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ΝΑΡ για απαγόρευση απόπλου πλοίων για τη Γάζα
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Το Νέο Αριστερό Ρεύμα καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης
να απαγορεύσει τον απόπλου των πλοίων του στολίσκου της διεθνούς πρωτοβουλίας
αλληλεγγύης στη Γάζα για την άρση του αποκλεισμού.
Η κυβέρνηση του αίματος και της βίας, μετά τον εσωτερικό χημικό πόλεμο που εξαπέλυσε
ενάντια στον «εχθρό λαό» την εβδομάδα που πέρασε στο Σύνταγμα, συνεχίζει με τους συμμάχους
της Ισραηλινούς τον πόλεμο ενάντια και στον Παλαιστινιακό λαό και στο διεθνές κίνημα αντίστασης
και αλληλεγγύης στην κατοχή της Παλαιστίνης και τον αποκλεισμό-πολιορκία της λωρίδας της
Γάζας.
Με μια πρωτοφανή ανακοίνωση του Υπουργείου Προ-Πο, ο κ. Παπουτσής απαγόρευσε
χωρίς καμία δικαιολογία, κανένα έστω πρόσχημα, την αναχώρηση των πλοίων που θα έπλεαν προς
τη Γάζα για να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό, προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια με
ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα.
.
Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να στείλουν σκάφη του λιμενικού, μαζί με κομάντος, που με τα όπλα
προτεταμένα έκοψαν το δρόμο σε σκάφος που μετέφερε κυρίως αμερικανούς διεθνιστές και
δημοσιογράφους. Ζήλεψαν φαίνεται τη δόξα του συνεργάτη τους Ισραήλ, που πέρυσι
αιματοκύλησε την αποστολή…
Αυτή η κυβέρνηση εκτός από επικίνδυνη για το λαό και τη ζωή μας, είναι και επικίνδυνη για τους
λαούς και τα κινήματα που αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Ανήκει στη συμμορία των
«προθύμων» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, των ισραηλινών στρατοκρατών και δολοφόνων, της
Ε.Ε. του πολέμου και της εκμετάλλευσης.
Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στις πρωτοβουλίες
για το σπάσιμο του αποκλεισμού της ηρωικής Γάζας και καλούμε τους έλληνες εργαζόμενους
και νέους να δείξουν την αγωνιστική τους αλληλεγγύη, ενάντια στην απαγόρευση που κήρυξαν οι
Ισραηλινοί, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση της βίας και του αίματος.
Κάτω η κυβέρνηση Παπανδρέου, «πρόθυμη» σύμμαχος των πιο αντιδραστικών και
στυγνών καθεστώτων.
Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό.
Κάτω τα χέρια από το στόλο της ελευθερίας και τη διεθνή πρωτοβουλία για τη Γάζα.
Ζήτω η κοινή πάλη και αλληλεγγύη των λαών ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Οι λαοί θα
νικήσουν!
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