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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 

 
Συνεχίζεται και κλιμακώνεται ο ανελέητος βομβαρδισμός και οι δολοφονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην 
περιοχή της Γάζας. 
Το κράτος εγκληματίας με την στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δολοφονεί, σκοτώνει καθημερινά 
εκατοντάδες αθώους και άμαχους Παλαιστίνιους. Ο απολογισμός αυτής της πρωτοφανούς και απάνθρωπης σφαγής είναι 
πάνω από 1150 νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες και ανυπολόγιστες οι καταστροφές που έχει υποστεί η πολιορκημένη 
Γάζα. Από την εγκληματική ισραηλινή επίθεση έχουν ισοπεδωθεί χωριά, σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία, τεμένη ακόμη και 
ψαρόβαρκες!!! 
Ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις των μεγάλων ιμπεριαλιστικών χωρών και δυνάμεων είτε σιωπούν, είτε όταν μιλούν εξισώνουν 
τον θύτη με το θύμα, τον καταπιεσμένο με τον κατακτητή!! 
Ιατρικές ομάδες που αποτελούνται από ντόπιους αλλά και ξένους γιατρούς ανακοίνωσαν ότι οι πληγές στα σώματα που 
εξέτασαν προκλήθηκαν από τα καταστροφικά και διεθνώς απαγορευμένα όπλα DIME (Dense Inert Metal Explosives). 
Απαγορευμένα όπλα (βόμβες λευκού φωσφόρου) είχαν χρησιμοποιηθεί  από το Ισραήλ και στις δύο προηγούμενες 
επιθέσεις του στην Γάζα το 2008 και το 2012. Παράλληλα διαπιστώνονται τραγικές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό 
υλικό και η νοσηλεία είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των συνεχών βομβαρδισμών και των συχνών διακοπών ρεύματος. 
Η ΠΕΝΕΝ ανταποκρινόμενη στην έκκληση των Παλαιστινίων της Γάζας καλεί τους εργαζόμενους να εκφράσουν με κάθε 
δυνατό τρόπο την αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις 
στο πλευρό των Παλαιστινίων και να εναντιωθούν στο σιωνιστικό απαρτχάιντ του Ισραηλινού κράτους. 
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να ταυτίζεται και να συντάσσεται με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που 
υποκινούν την ισραηλινή φασιστική επιδρομή. 
Καλούμε τα συνδικάτα, τις φιλειρηνικές οργανώσεις, τα κοινωνικά κινήματα και τις διάφορες συλλογικότητες σε κοινή 
και συντονισμένη δράση και αγώνα. 

Απαιτούμε την άμεση κατάπαυση των βομβαρδισμών 
Κάτω τα χέρια από την Γάζα 
Λευτεριά στην Παλαιστίνη 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ 
 

Με εντολή Διοίκησης 

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 
Νταλακογεώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος 

 
Το παρόν ψήφισμα αποστέλλεται: 
Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
Βουλή των Ελλήνων 
Πολιτικά Κόμματα 
Υπουργό Εξωτερικών 
Πρεσβεία Ισραήλ 
Παλαιστινιακή Πρεσβεία 
Ημερήσιο Τύπο και λοιπά ΜΜΕ 


