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Παρέµβαση ΕΕ∆ΥΕ - Ελπίδα Παντελάκη  
 
 

Εκδήλωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη 
 
κ. πρέσβη, αγαπητοί προσκαλεσµένοι, 
συναγωνιστές και  συναγωνίστριες, 
  

Ευχαριστούµε πολύ για την παρουσία σας στη σηµερινή µας 
εκδήλωση και θέλουµε εξ αρχής να τονίσουµε ότι το 
αντιιµπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνηµα,  είναι σταθερά και 
µαχητικά στο πλευρό του αγωνιζόµενου λαού της Παλαιστίνης.  

Με την εκδήλωση που συνδιοργανώνουµε σήµερα η 
Ελληνική Επιτροπή για την ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ) και η  
Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕ∆∆Α) 
θέλουµε να καταδικάσουµε την ιµπεριαλιστική 
επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους που µε την στήριξη 
των ΗΠΑ και της Ε.Ε ευθύνεται για την ανείπωτη τραγωδία που ζει 
ο Παλαιστινιακός λαός εδώ και δεκαετίες. 

Θέλουµε, ταυτόχρονα, να εκφράσουµε την διεθνιστική µας 
αλληλεγγύη, τη σταθερή υποστήριξη µας στον αγώνα του λαού 
της Παλαιστίνης και να επιβεβαιώσουµε τη θέληση µας για τη 
συνεχή αποκάλυψη των αιτιών, των υπευθύνων, των ενόχων για 
το Παλαιστινιακό πρόβληµα, όλων αυτών που εµποδίζουν τη 
δηµιουργία ενός ανεξάρτητου - Λεύτερου - Κυρίαρχου 
Παλαιστινιακού κράτους, τόπο πάλης του Παλαιστινιακού λαού. 

∆εσµευόµαστε ότι θα συνεχίσουµε µε πιο εντατικούς 
ρυθµούς, µε κάθε τρόπο και µέσο να φτάσουµε παντού το µήνυµα 
του ηρωικού αγώνα των Παλαιστινίων, στους χώρους δουλειάς, 
στους χώρους εκπαίδευσης, στις λαικές γειτονιές.  

Θα δώσουµε τις δυνάµεις µας µαζί µε το µαχόµενο ταξικό 
λαϊκό κίνηµα,  ιδιαίτερα τη νεολαία των λαϊκών στρωµάτων για να 
ασκήσουµε τη µεγαλύτερη δυνατή πίεση για τη µη εµπλοκή της 
χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς πολεµικούς σχεδιασµούς και την 
αναγνώριση στην πράξη των δίκαιων αιτηµάτων του 
Παλαιστινιακού λαού, για λεύτερο και ανεξάρτητο κράτος στα 
σύνορα του 1967 µε πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσαλήµ. 
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Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 

∆ίνουµε µια σκληρή µάχη για τα δικαιώµατα του λαού µας, 
ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, την επίθεση του 
κεφαλαίου και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που 
επιβάλλει σκληρά µέτρα κατά της εργατικής τάξης, των λαϊκών 
στρωµάτων.  

Παράλληλα, ζούµε καθηµερινά τις οδυνηρές συνέπειες των 
ενδοιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών για το µοίρασµα των αγορών, 
των πρώτων υλών, των ενεργειακών πόρων και των δρόµων 
µεταφοράς τους. 

Ζούµε τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και πολέµους που 
εκδηλώνονται  στις µέρες µας στην Μέση Ανατολή και τη Βόρειο 
Αφρική, στη ευρύτερη περιοχή µας, ζούµε τις πολεµικές ζώνες  στη 
Συρία, Ουκρανία, Ιράκ, Λιβύη …. 

Στο κουβάρι των αντιθέσεων  εµπλέκονται οι  ΗΠΑ, το 
ΝΑΤΟ, η ΕΕ, αλλά και η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ και 
άλλες καπιταλιστικές χώρες κι αυτό αυξάνει τους κινδύνους για 
τους λαούς, τον κίνδυνο γενικευµένης ιµπεριαλιστικής πολεµικής 
αναµέτρησης. 

› Μέσα σε αυτό το οικονοµικό – γεωπολιτικό πλαίσιο 
προωθούνται τα συµφέροντα των καπιταλιστών σε βάρος των 
δικαιωµάτων, ακόµη και της ζωής των λαών.  Είναι αδίστακτοι, δεν 
υπολογίζουν τίποτα µπροστά στα κέρδη τους. Το κίνητρο τους 
είναι ποιος, πότε, πως θα αποκοµίσει τα µεγαλύτερο κοµµάτι της 
πίττας, από την καταλήστευση του µόχθου των λαών. Ποια 
κυρίαρχη τάξη, ποια µονοπώλια, ποιο καπιταλιστικό κράτος, ποια 
ιµπεριαλιστική ένωση θα βγει µπροστά …στον ανταγωνισµό. 

Έχουν κάνει επιστήµη την επεξεργασία των προσχηµάτων 
για να δικαιολογούν τις επεµβάσεις και τους πολέµους που 
δολοφονούν τους λαούς.  Μιλούν για την αντιµετώπιση της 
«τροµοκρατίας», χρησιµοποιούν το «Ισλαµικό κράτος» που 
δηµιούργησαν και εξόπλισαν οι ΗΠΑ και οι σύµµαχοι τους, 
αναφέρονται στην «αστάθεια», σε «ασύµµετρες απειλές» κτλ).  

Είναι αυτοί …, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και 
οι πολιτικές δυνάµεις που τους στηρίζουν….Αυτοί είναι υπεύθυνοι, 
οι ένοχοι, που µε την εγκληµατική πολιτική τους σκορπάνε τον 
θάνατο για τα συµφέροντά τους. 
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Αυτοί οι ίδιοι διαχειρίζονται το απάνθρωπο σύστηµά 
τους που γεννάει ανέχεια, µετανάστευση, προσφυγιά, ξεριζωµό 
των παραγωγών του πλούτου από τις πατρίδες τους, τα σπίτια 
τους, τις δουλειές τους.  

Είναι οι ίδιοι, αυτοί, ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της 
δολοφονίας των προσφύγων  νέων παιδιών - µωρών που αφήνουν 
την τελευταία τους πνοή στη θάλασσα, που βοµβαρδίζονται, 
καίγονται ζωντανοί, δολοφονούνται. Είναι οι ίδιοι που ευθύνονται 
για τα εκατοµµύρια των εργαζόµενων που ζουν στο περιθώριο. 

Είναι αυτή, η καπιταλιστική βαρβαρότητα που επιβάλλεται να 
ανατραπεί µε τη θέληση, τη δύναµη και την πάλη των λαών στην 
κάθε χώρα,  για να γίνουν νοικοκύρηδες στον τόπο τους. 
 
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 
 

Αλήθεια, δεκαετίες τώρα το Παλαιστινιακό παραµένει άλυτο. 
Το «περιβόητο» «διεθνές δίκαιο», οι «συµφωνίες κορυφής», οι 
αποφάσεις του ΟΗΕ, τα σχέδια προς ένα ανεξάρτητο κράτος της 
Παλαιστίνης µένουν στα χαρτιά.  

 
Οι ιµπεριαλιστές ΗΠΑ-ΝΑΤΟ- ΕΕ στηρίζουν το Ισραηλινό 

κράτος, για τα  δικά τους οικονοµικά - γεωστρατηγικά 
συµφέροντα.  

› Στιγµατίζουµε την υποκρισία των ιµπεριαλιστικών 
δυνάµεων στο Παλαιστινιακό πρόβληµα. Την ώρα  της 
θηριωδίας του Ισραήλ σε βάρος του ηρωικού λαού της 
Παλαιστίνης, ψελλίζουν ευχές, συνιστούν αυτοσυγκράτηση, και 
επιχειρηµατολογούν στη βάση της θεωρίας των «ίσων 
αποστάσεων» απέναντι στο θύτη και στα θύµατα. Χαρακτηριστική 
ήταν η στάση της ΕΕ στην κλιµάκωση της επιθετικότητας του 
Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού (Ιούλης - Αύγουστος 2014) 
µε χιλιάδες νεκρούς και τραυµατίες, ξεσπιτωµό εκατοντάδων 
χιλιάδων και ολοκληρωτική καταστροφή των υποδοµών της Γάζας. 
Η στάση τους παραµένει η ίδια στη νέα κλιµάκωση της Ισραηλινής 
επιθετικότητας στα τελευταία γεγονότα. 

Απύθµενη επίσης είναι η υποκρισία από τους κάθε 
λογής υπερασπιστές των «ανθρωπίνων δικαιωµάτων» 
µπροστά στους δεκάδες δολοφονηµένους Παλαιστίνιους. 

Αυτοί που «σκίζουν τα ιµάτιά τους» για την τροµοκρατία 
κλείνουν τα µάτια µπροστά στην κρατική βία και τροµοκρατία του 
Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων.   
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› Καταγγέλλουµε τη στάση των ελληνικών 
κυβερνήσεων διαχρονικά για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό 
ζήτηµα.  

Οι Ελληνικές κυβερνήσεις που ενσωµατώνουν τη χώρα µας 
στο ΝΑΤΟ και την  ΕΕ, δεκαετίες τώρα, έχουν το δικό της µερίδιο 
ευθύνης στην όλη κατάσταση.  

Φυσικά στα λόγια περισσεύουν η «συµπάθεια» και η 
«συµπόνια» για τα δεινά των Παλαιστινίων. 

Η νέα  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, στη συνέχεια των 
προηγούµενων, παίρνει πρωτοβουλίες βαθύτερης εµπλοκής της 
χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και στις πολεµικές 
προετοιµασίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ εντός και εκτός Ελλάδας. 

Την ίδια στιγµή που υιοθετεί στα λόγια το δίκιο των 
Παλαιστινίων, ΟΧΙ µόνο δεν έχει φέρει ακόµα στη Βουλή το θέµα 
της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους αλλά αναβαθµίζει 
την Πολιτική , οικονοµική και στρατιωτική συνεργασία µε το 
Ισραηλινό κράτος που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Κι αυτό 
στα πλαίσια της στρατηγικής εξυπηρέτησης των επιχειρηµατικών 
συµφερόντων στην περιοχή.  

Είναι χαρακτηριστικά και αποδεικτικά για την 
πραγµατική στάση της κυβέρνησης δύο τελευταία 
παραδείγµατα: 

• Η συµµετοχή της ελληνικής πολεµικής αεροπορίας στην 
µεγαλύτερη άσκηση που διοργάνωσε ποτέ η πολεµική αεροπορία 
του Ισραήλ, την  «Blue Flag 2015» από 15-30 / Οκτώβρη. 

• Η ∆ιεθνής διάσκεψη  στη χώρα µας µε επίκεντρο την Μέση 
Ανατολή και την ετοιµότητα της κυβέρνησης να παράσχει «άλλοθι» 
νέων επεµβάσεων µε το πρόσχηµα «της διατάραξης της 
πολυπολιτισµικότητας και πολυθρησκευτικότητας» στην περιοχή.  

Βεβαίως πριν την διεθνή διάσκεψη, είχε προηγηθεί 
συνάντηση του Ελληνα Υπουργού Εξωτερικών µε τον οµόλογό του 
και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, που δήλωναν µαζί, ότι η 
«σταθερότητα» και η «ασφάλεια» αποτελούν κοινό συµφέρον 
Ελλάδας - Ισραήλ. 

Το συµπέρασµα βγαίνει αβίαστα: Πάνω από όλα είναι οι 
επιδιώξεις της κυρίαρχης αστικής τάξης να αναβαθµίσει τη 
γεωστρατηγική της θέση στην ευρύτερη ζώνη της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
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Σ΄αυτό άλλωστε στοχεύουν επιθετικές πρωτοβουλίες 
της κυβέρνησης: Για ίδρυση νέας βάσης στην Κάρπαθο, ίδρυση 
πολυεθνικής Μονάδας ∆ιοίκησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ στην 
Κρήτη, επέκταση και ενίσχυση της Βάσης της Σούδας. Συζητήσεις 
µε τις ΗΠΑ για την αποδοχή «µη επανδρωµένων αεροσκαφών των 
περιβόητων “drones” της αµερικάνικης πολεµικής αεροπορίας ….., 
για να βοµβαρδίζουν την περιοχή και να δηµιουργούν νέα 
προσφυγικά, µεταναστευτικά κύµατα, να πληρώνουν βαριές 
συνέπειες ο λαός µας και οι άλλοι λαοί. 
 
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, 

Τελειώνοντας, θέλουµε για ακόµα µία φορά να 
επιβεβαιώσουµε την θέση της ΕΕ∆ΥΕ και της ΕΕ∆∆Α για τη 
σταθερή στήριξη της πάλης του Παλαιστινιακού λαού και να 
δεσµευτούµε ότι θα συνεχίσουµε σε αυτή την κατεύθυνση. 
Ξεχωριστές πρωτοβουλίες θα πάρουµε για τις 29 του Νοέµβρη, 
ηµέρα διεθνούς αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. 

 
 
 


