ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ
Από την προηγούμενη βδομάδα γινόμαστε μάρτυρες της νέας δολοφονικής επίθεσης του κράτους του
Ισραήλ κατά του λαού της Παλαιστίνης, μετρώντας μέχρι στιγμής πάνω από 200 νεκρούς στη λωρίδα της
Γάζας, μεταξύ των οποίων 60 περίπου παιδιά. Οι εικόνες των συνεχών και ανελέητων βομβαρδισμών κατά
αμάχων, ισοπεδώνοντας ακόμα και δημοσιογραφικές εγκαταστάσεις διεθνών ειδησεογραφικών
πρακτορείων, προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση όλων. Η κατάσταση οξύνθηκε το τελευταίο
διάστημα με την ένταση της πολιτικής εκτοπισμού των Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους και τη
συνεχιζόμενη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών της Δυτικής Όχθης, όπως μαρτυρούν οι προσπάθειες
βίαιης μαζικής έξωσης άνω των 200 οικογενειών Παλαιστινίων από τη συνοικία Σέιχ Τζαράχ της
Ανατολικής Ιερουσαλήμ.
Η ΔΗΠΑΚ καταγγέλλει το νέο έγκλημα που συντελείται από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ,
εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Η νέα ισραηλινή
επιθετικότητα, που ενθαρρύνεται από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, προστίθεται στην κατοχή, στον αποκλεισμό και
τους ισραηλινούς εποικισμούς που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι εδώ και χρόνια. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν μεγάλες ευθύνες, γιατί συστηματικά ακολούθησαν πολιτική αναβάθμισης της
στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, δίνοντας άλλοθι στα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων.
Υπενθυμίζουμε ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα, η ελληνική πολεμική αεροπορία σε συνεργασία με την
ισραηλινή πολεμική αεροπορία και άλλες Νατοϊκές δυνάμεις, στα πλαίσια της πολυεθνικής αεροπορικής
άσκησης «Ηνίοχος 2021», πραγματοποίησαν «πρόβα πολέμου» στο FIR Αθηνών, ενισχύοντας τα
πολεμοκάπηλα σχέδια του Ισραήλ.
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα το έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού! Να προχωρήσει άμεσα η
αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα, αξιοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της
Βουλής του 2015.
Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ και τους Συλλόγους Διδασκόντων ΔΕΠ να καταγγείλουν το νέο έγκλημα που
συντελείται και να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια ενάντια στη δολοφονική επίθεση του κράτους του
Ισραήλ, μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα.
Χρειάζεται ξεσηκωμός για να βροντοφωνάξουμε:
•
•
•
•

Να σταματήσει τώρα το έγκλημα κατά του Λαού της Παλαιστίνης.
Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επεμβάσεις - καμία διευκόλυνση από τις ΝΑΤΟικές βάσεις
και τα στρατηγεία που είναι στην χώρα μας.
Να επιστρέψουν άμεσα οι Έλληνες στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων.
Αλληλεγγύη και φιλία με τους λαούς της περιοχής.
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