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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23.07.2020, ενέκρινε ομόφωνα 

το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και την 

αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους: 

 «Η νέα Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προτίθεται από τις αρχές Ιουλίου  να προσαρτήσει 

παράνομα μεγάλα τμήματα Παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη, τα οποία καταλήφθηκαν στρατιωτικά το 

1967. Το νέο αυτό  έγκλημα προστίθεται στον μακροχρόνιο κατάλογο εγκλημάτων από μέρους του Ισραήλ 

εις βάρος του άμαχου Παλαιστινιακού λαού. Με αυτή την πράξη, το Ισραήλ σκοπεύει να καταστήσει αυτά 

τα εδάφη ως αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους του, με την απόλυτη στήριξη της ηγεσίας του Λευκού 

Οίκου. 

Η κατάσχεση γης μέσω του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων, των παράνομων εποικισμών στη 

Δυτική Όχθη και την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, είναι ένα τμήμα σχεδίου του Ισραήλ για την 

προσάρτηση ολόκληρης της Παλαιστινιακής γης εδώ και 72 χρόνια, σχέδιο που προσβλέπει στον 

εκτοπισμό και στον αφανισμό του Παλαιστινιακού λαού, καθώς επίσης την κατάργηση ολόκληρης της 

ειρηνευτικής διαδικασίας. 

Καλούμε λοιπόν την Ελληνική Κυβέρνηση και διά μέσω της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε. να παίξει επιτέλους τον 

ρόλο που της αντιστοιχεί για την υπεράσπιση των πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων του 

Παλαιστινιακού λαού, που πηγάζουν και από το Διεθνές Δίκαιο, ώστε έτσι να σταματήσουν οι παραβιάσεις 

του Διεθνούς Δικαίου από μέρους του Ισραήλ και να πραγματοποιηθούν τα αναφαίρετα δικαιώματα του 

Παλαιστινιακού λαού, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το δικαίωμα επιστροφής στα πάτρια εδάφη βάση της 

απόφασης 194 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, και την ίδρυση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού 

Κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. 

Καλούμε επίσης για την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, βάσει του Ομόφωνου 

Ψηφίσματος της Ελληνικής Βουλής, βάσει του Ψηφίσματος του Συνεδρίου του ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα στις 2 

Δεκεμβρίου 2017 και βάσει των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. Η αναγνώριση αυτή, καθώς και η υποβολή 

κυρώσεων εις βάρος του Ισραήλ για τα εγκλήματα αυτά, είναι η δικλείδα ασφαλείας για την αποτροπή των 

παράνομων και μονομερών ενεργειών του Ισραήλ εις βάρος του Παλαιστινιακού Κράτους. Η αλληλεγγύη 

των λαών και η αντίσταση κάθε αγωνιζόμενου λαού σε κάθε είδους κατοχή είναι αυτά που ουσιαστικά 

μπορούν να διασφαλίσουν τα λαϊκά συμφέροντα και κατ’ επέκταση την ουσιαστική υπεράσπιση των 

πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού.» 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

• Στην Πρεσβεία της Παλαιστίνης 

• Στον τοπικό τύπο 

• Στο διαδίκτυο    

                Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 
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