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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνές δίκαιο και η δολοφονία της 
Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh

Οι Εικαστικοί Καλλιτέχνες και κάθε ευαισθητοποιημένος άνθρωπος κατανοούν ότι η
ανθρωπότητα στο σύνολο της μπορεί να ωφεληθεί μόνο από την Παγκόσμια Ειρήνη.
Ο πόλεμος είναι επικερδής επιχείρηση για ελάχιστους, πάντοτε όμως καταστροφικός 
και οδυνηρός για τους λαούς.

Το Διεθνές δίκαιο ή θα πρέπει να ισχύει για όλους ή αλλιώς γίνεται ένα «διεθνές
Παιχνίδι» χωρίς πραγματική αξία (ανάλογα με τα συμφέροντα των ισχυρών).
Δυστυχώς, τα ζητήματα αυτά έρχονται καθημερινά στην επιφάνεια από την  
εγκληματική στάση του κράτους του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό.
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος καταδικάζει την αποτρόπαια δολοφονία
της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh που όντως είναι θύμα της
σιωπής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της «κατ’ επιλογήν» λειτουργίας των
θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ. Τα όργανα αυτά έχουν πάρει κατά καιρούς διάφορες
αποφάσεις σχετικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά το Ισραήλ έχει τη «δύναμη» 
αλλά και την «κάλυψη» να τις αγνοεί και να εγκληματεί ατιμώρητα.
Δυστυχώς, άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο αγώνας για την «αποκάλυψη της 
αλήθειας» τιμωρείται με θάνατο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Όπως αναφέρεται στο από τις 11/5/2022 Δελτίο τύπου της Διπλωματικής 
αντιπροσωπείας του κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα «...το Ισραήλ συνεχίζει 
μέχρι σήμερα τις συστηματικές πολιτικές εθνοκάθαρσης με στόχο την εκδίωξη όλων 
των Παλαιστινίων από την πατρίδα τους. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν την 
παράνομη προσάρτηση περισσότερων παλαιστινιακών εδαφών, την κατεδάφιση 
σπιτιών, την οικοδόμηση ισραηλινών οικισμών σε κατεχόμενα εδάφη, την επίθεση σε 
τζαμιά και εκκλησίες, τη σύλληψη Παλαιστινίων συμπεριλαμβανομένων γυναικών και  
παιδιών και τη δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων…»

Οι μηχανισμοί που ενεργοποιούν και ευαισθητοποιούν την Διεθνή κοινή γνώμη
εναντίον τέτοιων εγκλημάτων, στην περίπτωση του Παλαιστινιακού λαού, σιωπούν
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προκλητικά.

«...Τα εγκλήματα πολέμου και η τρομοκρατία του Ισραήλ πρέπει να τελειώσουν.
Καλούμε τη Διεθνή Κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους που υπομένουν
δεκαετίες εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν από τις συστηματικές πολιτικές
του Ισραηλινού κατοχικού απαρτχάιντ. Καλούμε τη Διεθνή Κοινότητα να εκδώσει
δηλώσεις καταδίκης και να επιβάλλει στο Ισραήλ να λογοδοτήσει για αυτό το
αποτρόπαιο έγκλημα.»

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος        Η Γενική Γραμματέας

Εύα Μελά        Βικτώρια Νταρίλα
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