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Αξιότιµε κύριε Πρέσβη της Παλαιστίνης,
Φίλες και Φίλοι,
Θα ήθελα, εκ µέρους των πολιτών του Ιλίου, να εκφράσω την αµέριστη
συµπαράσταση και την αλληλεγγύη µας στο δοκιµαζόµενο Παλαιστινιακό λαό.
Παρακολουθούµε όλοι µας µε οδύνη και αγανάκτηση τις εκατόµβες νεκρών,
το νέο έγκληµα κατά της ανθρωπότητας που συντελείται από το Ισραήλ στη
Λωρίδα της Γάζας.
Είµαστε συγκλονισµένοι από τις εικόνες σφαγής των αµάχων, κυρίως των
µικρών παιδιών που είναι τα µεγαλύτερα θύµατα της φρίκης του πολέµου.
Νιώθουµε οργή γιατί οι ισραηλινοί βοµβαρδισµοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις
στη Γάζα έχουν την έγκριση, αν όχι και την καθοδήγηση, της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών.
Προβληµατιζόµαστε έντονα από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
εµφανίζεται, για µια ακόµα φορά, αδύναµη να παρέµβει αποφασιστικά σε µια
τόσο σοβαρή περιφερειακή κρίση ούτως ώστε να σταµατήσει η αιµατοχυσία.
Μια αιµατοχυσία που καταρρακώνει κάθε έννοια δικαίου και καταδεικνύει
πόσο άβουλη και ατελέσφορη είναι η διεθνής κοινότητα µπροστά σε ένα
φαινόµενο κρατικής βίας ενάντια σε αθώους πολίτες, πόσο συνένοχη είναι
στις εγκληµατικές πράξεις του κράτους του Ισραήλ σε βάρος των
Παλαιστινίων.
Με τις πρακτικές του ισραηλινού κράτους ανακαλούµε καθηµερινά στη µνήµη
µας τη ναζιστική γενοκτονία σε βάρος των Εβραίων, η οποία προκάλεσε την
απέχθεια της κοινής γνώµης προς το καθεστώς του Χίτλερ, περισσότερο απ’
όλα τα άλλα φρικιαστικά εγκλήµατα του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου.
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Μοιάζει, όµως, απίστευτο πως αυτή η χώρα, που αναδύθηκε µέσα από τις
στάχτες των χιτλερικών κρεµατορίων, συµπεριφέρεται µε τόση αγριότητα σε
ένα λαό, τον παλαιστινιακό λαό, µε τον οποίο αργά ή γρήγορα θα υποχρεωθεί
να γειτνιάσει υπό τη µορφή δύο κρατών.
Γιατί είναι βέβαιο ότι το παλαιστινιακό κράτος θα δηµιουργηθεί όσο και αν το
πολεµάει η κυβέρνηση του Ισραήλ µε νύχια και µε δόντια.
Αν δεν τερµατιστεί η αποικιοκρατική κατοχή, που έχει επιβάλει το Ισραήλ εδώ
και δεκαετίες στην Παλαιστίνη, δεν πρόκειται να παγιωθεί ειρήνη στην
πολύπαθη περιοχή.
- Αντιδρούµε στην προοπτική ένταξης του Ισραήλ στην Ε.Ε. αν δεν επιλυθεί το
Παλαιστινιακό ζήτηµα.
- Ζητάµε να οδηγηθεί η Ισραηλινή ηγεσία στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης
ως Εγκληµατίας Πολέµου.
Σ’ αυτό το δίκαιο αγώνα των παλαιστινίων για να ζήσουν ελεύθεροι στη δική
τους πατρίδα είµαστε µαζί τους.
Νιώθουµε κι εµείς «Παλαιστίνιοι».
Βρισκόµαστε δίπλα τους.
Ο ∆ήµος Ιλίου, που αδελφοποιήθηκε το 1999 µε την πόλη της Ιεριχούς,
επιδεικνύει πάντα ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέµα της προώθησης της
παλαιστινιακής υπόθεσης.
Με αποφάσεις του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, έχουµε κατ’ επανάληψη
στηρίξει το δικαίωµα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, ενώ αυτές τις
ηµέρες συγκεντρώνουµε ιατροφαρµακευτικό υλικό, το οποίο θα αποστείλουµε
στους αµάχους της Γάζας.
Ενώνουµε µε αυτόν τον τρόπο κι εµείς τη φωνή µας υπέρ της ειρήνης και
λέµε µε όλη µας τη δύναµη:
-

Σταµατήστε τον πόλεµο

-

Σταµατήστε τη δολοφονία των αµάχων

-

Σταµατήστε το φαύλο κύκλο του αίµατος

Η βία µόνο βία φέρνει.
Μόνο µε:
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-

την άµεση κατάπαυση του πυρός

-

την επίτευξη εκεχειρίας

-

την άρση του αποκλεισµού της Γάζας

-

την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάµεων και

-

την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

µπορεί να ανοίξει ο δρόµος της ειρηνευτικής διαδικασίας που πρέπει να
οδηγήσει:
-

Στην κατοχύρωση του δικαιώµατος των Παλαιστινίων να ζήσουν
ελεύθερα στη δική τους πατρίδα αλλά και

-

Στην αναγνώριση του δικαιώµατος των ισραηλινών πολιτών να
ζήσουν µε ασφάλεια στο δικό τους κράτος.

Η

επικράτηση

της

ειρήνης,

µε

την

επίλυση

του

παλαιστινιακού

προβλήµατος, είναι η µόνη λύση.
Μια λύση που είναι προς το συµφέρον όλων των κατοίκων της Μέσης
Ανατολής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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