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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ 
 

Η ΟΛΜΕ εκφράζει την αµέριστη συµπαράσταση και αλληλεγγύη της στον 
Παλαιστινιακό λαό και σε όλο τον πληθυσµό του Λιβάνου, που δοκιµάζονται ξανά από τις 
βάρβαρες επιδροµές του Ισραήλ. 

 
Εκφράζουµε την πιο έντονη ανησυχία µας για τον κίνδυνο, οι κλιµακούµενες 

ισραηλινές επιθέσεις να οδηγήσουν σε γενικευµένη σύγκρουση και να ενταφιάσουν κάθε 
δυνατότητα επιστροφής στο δρόµο των ειρηνευτικών συνοµιλιών. 

  
Καταδικάζουµε απερίφραστα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα 

της Γάζας και στο Λίβανο, που έχουν οδηγήσει σε εκατόµβες νεκρών και έχουν τραγικές 
συνέπειες για το σύνολο των κατοίκων της περιοχής. Σε καµιά περίπτωση οι ενέργειες αυτές 
δεν δικαιολογούνται λόγω της απαγωγής και οµηρίας Ισραηλινών στρατιωτών από 
Μουσουλµανική ένοπλη οµάδα ούτε, βεβαίως,, αντιµετωπίζονται ορθά µε βάση το 
εµπνευσµένο από τον κ. Μπους δόγµα - πρόσχηµα της δήθεν καταστολής της τροµοκρατίας.  

 
Καταδικάζουµε, επίσης, την απαγωγή και κράτηση από τους Ισραηλινούς µελών της  

της Παλαιστινιακής Βουλής και της κυβέρνησης. Θεωρούµε ότι πράξεις όπως αυτές 
καταρρακώνουν το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και συντελούν σε παραπέρα ραγδαία επιδείνωση την 
ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.  
 

Ενώνουµε τη φωνή µας µε το παγκόσµιο φιλειρηνικό κίνηµα καθώς και µε το 
ισραηλινό κίνηµα ειρήνης, που απαιτεί διάλογο και όχι πόλεµο. 

 
Καλούµε την κυβέρνηση του Ισραήλ να σταµατήσει αµέσως τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, και να προχωρήσει στην άρση του 
αποκλεισµού της Λωρίδας της Γάζας. Απαιτούµε να τερµατιστούν οι επιθέσεις εναντίον της  
και να απεγκλωβιστεί ο πληθυσµός της από τις απάνθρωπες συνθήκες που βιώνει. Ζητούµε 
να απελευθερωθούν άµεσα οι νόµιµοι εκπρόσωποι του παλαιστινιακού λαού καθώς και οι 
ισραηλινοί στρατιώτες. Πρέπει να λήξει, επιτέλους, αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας  και του 
αίµατος, µε θύµατα και τους δύο λαούς. 
 

Καταδικάζουµε την ένοχη πολιτική της κυβέρνησης Μπους, γιατί παρέχει πλήρη 
κάλυψη στις ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ. Επίσης, θεωρούµε απαράδεκτη και τη 
στάση «Πόντιου Πιλάτου» που τηρούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η κυβέρνηση της 
χώρας µας, µπροστά στον κίνδυνο νέας γενικευµένης σύγκρουσης στην περιοχή.  

Αντί η ελληνική κυβέρνηση  να παρακολουθεί άφωνη και πλήρως προσδεδεµένη στο 
αµερικανο-δυτικό µπλοκ την κλιµάκωση της τραγωδίας στη Μέση Ανατολή, που κινδυνεύει 



να ανοίξει τις πύλες της κόλασης όχι µόνο για την πολύπαθη αυτή περιοχή αλλά και για 
ολόκληρο τον κόσµο.  

Απαιτούµε να αναλάβει αµέσως πρωτοβουλίες για την ειρηνική διευθέτηση της 
κρίσης ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

 
Επιπλέον, επιβάλλεται να γίνουν βήµατα, το ταχύτερο, για την επανάληψη των 

ειρηνευτικών διαδικασιών, στη βάση της αποδοχής και από τις δύο πλευρές της λύσης των 
«δύο κρατών». Η δηµιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους και η αποχώρηση του 
Ισραήλ στα προ του 1967 σύνορα είναι ο µόνος δρόµος για να ζήσουν οι δύο λαοί ειρηνικά, 
σε ασφαλή και ταυτόχρονα διεθνώς, αλλά και αµοιβαίως αναγνωρισµένα σύνορα. Η λύση 
των δύο κρατών, που πρώτοι διακήρυξαν ο Αραφάτ και ο Ράµπιν, πρέπει να γίνει αποδεκτή 
και από τις δύο πλευρές. 
 

Καλούµε τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
τον ελληνικό λαό, κάθε φορέα και συλλογικότητα, όλους τους φιλειρηνικούς πολίτες, να 
εκφράσουν µε τον πιο ενεργητικό τρόπο την αλληλεγγύη τους µε τον Παλαιστινιακό λαό και 
το λαό του Λιβάνου, και την απαίτηση για ειρήνη στην Μ. Ανατολή.  

 
Καλούµε, τέλος, τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα του Λεκανοπεδίου Αττικής, να 

συµµετάσχουν στο Συλλαλητήριο που συνδιοργανώνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
κινήσεις και κινήµατα την Τρίτη, 25 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευµα στην Πλατεία 
Ελευθερίας και στην πορεία προς την αµερικανική και την ισραηλινή πρεσβεία.  
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