
Αγαπητθ Άχεντ, 

Είμαστε μαθητζς του 1ου ΓΕΛ Καισαριανής, στη γειτονική Ελλάδα.  

Σου ςτζλνουμε μινυμα αλλθλεγγφθσ για το δίκαιο αγϊνα ςου και απαιτοφμε τθν 
άμεςθ απελευκζρωςι ςου και όλων των παλαιςτινίων αγωνιςτϊν από τισ φυλακζσ 
του Ιςραιλ. Στο πρόςωπό ςου βλζπουμε τον παλαιςτινιακό λαό και είμαςτε 
απζναντι ςτθν επίκεςθ που δζχεςτε τα τελευταία 70 χρόνια από το κράτοσ του 
Ιςραιλ, με καταπάτθςθ των εδαφϊν ςασ, με κατεδαφίςεισ ςπιτιϊν, με 
βομβαρδιςμοφσ, δολοφονίεσ ακόμθ και γυναικϊν και παιδιϊν, με ςυλλιψεισ και 
φυλακίςεισ, με φτϊχια και προςφυγιά. 

Στθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ αποφαςίςαμε να αςχολθκοφμε με τισ αγωνιςτικζσ 
κινθτοποιιςεισ των νζων, ςτα πλαίςια μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ. Όταν 
πλθροφορθκικαμε τθ ςφλλθψι ςου και αργότερα τθ φυλάκιςι ςου, αποφαςίςαμε 
να ενςωματϊςουμε ςτθν εργαςία μασ το δικό ςου αγϊνα, δθλαδι τον αγϊνα των 
νζων τθσ Παλαιςτίνθσ. Νιϊκουμε κυμό και οργι για το άδικο. Δεν μποροφμε να 
ανεχτοφμε τθν προκλθτικι ςτιριξθ τθσ ιςραθλινισ κατοχισ, από ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ. 
Ζθτάμε από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ να αναγνωρίςει άμεςα το παλαιςτινιακό 
κράτοσ. Ζθτάμε τθν άμεςθ αποχϊρθςθ των ιςραθλινϊν από τα παλαιςτινιακά 
εδάφθ. 

Στθν Ελλάδα εμείσ οι νζοι αγωνιηόμαςτε για μια καλφτερθ ηωι, είμαςτε αντίκετοι με  
τισ  πολιτικζσ που γεννοφν και ςτθρίηουν τθν ανιςότθτα, τθν καταπάτθςθ 
δικαιωμάτων και τον ιμπεριαλιςτικό πόλεμο. Με τον θρωιςμό ςου και τθν 
αποφαςιςτικότθτά ςου μασ γεμίηεισ με πείςμα, δφναμθ και κζλθςθ, να ςυνεχίςουμε 
πιο δυνατά τον αγϊνα μασ.  

Στθν πόλθ μασ, τθν 
Καιςαριανι, τθν περίοδο τθσ 
γερμανικισ κατοχισ (1941-
1944), ςτον θρωικό χϊρο 
που ονομάηεται 
«Σκοπευτιριο», ζχουν 
εκτελεςτεί από τουσ 
γερμανοφσ ναηιςτζσ, 
εκατοντάδεσ αγωνιςτζσ που 
πάλεψαν για τθ λεφτεριά 
τθσ πατρίδασ μασ. Ανάμεςα 
τουσ ιταν και νζοι, ακόμθ 
και μακθτζσ, που με κάρροσ και αυταπάρνθςθ κυςιάςτθκαν για τα ιδανικά τουσ. 
Δεν ςκφψαν το κεφάλι, δεν ξεπουλικθκαν. Με τθ δράςθ ςου μασ κυμίηεισ τθ 
17χρονθ ΕΠΟΝίτιςςα Ηρϊ Κωνςταντοποφλου, που αγωνίςτθκε και τελικά 
βαςανίςτθκε και εκτελζςτθκε το Σεπτζμβρθ του 1944, από τουσ γερμανοφσ 
κατακτθτζσ και τουσ ζλλθνεσ ςυνεργάτεσ τουσ.  

Θζλουμε να ξζρεισ πωσ κα είμαςτε διαρκϊσ δίπλα ςου, με τθν καρδιά μασ, με τθ 
φωνι μασ και με τθ δράςθ μασ κι ασ μασ χωρίηουν κάλαςςεσ και ςτεριζσ.  

Ο αγώνας σου είναι και δικός μας αγώνας.  

«...όποιοσ για το δίκιο δεν παλεύει, ια ζει και ια πειαίνει ςαν ραγιάσ» 
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