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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 τη Δευτέρα 22.05.2017, 

ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους 

κρατούμενους και απεργούς πείνας: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου εκφράζει τη συμπαράστασή του στον δοκιμαζόμενο 

Παλαιστινιακό λαό, στον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και στους 

1.900 από αυτούς, οι οποίοι από τις 17 Απριλίου ξεκίνησαν απεργία πείνας, 

διαμαρτυρόμενοι για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και τις 

απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους. 

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές του Ισραήλ περισσότεροι από 6.500 

Παλαιστίνιοι, 300 περίπου παιδιά, 57 γυναίκες, εκ των οποίων οι 13 ανήλικες, 500 

πολιτικοί κρατούμενοι και 13 μέλη του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου, χωρίς 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δικαίωμα επικοινωνίας με τις οικογένειές τους. 

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που πηγάζουν 

από το Διεθνές Δίκαιο, έχουν υποστεί αυθαίρετες συλλήψεις, κακομεταχείριση, 

βασανιστήρια, σκόπιμη στέρηση ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας, πολλοί από αυτούς 

κρατούνται για χρόνια χωρίς δίκη, με τους πολιτικούς κρατούμενους να βρίσκονται στις 

φυλακές του Ισραήλ χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Από το 1967 έως 

σήμερα, έχουν χάσει τη ζωή τους 240 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις φυλακές του Ισραήλ. 

Γνωρίζουμε ότι, η εγκληματική πολιτική του Ισραήλ κλιμακώνει την επιθετικότητά του, 

εκμεταλλευόμενο τη στήριξη των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, αλλά και της Ελληνικής Κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που εμβαθύνει την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με το 

κράτος του Ισραήλ. Σε αυτές τις συνθήκες είναι χρέος μας να δυναμώσουμε την 

αλληλεγγύη μας, με τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα 

του Παλαιστινιακού λαού και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπαρίσταται στους 

απεργούς πείνας και ζητά να εφαρμοστούν οι διεθνείς συνθήκες που κατοχυρώνουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

Τον λαό του Ιλίου και τον Παλαιστινιακό λαό συνδέουν βαθιά αισθήματα φιλίας, 

αδελφοσύνης και σεβασμού, που απορρέουν από την αδελφοποίηση του Δήμου με την 

πόλη της Ιεριχούς το 1999.» 

 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

 Στην Πρεσβεία της Παλαιστίνης  

 Στον τύπο 

 Στο διαδίκτυο 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κουκουβίνος Δημήτριος 

 

 

 


