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Το δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας εκφράζει αλληλεγγύη &
συμπαράστασή στον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του 2017 εκφράστηκε η σαφή στήριξη της πλειοψηφίας
του δημοτικού συμβουλίου στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη, και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφια το ακόλουθο ψήφισμα.
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας εκφράζει την αντίθεση και την έντονη
ανησυχία του σχετικά με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ,
μετά το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας καταγγέλλει τις ΗΠΑ που με την πράξη
αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, βάζουν νέα «φωτιά» στο
Παλαιστινιακό και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα του
Παλαιστινιακού λαού κατά της Ισραηλινής κατοχής, που διαιωνίζεται με τη στήριξη
των ΗΠΑ και της ΕΕ. Καταδικάζουμε τη βία, τον αυταρχισμό, τις δολοφονίες
αγωνιστών, τις φυλακίσεις, το απαράδεκτο τείχος, τους εποικισμούς του Ισραήλ, την
προσπάθεια ταύτισης του θύτη με το θύμα.
Οι κινήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους ιμπεριαλιστών σχετίζονται με
τους λυσσαλέους ανταγωνισμούς για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την κρίσιμη
γεωστρατηγική σημασία, τους πλούσιους ενεργειακούς κι άλλους πόρους και τους διαύλους
μεταφοράς τους.
Καταγγέλλουμε την πολιτική – οικονομική – στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας –
Ισραήλ, που είναι ένας ακόμα μοχλός της ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στους
Παλαιστίνιους.
Καλούμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να εφαρμόσει την απόφαση της Βουλής, του
Δεκέμβρη 2015 και να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Απαιτούμε:
 Να πάρει θέση τώρα η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το Παλαιστινιακό κράτος
στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
 Το σταμάτημα των εποικισμών και την αποχώρηση όλων των εποίκων που έχουν
εγκατασταθεί πέρα από τα σύνορα του ’67.

 Το γκρέμισμα του απαράδεκτου τείχους διαχωρισμού στην Ιερουσαλήμ.
 Το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις
σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.
 Την άρση κάθε αποκλεισμού των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της
Γάζας.
 Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων,
που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.
 Την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλα τα κατεχόμενα εδάφη του 1967,
συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν και της περιοχής Σεμπάα του Νότιου
Λιβάνου».
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να υιοθετήσει την πρόταση της
Λαϊκής Συσπείρωσης. Υπερψήφισαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, και ο
σύμβουλος της Α.Σ.Π.Ι. Οι σύμβουλοι της Π.Ε.Α κατέθεσαν διαφορετική πρόταση
σύμφωνα με την οποία καλούν «Σε καταδίκη της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ, σε

έκκληση της Ε.Ε. να παρέμβει σε ρόλο ισορροπιστή και σε περίπτωση που δεν αποσυρθεί η
απόφαση Τραμπ, να αναγνωριστεί η Ιερουσαλήμ και σαν πρωτεύουσα της Παλαιστίνης».
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