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ΕΕΔΥΕ

Ελάτε όλοι μαζί μας
στην Ακρόπολη
την Τρίτη 6 Αυγούστου
στις 7 μ.μ.
•68 χρόνια πριν, με τις
ατομικές βόμβες που έριξαν στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και τους
300.000 ανθρώπους που έγιναν
ολοκαύτωμα, οι Η.Π.Α. διέπραξαν
το μεγαλύτερο έγκλημα σε περίοδο
ιμπεριαλιστικού πολέμου.

•62 χρόνια πριν, 450 εκατ.
άνθρωποι υπέγραψαν την έκκληση
της Στοκχόλμης του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης - ΠΣΕ για
κατάργηση όλων των πυρηνικών
όπλων, και ο Νίκος Νικηφορίδης
που μάζευε υπογραφές στην Ελλάδα,
εκτελέστηκε γι’ αυτό το λόγο,
σε ηλικία 23 μόλις χρονών.

•58 χρόνια πριν, ιδρύθηκε
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη - ΕΕΔΥΕ, που έχει
σαν βασικό σκοπό τη δράση
υπέρ της ειρήνης και ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τα πυρηνικά.

•50 χρόνια πριν, ο Γρηγόρης
Λαμπράκης, που ήταν σε αποστολή
της ΕΕΔΥΕ στη Θεσσαλονίκη,
δολοφονήθηκε από το αστικό κράτος
και τους φασιστικούς, παρακρατικούς
μηχανισμούς του.

•39 χρόνια πριν,
το εγκληματικό πραξικόπημα της
χούντας των Αθηνών στην Κύπρο
άνοιξε, με το «πράσινο φως» Βρετανών
και Αμερικάνων, το δρόμο για την
εισβολή της Τουρκίας, και την κατοχή
του 36,3% του κυπριακού εδάφους
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

• Το συνεχιζόμενο έγκλημα από
Ισραήλ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ σε βάρος
του Παλαιστινιακού λαού.
• Χθες η Γιουγκοσλαβία (1999),
το Αφγανιστάν (2001), το Ιράκ (2003),
η Λιβύη (2011).
• Σήμερα η Συρία.
• Αύριο το Ιράν.
Παντού και πάντα ο ίδιος στόχος,
τα ίδια μέσα, το ίδιο αποτέλεσμα.
Στόχος: η συσσώρευση πλούτου στα
χέρια μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών,
που προέρχεται από την εκμετάλλευση
της εργατικής τάξης, και είναι η αιτία
της καπιταλιστικής κρίσης που
βασανίζει το λαό μας, αλλά και όλους
τους λαούς. Μέσα: η αναζήτηση νέων
πηγών κερδοφορίας, το μοίρασμα
αγορών και περιοχών, ο έλεγχος των
ενεργειακών πηγών και των δρόμων
μεταφοράς τους. Αποτέλεσμα:
η αύξηση της επιθετικότητας των
μονοπωλίων, που είναι το κύτταρο
του καπιταλισμού στο ανώτατο
ιμπεριαλιστικό στάδιο, η όξυνση
των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων,
οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι.
Η ΕΕΔΥΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό,
τους άνεργους, τις νέες και τους νέους,
τα στρατευμένα παιδιά του λαού, τους
φιλειρηνικούς ανθρώπους σ’ όλο τον
κόσμο, όσους ρημάζει τη ζωή τους η
βαθειά καπιταλιστική κρίση, η άνοδος
του φασισμού, αντικομμουνισμού, και
η απειλή ενός νέου ιμπεριαλιστικού
πολέμου σε Συρία και Ιράν,
να υψώσουν τη φωνή τους,
να πυκνώσουν τις γραμμές της

λαϊκής συμμαχίας, και να εντείνουν
τη δράση τους ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
επεμβάσεις και απειλές, ενάντια στο
φασισμό και στην «ειρήνη» με το
πιστόλι στον κρόταφο. Η πάλη για
κάθε εργατικό, λαϊκό δικαίωμα, η
πάλη για την προώθηση της φιλίας,
της συνεργασίας των λαών, η πάλη
για την πραγματική ειρήνη,
συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για
την κατάργηση των μονοπωλίων, για
την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τις
πολεμικές προετοιμασίες κατά της
Συρίας και του Ιράν.
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας,
και όλες οι βάσεις και τα στρατηγεία
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
• Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες
ένστολοι που βρίσκονται σε
ιμπεριαλιστικές αποστολές.
• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά
γυμνάσια και οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
• Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να
χύσουν το αίμα τους για τους
ιμπεριαλιστές.
• Ενώνουμε τις φωνές μας
με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
στην εβδομάδα δράσης (5-12
Αυγούστου 2013) και αντιιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης με
τους λαούς της Συρίας και του Ιράν.
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Appeal and call
for the rally
at the Acropolis
on 6th August at 7pm
•68 years ago, by dropping
the atomic bombs that killed
300,000 people on Hiroshima and
Nagasaki, the U.S.A. committed
the greatest crime ever in an
imperialist war.

•62 years ago, 450 million
people signed the Stockholm
petition for the abolition of all
nuclear weapons and Nikos
Nikiforidis, who was collecting
signatures in Greece, was executed
for that at the age of only 23 years.

•58 years ago, the Greek
Committee for International
Detente and Peace – ΕΕΔΥΕ was
established for world peace and
against imperialist wars and
nuclear weapons.

•50 years ago, Grigoris
Lambrakis representing ΕΕΔΥΕ
was murdered in Thessaloniki by
the bourgeois state and its fascist
para-state mechanisms.

•39 years ago, the criminal
coup d’état organized by the
Athens junta in Cyprus, after
getting the “green light” by the
British and the Americans, paved
the way for the Turkish invasion
and occupation of 36,3% of the
Cypriot territory that continues
up today.

•The ongoing crime of Israel,
the USA, NATO, and the EU against

the Palestinian people.
•Yesterday Yugoslavia (1999),
Afghanistan (2001), Iraq (2003),
Libya (2011).
•Today Syria.
•Tomorrow Iran.
Everywhere and always the same
goal, the same means and the
same results. The goal is the
accumulation of wealth deriving
from the exploitation of the
working class in the hands of a
handful of capitalists. The means
are the quest of new sources of
profitability, the allocation of
markets, the control of energy
sources and their transport routes.
The results are the increase in the
aggressiveness of the monopolies,
which are the nucleus of
capitalism in its most advanced
imperialist stage, and the
intensification of intra-imperialist
antagonisms, imperialist wars and
bloodshed of the peoples.
ΕΕΔΥΕ calls on the working people,
the unemployed, the young, our
children in military service, the
peace-loving people around the
world and all those whose lives are
ruined by the deep capitalist crisis,
the rise of fascism and anticommunism and the threat of a
new imperialist war in Syria and
Iran to raise their voice, to
massively join the ranks of the

people’s coalition, to intensify
their action against all imperialist
wars, interventions and threats,
against fascism and “peace” at
gunpoint. The struggle for each
labor and people’s right, the
struggle for friendship and
cooperation among peoples,
the struggle for real peace goes
along with the struggle for the
abolition of monopolies, for
the abolition of exploitation
of man by man.
WE FIGHT FOR and DEMAND:
•Disengagement of Greece from
the military preparations against
Syria and Iran.
•Immediate shut-down of the
Souda base and of all bases and
headquarters of NATO and the EU.
•The return of all Greeks in
uniform that are on imperialist
missions abroad.
•Cancellation of all military
exercises and military cooperation
agreements with Israel.
•Working people must not shed
their blood for the imperialists.
•We join our voices with the call
of the World Peace Council in the
week of action and anti-imperialist
solidarity with the peoples of Syria
and Iran (5-12 August 2013).
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