
Συγχαρητήριο Μήνυμα για το 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη 
Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) 

Αγαπητοί σύντροφοι,  

Αρχικά, εκφράζουμε ως Οργάνωση Ειρήνης και Αλληλεγγύης της Σρι Λάνκα 
(PASOS) τα θερμά μας συγχαρητήρια για το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ που πρόκειται 
να διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2021. 

Ζούμε σε μια εποχή που οι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και συγκρούσεις 
εξελίσσονται σε ένα σχεδόν σενάριο πολέμου. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις εκμεταλλεύονται ευάλωτες χώρες για τις ατζέντες τους, 
οδηγώντας τελικά τον λαό και την εργατική τάξη αυτών των χωρών σε βάσανα. 
Εξετάζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα, σημειώνουμε ότι εντάσσεται στην 
στρατιωτική ατζέντα των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι παγκόσμιες ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως στρατηγικό σημείο για να απειλήσουν τις 
περιφερειακές χώρες πιέζοντας τις να παραδοθούν ως έθνη στα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια. Στεκόμαστε σταθερά ενάντια σε αυτά τα ευρω-ατλαντικά στρατιωτικά και 
ιμπεριαλιστικά σχέδια. 

Ο ανταγωνισμός και οι συμμαχίες μεταξύ των παγκόσμιων οικονομικών 
δυνάμεων απειλούν επίσης να αποσταθεροποιήσουν χώρες με ευάλωτες οικονομίες. 
Ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας γίνεται πιο προκλητικός. Οι διεθνείς 
συμφωνίες, συνθήκες και δοσοληψίες επηρεάζονται από αυτή τη μεγάλη αντιπαλότητα 
και τη φύση των σχέσεων των χωρών με αυτές τις δύο παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτό 
ακριβώς επίσης το ζήτημα επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια και την ειρήνη στην 
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Η πρόσφατη συμφωνία της AUKUS μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, οι στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ 
των χωρών QUAD (τετραμερής συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ-Ινδιας-Αυστραλία-Ιαπωνία) 
είναι επίσης θέματα που απαιτούν τη συνεχή μας προσοχή σχετικά με την ειρήνη και 
τη σταθερότητα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. 

Εμείς ως Οργάνωση Ειρήνης και Αλληλεγγύης Σρι Λάνκα (PASOS) 
εκτιμούμε την ιστορική αντιιμπεριαλιστική κληρονομιά και τις σημερινές δράσεις της 
Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) στην κινητοποίηση 
της κοινωνίας  για εναντίωση στις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και πολέμους με στόχο την 
επικράτηση της ειρήνης. Εκτιμούμε επίσης τις πρωτοβουλίες σας για την προώθηση 
της φιλίας μεταξύ των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδας, παρά τις αυξανόμενες 
αντιπαλότητες μεταξύ των δύο καπιταλιστικών κρατών. Υποστηρίζουμε σταθερά τα 
συνθήματα του συνεδρίου σας που είναι πολύ επίκαιρα και κατάλληλα. 

 «Ενισχύουμε την ΕΕΔΥΕ, το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης. 

 Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Κλείστε 
τις βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και τα Ευρω-ατλαντικά στρατηγεία  στην Ελλάδα 



 Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ – ΕΕ»  

Ευχόμαστε δύναμη και επιτυχία στο συνέδριό σας και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα 
του συνεδρίου θα φέρουν πρόοδο στις δραστηριότητες της οργάνωσης. 

Ζήτω η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη! 

 Ζήτω η διεθνής αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη! 

Σας ευχαριστούμε, 

 Bimal Rathnayake, πρόεδρος 

Οργάνωση Ειρήνης & Αλληλεγγύης Σρι Λάνκα.  

14-10-2021. 


