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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το αίμα ζτημάηιζε λίμνες ζηο πάηωμα και ηα θρανία! 

 

«Κάθε ώρα που περνάει ςκοτώνεται και ζνα παιδί ςτθ Γάηα», σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών.  

 
Χζεο, ην Ιζξαήι δε δίζηαζε λα πιήμεη έλα ζτολείο, πνπ ιεηηνπξγεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ 

ΟΗΕ σο θαηαθύγην γηα εθαηνληάδεο εθηνπηζκέλνπο Παιαηζηηλίνπο. Νεθξνί ηνπιάρηζηνλ 

16 άλζξσπνη, αλάκεζά ηνπο έμη παηδηά θαη έλα βξέθνο 18 κελώλ, ελώ ππάξρνπλ 200 

ηξαπκαηίεο. Καη νη δνινθνληθέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ… 

Από ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 8 Ινπιίνπ, νη Παιαηζηίληνη κεηξνύλ πάλσ από 

800 λεθξνύο εθ ησλ νπνίσλ 190 παηδηά! 

Η θρίκη γεμίζει ηις οθόνες ηης ηηλεόραζης. Τέηοιες ώρες, όμως, είναι ζσνενοτή 

να μένοσμε απλοί θεαηές. Καη ε λέα απηή γελνθηνλία πξέπεη λα θαηαγγειζεί από 

όινπο ηνπο ιανύο, έκπξαθηα. Οθείινπκε όινη, θάζε κέξα, λα παίξλνπκε καδηθά κέξνο 

ζηηο δηακαξηπξίεο πνπ θνπληώλνπλ ηόζν ζηελ παηξίδα καο, όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο. Οη 

ιανί ζ’ όιν ηνλ θόζκν έρνπκε γλσξίζεη, κε ηνλ πην σκό ηξόπν, ηη θάλεη ε δίςα γηα θέξδε 

ησλ κεγάισλ ζπκθεξόλησλ.  

Καηαγγέιινπκε ηε δνινθνληθή ελέξγεηα ηνπ Ιζξαήι, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζ’ έλα 

καθξύ θαηάινγν πνπ δελ έρεη ηειεησκό.  

Καηαγγέιινπκε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ θαη ΕΕ, πνπ παξέρνπλ αλνηθηή ζηήξημε ζην ζθαγηαζκό ηνπ 

Παιαηζηηληαθνύ ιανύ.  

Καηαγγέιινπκε ηνλ ΟΗΕ πνπ ζπληζηά ςπρξαηκία (!;) θαη από ηηο δπν πιεπξέο, ή αθόκα 

ρεηξόηεξα δηθαηνινγεί ηε λέα ηζξαειηλή επηζεηηθόηεηα.  

Η ειιεληθή θπβέξλεζε όρη κόλν ηαπηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή «ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ», 

αιιά πινπνηεί θαη ζηξαηησηηθέο ζπκθσλίεο κε ην θξάηνο – δνινθόλν. Είλαη πξόθιεζε λα 

βιέπεηο ηελ ίδηα κέξα ηνπ βνκβαξδηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ, έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη 

ηζξαειηλνύο λα ζθξαγίδνπλ κε έλζεξκεο ρεηξαςίεο ην ηέινο θνηλώλ γπκλαζίσλ! 

Η ΑΣΓΜΕ ελώλεη ηε θσλή ηεο κε όινπο ηνπο θνξείο πνπ πςώλνπλ θσλή δηακαξηπξίαο 

θαη απαηηνύκε: 

Να ζηαμαηήζει ηώρα η ζθαγή ηοσ λαού ηης Παλαιζηίνης. Να ζηαμαηήζει η 

καηοτή και ο εποικιζμός ηοσ Ιζραήλ ζηα παλαιζηινιακά εδάθη. 

ΟΠΛΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. 
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