
 

 

προς την Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την διεξαγωγή του 19ου Συνέδριου της 
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) που θα 
διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2021. 

Εκ μέρους της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής της  Πανινδικής 
Οργάνωσης Ειρήνης και Αλληλεγγύης  (AIPSO) μεταφέρουμε τους θερμούς 
αδελφικούς μας χαιρετισμούς στην ηγεσία και τους αντιπροσώπους θα 
συμμετάσχουν στο 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ. 

Το συνέδριό σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κατάστασης της 
πανδημίας του Covid 19 παγκοσμίως και των καταστροφικών συνεπειών της 
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή των απλών ανθρώπων, ενώ ο 
επιθετικός ρόλος του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
εθνικές οικονομίες διαφόρων χωρών. Η ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ  με απειλές, κυρώσεις και τρομοκρατία συνεχίζεται στη 
Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Νέα 
ιμπεριαλιστικά στρατιωτικά μπλοκ σχηματίζονται σε διάφορες περιοχές του 
κόσμου. Ο σχηματισμός των AUKUS (Αυστραλία-Ηνωμένο Βασίλειο-
Ηνωμένες Πολιτείας) και Quad (Τετραμερής συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Ινδίας-
Αυστραλίας) στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι επικίνδυνες κινήσεις που 
μπορεί να οδηγήσουν σε στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή αυτή. Η 
αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των χωρών του Κόλπου με το Ισραήλ θα 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του Παλαιστινιακού λαού και την προοπτική του 
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους αποσταθεροποιώντας έτσι την Ειρήνη 
και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. 

Μετά από 20 χρόνια κατοχής επιτέλους οι στρατιωτικές δυνάμεις των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν 
παραδίδοντας την χώρα στους Ταλιμπάν, την πιο οργανωμένη τρομοκρατική 
οργάνωση και να θέσουν τη χώρα και ολόκληρη την περιοχή σε κατάσταση 
αναταραχής. 

Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, ο ρόλος της ΕΕΔΥΕ στην ενίσχυση του 
αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος ειρήνης θα ενισχύσει 



περαιτέρω την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για 
αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη για ειρήνη και μια δίκαιη παγκόσμια τάξη. 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Η AIPSO γνωρίζει καλά την δράση της ΕΕΔΥΕ για κινητοποίηση του λαού της 
Ελλάδας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και επεμβάσεις ανά τον  
κόσμο και τον ιστορικό της ρόλο στη διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύης για 
τους λαούς της Παλαιστίνης, της Κούβας, της Βενεζουέλας, της Συρίας και 
άλλων χωρών. 

Η AIPSO εκτιμά ιδιαίτερα τον ρόλο της ΕΕΔΥΕ για τη θετική της συμβολή στο 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης σε δύσκολες συνθήκες. Οι εκπρόσωποί της 
ΕΕΔΥΕ κάνουν ό, τι μπορούν για να ενισχύσουν το κίνημα ειρήνης 
παγκοσμίως. 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Οι δύο οργανώσεις μας, η Πανινδική Οργάνωση Ειρήνης και Αλληλεγγύης  
(AIPSO) και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη 
(ΕΕΔΥΕ) έχουν άριστες αδελφικές σχέσεις. Αλλά η κατάσταση απαιτεί ακόμη 
περισσότερες πολιτικές κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των δύο 
οργανώσεών μας για να συμβάλουν περισσότερο στον αγώνα για ειρήνη, 
δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής 
Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης (ΕΕΔΥΕ) 

Με αδελφικούς χαιρετισμούς, 

Συναδελφικά σου, 

 Pallab Sengupta 

Γενικός γραμματέας 

Εκ μέρους της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής 


