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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Εκ µέρους της Ελληνικής Επιτροπής ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγγύης,
της ΕΕ∆∆Α, θα θέλαµε κι εµείς από την πλευρά µας να σας ευχαριστήσουµε
που βρίσκεστε σήµερα εδώ για να εκφράσουµε όλοι µαζί την αλληλεγγύη
µας στον παλαιστινιακό λαό. Ο αγώνας του λαού της Παλαιστίνης είναι ένα
θέµα που βρίσκεται στις προτεραιότητες της οργάνωσής µας από την ίδρυσή
της ακόµα, το Σεπτέµβρη του 1981. Κι αυτό γιατί, δυστυχώς, από τότε µέχρι
σήµερα, το παλαιστινιακό παραµένει στην επικαιρότητα, άλυτο.
Θα κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, για να µπορέσουµε να
καταλάβουµε καλύτερα τη σηµερινή κατάσταση που ζει ο παλαιστινιακός
λαός.
Έχουν συµπληρωθεί 68 χρόνια από την ψήφιση της Απόφασης 181 της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που χώρισε την Παλαιστίνη σε δύο
ανεξάρτητα κράτη, ένα αραβικό και ένα εβραϊκό.
Με αυτή την Απόφαση, η Ιερουσαλήµ, µε τους Άγιους Τόπους των
χριστιανών, των µουσουλµάνων και των εβραίων, µπήκε κάτω από ειδικό
καθεστώς, κάτω από τη διοίκηση του ΟΗΕ. Μια απόφαση που εφαρµόστηκε
µονοµερώς σε βάρος των Αράβων. Η Μεγάλη Βρετανία, που έλυνε κι έδενε
εκείνη την εποχή, αφού η περιοχή της Παλαιστίνης βρισκόταν ακόµα στη
σφαίρα επιρροής της, αρνήθηκε να συµβάλει στη σωστή εφαρµογή της
απόφασης, µε το πρόσχηµα ότι δεν ήθελε να χρησιµοποιήσει βία. Αντίθετα,
οι ένοπλες εβραϊκές οργανώσεις άρχισαν άγριες επιθέσεις ενάντια στους
Άραβες, προκειµένου να τους ξεριζώσουν από τα σπίτια τους και τα χωριά
τους.
Έτσι λοιπόν, στις 14 Μάη του 1948 ιδρύθηκε το εβραϊκό κράτος µε το
όνοµα Ισραήλ. Αµέσως άρχισε ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεµος που είχε
σαν αποτέλεσµα το Ισραήλ να καταλάβει τα ¾ του εδάφους. Αυτό σηµαίνει
ότι στους Παλαιστίνιους έµεινε πια λιγότερο από το 25% του εδάφους. Η
Υπεριορδανία, η σηµερινή Ιορδανία, πήρε τη ∆υτική Όχθη, µαζί µε το
ανατολικό παλιό τµήµα της Ιερουσαλήµ, και η Αίγυπτος τη Λωρίδα της
Γάζας.

Το 1964 ιδρύθηκε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η
PLO, µε τη συνένωση όλων των οργανώσεων που βρίσκονταν τότε στην
εξορία.
Με τον πόλεµο των 6 ηµερών τον Ιούνη του 1967, τον τρίτο
αραβοϊσραηλινό πόλεµο, το Ισραήλ απέκτησε τον έλεγχο της Ανατολικής
Ιερουσαλήµ, της ∆υτικής Όχθης του Ιορδάνη ποταµού, της Λωρίδας της
Γάζας, των Υψίπεδων του Γκολάν που ανήκαν στη Συρία και της
Χερσονήσου Σινά που επιστράφηκε στην Αίγυπτο το 1978, µε τη συµφωνία
του Καµπ Ντέιβιντ. Με άλλα λόγια τριπλασιάστηκε το έδαφος του Ισραήλ.
Από τότε άλλαξε τελείως η εικόνα του χάρτη της Μέσης Ανατολής, και από
τότε χρονολογούνται και οι Αποφάσεις του ΟΗΕ, που έχουν µείνει µέχρι
σήµερα στα χαρτιά.
Ο παλαιστινιακός λαός βρισκόταν και βρίσκεται σε ένα συνεχή αγώνα όλα
αυτά τα χρόνια. Οι περισσότεροι από εµάς είτε θυµόµαστε είτε έχουµε
ακούσει για την πρώτη εξέγερση, την Ιντιφάντα, από το 1987 έως το 1993.
Ήταν µια µαζική εξέγερση των Παλαιστινίων ενάντια στην ισραηλινή
κατοχή µε ενέργειες που περιλάµβαναν από γενικές απεργίες και µποϊκοτάζ
ισραηλινών προϊόντων έως οδοφράγµατα, διαδηλώσεις και πετροπόλεµο
ενάντια στις ισραηλινές δυνάµεις ασφαλείας.
Το 1993 υπογράφεται η περίφηµη συµφωνία του Όσλο και η PLO
εγκαθίσταται στο εσωτερικό της χώρας, πρώτα στη Γάζα και στη συνέχεια
στη Ραµάλα, στη ∆υτική Όχθη. Η κατάσταση, φυσικά, δεν εξοµαλύνεται,
αντίθετα µάλιστα. Οι συγκρούσεις ανάµεσα σε Παλαιστίνιους και
Ισραηλινούς είναι συνεχείς, κι έτσι φτάνουµε στη δεύτερη Ιντιφάντα που
ξέσπασε το 2000 και στη διάρκειά της χάθηκαν πάνω από 5.000 ανθρώπινες
ζωές, αφού τότε πραγµατοποιήθηκε άλλη µια µεγάλη εισβολή των
ισραηλινών δυνάµεων.
Τον Ιούνη του 2002 το Ισραήλ ξεκίνησε στην κατεχόµενη ∆υτική Όχθη την
κατασκευή του ηλεκτρονικού φράχτη (ή Τείχους του Απαρτχάιντ, ή Τείχους
της Ντροπής). Πρόκειται για δίκτυο τσιµεντένιων τοίχων ύψους ως και 8
µέτρων και τάφρων, που έχει µήκος 703 χλµ. Κάτω από το τείχος βρίσκεται
ο «δυτικός υδροφορέας», η µεγαλύτερη υπόγεια λεκάνη συγκέντρωσης
υδάτων µετά τον Ιορδάνη ποταµό. Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν εντατικά οι
εργασίες στη Ραµάλα, στα βόρεια της Ιερουσαλήµ και στη Βηθλεέµ. Σε
ελάχιστες περιπτώσεις η κατασκευή του φράχτη άγγιξε την πράσινη
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γραµµή, δηλαδή τα σύνορα του 1967, στις περισσότερες προχωράει έως και
6 χλµ. ανατολικά της πράσινης γραµµής, µέσα στα παλαιστινιακά εδάφη.
Οι συνέπειες από το χτίσιµο του φράχτη είναι γνωστές: προσάρτηση
εδαφών, υφαρπαγή γόνιµων καλλιεργήσιµων εδαφών, επέκταση
εποικισµών, περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής, εκµετάλλευση των
υπόγειων υδάτων και δήµευση πηγών, αποκοπή επικοινωνίας των αραβικών
χωριών µεταξύ τους (ανατολικά και δυτικά του φράχτη) κλπ. Οι
οικονοµικές επιπτώσεις τεράστιες. Ολόκληρα αραβικά χωριά έχασαν πάνω
από το 50% της καλλιεργήσιµης έκτασής τους, που έµειναν από την άλλη
µεριά του τείχους. Πολλές σοδειές χάθηκαν λόγω αδυναµίας πρόσβασης.
Κατά την πρώτη φάση οικοδόµησης του τείχους ξεριζώθηκαν πάνω από 100
χιλιάδες δέντρα (κυρίως ελαιόδεντρα), 50 γεωτρήσεις και πηγάδια
καταστράφηκαν ή αποµονώθηκαν στα δυτικά χωρίς να µπορούν να
χρησιµοποιηθούν, µε αποτέλεσµα οι Παλαιστίνιοι, αφού απαγορεύονται οι
γεωτρήσεις, να είναι υποχρεωµένοι να καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες
νερού µε τη δεκαετία του ’60 παρόλο που έχει αυξηθεί ο πληθυσµός τους.
Στις 9 Ιούλη του 2004, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης αποφάσισε ότι το
Ισραήλ πρέπει να σταµατήσει την κατασκευή του τείχους, να το κατεδαφίσει
και να αποζηµιώσει τον πληθυσµό για όλες τις ζηµιές που προκλήθηκαν από
την κατασκευή του. Λίγες µέρες αργότερα, η Συµβουλευτική Γνώµη του
∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου επικυρώθηκε µε Ψήφισµα του ΟΗΕ που έγινε δεκτό
από 150 κράτη, µε µόλις 6 ψήφους κατά και 10 αποχές. Και αυτό το
ψήφισµα είχε την τύχη των άλλων ψηφισµάτων του ΟΗΕ. Μπήκε στο
συρτάρι όπως και όλα τα προηγούµενα και όλα τα επόµενα. Το Ισραήλ
συνέχισε την ανέγερση του Τείχους στις περιοχές της Ραµάλα, της
Ιερουσαλήµ και της Βηθλεέµ, µπροστά στα µάτια των διεθνών
παρατηρητών.
Το 2005 το Ισραήλ αποφασίζει να αποχωρήσει από τη Γάζα και µαζί µε το
στρατό και οι έποικοι που είχαν εγκατασταθεί εκεί, µετατρέποντάς την,
όµως, σε µια ανοιχτή φυλακή. 360 τετ. χλµ. κατοικούνται από περίπου
2.000.000 ανθρώπους. Από τότε µέχρι σήµερα η Γάζα είχε 3 πολέµους, το
2008, το 2010 και τον τελευταίο πόλεµο -και πιο αιµατηρό- το 2014.
Σήµερα πια η κατάσταση έχει γίνει ακόµα πιο πολύπλοκη, ύστερα από την
εκπόνηση των σχεδίων για τη Νέα Μεγάλη Μέση Ανατολή των
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Γάζα, αλλά και
άλλες περιοχές που ανήκουν σήµερα στην παλαιστινιακή αρχή, διαθέτουν
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αποθέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Κι όλοι καταλαβαίνουµε τι
σηµαίνει αυτό.
Καινούργιες συµµαχίες διαµορφώνονται, χώρες που παραδοσιακά
θεωρούνταν φιλικές προς την Παλαιστίνη, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος,
βρίσκονται σήµερα σε πολύ στενές σχέσεις µε το Ισραήλ, µε σηµαντικές
εµπορικές και στρατιωτικές συµφωνίες.
Κι έτσι, µέσα σ’ αυτό το τόσο πολύπλοκο σκηνικό, φτάνουµε στη µεγάλη
σφαγή που έγινε το καλοκαίρι του 2014 µε τον ανελέητο βοµβαρδισµό της
Γάζας, µια επέµβαση που κράτησε 52 µέρες.
Πρέπει εδώ να θυµίσουµε, ότι το Ισραήλ είναι η 4η στρατιωτική δύναµη
στον κόσµο. Μέσα στη ∆υτική Όχθη έχει οικοδοµήσει 200 εποικισµούς,
όπου ζουν 600 χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι.
Η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη είναι βάρβαρη, όπως άλλωστε
βάρβαρη είναι κάθε κατοχή. Τα εγκλήµατα του ισραηλινού στρατού είναι
καθηµερινά και γίνονται στον άµαχο παλαιστινιακό λαό και όλα αυτά
εξακολουθούν να συµβαίνουν συνέχεια, µετά από τόσα χρόνια, γιατί το
Ισραήλ έχει τη στήριξη των ιµπεριαλιστών, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΝΑΤΟ και την πλήρη ανοχή του ΟΗΕ.
Αυτοί το εξοπλίζουν, το στηρίζουν µε όλα τα µέσα, µπροστά στα
ενεργειακά και γεωπολιτικά συµφέροντά τους στην περιοχή. Στην
Παλαιστίνη συντελείται µια γενοκτονία που στην πραγµατικότητα
στηρίζεται και από όλους αυτούς που σωπαίνουν µπροστά σ’ αυτή την
κατάσταση. Οι ευθύνες τους είναι µεγάλες, όπως µεγάλες είναι και οι
ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, που συνεχίζουν να διατηρούν τις
στρατιωτικές, πολιτικές, οικονοµικές και εµπορικές συµφωνίες µε το Ισραήλ
αναβαθµίζοντας συνεχώς τη σχέση της χώρας µας µε το κράτος-δολοφόνο.
Αυτοί που οπλίζουν σήµερα το χέρι της ισραηλινής κυβέρνησης και
επενδύουν στα εγκληµατικά της σχέδια είναι οι µονοπωλιακοί όµιλοι, που
ανταγωνίζονται για την εκµετάλλευση των ενεργειακών πηγών και των
δρόµων µεταφοράς τους στην Ανατολική Μεσόγειο, οι αστικές τάξεις όλων
των χωρών της περιοχής που διεκδικούν λυσσαλέα νέες πηγές κερδοφορίας.
Η αλληλεγγύη των λαών, η καθηµερινή αλληλεγγύη, χωρίς διαλείµµατα,
χωρίς να περιµένουµε να γίνει µία ακόµα Γάζα για να την εκφράσουµε, και
φυσικά πρώτα και κύρια ο αγώνας του ίδιου του παλαιστινιακού λαού είναι
η µοναδική ελπίδα για λύση του προβλήµατος.
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