
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Το 85% του Τείχουσ βρίςκεται μζςα ςτθ Δυτικι Όχκθ 

Μόλισ ολοκλθρωκεί, περίπου το 46% τθσ Δυτικισ Όχκθσ κα ζχει de 

facto προςαρτθκεί και οι παλαιςτινιακζσ κοινότθτεσ κα απομονω-

κοφν ςε «μπατουςτάν», γκζτο και «ςτρατιωτικζσ ηϊνεσ» 

Αυτό ςθμαίνει ότι ο παλαιςτινιακόσ πλθκυςμόσ ςτθ Δυτικι Όχκθ και 

τθ Γάηα, μαηί με τουσ περίπου 1.5 εκατ πρόςφυγεσ, κα απομονωκεί 

ςτο 12% τθσ Παλαιςτίνθσ 

Περίπου 35.000 Παλαιςτίνιοι τθσ Δυτικισ Όχκθσ, κα εγκαταςτακοφν 

ςτθν περιοχι ανάμεςα ςτο Τείχοσ και τθν πράςινθ γραμμι, γνωςτι 

και ωσ «ουδζτερθ περιοχι». Θα απαιτείται άδεια για να μείνουν ςτα 

ςπίτια τουσ και κα μποροφν να φεφγουν από τισ κοινότθτεσ μζςω μι-

ασ πφλθσ που κα βρίςκεται ςτο Τείχοσ. Ο αρικμόσ αυτϊν των Παλαι-

ςτινίων προςτίκεται ςτθν πλειοψθφία των 250.000 κατοίκων τθσ Α-

νατολικισ Ιερουςαλιμ που κα αντιμετωπίςουν το ίδιο ςενάριο  

Το 98% των εποίκων κα ςυμπεριλθφκεί ςτισ de facto προςαρτθμζνεσ 

περιοχζσ 

  http://www.intifada.gr και http://intifadagr.wordpress.com  
  Email: victory@intifada.gr  

«Η καταςκευι του Τείχουσ Διαχωριςμοφ από το Ιςραιλ…ςτα κατεχόμενα 
εδάφθ τθσ Παλαιςτίνθσ, και μζςα και γφρω από τθν Ανατολικι Ιερουςαλιμ, 
είναι αντίκετθ με το Διεκνζσ Δίκαιο. Το Ιςραιλ υποχρεοφται…να το κατεδα-
φίςει πάραυτα…και να αποκαταςτιςει όλεσ τισ ηθμιζσ που προκλικθκαν»  
 

-Συμβουλευτική Γνωμοδότηση του Διεθνοφς Δικαστηρίου, 9 Ιουλίου 2004 

ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Να γκρεμιςτεί  

το Τείχοσ του Απαρτχάιντ 

http://www.intifada.gr/
http://intifadagr.wordpress.com/


Το Τείχοσ τησ Ντροπθσ 
Η καταςκευι του ιςραθλινοφ Τείχουσ Διαχωριςμοφ ξεκίνθςε ςτισ 16 Ιουνίου 
του 2002 και αποτελείται από ςειρζσ τςιμεντζνιων πλακϊν, φψουσ 7,5 μζτρων, 
τάφρουσ, αγκακωτά ςυρματοπλζγματα, «ηϊνεσ αςφαλείασ», θλεκτροφόρα 
ςφρματα, αρκετοφσ πφργουσ ςκοπιάσ, κερμικζσ κάμερεσ και πφργουσ ελεφκε-
ρων ςκοπευτϊν.  
 
Το Ιςραιλ ιςχυρίςτθκε πωσ το Τείχοσ χτιηόταν για να προςτατζψει τθν ιςραθλι-
νι περιουςία από επικζςεισ προερχόμενεσ από τθ Δυτικι Όχκθ ι τθ Λωρίδα τθσ 
Γάηασ. Στθν πραγματικότθτα όμωσ αποτελεί μια ακόμα προςπάκεια να προςαρ-
τιςει παλαιςτινιακά εδάφθ και φυςικζσ πθγζσ πλοφτου και να περιφράξει τθν 
πλειοψθφία των εποικιςτικϊν ςυγκροτθμάτων.  
 
Μζχρι το καλοκαίρι του 2010 είχαν ολοκλθρωκεί τα 520χμ από τα ςχεδιαηόμε-
να 810χμ (ολοκλθρϊκθκε το 64%), με αποτζλεςμα τθν καταςτροφι μεγάλων 
εκτάςεων καλλιεργιςιμθσ γθσ των Παλαιςτινίων και τον ςφετεριςμό αποκεμά-
των νεροφ, ανάμεςα τουσ και του μεγαλφτερου υδραγωγείου τθσ Δυτικισ 
Όχκθσ. 
 
Το Τείχοσ επθρεάηει ςοβαρά τθν κακθμερινι ηωι και κίνθςθ όλων των Παλαι-
ςτινίων. Σε οριςμζνεσ περιοχζσ, οι Παλαιςτίνιοι πρζπει να αιτθκοφν άδειασ από 
τον Ιςραθλινό ςτρατό για να ταξιδζψουν ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τθν εργα-
ςία, τισ κλινικζσ, τα κρθςκευτικά μνθμεία, τισ αγορζσ, ι για να επιςκεφκοφν 
ςυγγενείσ που ηουν από τθν άλλθ πλευρά του Τείχουσ αλλά μζςα ςτα Κατεχόμε-
να Παλαιςτινιακά Εδάφθ. 
 

Ιερουςαλθμ 
Το Τείχοσ περικυκλϊνει τθν Ιερουςαλιμ και μαηί με τουσ εποικιςμοφσ γφρω α-
πό αυτι, προωκεί τθν απομόνωςθ τθσ από τθν Δυτικι Όχκθ. Το Τείχοσ διαπερ-
νάει χωριά και γειτονιζσ, χωρίηοντασ οικογζνειεσ, αποκόπτοντασ κοινωνικοφσ 
και οικονομικοφσ δεςμοφσ και γκετοποιϊντασ περιοχζσ, ακολουκϊντασ το ςιω-
νιςτικό ςχζδιο που κζλει τθν Ιερουςαλιμ πρωτεφουςα του Ιςραιλ.  Στα εδάφθ 
που ζχουν προςαρτθκεί παράνομα, ζχουν αρχίςει οι καταςκευζσ νζων εποικι-
ςμϊν, με ςκοπό να αυξθκεί ο αρικμόσ των Εβραίων εποίκων και να αλλάξει θ 
δθμογραφία τθσ πόλθσ.  

 
Μόλισ ολοκλθρωκεί το Τείχοσ, θ Ιερουςαλιμ κα ζχει χάςει το 90% των εδαφϊν 
τθσ, που αποτελεί και το κεντρικό ςθμείο ςτο ςχζδιο εκνοκάκαρςθσ των Παλαι-
ςτινίων από τθν Ιερουςαλιμ.   

Η Λωρίδα τησ Γάζασ 
Από το 1994, θ Λωρίδα τθσ Γάηασ είναι περικυκλωμζνθ από το τείχοσ και ςυρμα-
τοπλζγματα, μετατρζποντασ τθν ςτθν μεγαλφτερθ φυλακι παγκοςμίωσ.  
 
Το Τείχοσ ςτθ Γάηα ζχει μικοσ περίπου 55χμ. Κατά μικοσ αυτοφ υπάρχει θ «ηϊνθ 
αςφαλείασ» , που μετά τθν επίκεςθ ςτθ Γάηα τον Δεκζμβριο του 2008, ζχει ακτί-
να 300-600 μζτρων. Όποιοσ πλθςιάηει ςε αυτι τθν απόςταςθ, κινδυνεφει να  
πυροβολθκεί. 
 
Οι ςυνζπειεσ τθσ «ηϊνθσ αςφαλείασ» είναι ςοβαρζσ: 25% των πιο εφφορων εδα-
φϊν τθσ Γάηασ είναι ςε αχρθςτία και το 15% των αγροτϊν δεν μποροφν να δουλζ-
ψουν και αναγκάηονται να εξαρτιοφνται από τθν εξωτερικι βοικεια.  
 

Καταςτολθ και λαϊκθ αντίςταςη  
Η λαϊκι αντίςταςθ ενάντια ςτο Τείχοσ, που 
περιλαμβάνει διαμαρτυρίεσ και διάφορεσ 
μορφζσ άμεςθσ δράςθσ, ξεκίνθςε με τισ 
πρϊτεσ κατεδαφίςεισ το 2002. Η καταςτολι 
των ιςραθλινϊν δυνάμεων ζχει υπάρξει και 
ςυνεχίηει να είναι βίαιθ. Οι Παλαιςτίνιοι 
ακτιβιςτζσ και οι κοινότθτεσ πλθρϊνουν με-
γάλο τίμθμα για τθν αντίςταςθ τουσ ςτθν 
γκετοποίθςθ του λαοφ τουσ. Εκατοντάδεσ 
ζχουν ςυλλθφκεί, χιλιάδεσ ζχουν τραυματι-

ςτεί και 16 ζχουν ςκοτωκεί ςτθν προςπάκεια τουσ να ςϊςουν τθν γθ τουσ και να 
διατθριςουν τα δικαιϊματα τουσ. 
 
Παρ’ όλθ τθν καταςτολι, οι δράςεισ ενάντια ςτο Τείχοσ και τουσ εποικιςμοφσ, 
ςυνεχίηουν να εξαπλϊνονται ςε όλθ τθ Δυτικι Όχκθ. Στα χωριά Bil’in, al Ma’sara 
και  Ni’lin ςυνεχίηονται οι διαμαρτυρίεσ κάκε Παραςκευι. Η εβδομαδιαία δια-
μαρτυρία ςτο Nabi Saleh, που ξεκίνθςε το 2009, παραμζνει δυνατι. Στο Iraq Burin 
γίνονται διαμαρτυρίεσ κατά των εποικιςμϊν, ενϊ οργανϊνονται πορείεσ ςτο 
Beitin, ςτο al Walaja και το Beit Jala. 
 
Με το ςχεδόν 60% να ζχει ολοκλθρωκεί, θ λαϊκι αντίςταςθ ζχει παίξει πρωταρχι-
κό ρόλο ςτο να κακυςτεριςουν οι εργαςίεσ καταςκευισ του Τείχουσ. Όταν το Ις-
ραιλ ξεκίνθςε τθν καταςκευι το 2002, κα το είχε ολοκλθρϊςει το 2005. Στθ ςυνζ-
χεια ανακοίνωςε ότι κα είχε ολοκλθρωκεί το 2008 και μετά το 2011. Το 2011 το 
Ιςραιλ ζκεςε ωσ διορία το 2020. 
 


