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Χαιρετισμός από το Συμβούλιο Ειρήνης του Μπαγκλαντές (BPC) προς το 19ο 
Συνέδριο ΕΕΔΥΕ 

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, 

Η Γραμματεία του Συμβουλίου Ειρήνης του Μπαγκλαντές μεταφέρει τους 
θερμούς αγωνιστικούς της χαιρετισμούς στην ΕΕΔΥΕ και στους αντιπροσώπους του  
19ου  Συνέδριου σας. 

Το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ πρόκειται να διεξαχθεί σε μια χρονιά που όλος ο 
κόσμος βιώνει μια θανατηφόρα εξάπλωση της πανδημίας Covid-19. Όλοι γνωρίζουμε 
ότι αυτή η πανδημία έχει ξεδιπλώσει το βάναυσο πρόσωπο του πολεμοχαρή 
ιμπεριαλισμού και της χρεοκοπίας του σύγχρονου καπιταλισμού. Αντί να παρέχουν 
επαρκή επείγουσα ιατρική περίθαλψη και μαζικό εμβολιασμό, οι λεγόμενες 
υπερδυνάμεις επανήλθαν σε κούρσα εξοπλισμών και προκαλώντας άδικο πόλεμο στη 
Μέση Ανατολή και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας 
Ασίας. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Ανησυχούμε πολύ για τον αναδυόμενο κίνδυνο των πολεμικών σχεδίων  
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και εκφράζουμε σθεναρά την αλληλεγγύη μας από το Συμβούλιο 
Ειρήνης του Μπαγκλαντές στον δίκαιο αγώνα σας ενάντια σε αυτήν την επικίνδυνη 
πολιτική. Επίσης εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον ελληνικό λαό και των λαών της 
Ευρώπης καθώς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της σφοδρής ιμπεριαλιστικής επίθεσης 
και του νεοφασισμού. Κατανοούμε ότι λόγω της φιλοπόλεμης πολιτικής των δυτικών 
δυνάμεων, η αυξανόμενη φτώχεια, η ανεργία και η οικονομική κρίση των  κρατών  
έχουν κάνει τη ζωή των ανθρώπων άθλια. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΕΔΥΕ θα μπορέσει να καταπολεμήσει με επιτυχία 
αυτά τα δεινά και τους κινδύνους και να οδηγήσει τον ελληνικό λαό στον αγώνα του 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το καπιταλιστικό καθεστώς και έτσι να προχωρήσει 
προς την ειρήνη και την πρόοδο. Επίσης η ΕΕΔΥΕ θα μπορέσει να ολοκληρώσει το 
έργο της περαιτέρω ενίσχυσης του κινήματος ειρήνης στη χώρα σας και της 
ανάπτυξης της κοινωνικής συμμαχίας προς μια αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση. Θα 
θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το BPC θα σταθεί σταθερά στον αγώνα σας για 
πραγματική ειρήνη. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Είναι προφανές ότι στη διεθνή σκηνή, η πανδημία Covid-19 δεν μπόρεσε 
να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση του ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα του 
αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Οι ιμπεριαλιστικές και σιωνιστικές δυνάμεις έχουν γίνει 
πιο επιθετικές από πριν. Η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στην Παλαιστίνη εκθέτει ξανά 
το βάναυσο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού και των συμμάχων τους. Ο ιμπεριαλισμός 
εξακολουθεί να έχει το όνειρο της «επανεποικισμού»  χωρών. 
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Πρόσφατα, ως μέρος της πολιτικής στροφής των ΗΠΑ προς την Ασία, 
εμφανίστηκε μια «Τετραμερής συμμαχία ασφαλείας» (QUAD), που περιλαμβάνει τις 
ΗΠΑ ως επικεφαλής, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και την Ινδία, αναβίωσε γεγονός που  
αποτελεί μεγάλη απειλή για την εθνική ασφάλεια των χωρών της Ασίας-Ειρηνικού. 
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποτελούν συνεχή απειλή κατά του Ιράν, της Συρίας 
και πολλών άλλων χωρών, ιδιαίτερα κατά των πλούσιων σε πετρέλαιο αραβικών 
χωρών. Αυτή η τάση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού αποδεικνύει ότι θέλει να 
επιστρέψει στη μεσαιωνική περίοδο και να καταστρέψει το μεγάλο επίτευγμα της 
ανθρωπότητας σχετικά με την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

Ελπίζουμε ότι η ΕΕΔΥΕ θα επιτελέσει επιτυχώς το διεθνές της έργο στο 
ΠΣΕ για την καταπολέμηση της νεοφιλελεύθερης οικονομικής ατζέντας και τον 
ιμπεριαλισμό, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τους αγωνιζόμενους λαούς σε όλο 
τον κόσμο και τη δημιουργία του παραπάνω ευρύτερου αντιιμπεριαλιστικού 
συνασπισμού. 

Το Συμβούλιο Ειρήνης Μπανγκλαντές-BPC προσπαθεί να καταπολεμήσει 
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα μας, τη συνωμοσία εμπλοκής της χώρας  σε 
στρατιωτικές συμμαχίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς και ενάντια στον 
θρησκευτικό φονταμενταλισμό και τον κοινοτισμό (σ.σ. φανατικός φυλετικός 
διαχωρισμός). Ελπίζουμε ότι το BPC και η ΕΕΔΥΕ θα παραμείνουν, όπως ποτέ 
άλλοτε, αληθινοί φίλοι με ακόμη πιο στενή συναντίληψη και πρακτική συνεργασία, 
πιστοί στην υπόθεση της ειρήνης. 

Ευχόμαστε το συνέδριό σας να είναι επιτυχημένο. 

Ζήτω η φιλία ανάμεσα σε ΕΕΔΥΕ και BPC! 

Με αδελφικούς χαιρετισμούς 

Εκ μέρους της Γραμματείας του Συμβούλιου Ειρήνης Μπανγκλαντές BPC 

Mozaffar Hossain Paltu Πρόεδρος  Dr. Shahjahan Khan  Γενικός Γραμματέας 


