ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ
Για πάνω από δέκα μέρες το Ισραήλ συνεχίζει τη λυσσαλέα στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα
της Γάζας με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και κύματα προσφύγων. Αυτή η
σφαγή μπορεί να σταματήσει με τη μαζική καταδίκη και κινητοποίηση των εργαζομένων σε όλο
τον κόσμο. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις διαμαρτυρίες διεθνώς και απαιτούμε να σταματήσει
τώρα η αιματοχυσία του λαού της Παλαιστίνης. Καταγγέλλουμε τις ΗΠΑ και την ΕΕ γιατί χωρίς
τη δική τους στήριξη, ανοχή και κάλυψη δε θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα εγκλήματα. Οι
ΗΠΑ, ενισχύουν επιπλέον το Ισραήλ χρηματοδοτώντας την ισραηλινή αντιπυραυλική ομπρέλα
«Σιδερένιος Στόλος», ενώ η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις αναπτύσσουν συνεργασία με το
Ισραήλ σε στρατιωτικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο.
Προκαλεί αποτροπιασμό η μετατροπή του πολέμου σε θέαμα και ο κυνισμός όλων αυτών που
είτε απολαμβάνουν ή εκμεταλλεύονται τον πόνο και τη δυστυχία που προκαλεί η βάρβαρη
επίθεση.
Απαιτούμε:
 Να σταματήσουν άμεσα οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές ενάντια στο λαό της

Παλαιστίνης και να αποτραπούν χερσαίες επιχειρήσεις.
 Να γκρεμιστεί το τείχος διαχωρισμού, να σταματήσουν οι εποικισμοί, να γυρίσουν οι

πρόσφυγες στις εστίες τους.
 Να αναγνωρισθεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική

Ιερουσαλήμ.
Καλούμε:
 Tην ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει όλες τις συμφωνίες με το Ισραήλ γιατί οποιαδήποτε

συνεργασία ακόμα και σε εμπορικό-επιχειρηματικό επίπεδο από μέρους της ελληνικής
συγκυβέρνησης είναι πλήρης αποδοχή της πολιτικής των σφαγέων του παλαιστινιακού λαού και
των συμμάχων τους.
 Τους συναδέλφους ακαδημαϊκούς δάσκαλους μαζί με τον ελληνικό λαό να δυναμώσουν την

αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Απαιτείται σήμερα, άμεσα η
συσπείρωση και πάλη σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο κατά του ιμπεριαλισμού και των
οργανισμών του, κατά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.
 Τους συλλόγους των μελών ΔΕΠ, τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες ΑEI/Έρευνας να

καταδικάσουν την σφαγή, να οργανώσουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για το άμεσο σταμάτημα του
εγκλήματος σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Να απατήσουν, ως ελάχιστο μέτρο καταδίκης
της Ισραηλινής βαρβαρότητας, τη διακοπή των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των ΑΕΙ της
χώρας μας και του Ισραήλ.
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