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Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές για την ειρήνη 

Το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Ειρήνη και τη Συνεργασία (CPPC) 
χαιρετίζει αδελφικά τη διεξαγωγή του 19ου Συνέδριου  της Ελληνικής Επιτροπής για τη 
Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2021, και 
μέσω των αντιπροσώπων του μεταφέρει τους χαιρετισμούς φιλίας και αλληλεγγύης 
σε όλους τους συναγωνιστές ειρήνης της ΕΕΔΥΕ. 

Έχει μεγάλη αξία ο αγώνας της ΕΕΔΥΕ και του ελληνικού λαού ενάντια στη 
συμμετοχή της Ελλάδας στις πολιτικές  παρέμβασης και επιθετικής στρατηγικής του 
ιμπεριαλισμού, για το κλείσιμο των βάσεων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, ενάντια στη 
μιλιταριστική ΕΕ και για την  αποχώρηση της χώρα σας από το ΝΑΤΟ. 

Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις καλύτερες ευχές μας για επιτυχία στις 
εργασίες του Συνεδρίου σας, που σίγουρα θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
και ενίσχυση του αγώνα κατά του πολέμου και του φιλειρηνικού, αντιιμπεριαλιστικού 
κινήματος και της αλληλεγγύης του λαού σας. 

Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια, ως 
αποτέλεσμα της επιθετικής πολιτικής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, και 
συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, εναντίον χωρών και λαών που δεν 
υποτάσσονται σε αυτούς - σε όλες τις ηπείρους και τις περιφέρειες -, εντείνοντας 
παράλληλα την πολιτική της αντιπαράθεσης τους με την Κίνα και την Ρωσία, που 
θεωρούνται στρατηγικοί αντίπαλοι. 

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες, διαλύουν 
τις συμφωνίες αφοπλισμού, υποκινούν την κούρσα εξοπλισμών και προωθούν 
στρατιωτικές συμμαχίες και συνεργασίες –όπως η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ ως 
ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ, AUKUS ή QUAD–, επιδιώκοντας μια ανασύνταξη 
δυνάμεων για την αύξηση της αντιπαράθεσης, συγκεκριμένα στην περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού, με στόχο τη διαφύλαξη της ηγεμονίας της σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η επιθετικότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, περισσότερο από 
δύναμη, δείχνει αδυναμία μπροστά στην κρίση και τη σχετική υποχώρηση τους, την 
οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κατά των εργασιακών και άλλων κοινωνικών 
δικαιωμάτων, κατά της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και των ελευθεριών.  

 



Οι λαοί του κόσμου αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές. Είναι επείγον να 
ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο και τον μιλιταρισμό, για την ειρήνη και τον 
αφοπλισμό, καθώς και την αλληλεγγύη με τους λαούς που αντιμετωπίζουν την 
παρέμβαση στα εσωτερικά τους, τον εκβιασμό, τον αποκλεισμό και την επίθεση από 
τον ιμπεριαλισμό – έναν αγώνα στον οποίο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) 
έχει σημαντικό ρόλο , ο οποίος είναι σημαντικό να ενισχυθεί μέσω της παρέμβασης 
κάθε οργάνωσης-μέλους της στις αντίστοιχες χώρες τους. 

Για το CPPC, έχει μεγάλη σημασία στην τρέχουσα διεθνή κατάσταση η 
υπεράσπιση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών και της κυριαρχίας των 
κρατών, δηλαδή το δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει κυριαρχικά για την πορεία του 
χωρίς παρεμβολές ή εξωτερικές πιέσεις- μια θεμελιώδη αρχή που κατοχυρώνεται 
στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

Στην Πορτογαλία, το CPPC συνεχίζει τον αγώνα για τον σεβασμό των 
αρχών της ειρήνης που κατοχυρώνονται στο πορτογαλικό Σύνταγμα, ενάντια στην 
πολιτική συμμετοχής της Πορτογαλίας στην επιθετική στρατηγική ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, 
ενάντια στη συμμετοχή της Πορτογαλίας στην επίθεση εναντίον άλλων λαών, κατά 
του ΝΑΤΟ και για τη διάλυσή του, ενάντια στη στρατιωτικοποίηση της Ε.Ε. 

Μπορείτε να στηριχτείτε στο CPPC στον αγώνα ενάντια στις επιθέσεις του 
ιμπεριαλισμού, για την ειρήνη, για την αλληλεγγύη με τους λαούς που αγωνίζονται για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας τους, για την ενίσχυση του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. 

Με θερμούς χαιρετισμούς ειρήνης 

Το Εθνικό Συμβούλιο του 
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