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«Την αµέριστη συµπαράσταση και αλληλεγγύη των πολιτών του Ιλίου στο 
δοκιµαζόµενο παλαιστινιακό λαό» εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, 
µιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η Νοµαρχιακή Επιτροπή ∆υτικής Αθήνας του 
ΠΑΣΟΚ, µε κεντρικό οµιλητή τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα. 
Ο κ. Ζενέτος χαρακτήρισε «έγκληµα κατά της ανθρωπότητας» τους ισραηλινούς 
βοµβαρδισµούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, µε τις εκατόµβες νεκρών 
αµάχων καταγγέλλοντας ότι αυτό το έγκληµα συντελείται «µε την έγκριση, αν όχι και 
την καθοδήγηση, της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών». 
Εξέφρασε, επίσης, τον έντονο προβληµατισµό του γιατί «η διεθνής κοινότητα 
εµφανίστηκε άβουλη µπροστά στις εγκληµατικές πράξεις του κράτους του Ισραήλ 
σε βάρος των Παλαιστινίων, αλλά και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εµφανίστηκε, 
για µια ακόµα φορά, αδύναµη να παρέµβει αποφασιστικά για να σταµατήσει η 
αιµατοχυσία». 
Ο ∆ήµαρχος Ιλίου τόνισε µε έµφαση ότι «αν δεν τερµατιστεί η αποικιοκρατική 
κατοχή, που έχει επιβάλει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες στην Παλαιστίνη, δεν 
πρόκειται να παγιωθεί ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή» και υπενθύµισε ότι ο 
∆ήµος Ιλίου, που έχει αδελφοποιηθεί µε την πόλη της Ιεριχούς «έχει κατ’ επανάληψη 
στηρίξει µε οµόφωνες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το δικαίωµα του 
παλαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση και αποστέλλει αυτές τις µέρες 
ιατροφαρµακευτικό υλικό στους αµάχους της Γάζας». 
Ο κ. Ζενέτος ζήτησε «να οδηγηθεί η ισραηλινή ηγεσία στο διεθνές δικαστήριο της 
Χάγης ως εγκληµατίας πολέµου» και να µην υπάρξει «καµία προοπτική ένταξης 
του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν επιλυθεί το Παλαιστινιακό ζήτηµα».  
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του ο ∆ήµαρχος Ιλίου τόνισε ότι «µόνο µε την άµεση 
κατάπαυση του πυρός και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάµεων από τη 
Γάζα µπορεί να ανοίξει ο δρόµος της ειρηνευτικής διαδικασίας που πρέπει να 
οδηγήσει στην κατοχύρωση του δικαιώµατος των Παλαιστινίων να ζήσουν 
ελεύθερα στη δική τους πατρίδα αλλά και στην αναγνώριση του δικαιώµατος των 
ισραηλινών πολιτών να ζήσουν µε ασφάλεια στο δικό τους κράτος».   
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