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Αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους 
στις φυλακές του Ισραήλ 

 
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) εκφράζει τα 
πιο ειλικρινή της αισθήματα αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό και τη 
συμπαράστασή της στο δίκαιο αγώνα του για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, 
κυρίαρχη.  
 
Στέλνει ιδιαίτερο μήνυμα συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους πολιτικούς 
κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές που, κάτω από τις πιο αντίξοες και άδικες 
συνθήκες κράτησης, αγωνίζονται με πολυήμερη απεργία πείνας για τα πιο στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώματά τους. 
 
Ο αγώνας τους αυτός εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον αγώνα 
ολόκληρης της πολύπαθης Παλαιστίνης ενάντια σε έναν πάνοπλο εχθρό, 
αποφασισμένο να καταπνίξει και την παραμικρή εστία αντίστασης στην επιθετική και 
επεκτατική του πολιτική, αποθρασυμένος από την κρυφή και φανερή στήριξη των 
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η ΕΕΔΔΑ καταδικάζει την ιμπεριαλιστική πολιτική αυτών των δυνάμεων, ανάμεσά 
τους και της ελληνικής κυβέρνησης, που άλλοτε με τη στάση τους των ίσων 
αποστάσεων και άλλοτε με υποκριτικές ανακοινώσεις υπεράσπισης του δίκαιου 
αγώνα του παλαιστινιακού λαού αλλά πάντα με την πολύπλευρη συνεργασία τους με 
το κράτος του Ισραήλ, επιτρέπουν μεταξύ άλλων την επέκταση των εποικισμών στα 
 παλαιστινιακά εδάφη, τις δολοφονίες Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, τη συνέχιση 
του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας, βάζοντας σε κίνδυνο την ειρήνη στην 
περιοχή. 
 
Δεν θα πάψουμε ποτέ να στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό του παλαιστινιακού 
λαού και να υπερασπιζόμαστε με πείσμα τον αγώνα του ώσπου να δικαιωθούν τα 
αιτήματά του για: 

 
- Αποχώρηση όλων των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής από τα εδάφη της 

Παλαιστίνης 
- Ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και με 

πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ  
- Διάλυση όλων των ισραηλινών εποικισμών 
- Επιστροφή όλων των  προσφύγων στις εστίες τους 
- Άμεση  απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων 
- Να γκρεμιστεί το Τείχος της Ντροπής 
- Να σταματήσει ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας  
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