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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ!
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!

  Στις 3 Απριλίου του 2017 υπογράφτηκε κοινή διακήρυξη για την προώθηση του αγωγού μεταφοράς φυσικού
αερίου  EastMed  ανάμεσα  σε  Ελλάδα  -  Κύπρο  -  Ιταλία  -  Ισραήλ.
Ο αγωγός  EastMed αποτελεί  το  όχημα για  την  κλοπή  του φυσικού αερίου του κοιτάσματος  Λεβιάθαν που
βρίσκεται μέσα στα χωρικά ύδατα της Λωρίδας της Γάζας. Στην κλοπή αυτή του ενεργειακού κοιτάσματος του
παλαιστινιακού λαού, η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο.
  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, πιστή στον ευρωατλαντισμό της ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας υποτάσσει τη
χώρα στα σχέδια του Ισραήλ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό
ενεργειακό κέντρο από το οποίο θα περνούν οι κλεμμένοι από τον παλαιστινιακό λαό φυσικοί πόροι.
  Το Μέτωπο Αντίστασης και Αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη "Γασσάν Καναφάνι" καλεί τους λαούς όλων των
χωρών να σταθούν εμπόδιο με κάθε μέσο και τρόπο σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Παράλληλα καλεί τον κόσμο του
κινήματος, που βασίζει την πάλη του στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, να βρίσκεται σε εγρήγορση και με την
σειρά του να καταδικάσει έμπρακτα αυτές τις συμφωνίες που στρέφονται κατά του αδερφού Παλαιστινιακού
λαού.

Μέτωπο Αντίστασης και Αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη "Γασσάν Καναφάνι"

SAY NO TO THE THEFT OF THE GAZA STRIP’S NATURAL GAS!
FREEDOM TO PALESTINE!

  On  April  3d,  2017,  a  joint  declaration  was  signed  by  Greece,  Cyprus,  Italy  and  Israel  concerning  the
advancement of plans for the EastMed Natural Gas Pipeline. The EastMed pipeline is essentially the vehicle for
the theft of the natural gas extracted from the Leviathan gas field, which is located in the Gaza Strip’s territorial
sea. Greece plays an important role in said theft of the Palestinian people’s energy resource.
  The SYRIZA – ANEL government, faithful to the euro – antlantic allegiance of the local financial oligarchy,
subjugates our country to Israeli, USA and EU plans. It seeks to turn Greece into a transit center for energy,
through which the Palestinian people’s stolen energy resources will pass. 
   The Greek Front of Resistance and Solidarity for Palestine “Ghassan Kanafani” issues a call to the peoples all
over the world,  to stand against these machinations using every means necessary.  It  calls  everyone who is
associated  with  popular  movements  based  on  the  solidarity  between  peoples  to  be  alert  and  to  actively
condemn these deals that directly harm our brothers and sisters – the Palestinian people.

Greek Front of Resistance and Solidarity for Palestine “Ghassan Kanafani”
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