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Μήνυμα του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης  

προς το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ 

 
Αγαπητοί συναγωνιστέες και συναγωνίστριες, 
 
Ως Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) σας εκφράζουμε τους πιο θερμούς, 
αγωνιστικούς, αδελφικούς χαιρετισμούς και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του 
συνεδρίου σας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό 
αγώνα που διεξάγει η ΕΕΔΥΕ και ο ελληνικός λαός, ώστε να απεμπλακεί η Ελλάδα και ο 
λαός της από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους πολέμους, απαιτώντας κλείσιμο 
των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα και αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 
 
Το Συνέδριό σας πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η επιθετικότητα του 
ιμπεριαλισμού βρίσκεται σε διαρκή όξυνση με μόνιμη επιδίωξη τη μεγιστοποιήση των 
κερδών και τον έλεγχο των ενεργειακών και φυσικών πόρων, υποτάσσοντας την ίδια ώρα 
τους λαούς του κόσμου. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του πλανήτη, με πρωτεργάτη τις ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ προωθούν την επιβολή των γεωστρατηγικών τους συμφερόντων, 
παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κυριαρχία των λαών. 
 
Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού η ανθρωπότητα βιώνει μια πολύ δύσκολη περίοδο 
η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Σε Ελλάδα, Κύπρο 
όπως και σε άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις επιλέγουν να επενδύσουν στην πολεμική 
βιομηχανία και στην αγορά νέων οπλικών συστημάτων, αντί να επενδύσουν στην υγεία, 
στην παιδεία και σε νέες θέσεις εργασίας και γενικά στην οικονομική σταθερότητα. 
 
Δυστυχώς, το Κυπριακό αυτή την περίοδο βρίσκεται στη χειρότερη φάση που υπήρξε ποτέ 
καθώς, η Κύπρος και ο λαός της έρχονται αντιμέτωποι όλο και πιο κοντά με την οριστική 
διχοτόμηση. Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την αδράνεια και την αλλοπρόσαλλη πολιτική 
που επιδεικνύει ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του, δημιουργεί συνεχώς 
τετελεσμένα, είτε με το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, είτε προχωρεί 
σε παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Για το ΠΣΕ η προσήλωση στον αγώνα για 
ελευθερία, λύση και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας στη βάση της Δικοινοτικής 
Διζωνικής Ομοσπονδίας και των αποφάσεων και ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αποτελεί τη μόνη 
επιλογή που θα μας απαλλάξει από την κατοχή.  
 
Παράλληλα, παρατηρούμε αύξηση της στρατικοποίησης και την εμπλοκή της Κύπρου σε 
επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από τη μία η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
προχωρεί συνεχώς σε μία σειρά στρατιωτικές συμφωνίες με άλλα κράτη ή οργανισμούς, 
δίνοντας τους γη, νερό και αέρα. Αποκρύφωμα αποτελεί η συμφωνία για τη λειτουργία του 
Κέντρου Εκπαίδευσης για Θέματα Συνοριακής Ασφάλειας – CYCLOPS με έδρα τη 
Λάρνακα, το οποίο θα λειτουργεί ως δίαυλος προώθησης αμερικανικών συμφερόντων 
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στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Από την άλλη η 
Τουρκία εκμεταλλευόμενη τα κατεχόμενα εδάφη δημιούργησε βάση στο κατεχόμενο 
Λευκόνοικο, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία ναυτικής βάσης στην Καρπασία, με στόχο τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  
 
Με την ευκαιρία του Συνερδίου σας ως ΠΣΕ, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την 
αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Αποτελεί 
αναγκαιότητα όσο ποτέ άλλοτε, τα αντιιμπεριαλιστικά κινήμα ειρήνης να εντείνουμε τον 
αγώνα, να μαζικοποιήσουμε την πάλη, τη συνεργασία και το συντονισμό της δράσης μας 
στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Συνεχίζοντας τους διαχρονικούς, 
αδελφικούς δεσμούς των κινημάτων μας θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τη θέληση μας 
για να εντείνουμε τη συνεργασία και την ενίσχυση της δράσης στην περιοχή μας 
αξιοποιώντας την πείρα του πετυχημένου θεσμού των τριμερών συναντήσεων μεταξύ 
ΕΕΔΥΕ, Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και Τουρκικής Επιτροπής Ειρήνης.  
 
Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Συνέδριο και στις δραστηριότητες της 
ΕΕΔΥΕ, τα οποία συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του κοινού μας αγώνα για να 
επικρατήσει η ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο, δίχως πολέμους και 
εκμετάλλευση. 
 
 
Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
 
 
Εκ της Γραμματείας του ΠΣΕ, 
 
 
Ο Πρόεδρος, 
Στέλιος Σοφόκλη 

 
Λευκωσία, 25 Οκτωβρίου 2021 

 


