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Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι της ειρήνης και αλληλεγγύης, 

 

 

Θα θέλαµε να σας µεταφέρουµε το θερµό χαιρετισµό από την κατεχόµενη Παλαιστίνη, 

από την Παλαιστινιακή Επιτροπή για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη, και τον αγωνιστή 

παλαιστινιακό λαό σε όλους εσάς και µέσα από σας στο φίλο ελληνικό λαό που ήταν 

πάντα και παραµένει και σήµερα σταθερά αλληλέγγυος µε το δίκαιο αγώνα του λαού 

µας, που παλεύει για τον τερµατισµό της κατοχής, για την εγκαθίδρυση του ανεξάρτητου 

και ελεύθερου δηµοκρατικού κράτους στο έδαφός του στα σύνορα της 4
ης

 του Ιούνη του 

1967 και µε την Ανατολική Ιερουσαλήµ σαν πρωτεύουσα.  

 

Η οργανωµένη κρατική τροµοκρατία ενάντια στον παλαιστινιακό λαό στην κατεχόµενη 

Παλαιστίνη συνεχίζεται µε τον πιο βάρβαρο και αιµατηρό τρόπο και κλιµακώνεται 

καθηµερινά αφού σκοτώνονται παιδιά και νέοι Παλαιστίνιοι από ένοπλους εποίκους και 

τον ισραηλινό στρατό. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να «πειθαρχήσουν» το γενναίο 

ξεσηκωµό του λαού µας.  

 

Η κατάσταση στην κατεχόµενη Παλαιστίνη επιδεινώνεται σε επικίνδυνο βαθµό λόγω της 

κλιµάκωσης της τελευταίας επίθεσης του Ισραήλ. 

 

Η συνέχιση αυτής της απάνθρωπης, βάρβαρης επίθεσης των δυνάµεων κατοχής ενάντια 

στο λαό µας οδηγεί στο να χάνουν τη ζωή τους όλο και περισσότεροι αθώοι άµαχοι 

ανάµεσα στον ανυπεράσπιστο πληθυσµό της Παλαιστίνης. 

 

Ο λαός µας χρειάζεται σήµερα την υποστήριξη και την αλληλεγγύη σας περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά. Η αναγνώριση των νόµιµων δικαιωµάτων του λαού µας µε την 

αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης σαν πλήρους µέλους του ΟΗΕ θα αποτελέσει 

ένα σηµαντικό βήµα µπροστά. 

 

Πιστεύουµε, συναγωνιστές και φίλοι, ότι οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στην περιοχή και 

η υποστήριξη της ισραηλινής κατοχής είναι η κύρια αιτία της αποσταθεροποίησης, των 

πολέµων και συγκρούσεων στην περιοχή. 

 

Υπολογίζουµε στην αλληλεγγύη σας και πιστεύουµε ότι οι θέσεις αρχής που έχουν η 

ΕΕ∆ΥΕ και η ΕΕ∆∆Α θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αποφασιστικά µέχρι τη νίκη 

µας. 

 

Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών! 

 

Κάτω η κατοχή! Κάτω ο διεθνής ιµπεριαλισµός! 
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