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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καταδικάζει µε τον πιο έντονο τρόπο την ανείπωτη τραγωδία που
ξαναζεί ο παλαιστινιακός λαός εξαιτίας της συνεχιζόµενης απάνθρωπης επιθετικότητας της
κυβέρνησης του Ισραήλ, η οποία χρησιµοποιώντας τις πλέον σύγχρονες πολεµικές µηχανές
βοµβαρδίζει ανηλεώς τις πόλεις και τους καταυλισµούς της Λωρίδας Γάζας µε συνέπεια τη
σφαγή πολλών εκατοντάδων αµάχων, ο αριθµός των οποίων αυξάνεται από λεπτό σε λεπτό.
Η χερσαία εισβολή των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάµεων που ακολούθησε τις επιθέσεις
των πρώτων ηµερών και ο βοµβαρδισµός ακόµη και σχολείων µε θύµατα µικρούς µαθητές
δείχνουν ότι σκοπός των εισβολέων είναι να προκληθεί όσο το δυνατό µεγαλύτερο µακελειό,
περισσότερος πόνος και φόβος, που έχουν, ωστόσο, ως αναπόφευκτη συνέπειά τους να
πολλαπλασιάζονται η οργή και το µίσος εναντίον τους.
Το Ισραήλ, που έχει καταστεί κυρίαρχη πολεµική δύναµη στην περιοχή χάρη στην
υποστήριξη των ΗΠΑ, την ανοχή της Ε.Ε. και την ουσιαστική ανυπαρξία του ΟΗΕ, επιχειρεί να
λύσει το Παλαιστινιακό πρόβληµα εφαρµόζοντας ουσιαστικά πολιτική γενοκτονίας. Οι δυνάµεις
του δε δίστασαν να βοµβαρδίσουν ούτε το σχολείο των Ηνωµένων Εθνών στο οποίο είχαν
αναζητήσει προστασία δεκάδες πολίτες και παιδιά!!
Παρ’ ότι, επίσης, η παγκόσµια κοινή γνώµη έχει εξεγερθεί και σε ολόκληρο τον κόσµο,
ακόµη και στο ίδιο το Ισραήλ, δεκάδες χιλιάδες πολιτών καθηµερινά διαδηλώνουν δυναµικά
κατά του πολέµου και απαιτούν άµεση απελευθέρωση της Παλαιστίνης, κυβερνήσεις ορισµένων
κρατών συνεχίζουν να προκαλούν, καθώς κρατούν ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές και
επιµένουν να καλούν «σε αυτοσυγκράτηση» και τα δύο µέρη, βάζοντας στην ίδια ζυγαριά θύτες
και θύµατα!
Κι όµως, ο περήφανος Παλαιστινιακός λαός, που διεκδικεί το αυτονόητο, που παλεύει
δηλαδή για να έχει τη δική του πατρίδα, το δικό του ενιαίο, ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος,
τώρα είναι αποκλεισµένος από στεριά, θάλασσα και αέρα. Αυτή τη στιγµή αγωνίζεται, να
διατηρήσει την υπόστασή του και να κρατηθεί στη ζωή! Γιατί η νέα ισραηλινή θηριωδία, που
απειλεί την ειρήνη και της ευρύτερης περιοχής, έχει πάρει διαστάσεις τεράστιας τραγωδίας
στις ήδη απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στην Γάζα, της οποίας όλες οι υποδοµές έχουν
καταστραφεί. Η ανθρωπιστική βοήθεια, όταν και όπως φθάνει στον προορισµό της, δε µπορεί να
καλύψει τις πραγµατικές ανάγκες σε φάρµακα, νερό, τρόφιµα, ηλεκτρικό ρεύµα, κ.λ.π.
Απαιτούµε να σταµατήσουν αµέσως η πολεµική βία, ο ανηλεής βοµβαρδισµός, ο
σφαγιασµός αµάχων και τα Ισραηλινά στρατεύµατα να αποχωρήσουν τώρα από τη Γάζα. Είναι
προφανές ότι δεν οικοδοµείται η ειρήνη στην περιοχή µε την εξαφάνιση του αντιπάλου. Του
ασθενέστερου από τον ισχυρότερο.
Αντίθετα,
απαιτείται
ουσιαστικός διάλογος,

διαπραγµατεύσεις µε ίσους όρους και πολιτική συµφωνία που θα δίνει λύση στο µακροχρόνιο
παλαιστινιακό πρόβληµα και σε αυτό της Μέσης Ανατολής, µε στόχο την από κοινού συµβίωση,
στην ίδια περιοχή, Ισραηλινών και Παλαιστίνιων.
∆εν µπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη!
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στο δοκιµαζόµενο Παλαιστινιακό λαό.
Καλούµε την Ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και τους κοινωνικούς φορείς να
συµπαρασταθούν ενεργά στον δοκιµαζόµενο παλαιστινιακό λαό, καθώς και τη διεθνή
κοινότητα να αντιδράσει, επιτέλους, αποφασιστικά και να παρέµβει µε συγκεκριµένα µέτρα,
για να σταµατήσει άµεσα το µακελειό στη Γάζα.
Καλούµε τις Κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Αιγύπτου
να θέσουν τέλος στον
αποκλεισµό της Λωρίδας Γάζας και να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές αποστολές να
εισέρχονται ακώλυτα στην περιοχή αυτή, για να σωθεί η ζωή των παιδιών, των γυναικών,
των ασθενών, των τραυµατιών και όλων των κατοίκων της, που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
της φυσικής εξόντωσης και του αφανισµού τους.
Το αναφαίρετο δικαίωµα στη ζωή και στην ελεύθερη πατρίδα
παλαιστινιακός λαός κανείς δε µπορεί να του το στερήσει!
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