
 

Χαιρετιστήριο μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) από το Συμβούλιο Ειρήνης και Αλληλεγγύης του 
Νεπάλ      με την ευκαιρία του 19ου Συνεδρίου 30 Οκτώβρη 2021 

Αγαπητοί σύντροφοι της ηγεσίας και αντιπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ 

Με μεγάλη χαρά  σας συγχαίρουμε και εκφράζουμε αλληλέγγυους χαιρετισμούς στα 
μέλη και την ηγεσία της ΕΕΔΥΕ.  Η οργάνωση σας σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή του 19ου 
συνεδρίου πρωτοστατεί στα παγκόσμια προοδευτικά κινήματα ειρήνης για να 
καταγγέλλοντας τον πόλεμο, την στρατιωτικοποίηση και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Ο 
ηγετικός ρόλος και οι προσπάθειες της ΕΕΔΥΕ συνέβαλαν στην αποκάλυψη της συνωμοσίας 
κατά των λαών, την οπισθοδρόμηση και την καπιταλιστική εκμετάλλευση καθώς και την 
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τις απειλές κατά της παγκόσμιας ειρήνης.   
  Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε την ΕΕΔΥΕ και τους συντρόφους της στην 
ηγεσία της παγκόσμιου κινήματος ειρήνης και ότι βρισκόμαστε στην κοινή πλατφόρμα του 
προοδευτικού αγώνα.          
  Αγαπητοί σύντροφοι         
  Η σημασία του κινήματος ειρήνης ιστορικά αλλά και ιδιαίτερα την σημερινή εποχή 
παραμένει πολύ ψηλά με βάση τους σχεδιασμούς, συνωμοσίες από τους ιμπεριαλιστές και 
την πολεμική βιομηχανία.            
  Πρόσφατα καταγράψαμε την τριμερή συμφωνία AUKUS (Αυστραλία-ΗΒ-ΗΠΑ) και 
επίσης την συμμαχία QUAD (τετραμερής ΗΠΑ-Ιαπωνία-Ινδία-Αυστραλία), που αποτελούν 
αρνητική και επικίνδυνη εξέλιξη. Εκτός από αυτό έχουν αυξηθεί πολύ οι νέες στρατιωτικές 
βάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό στο πλαίσιο της στρατιωτικοποίησης των προσπαθειών τους.
  Σε αυτό το πλαίσιο τα θέματα και η ατζέντα που η ΕΕΔΥΕ εξετάζει στο 19ο συνέδριό 
της είναι πολύ σχετικά και σημαντικά για όλους εμάς στο κίνημα ειρήνης. 

Συγχαίρουμε τα μέλη και την ηγεσία της ΕΕΔΥΕ για τις επιτυχίες σας στην 
κινητοποίηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, την 
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και υπέρ της διεθνιστικής παγκόσμιας αλληλεγγύης για την 
ειρήνη. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας για μεγάλη επιτυχία αυτού του 
συνεδρίου το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα εκλέξει μια δυναμική ηγεσία και με τα λαμπρά 
συμπεράσματα σας για τις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις θα φωτίσει  τις μελλοντικές 
δράσεις του κινήματος. 

Σας ευχαριστώ ---Με εκτίμηση 

Ραμπίντρα Άντικαρι--Συντονιστής 


