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Ψήφισμα 

Λευτεριά στον ετοιμοθάνατο αγωνιστή Khalil Awawda και σε όλους τους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους 

Καταγγέλλουμε τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις οι οποίες έχουν φυλακισμένους κάτω από άθλιες – απάνθρωπες 

συνθήκες 4450 παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 18 ετών. 

Καταδικάζουμε την ισραηλινή επιχείρηση καταστολής η οποία κατέληξε μετά από επιδρομή στο κλείσιμο της οργάνωσης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών! 

Με την καταστολή αυτή το ισραηλινό κράτος – τρομοκράτης επιδιώκει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στα 

καθημερινά εγκλήματα που διαπράττει σε βάρος του παλαιστινιακού λαού! 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το Ισραήλ από την αρχή της κατοχής έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 850.000 

συλλήψεις Παλαιστινίων που αποτελούν το 20% του συνολικού Παλαιστινιακού πληθυσμού στα κατεχόμενα από το 

Ισραήλ εδάφη! 

Σε συνθήκες συνεχών επιθέσεων, συλλήψεων, τραυματισμών και δολοφονιών εναντίον των Παλαιστινίων αποκτά 

τεράστια πολιτική σημασία η ηρωική στάση και μάχη που δίνει ο Παλαιστίνιος Khalil Awawda ο οποίος διαμαρτύρεται 

κάνοντας απεργία πείνας για την διοικητική του κράτηση χωρίς κατηγορία ή δίκη από τις ισραηλινές αρχές…. 

Ο αγωνιστής Παλαιστίνιος είναι πατέρας 4 παιδιών και είναι φυλακισμένος από τις 27 Δεκέμβρη  2021 ! 

Ήδη διανύει την 185η ημέρα απεργίας πείνας, έχει χάσει πάνω από το μισό βάρος του  και η ζωή του πλέον κρέμεται από 

μια κλωστή. 

Σε συνθήκες έντασης και κλιμάκωσης της καταστολής ενάντια σε όποιον σηκώνει το κεφάλι κατά των ισραηλινών 

κατοχικών δυνάμεων, πολύτιμο όπλο για τον παλαιστινιακό λαό είναι η έκφραση της αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα 

που δίνουν. 

Απαιτούμε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα ατομικά και δημοκρατικά δικαιώματα των φυλακισμένων. 

Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα πρέπει να οργανώσουν στους δρόμους του αγώνα την συμπαράστασή 

τους σε όλους τους φυλακισμένους παλαιστίνιους, να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους και να εκφράσουν 

ακόμη πιο έντονα, μαζικά και μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων. 

https://www.youtube.com/watch?v=eHUpyx_yy7I 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 
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