Συνάδελφε, συναδέλφισσα, µαθητή, µαθήτρια
Θυµάσαι πριν λίγες µέρες την εικόνα µε το κοριτσάκι που µετά το βοµβαρδισµό του
σπιτιού του έψαχνε στα ερείπια να βρει το βιβλίο του; Εµείς τι να πούµε;

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!
Η απανθρωπιά, η βαρβαρότητα, η ιµπεριαλιστική θηριωδία δεν έχουν τελειωµό!
Μέχρι στιγµής 565 µαθητές έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 3 χιλιάδες
τραυµατίστηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς 277 σχολεία.
Ισραήλ-Ευρωπαϊκή Ένωση-ΝΑΤΟ αιµατοκυλούν το λαό της Παλαιστίνης.
Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στο πλάι της δολοφονικής κυβέρνησης του Ισραήλ.
Υπογράφει µαζί της συµφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, είναι συνένοχη.

Μόνο η παγκόσµια αλληλεγγύη των λαών µπορεί να σταµατήσει το
δολοφονικό χέρι των ιµπεριαλιστών.
Ένας για όλους και όλοι για έναν!
Αλληλεγγύη τώρα στην πάλη των λαών.
Καλούµε τώρα όλους τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, να µετατρέψουν το κάθε
σχολείο, τη κάθε γειτονιά σε ορµητήριο αλληλεγγύης για τα παιδιά και το λαό της
Παλαιστίνης.
Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους και τις ΕΛΜΕ, να
ανταποκριθούν στην καµπάνια αλληλεγγύης, που γίνεται µε πρωτοβουλία της ΠΣΟ
(Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία), της FISE (Παγκόσµια Συνδικαλιστική
Οργάνωση Εκπαιδευτικών), σε συνεργασία µε τη Γενική Ένωση Παλαιστινίων
Εργατών.
•

•

•

Συγκεντρώνουµε τετράδια, µολύβια, γόµες, γραφική ύλη κ.α. σε κάθε
σχολείο, στα γραφεία των ΕΛΜΕ και των ΣΥΛΛΟΓΩΝ και τα αποστέλλουµε
στη Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών (διεύθυνση παραλαβής Οµηρίδου
Σκυλίτση 19, Τ.Κ. 18531, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, µε την ένδειξη "για τη
Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών", τηλέφωνα επικοινωνίας 6977934674
- 6979928697). Αντιπροσωπεία της οργανωτικής επιτροπής για την καµπάνια
αλληλεγγύης θα µεταβεί στην Παλαιστίνη για να παραδώσει τη βοήθεια που
θα συγκεντρωθεί.
Συζητάµε µε τους µαθητές µας για τα πραγµατικά αίτια του άδικου πολέµου
ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, για το δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων να
έχουν πατρίδα, ενάντια στην κατοχή και εισβολή του Ισραήλ, για το δικαίωµα
των λαών να παλεύουν µε όλους τους τρόπους, ενάντια στους δυνάστες τους.
Οργανώνουµε εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες, παραστάσεις διαµαρτυρίας
και άλλες πρωτόβουλες δράσεις.

•

Συγκεντρώνουµε χρήµατα και τα καταθέτουµε στο λογαριασµό αλληλεγγύης
120-002101-207975 (Alpha Bank).

Οι ιµπεριαλιστές τη γη ξαναµοιράζουν, µε των λαών το αίµα τα σύνορα χαράζουν.
Τα σύννεφα του πολέµου πυκνώνουν επικίνδυνα στη γειτονιά µας.
Τα µονοπώλια προκειµένου να ξεπεράσουν την κρίση τους, για να σώσουν και να
αυγατίσουν τα κέρδη τους, δε διστάζουν να αιµατοκυλίσουν τους λαούς.
Η συνταγή παλιά και δοκιµασµένη. Σήµερα στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, στο
Ιράκ, χθες στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν κ.α. Αύριο που; Πάντα ο ίδιος ο
εχθρός.

Ενότητα τώρα ενάντια στα µονοπώλια και τους ιµπεριαλιστικούς
οργανισµούς ΝΑΤΟ και Ε.Ε. που σφαγιάζουν τους λαούς.
Να σηκώσουµε το ανάστηµά µας!
Πάρε κι εσύ θέση.
Στον ιµπεριαλισµό καµιά υποταγή, η µόνη υπερδύναµη είναι οι λαοί!
	
  

