαρτυρική πόλη του Χαϊδαρίου.  

Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας και με 

τη παρουσία σας τιμάτε το Συνέδριο της  ΕΕΔΥΕ που συμπληρώνει φέτος 62 

χρόνια ζωής  και δράσης, στην πρωτοπορία του αντιιμπεριαλιστικού-

αντιπολεμικού κινήματος.  

Ευχαριστούμε τη χορωδία του Μουσικού Σχολείου Ιλίου για τη συμμετοχή της 

στην έναρξη του συνεδρίου. Οι υπέροχες φωνές των παιδιών  εκφράσανε  με 

τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την αισιοδοξία με την 

οποία ξεκινάμε το Συνέδριο.  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την αγωνιστική δημοτική αρχή της πόλης η οποία 

στηρίζοντας  σταθερά τις δραστηριότητες του κινήματος ειρήνης μας 

παραχώρησε ξανά το χώρο για την διεξαγωγή του Συνεδρίου και παρέχει 

κάθε δυνατή βοήθεια για τη διευκόλυνση των εργασιών. Ευχαριστούμε ακόμα 

τους εργαζόμενους του Δήμου που εργάστηκαν για την υποστήριξη της 

διοργάνωσης και θα αφιερώσουν το χρόνο  του Σαββατοκύριακου για αυτό το 

σκοπό.  

Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες 

Το Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ διεξάγεται δε μια περίοδο που έχουν οξυνθεί 

επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών, για το μοίρασμα των αγορών, 

των πηγών και των δρόμων ενέργειας. Σε όλο τον πλανήτη, εντείνονται οι 

πολεμικές προετοιμασίες, αυξάνονται οι εξοπλισμοί, συγκεντρώνονται βαριά 

οπλικά συστήματα, διεξάγεται πλήθος πυρηνικών δοκιμών. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ 

και η ΕΕ πρωτοστατούν στην επιθετικότητα με την Κίνα, τη Ρωσία και τις 

ιμπεριαλιστικές τους ενώσεις να ακολουθούν καταπόδας στο θανάσιμο κυνήγι 

για την κερδοφορία του κεφαλαίου.  

Στη χώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική των 

προηγούμενων ευρωνατοϊκών  κυβερνήσεων.   με το ένα χέρι ψηφίζει 

μνημόνια, αντιλαϊκούς και αντεργατικούς νόμους και ληστρικές φορολογικές 

πολιτικές και με το άλλο δαπανά εκατομμύρια ευρώ, από τα αιματοβαμμένα 

πλεονάσματα  για τους  Νατοϊκούς εξοπλισμούς. Παζαρεύει τη 

γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας  και παραχωρεί βάσεις και υποδομές στη 

δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ για εξασφαλίσει η ελληνική αστική τάξη 



ευνοϊκή θέση στη νομή της λείας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η 

συμφωνία Τσίπρα – ΗΠΑ  η οποία στα πρώτα ορατά της αποτελέσματα 

περιλαμβάνεται η νέα βάση  στην Αλεξανδρούπολη, η πολυδάπανη  συμφωνία 

για τα F16  και η αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων με όπλα μαζικής 

καταστροφής.    

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες παραμένει επιτακτική η ανάγκη , για την  

ενδυνάμωση της αντιιμπεριαλιστικής-αντιπολεμικής πάλης στο πλαίσιο  

εργατικού – λαϊκού  κινήματος. Ξέρουμε καλά ότι οι πόλεμοι , η φτώχια και τη 

προσφυγιά θα εξαλειφτούν μόνο με την κατάργηση του βάρβαρου 

καπιταλιστικού συστήματος που τα γεννά. Γιαυτό συντονίζουμε το βήμα μας 

με το ταξικό – εργατικό κίνημα και την προοπτική του. Αυτή τη γραμμή πάλης 

στηρίζουμε στη χώρα μας και διεθνώς. 

Συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε αγώνα της εργατικής τάξης της χώρας μας που 

παλεύει σε δύσκολες συνθήκες ενάντια στην πολιτική της φτώχιας και της 

ανεργίας που προωθούν κυβέρνηση-κεφάλαιο και ΕΕ. Ανταποκρινόμαστε στο 

κάλεσμα του ΠΑΜΕ και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της 

απεργίας στις 14 Δεκέμβρη.   

Παλεύουμε για έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό αφέντη 

στον τόπο του. Αγωνιζόμαστε να κλείσουν οι βάσεις και τα στρατηγεία. Να μη 

γίνει η Ελλάδα ορμητήριο θανάτου.  

Η ΕΕΔΥΕ όλο το προηγούμενο διάστημα ανέπτυξε πολλές  πρωτοβουλίες 

γύρω από αυτά τα ζητήματα.  Στο συνέδριο μας έχουμε στόχο να βαθύνει ο 

προβληματισμός, να οργανωθεί καλύτερα και να απλωθεί  η δράση των 

επιτροπών ειρήνης παντού , στους εργασιακούς χώρους , τις γειτονιές, τους 

χώρους μάθησης.  

Με αυτές τις σκέψεις ανοίγουμε τις εργασίες του συνεδρίου. Ευχόμαστε σε 

όλους και όλες  καλή δύναμη και δημιουργική δουλεία. Καλούμε τα μέλη του 

Προεδρείου να πάρουν τις θέσεις τους.    


