
Χαιρετιστήριο μήνυμα της Επιτροπής για την Διεθνή αλληλεγγύη και πάλη για 
την Ειρήνη (COSI) - Βενεζουέλα 

 

Αγαπητοί σύντροφοι,  

εκ μέρους του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής για την Διεθνή 
Αλληλεγγύη και αγώνα για την Ειρήνη, θέλουμε να στείλουμε τους αδελφικούς και 
θερμούς μας χαιρετισμούς στο 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή 
Ύφεση και Ειρήνη που λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή όπου η ανθρωπότητα μετράει τα  
θύματα της πανδημίας που προκαλείται από τον COVID-19, γεγονός που έχει 
αναδείξει με μεγαλύτερη ένταση τις αδικίες που δημιουργεί το ιμπεριαλιστικό 
σύστημα. 

Οι δυνάμεις που αγωνίζονται για την Ειρήνη στον κόσμο, ζούμε πολύ 
δύσκολες στιγμές που χαρακτηρίζονται από την αύξηση των διεθνών εντάσεων, οι 
οποίες αποτελούν έκφραση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για τον έλεγχο των 
στρατηγικών πόρων πλούτου. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι όσο προχωρά η διαμάχη για 
την παγκόσμια ηγεμονία, ταυτόχρονα μεγαλώνει ο κίνδυνος για μια πιθανή νέα 
παγκόσμια αντιπαράθεση, που θα φέρει όπως και στο παρελθόν τρομερές συνέπειες 
για τους λαούς του κόσμου. 

Η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη βρισκόταν πάντα 
στην πρώτη γραμμή των σημαντικότερων αγώνων για την Ειρήνη στην Ελλάδα, 
ενάντια στη παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, κατά της παρουσίας των στρατιωτικών 
βάσεων στο έδαφός της, ενάντια στην υποστήριξη στρατιωτικών ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου με τη συμμετοχή της Ελλάδας και άλλες 
πτυχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Έχουμε γνωρίσει  σπουδαία παραδείγματα της 
ακούραστης δουλειάς που έχετε επιδείξει σε όλη την ιστορία σας. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το Συνέδριο θα επιτρέψει την χάραξη των 
κατευθυντήριων γραμμών της πάλης για την Ειρήνη και ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
και τον πόλεμο, για τα επόμενα 4 χρόνια. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριο και χαιρετίζουμε το νέο Εθνικό 
Συμβούλιο και την Γραμματεία που θα εκλεγούν κατά τη διάρκεια αυτού του 19ου 
Συνέδριου. Προσβλέπουμε στην συνέχιση της συνεργασίας μας τόσο διμερώς όσο 
και στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. 

Δεχτείτε τους εγκάρδιους μας χαιρετισμούς. Μια τεράστια αγκαλιά. 

Καράκας 25 Οκτώβρη 2021 


