
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΩΝ 

ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

 ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΔΥΕΘ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

www.eedye.gr - eedyethess@gmail.com

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  
ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΗ 2020 - 7μμ

Η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης καταγγέλλει και

καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σχέδια της ισραηλινής

κυβέρνησης για την προσάρτηση, από 1η του Ιούλη 2020, νέων παλαιστινιακών

εδαφών στην επικράτεια του Ισραήλ.

Είναι κίνηση ενταγμένη στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και των

σύμμαχων δυνάμεων τους στη Μέση Ανατολή, για την ενίσχυση της δικής τους

θέσης έναντι αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων και κρατών.

Είναι εγκληματικές οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, που στην ίδια

γραμμή με την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει πλάτες στο κράτος-δολοφόνο,

βαθαίνει την ολόπλευρη οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία μαζί

του και δεν υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του

Δεκέμβρη 2015 για αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης.

Είναι βαθιά υποκριτικές οι δήλωση δήθεν συμπάθειας στο λαό της Παλαιστίνης.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη βρίσκεται σταθερά στο

πλευρό του μαχόμενου και ηρωικού λαού της Παλαιστίνης. Σημαίνουμε

συναγερμό ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, που επιχειρούν να βάλουν

ταφόπλακα στη δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού

Κράτους. Καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό και τη νεολαία να δείξουν

έμπρακτα την καταδίκη τους στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που ρίχνουν

λάδι στη φωτιά, που ήδη καίει στην περιοχή και απειλεί και τη δική μας χώρα.

Καλούμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του λαϊκού κινήματος σε δράση

ενάντια στα σχέδια Ισραήλ-ΗΠΑ και σε μαχητική συμπαράσταση στο λαό της

Παλαιστίνης για τα δίκαια αιτήματά του για άμεσο τερματισμό της κατοχής,

κατάργηση των εποικισμών, δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων στις εστίες

τους, απελευθέρωση των αγωνιστών που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές,

ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967.
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