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Αγαπητοί σύντροφοι της επιτροπής ΕΕΔΥΕ, 

Εκ μέρους του Λιβανικού Συμβουλίου Ειρήνης, σας απευθύνουμε τους 
ειλικρινείς χαιρετισμούς μας με την ευκαιρία του 19ου Συνέδριου σας. Σας ευχόμαστε 
επιτυχία στην πορεία των εργασιών του συνεδρίου σας στην επίτευξη των στόχων για 
τους οποίους αγωνίζεστε και σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε μέχρι το επόμενο εικοστό 
συνέδριό σας. 

Η αξία και σημασία του αγώνα σας στην Ελλάδα και παγκοσμίως μαζί με 
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εναντίωσης με 
την πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που με τη σειρά τους δημιουργούν 
στρατιωτικές βάσεις και παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των χωρών, των  
κυβερνήσεων. Εκμεταλλεύονται τους ευάλωτους και καταπιεσμένους λαούς 
προκειμένου να τους φτωχοποιήσουν και να αρπάξουν τον πλούτο τους, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική 
Αμερική και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, αυτού του είδους η 
σιωνιστική ιμπεριαλιστική συμμαχία διευκολύνεται μέσω δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης και εκπαίδευσης, της συγκρότησης τρομοκρατικών και 
φονταμενταλιστικών θρησκευτικών ομάδων και κινημάτων που χρησιμοποιούνται 
από αυτούς για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών τους σχεδίων. Αυτό τους 
επιτρέπει να αποδυναμώσουν και να ενοχλήσουν περαιτέρω αυτές τις χώρες μέσω 
θρησκευτικών, φυλετικών και εμφυλίων πολέμων για να αποκτήσουν περισσότερο 
έλεγχο σε αυτές και τους φυσικούς πόρους τους, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
και τον ορυκτό πλούτο. Αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας στις αραβικές χώρες είναι 
απόδειξη των ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών που καθοδηγούνται από τις ΗΠΑ, 
ορισμένες χώρες της ΕΕ και σιωνιστικές χώρες με τη βοήθεια των χωρών του  
Κόλπου. 

Σας ευχόμαστε για άλλη μια φορά επιτυχία στην ολοκλήρωση των 
εργασιών του συνεδρίου σας προκειμένου να προωθήσει τους καθορισμένους 
στόχους του για την κατηγορηματική απόρριψη πολέμων, στρατιωτικών βάσεων, της 
σιωνιστικής-ισραηλινής ιμπεριαλιστικής συμμαχίας και του ΝΑΤΟ για χάρη της 
ειρήνης, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, για μια καλύτερη ζωή των ανθρώπων 
με ευημερία. 

Με τις καλύτερες ευχές μας 

Τζαμίλ Σάφιε 
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