
Μήνυμα της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης προς την Ελληνική 
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη με την ευκαιρία του 19ου 
Συνέδριου  

Αγαπητοί σύντροφοι και συναγωνιστές της ειρήνης της Ελληνικής Επιτροπής για τη 
Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) 

Σας γράφω εξ ονόματος της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης (British Peace 
Assembly BPA) και όλων των μελών της. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας με την 
ευκαιρία του 19ου Συνεδρίου σας, το οποίο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή 
για όλους τους λαούς του κόσμου, μια εποχή κατά την οποία η δυνάμεις του 
ιμπεριαλισμού, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, μαζί με τους συμμάχους τους 
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και ένα πλήθος αντιδραστικών καθεστώτων σε όλο τον κόσμο, 
έχουν δεσμευτεί για νέους πολέμους και αιματοχυσία, υποδαυλίζοντας εντάσεις, 
πυροδοτώντας και επιδεινώνοντας περιφερειακές συγκρούσεις και ανοίγοντας το 
ενδεχόμενο για παγκόσμια πυρκαγιά και καταστροφή. 

Ο αγώνας σας για ειρήνη λαμβάνει χώρα στην καρδιά ενός ανεμοστρόβιλου. 
Η γεωπολιτική σημασία της χώρας σας για τους ιμπεριαλιστές βρίσκεται στην 
επιδίωξή τους για ηγεμονία στην ανατολική Μεσόγειο και τις ακτές της, ό,τι είναι 
απαραίτητο για να μετατραπεί η “Μεγάλη Θάλασσα” σε μια «ιμπεριαλιστική λίμνη» 
για την άσκηση ελέγχου των ζωτικών οδών εφοδιασμού που τη διασχίζουν και το 
στρατηγικό έλεγχο στις πύλες προς τη νότια Ευρώπη, τη Βαλτική, τη Μέση Ανατολή, 
την αφρικανική ήπειρο και τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτή η ηγεμονία βασίζεται στον έλεγχο 
της Ελλάδας. 

Καταδικάζουμε τις διαδοχικές κυβερνήσεις της Ελλάδας και όλα τα σκληρά και 
αντιδραστικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω τους, για την καταστροφική φιλο-
ιμπεριαλιστική τους στάση και την πρακτική της έκφραση στις επιχειρησιακές βάσεις 
και εγκαταστάσεις που έχουν θέσει στη διάθεση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους 
για την επώαση και εκτέλεση αποσταθεροποίησης, επέμβασης και ψυχρού και 
θερμού πολέμου. Οι κυβερνήσεις σας και η αστική τάξη ήταν πιστοί συνεργοί του 
ιμπεριαλισμού και σας συγχαίρουμε για τη στάση αρχών που λάβατε και θα 
συνεχίσετε να κρατάτε εναντίον τους και σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, τον 
μιλιταρισμό και την ώθηση προς τον πόλεμο. 

Καταδικάζουμε επίσης τον ρόλο που έπαιξαν με συνέπεια, ιστορικά και στη 
σύγχρονη εποχή, οι διαδοχικές κυβερνήσεις της Βρετανίας στην υποστήριξη των πιο 
αντιδραστικών και πολεμοχαρών στοιχείων στη χώρα σας και τον βάναυσο ρόλο που 
έπαιξαν στην προσπάθεια να αποτρέψουν μια μετάβαση σε ένα ειρηνικό, 
δημοκρατικό και σοσιαλιστικό μέλλον για τον ελληνικό λαό. Πιστή στην ιστορία, η 
βρετανική κυβέρνηση βρίσκει τώρα νέα και πιο φρικτά μέσα για να λειτουργήσει ως ο 
πρώτος και πιο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, ο εταίρος τους στο έγκλημα και ο 
διαιωνιστής των δεινών. Αυτό αποδείχθηκε πιο πρόσφατα στις ασκήσεις 
διαλειτουργικότητας ομάδων κρούσης αερομεταφορέων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, 
μαζί με τους στρατούς πολλών κρατών, από τη Βρετανία έως την Ιαπωνία - κυρίως 
στην ασταθή περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Αυτό αποτέλεσε ακραίο μέτρο πρώτου 
βαθμού και απερίσκεπτη πρόκληση. Έχει επίσης σηματοδοτήσει ένα τρομακτικό 
βήμα αλλαγής στον σύγχρονο πόλεμο, αντικαθιστώντας τις στρατιωτικές βάσεις στη 



στεριά με πλωτά κυρίαρχα μέσα  - οπλισμένα και επικίνδυνα. Το νέο πρόσωπο του 
πολέμου φάνηκε επίσης μέσω της πρόσφατης υπογραφής του AUKUS, συμφωνίας 
από την οποία η βρετανική κυβέρνηση και τα βρετανικά στρατιωτικά-βιομηχανικά 
συγκροτήματα θα είναι οι κυριότεροι δικαιούχοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
αυξημένη ικανότητα ελιγμών της στρατιωτικής δύναμης των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων. Μια πρωταρχική δέσμευση της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης είναι 
επομένως να αμφισβητήσει την εξωτερική πολιτική όσων κυβερνούν στη Βρετανία 
και απαιτώντας τον τερματισμό της «ειδικής σχέσης» με τις ΗΠΑ, την έξοδο της 
Βρετανίας από το ΝΑΤΟ και τη διάλυση του ίδιου του ΝΑΤΟ. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις συζητήσεις σας για τα κρίσιμα ζητήματα 
που έχετε θέσει στην ατζέντα σας και ελπίζουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα επιτύχει νέα 
επίπεδα αποφασιστικότητας ως αποτέλεσμα της συνεύρεσης σας αυτή τη στιγμή. 
Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για ό,τι κάνετε πέρα από την άμεση αρένα του αγώνα 
σας για να υποστηρίξετε τα φιλειρηνικά κινήματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης 
της Βρετανικής Συνέλευσης Ειρήνης, μέσω του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, 
χωρίς τα οποία η ελπίδα για ένα δίκαιο και ειρηνικό μέλλον θα ήταν τόσο μειωμένη! 

Όχι στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο! Όχι στο ΝΑΤΟ! Ναι στην ειρήνη! 

Με χαιρετισμούς ειρήνης και αλληλεγγύης 

Λιζ Πέϊν 
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