
     

 

   

∆ΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ   ΣΤΟ ΙΚΑ 

Άθλιος «ανθρωπισµός» 

 
Τα 47 εκατοµµύρια δολάρια που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν 

στους αµάχους στη Λωρίδα της Γάζας ως «ανθρωπιστική βοήθεια» θα 

µπορούσε απλά να καταγραφεί  στις πρωτοβουλίες που συνεχίζονται 
παράλληλα µε την ισραηλινή επιχείρηση.  Είναι παράδειγµα της αθλιότητας και 
ξετσιπωσιάς του ιµπεριαλισµού. 

Ένας ολόκληρος λαός αιµατοκυλιέται για πολλοστή φορά µόνο και µόνο γιατί 
ζητά να έχει ελεύθερη πατρίδα. Οι ιµπεριαλιστές ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση  

δίνουν άλλοθι στους σφαγείς του τηρώντας ίσες αποστάσεις από το θύµα και το 

θύτη και όχι απλά διατηρούν, αλλά και συνεχώς ενισχύουν τις οικονοµικές, 

πολιτικές και στρατιωτικές τους σχέσεις µε το σηµερινό δολοφονικό κράτος του 

Ισραήλ. Τώρα έρχονται δήθεν να συµπονέσουν τους αµάχους της Γάζας. Την 

ίδια πολιτική ακολουθεί και η Ελληνική Κυβέρνηση. Πριν λίγες µέρες ο Κέρι 
έκλινε ξανά σε όλες τις πτώσεις «το δικαίωµα του Ισραήλ» να αµύνεται. Σήµερα 

έρχεται να αναγγείλει «οικονοµική βοήθεια». 

Κάθε φορά που οι ιµπεριαλιστές ανακοινώνουν «ανθρωπιστική βοήθεια», 

αναζητούν τρόπους για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο του αντίστοιχου λαού. 

Πλούτου βουτηγµένου στο αίµα αµέτρητων αθώων παιδιών, αλλά για τα 

µονοπώλια το ίδιο απαραίτητο για τις µηχανές της «ανταγωνιστικότητάς» τους. 

Kαταδικάζουµε τη βάρβαρη και εγκληµατική επίθεση του κράτους του 

Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού. Εκφράζουµε την αµέριστη 

αλληλεγγύη µας στο λαό της Παλαιστίνης και καλούµε τους εργαζόµενους 

και τα συνδικάτα  να κινητοποιηθούν, ώστε να δυναµώσει το κύµα 

καταδίκης του Ισραήλ, να εκφραστεί έµπρακτα η αλληλεγγύη στο λαό της 

Παλαιστίνης.  

•  Να καταδικαστεί το έγκληµα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. 

• Να σταµατήσουν άµεσα οι συνεχιζόµενες αεροπορικές επιδροµές ενάντια 

στο λαό της Παλαιστίνης και να αποτραπούν χερσαίες επιχειρήσεις. 

• Να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός κατοχής. 

• Να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούµενοι από τις ισραηλινές 

φυλακές. 



• Το γκρέµισµα του απαράδεκτου τείχους διαχωρισµού και η άρση κάθε 
µορφής αποκλεισµού των Παλαιστινίων στη ∆υτική Όχθη και στη Λωρίδα 

της Γάζας. 

• Το σταµάτηµα των εποικισµών και την αποχώρηση όλων των εποίκων 

που έχουν εγκατασταθεί πέρα από τα σύνορα του '67. 

• Το δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες 

τους µε βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. 

• Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυµνάσια και όλες οι συµφωνίες 

στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ. 

• Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, µε πρωτεύουσα την 

Ανατολική Ιερουσαλήµ. 
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