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Σάο Πάολο, Βραζιλία, 30 Οκτωβρίου 2021 
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙO MHNYMA ΣΤΗΝ ΕΕΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ  
 
Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι της  ΕΕΔΥΕ,  
 
 

Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά σας στέλνω αυτό το μήνυμα από την προεδρία του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) σε αυτή τη σημαντική στιγμή στη ζωή της μάχιμης 
αντιιμπεριαλιστικής και αντιπολεμικής οργάνωσης σας. 

Η ιστορία της ΕΕΔΥΕ αντικατοπτρίζει τη γενναία παράδοση του ελληνικού λαού, της 
αντίστασης και της υπεράσπισης της απελευθέρωσης των λαών και την ανθρώπινη 
χειραφέτηση, για τα οποία οι συναγωνιστές της ΕΕΔΥΕ έχουν πολλούς και σπουδαίους 
λόγους να είναι υπερήφανοι και να εμπνέονται για την συνέχεια του αγώνα. Με αυτή την 
ευκαιρία, αποτίνουμε φόρο τιμής στους αντιφασίστες αντιστασιακούς, τους Έλληνες 
παρτιζάνους ήρωες στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και ελευθερίας, της ζωής και της 
ειρήνης. 

Η ΕΕΔΥΕ πραγματοποιεί αυτό το συνέδριο σε μια στιγμή πολλαπλών προκλήσεων για 
τους αγωνιζόμενους λαούς για την ίδια επιβίωση, όχι μόνο λόγω της πανδημίας που 
διαμορφώνει πρωτόγνωρες συνθήκες για την ζωή και αντίσταση μας, αλλά και λόγω της 
συνεχιζόμενης εντατικοποίησης της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και 
των Ευρωπαίων συμμάχων τους στo πολεμικό μπλοκ, το ΝΑΤΟ. 

Ως αδελφά κινήματα στην αντιιμπεριαλιστική αντίσταση, ακούμε με προσοχή το κάλεσμα  
της ΕΕΔΥΕ που με μαχητικότητα καλεί σε απεμπλοκή της χώρας σας από τα πολεμικά σχέδια 
που εκτελούνται από τις ηγεσίες που δεν εκφράζουν τις προσδοκίες των λαών,  και την πάλη 
σας για την ειρήνη και καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας για να αντιμετωπιστεί μια κρίση 
ενός συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης που πρέπει να καταργηθεί. Όπως 
γνωρίζουμε οι κυβερνήσεις δεν το έπραξαν αυτό ούτε στην διάρκεια της πανδημίας, αντίθετα 
οι πολεμοκάπηλες ηγεσίες συνεχίζουν να υλοποιούν τα σχέδια τους για παγκόσμια κυριαρχία, 
επεμβάσεις και  λεηλασία του πλούτου των λαών, απειλώντας τους λαούς και την ίδια ζωή 
στον πλανήτη. 
 Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, συσπειρωνόμαστε δεκάδες φιλειρηνικά κινήματα και 
οργανώσεις ενωμένοι σε αυτό κοινό μέτωπο και αγώνα, αποφασισμένοι να σταματήσουμε 
αυτά τα σχέδια και να τερματίσουν τα τύμπανα του πολέμου, να στηρίξουμε τα αδέλφια μας 
σε όλο τον κόσμο στον αγώνα για την εθνική απελευθέρωση και για την υπεράσπιση της 
κυριαρχίας των χωρών τους, της δημοκρατίας και του δικαιώματος των λαών να 
οικοδομήσουν έναν πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο. 
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   Σε όλη την ιστορία της η ΕΕΔΥΕ έχει πολύτιμη συμβολή στην προώθηση του σκοπού 
της ειρήνης στον κόσμο και ήταν πάντα στην πρωτοπορία του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα και 
της αλληλεγγύης με τους λαούς που δέχθηκαν επίθεση από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Για 
αυτό η ΕΕΔΥΕ αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στην 
υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων και εκστρατειών μας 
 
 Είμαστε πάντα στο πλευρό της ΕΕΔΥΕ. Ως εκ τούτου, σας στέλνουμε τις πιο εγκάρδιες 
ευχές και εκδηλώσεις αλληλεγγύης και αδελφοσύνης με τον Ελληνικό λαό και με τους 
συντρόφους μας στην ΕΕΔΥΕ, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινούς αγώνες και στόχους, 
επιδιώκοντας να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας και το ίδιο το ΠΣΕ για να 
σταματήσουμε τελικά τα πολεμικά σχέδια και να νικήσουμε τον ιμπεριαλισμό.  
 
Ζήτω η ΕΕΔΥΕ και το 19ο Συνέδριο της, για την ενίσχυση της οργάνωσης μας και της κοινής 
μας πάλης! 
 
Με αδελφικούς  χαιρετισμούς, 
 
Σοκόρρο Γκόμες 
 
Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης ΠΣΕ 
 


