
Μήνυμα Γενικού  Γραμματέα  Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων 

Εργαζομένων  Abdul Qader Abdullah. 

Αδέρφια και σύντροφοι στην  Ομοσπονδία Συνδικάτων Κύπρου ΠΕΟ. 

Σας χαιρετώ. 

Η Γενική Ένωση Εργατών Παλαιστίνης σας στέλνει τους θερμούς τις 

χαιρετισμούς από την πατρίδα, χαιρετισμούς από τους μαχητές στα 

πεδία των μαχών του τζαμί Al Aqsa, της εκκλησίας  της Ανάστασης , τις 

Beta και  Silouan ,του  Batn Al hawa , από την Δυτική Όχθη , την Γάζα και 

κάθε ένα στην Παλαιστίνη. 

Έχουμε λάβει την ευγενική σας πρόσκληση για την συμμετοχή μας για τις 

εργασίες του εικοστού όγδοού συνεδρίου σας, και χαιρετίζουμε τους 

εθνικούς και συνδικαλιστικούς σας αγώνες όπου συνεχίζονται εδώ και 

ογδόντα χρόνια προσφέροντας συνεχείς θυσίες μια μετά την άλλη για 

χάρη της προόδου και της ευημερίας και της νίκης στον άπληστο 

καπιταλισμό,  της καταπολέμησης  της ανεργίας , της εκτεταμένης 

φτώχειας και της επιδημίας (covid)  που εξαπλώνεται σε αυτό τον κόσμο  

Επιπλέον θεωρούμε ότι οι αγώνες των εργαζομένων της ΠΕΟ είναι επίσης 

αγώνες των εργαζομένων της Παλαιστίνης , οι σχέσεις ανάμεσα στους  

δύο λαούς , του Παλαιστινιακού και του Κυπριακού λαού όπου είναι 

ιδιαίτερες   σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο και που ευχόμαστε 

να παραμείνουν και να αλληλοεπιδράσουν για  την  ευημερία των  λαών 

μας . 

Η ιστορική επίσκεψη της οργάνωσης  στην Παλαιστίνη έρχεται ως ένα 

μέσο για τις προηγούμενες στάσεις προς την Παλαιστινιακή υπόθεση 

από την ίδρυση της αλλά και σε όλα τα στάδια τα οποία πέρασε είτε στην 

πολιορκία της Βηρυτό , είτε στις  εξεγέρσεις ,οι απομονώσεις , τις 

επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά τα Ιεροσόλυμα , η Δυτική Όχθη , η 

Γάζα του Hashem και η αχαλίνωτη οικοδόμηση οικισμών σε 

παλαιστινιακά εδάφη. 

Επίσης οι επισκέψεις  στην Παλαιστίνη στα πλαίσια των αντιπροσωπειών 

αλληλεγγύης και η ενεργή και πρωτοποριακή συμμετοχή σας στις 

διάφορες παγκόσμιες εκστρατείες για την Παλαιστινιακή υπόθεση μέσω 

της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας  με επικεφαλής τον 



σύντροφο Γιώργο Μαυρίκο για την Παλαιστίνη , και που είναι δύσκολο 

να γίνει πλήρης απαρίθμηση. 

Θυμόμαστε την πρωτοβουλία της  Ομοσπονδίας της ΠΕΟ όπου 

επισκέφθηκε την Γενική Εργατική Έδρα στην Ramallah , με επικεφαλή τον 

Γενικό γραμματέα της , τον Πάμπη Κυρίτση, οργανώνοντας μια 

συνδικαλιστική συνεδρίαση για την Γενική Ένωση Εργαζομένων 

Παλαιστίνης , κάνοντας περιηγήσεις στα Ιεροσόλυμα , τις πόλεις , τους 

χώρους κατασκηνώσεων( camps) και παρακολουθώντας τον  ρατσιστικό 

διαχωριστικό τοίχο από κοντά.  

Έγινε επίσης επίσκεψη  στον τάφο του μάρτυρα ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ και 

τοποθετήθηκε στεφάνη με λουλούδια στον τάφο του μάρτυρα, ακόμη 

επισκεφθήκαν το αρχηγείο του αείμνηστου μάρτυρα Γιάσερ Αραφάτ , 

όπου σας τίμησε η προεδρία. 

Ήσασταν οι πρώτοι που σας επιτράπηκε να εισέλθετε στο γραφείο του 

διοικητή Abu Amar μετά την αναχώρηση του.  

Σας ευχαριστούμε για τις θέσεις σας και την στήριξη  που δείξατε και 

προσφέρετε  για την Παλαιστινιακή υπόθεση και την απεριόριστη 

αλληλεγγύη σας προς στο παλαιστινιακό λαό, που εκφράζει τις αρχές σας 

, τις καθιερωμένες αξίες και το πνεύμα της διεθνιστικής αλληλεγγύης με 

τα δικαιώματα και τα αιτήματα των λαών για το δικαίωμα τις 

αυτοδιάθεσης. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η σχέση μας και ο κοινός μας αγώνας θα 

συνεχιστεί και φιλοδοξούμε να την ενισχύσουμε περαιτέρω και να 

εντείνουμε την συνεργασία για την κάλυψη των συγχρόνων αιτημάτων 

για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαών 

μέσα από τις συνεχές εξελίξεις και τις  δυσκολίες που υπάρχουν 

παγκοσμίως. 

Ευχόμαστε επιτυχία στο συνέδριο σας για ό,τι είναι προς το συμφέρον 

του λαού μας  της εργατικής τάξης και των διεθνών εργατικών 

κινημάτων.  

Ζήτω ο αγώνας των καταπιεσμένων λαών, ζήτω η Ομοσπονδία της ΠΕΟ .  

Ζήτω η Γενική Εργατική Ένωση Παλαιστίνιων Εργατών. 

Ζήτω η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. 



Ζήτω η Εργατική Τάξη.  

Γενικός Γραμματέας  

Abdul Qader Abdullah. 

 


