
Αγαπητές/οί συντρόφισσες/οι, αγαπητές/οί φίλες/οι,

Λίγα μέτρα πίσω απ' αυτά τα τείχη, τα συρματοπλέγματα και τους πύργους επιτήρησης, τα συνθήματά
σας αντηχούν στο κεφάλι μας και μας μεταφέρουν μακριά από αυτά τα απαίσια μέρη. Η σημερινή 
κινητοποίησή σας σίγουρα δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο εδώ. Τόσο κοντά στα κελιά μας, μας στέλνει
πολλή θέρμη και μας προκαλεί πολύ συναίσθημα και ενθουσιασμό. Όσο για τους φύλακες, το 
περίμεναν. Κατά κάποιο τρόπο, από τότε που υπάρχουν εδώ πολιτικοί κρατούμενοι, το 'χουν 
συνηθίσει...

Σύντροφοι, στην αυγή του 32ου χρόνου αιχμαλωσίας, είναι σαφές ότι η πολιτική εξόντωσης που 
υφίστανται οι πρωτοπόροι επαναστάτες κρατούμενοι είναι αναπόφευκτα καταδικασμένη σε αποτυχία,
στο βαθμό που στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πεδίο της αντι-καπιταλιστικής/αντι-ιμπεριαλιστικής 
πάλης. Θα επιμένουμε σ' αυτό πάντα, σύντροφοι, μόνο αν σταθούμε αλληλέγγυοι στο πεδίο της 
σύγχρονης ταξικής πάλης σε όλες τις διαστάσεις της μπορούμε να δώσουμε την πιο αποτελεσματική 
συμπαράσταση στους φυλακισμένους συντρόφους μας.

Στον πόλεμο που έχει εξαπολυθεί ενάντια στις λαϊκές μάζες εδώ, στα κέντρα του συστήματος και στις 
περιφέρειές του, οι αντιδραστικοί κάθε απόχρωσης επιδιώκουν με όλα τα μέσα να τελειώνουν με τους
φυλακισμένους επαναστάτες ως ζώντων αναφορών της Αντίστασης και του αγώνα. Τους χρειάζεται 
απαραίτητα να τους μετατρέψουν σε σκιάχτρο που θα τρομοκρατεί τους απείθαρχους εξεργερμένους 
νέους. Επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να τους τσακίσουν για να αποκηρύξουν και να αρνηθούν τις 
πεποιθήσεις τους, πρέπει να τους θάψουν ζωντανούς, και έτσι να τους χρησιμοποιήσουν για να 
επηρεάσουν το ηθικό όσων αγωνίζονται.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι διάφορες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που αναπτύξατε τον τελευταίο 
καιρό, όχι μόνο συμμετείχαν αποτελεσματικά στην αποκάλυψη του παραλογισμού της δικαστικής 
μανίας και της εκδίκησης του Κράτους, αλλά κυρίως έφεραν μια τσουχτερή διάψευση σε όλους και 
όλες που στοιχημάτιζαν στην ασφυξία του αλληλέγγυου ξεσπάσματός σας. Είστε πάντα εκεί 
συντρόφισσες και σύντροφοι, στο πεδίο του αγώνα και οι πολλαπλές πρωτοβουλίες σας χαροποιούν 
και ενισχύουν περισσότερο παρά ποτέ την αποφασιστικότητα και την προσήλωσή μου. Στο πλευρό 
μου αντιστέκονται επίσης εδώ και χρόνια γενναίοι Βάσκοι σύντροφοι. Η αναστολή της ποινής για 
λόγους υγείας απορρίπτεται συστηματικά όταν αφορά ένα Βάσκο αγωνιστή. Η περίπτωση του 
συντρόφου Ιμπόν Φερνάντεζ είναι συμπτωματική στο θέμα αυτό.

Όπως γνωρίζετε Συντρόφισσες και Σύντροφοι, απ' την αρχή του μήνα ο Παλαιστινιακός λαός και 
ειδικά η νεολαία πέτυχαν να θέσουν την Παλαιστίνη στο επίκεντρο του αγώνα κατά της βαρβαρότητας
της σιωνιστικής κατοχής. Μια τρίτη μεγάλη Ιντιφάντα είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν χρειάζονται ειδικοί για
να εξηγήσούν τις αιτίες αυτής της Ιντιφάντα και τις ποικίλες μεθόδους του αγώνα. Το επίπεδο της 
καταπίεσης και του εξευτελισμού που καθημερινά επιβάλουν οι Σιωνιστές σε έναν ολόκληρο λαό, δεν 
μπορεί παρά να προκαλεί αυτή την έκρηξη και να τροφοδοτεί την επιβεβαίωσή της και την εξάπλωσή 
της και πολύ περισσότερο τη νίκη της...

Χιλιάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης να ανθίσουν υπέρ της Παλαιστίνης και της πολλά υποσχόμενης 
Ιντιφάντα.
Χιλιάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης να ανθίσουν υπέρ της αγωνιζόμενης νεολαίας του Λιβάνου!
Χιλιάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης να ανθίσουν υπέρ των κουρδικών λαϊκών μαζών και των 
γενναίων μαχητών τους.
Κάτω ο ιμπεριαλισμός και τα σιωνιστικά σκυλιά του και τα άλλα αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα!
Τιμή στους μάρτυρες και τους λαούς που αγωνίζονται!
Αλληλεγγύη, όλη μας η αλληλεγγύη σ' αυτούς που αντιστέκονται στα σιωνιστικά μπουντρούμια και 
στα κελιά απομόνωσης στο Μαρόκο, στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο!
Μαζί Συντρόφισσες και Σύντροφοι, και μόνο μαζί θα νικήσουμε!
Σε όλες και όλους εσάς Συντρόφισσες και Σύντροφοι, φίλες και φίλοι στέλνω τους θερμότερους 
χαιρετισμούς μου.

Ο σύντροφός σας Ζωρζ Αμπντάλλα.


