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Αγαπητοί σύντροφοι: 

Το Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ στέλνει τους θερμότερους αδελφικούς του 
χαιρετισμούς στους αντιπροσώπους και τα μέλη της ΕΕΔΥΕ κατά το 19ο Συνέδριο της 
ΕΕΔΥΕ. 

Το 19ο Συνέδριό σας διεξάγεται σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές στην 
παγκόσμια ιστορία, όταν ο παγκόσμιος καπιταλισμός αντιμετωπίζει πλήρη χρεοκοπία 
λόγω της αδυναμίας του να επιλύσει την κρίσιμη ανθρωπιστική και οικονομική κρίση 
που αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης παγκόσμιας πανδημίας. Σε μια 
εποχή όταν ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ χάνει τη μονομερώς επιβεβλημένη ηγεμονία 
του στον υπόλοιπο κόσμο λόγω της ανόδου της Κίνας ως εναλλακτικής παγκόσμιας 
δύναμης και όταν οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι εντάσεις αυξάνονται 
τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ και όταν το κίνημα των λαϊκών μαζών κερδίζει 
δυναμική σε αντίθεση με τα επιβαλλόμενα απάνθρωπα μονομερή οικονομικά μέτρα 
ΗΠΑ-ΕΕ, τη μαζική παγκόσμια φτώχεια και την ανεργία, και πάνω από όλα, την 
καταστροφή του περιβάλλοντος που απειλεί την επιβίωση του συνόλου 
ανθρωπότητα. 

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή της ΕΕΔΥΕ στον ιστορικό αγώνα για την 
παγκόσμια ειρήνη και τη συμβολή της στην αλληλεγγύη της διεθνούς εργατικής τάξης 
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων της. 
Υποστηρίζουμε πλήρως τις αρχές και επίμονες προσπάθειες της ΕΕΔΥΕ να 
τερματίσει τη συμμετοχή της ΕΕ στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι 
βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και τα Ευρωατλαντικά στρατηγεία στην Ελλάδα καθώς και την 
απαίτηση σας για αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Εμπνεόμαστε 
από τη σταθερό ηγετικό ρόλο της ΕΕΔΥΕ στην ενίσχυση και προστασία των 
θεμελιωδών και σημαντικών διεθνών οργανώσεων της εργατικής τάξης. 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Οι αγώνες σας είναι ταυτόχρονα και αγώνες μας καθώς ο λαός των 
Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που προκαλούνται από τους 
ίδιους εχθρούς. Ζώντας στην «κοιλιά» του ιμπεριαλιστικού θηρίου, γινόμαστε 
μάρτυρες του οδυνηρού γεγονότος ότι πάνω από 46 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή 
τη χώρα (υπερ-τετραπλάσιο από το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας), ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας. Ότι ολόκληρες κοινωνικές υποδομές, καθώς και το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, καταρρέουν λόγω δεκαετιών 



ανακατεύθυνσης κονδυλίων προς στο Πεντάγωνο και στο στρατιωτικό-βιομηχανικό 
σύμπλεγμα ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για πόλεμο και δολοφονίες αθώων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. ότι η φυλετική και εθνοτική καταπίεση και η 
απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στα σύνορα, φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. 

Για να προσθέσουμε σε όλα αυτά τα εσωτερικά προβλήματα, ο 
ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ, έχοντας επίγνωση της σχετικής αποδυνάμωσης της 
παγκόσμιας ηγεμονίας του, εντείνει τον στρατιωτικό και οικονομικό του πόλεμο 
εναντίον άλλων χωρών. Επιβάλλει μονομερή οικονομικά μέτρα (κυρώσεις), κατά 
κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε περισσότερες από 40 
χώρες. Εντείνει τις παρεμβάσεις του στις εσωτερικές υποθέσεις και την εκλογική 
διαδικασία ενός αυξανόμενου αριθμού χωρών. Ενισχύει την προπαγάνδα που μοιάζει 
με Ψυχρό Πόλεμο εναντίον και προκαλεί στρατιωτικές εντάσεις με την Κίνα και τη 
Ρωσία και επεκτείνει τις περιοχές επιχείρησης του ΝΑΤΟ τόσο προς τα ανατολικά, 
προς τη Ρωσία και την Κίνα, όσο και προς τα δυτικά, προς τη Λατινική Αμερική. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις, και όχι μόνο, δείχνουν το γεγονός ότι μοιραζόμαστε 
έναν κοινό αγώνα. Είναι τιμή μας να είμαστε σύντροφοι με τα μέλη της ΕΕΔΥΕ, 
αναγνωρίζοντας πλήρως τις ευθύνες μας ως αγωνιστές της ειρήνης στην μητρόπολη 
του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού και προσβλέπουμε σε μια στενότερη σχέση 
συνεργασίας με τους συντρόφους μας στην ΕΕΔΥΕ για να προωθήσουμε τον κοινό 
μας αντιιμπεριαλιστικό αγώνα στην υπεράσπιση της ειρήνης στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. 

Για άλλη μια φορά, σας ευχόμαστε επιτυχία στο 19ο Συνέδριό σας και ανυπομονούμε 
να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα των συζητήσεών σας, τα οποία αναμφίβολα 
θα είναι μια σημαντική συμβολή στον κοινό μας αγώνα για την παγκόσμια ειρήνη. 

Συντροφικώς, 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ειρήνης των ΗΠΑ 

Alfred L. Marder 

Πρόεδρος 


