ΔΛΑ ΥΟΙΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΑΕΑ!
ΘΑΣΔΓΑΦΗΑΛ ΣΟ ΥΟΙΔΗΟ ΠΟΤ ΥΣΗΣΖΘΔ ΑΠΟ ΣΖΛ
ΠΡΩΣΟΒΟΤΙΗΑ «ΔΛΑ ΥΟΙΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΑΕΑ»!
ΛΑ ΣΑΚΑΣΖΔΗ Ζ ΦΑΓΖ ΣΟΤ ΠΑΙΑΗΣΗΛΗΑΘΟΤ ΙΑΟΤ!
Τε λύρηα ηεο Δεπηέξαο 9 Απξίιε 2018, νη Θζξαειηλέο δπλάκεηο θαηνρήο θαηεδάθηζαλ ην
Δεκνηηθό Σρνιείν «Al-Tahadi» ζην Παιαηζηηληαθό ρσξηό Zanuta, λόηηα ηεο Χεβξώλαο, ζηα
πιαίζηα ηεο ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Θζξαήι θαηά ηεο παιαηζηηληαθήο εθπαίδεπζεο.
Τν Δεκνηηθό Σρνιείν «Al-Tahadi» ρηίζηεθε κε ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηα
ζσκαηεία, ηηο ζπιινγηθόηεηεο θαη ηνπο ρηιηάδεο πνιίηεο από όιε ηελ Ειιάδα κέζα από ηελ
πξσηνβνπιία «ΕΜΑ ΣΧΟΚΕΘΟ ΓΘΑ ΤΗ ΓΑΖΑ». Η αλέγεξζή ηνπ νινθιεξώζεθε ην Λάξηε ηνπ
2018 θαη ηα εγθαίληά ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιίγεο κέξεο αξγόηεξα.
Τελ ίδηα ζηηγκή ν ηζξαειηλόο ζηξαηόο, κε ηε ζηήξημε ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ ΜΑΤΟ αιιά θαη ηελ
ζθαλδαιώδε αλνρή ηεο ΕΕ, έρεη δνινθνλήζεη δεθάδεο θαη έρεη ηξαπκαηίζεη εθαηνληάδεο
Παιαηζηίληνπο δηαδεισηέο ζηα ζύλνξα ηνπ Θζξαήι κε ηε Γάδα. Αλάκεζα ζηαάνπια ζύκαηα
βξίζθεηαη έλαο 16ρξνλνο έθεβνο θη έλαο Παιαηζηίληνο δεκνζηνγξάθνο πνπ θάιππηε ηηο
ηαξαρέο.
Οη δηαδεισηέο απαηηνύλ λα επηηξαπεί ζηνπο παιαηζηίληνπο πξόζθπγεο λα επηζηξέςνπλ ζηα
εδάθε όπνπ θαηνηθνύζαλ παιαηόηεξα νη νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά πιένλ θαηέρνληαη ζην Θζξαήι.
Οη δηαδειώζεηο άξρηζαλ ηελ Παξαζθεπή 30 Λάξηε, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Παξαζθεπή γηα
λα θνξπθσζνύλ ζηηο 15 Λαΐνπ, νπόηε νη Παιαηζηίληνη γηνξηάδνπλ ηεΜάθκπα ή Ιαηαζηξνθή,
όπσο απνθαινύλ ηελ καδηθή εηζβνιή Εβξαίσλ ζηελ παιαηζηηληαθή γε ην 1948, πνπ νδήγεζε ζε
δνινθνλίεο ρηιηάδσλ Αξάβσλ, ηελ εθδίσμε από ηε γε ηνπο θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο ηζηνξηθήο
Παιαηζηίλεο ζε ζησληζηηθή απνηθία. Ληα θαηνρή πνπ δηαξθεί κέρξη θαη ζήκεξα.
Ιαηαγγέιινπκε
ην ζπλερηδόκελν έγθιεκα ησλ ΗΠΑ - ΜΑΤΟ - Θζξαήι ελάληηα ζηνλ
Παιαηζηηληαθό ιαό. Η απόθαζε ησλ ΗΠΑ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ Θεξνπζαιήκ σο πξσηεύνπζα
ηνπ Θζξαήι θαη λα κεηαθέξνπλ εθεί ηελ πξεζβεία ηνπο από ην Τει Αβίβ, όπσο θαη ε δηαρξνληθή
ζηάζε ηεο ΕΕ, πνπ εμηζώλεη ηνλ ζύηε κε ην ζύκα, ζηξώλεη ην έδαθνο γηα ην λέν ηκπεξηαιηζηηθό
έγθιεκα.
Ιαηαγγέιινπκε ηελ θαηαζηνιή ηνπ αγώλα ηνπ Παιαηζηηληαθνύ ιανύ από ην ηζξαειηλό θξάηνοηξνκνθξάηε. Η δίθαηε αληίδξαζε ηνπ Παιαηζηηληαθνύ ιανύ αληηκεησπίδεηαη κε δνινθνλίεο
δηαδεισηώλ, ζπιιήςεηο θαη δησγκνύο. Χαηξεηίδνπκε ηνπο ρηιηάδεο Παιαηζηίληνπο πνπ παιεύνπλ
κε ζάξξνο ελάληηα ζηε βαξβαξόηεηα ηνπ ηζξαειηλνύ θξάηνπο γηα ην απηνλόεην, δειαδή γηα ην
δηθαίσκά ηνπο λα δνπλ ζηε δηθή ηνπο παηξίδα.
Απαιτούμε:


Αλεμάξηεην, θπξίαξρν θαη βηώζηκν παιαηζηηληαθό θξάηνο ζηα ζύλνξα ηνπ 1967 κε
πξσηεύνπζα ηελ Αλαηνιηθή Θεξνπζαιήκ.



Απνρώξεζε ηνπ ηζξαειηλνύ ζηξαηνύ από όια ηα θαηερόκελα εδάθε.



Μα ζηακαηήζνπλ νη επνηθηζκνί θαη λα απνρσξήζνπλ νη έπνηθνη πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί
πέξα από ηα ζύλνξα ηνπ 1967, λα απειεπζεξσζνύλ όινη νη πνιηηηθνί θξαηνύκελνη θαη
λα επηζηξέςνπλ νη πξόζθπγεο.



Τελ αθύξσζε ησλ πνιηηηθνζηξαηησηηθώλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηαρξνληθά
νη θπβεξλήζεηοθαη ην ειιεληθό θξάηνοκε ην Θζξαήι .



Μα ζηακαηήζεη θάζε ζπλεξγαζία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κε ην θξάηνο ηνπ Θζξαήι. Η
ζεκεξηλή θπβέξλεζε, όπσο θαη όιεο νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο ηεο ρώξαο καο, έρεη
αλαγνξεύζεη ζε “πξνλνκηαθό ζύκκαρν” ηεο ρώξαο ην θξάηνο -δνινθόλν ηνπ Θζξαήι.



Άκεζε αλαγλώξηζε ηνπ παιαηζηηληαθνύ θξάηνπο.
ΛΗΘΖ ΣΟΤ ΑΓΩΛΔ ΣΖ ΠΑΙΑΗΣΗΛΗΑΘΖ ΑΛΣΗΣΑΖ
ΙΔΤΣΔΡΗΑ ΣΖΛ ΠΑΙΑΗΣΗΛΖ
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