
Συµπληρώνονται 46 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη, που µαζί
µε τους Ανδρέα Μαµµωνά, Παντελή Γούτη και Μπάµπη Παπαδόπουλο, αψη-
φώντας τροµοκρατία και την κυβερνητική απαγόρευση, ξεκίνησαν τη Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης. 46 χρόνια µετά τη δολοφονία του από το παρακράτος, µε τη συναί-
νεση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τα οράµατα του Γρηγόρη Λαµπράκη για ειρήνη και
δηµοκρατικά δικαιώµατα, που κινητοποίησαν και ενέπνευσαν χιλιάδες αγωνιστές,
παραµένουν ανεκπλήρωτα.

Σήµερα, που βιώνουµε τους πόλεµους και τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, την καπιταλιστική κρίση, την ένταση του αντικοµµουνισµού η αντι-
ιµπεριαλιστική, αντιπολεµική, φιλειρηνική πάλη γίνεται πιο επίκαιρη και αναγκαία.

Η ΕΕ∆ΥΕ διοργανώνει φέτος την 30η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, για να τιµήσει τους αγώνες, τις
θυσίες και τη νίκη των λαών και των κινηµάτων αντίστασης ενάντια στο φασισµό, ενάντια στη συκοφά-
ντηση του αντιφασιστικού αγώνα και στον αντικοµµουνισµό, ενάντια στο ΝΑΤΟ, τον εχθρό των λαών
και της ειρήνης, ενάντια στην ΕΕ, για να πληρώσουν την κρίση οι ιµπεριαλιστές και όχι οι εργαζόµενοι.

Καλεί µαζικά το λαό να αγωνιστεί για να αντισταθεί στην επιχείρηση αµαύρωσης της αντιφασιστικής
πάλης των λαών, της καθοριστικής συµβολής της Σοβιετικής Ένωσης στην αντιφασιστική νίκη και στην κοι-
νωνική πρόοδο. Για να δώσουµε απάντηση στην έξαρση του αντικοµµουνισµού που προωθούν η ΕΕ και οι
αντιλαϊκές κυβερνήσεις της.

Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι όπου γης, βιώνουν την όξυνση της οικονοµικής καπιταλιστικής
κρίσης, που οδηγεί στην κλιµάκωση της αχαλίνωτης επιθετικότητας των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων
σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Προωθείται η ακόµα µεγαλύτερη καταλήστευση των εργαζόµε-
νων, η καταστρατήγηση των εργασιακών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων τους προς όφελος των µονοπωλίων
και του µεγάλου κεφαλαίου.

Το ΝΑΤΟ, στα 60χρονά του, ενώ ευθύνεται για επεµβάσεις, δικτατορίες, δολοφονίες, πολέµους και την
καλλιέργεια του αντικοµµουνισµού, έχει επεκτείνει την ακτίνα δράσης του σε ολόκληρο

τον κόσµο και ενισχύει την εγκληµατική δραστηριότητα του και εντός των συνό-
ρων των κρατών µελών του, για να θωρακίσει το εκµεταλλευτικό σύστηµα, τις αντι-
λαϊκές κυβερνήσεις και να γονατίσει την αντίσταση των λαϊκών κινηµάτων, που αρνού-
νται να υποταχθούν και δεν δέχονται να πληρώσουν οι εργαζόµενοι την κρίση.

Η ΕΕ στρατιωτικοποιείται µε γρήγορους ρυθµούς, για τη διεκδίκηση µεγαλύτερου
µεριδίου από την παγκόσµια ιµπεριαλιστική λεία και οξύνει την επίθεση στις δηµο-
κρατικές ελευθέριες, στα δικαιώµατα των λαών. Για αυτό και η έξαρση του αντι-
κοµµουνισµού, η απόπειρα παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας και εξίσωσης του
ηρωικού αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης και των κοµµουνιστών µε τα εγκλήµατα και τα
κρεµατόρια των Ναζί και των δοσίλογων.
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Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις,
συνεταίροι και σύµµαχοι των ΗΠΑ, του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, συναποφάσιζαν και
συναποφασίζουν, συµµετείχαν και συµµε-
τέχουν ενεργά στις ιµπεριαλιστικές επεµ-
βάσεις. Προσάρµοσαν στις ΝΑΤΟϊκές
ανάγκες τη δοµή και το δόγµα των ελληνι-
κών ενόπλων δυνάµεων. Τον Απρίλη φέτος
στο Στρασβούργο, η κυβέρνηση συµφώνη-
σε σ’ όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και
σε µια πιο ενεργητική συµµετοχή στον
πόλεµο στο Αφγανιστάν.

Η δράση του ΝΑΤΟ, η συµµετοχή της
χώρας µας στους σχεδιασµούς και στους ανταγωνισµούς των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, παράλληλα µε την
όξυνση της οικονοµικής κρίσης, εγκυµονεί νέους κινδύνους. Εκτινάσσει τις ήδη τεράστιες στρατιωτικές
δαπάνες για εξοπλισµούς και αποστολές στο εξωτερικό. Την ίδια στιγµή εντείνεται η επίθεση για
να φορτωθούν οι εργαζόµενοι τα βάρη της οικονοµικής κρίσης, που προκάλεσε αποκλειστικά η εφαρ-
µοζόµενη αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν την
κερδοφορία των µονοπωλίων και του µεγάλου κεφαλαίου.

Όλες οι εξελίξεις αποδεικνύουν περίτρανα ότι για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ στο στόχαστρο είναι οι λαοί, ανε-
ξάρτητα αν βρίσκονται εντός η εκτός των συνόρων, εντός της ΕΕ, στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ,
στη Γάζα, στη Σοµαλία, στο Νταρφούρ, στο Κονγκό, στην Κύπρο ή στην Κούβα.

Αυτή η κατάσταση κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να δυναµώσει το κίνηµα των λαών κατά της
ιµπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, πιο έντονος, πιο µαζικός ενάντια στο
ΝΑΤΟ, τον εχθρό των λαών και της ειρήνης, ενάντια στον ιµπεριαλισµό και τον πόλεµο, ενάντια στην αντι-
λαϊκή πολιτική της Ε.Ε.

Η ΕΕ∆ΥΕ, αταλάντευτα και ανυπόταχτα, κλιµακώνει σήµερα τον αγώνα 
ñ για την έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ,
ñ για την αποµάκρυνση των ξένων βάσεων,
ñ για την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων από τις αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
ñ ενάντια στον αντικοµουνισµό και την παραχάραξη της ιστορίας του αντιφασιστικού αγώνα και της νίκης

των λαών

Καλούµε όλους τους αγωνιστές της ειρήνης, τη νεολαία και τους εργαζόµενους να πάρουν 
µαζικά µέρος στη 30η Μαραθώνια Πορεία στις 9 Μάιου που περιλαµβάνει:

��17:00 το απόγευµα. Συγκέντρωση στον Τύµβο του Μαραθώνα.
Θα µιλήσει ο πρόεδρος της ΕΕ∆ΥΕ και επίτιµος πρόεδρος του ΠΣΕ Ευάγγελος Μαχαίρας.

��18:30 το απόγευµα. Πλατειά Μαβίλη, πορεία στην Αµερικάνικη Πρεσβεία και στο Σύνταγµα.
Θα χαιρετίσει η πρόεδρος της ΠΕ∆ΥΕ Αγγελική Σαµούρη.

��19:30 το απόγευµα. Στο Σύνταγµα µεγάλη αντιιµπεριαλιστική αντιΝΑΤΟϊκή συγκέντρωση.
Θα µιλήσει ο Γενικός Γραµµατέας του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης 

Θανάσης Παφίλης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

Η µετάβαση στον Τύµβο του Μαραθώνα και από τον Μαραθώνα προς την Πλατεία Μαβίλη θα γίνει µε πούλµαν, που θα δροµολογήσουν
οι επιτροπές ειρήνης σε όλη την Αττική.
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