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Άμεση απόσυρση της ΣΤΑ.ΣΥ. από το έργο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
Ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (σε συνεργασία και με την αιματοβαμμένη
χούντα του Σίσι στην Αίγυπτο) εμφανίζεται ως μια ακόμα «διπλωματική επιτυχία» της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, η κυβέρνηση Τσίπρα αποδεικνύεται ο καλύτερος
συνεργάτης του κράτους-απαρτχάιντ του Ισραήλ σε μια στιγμή που σχεδόν καθημερινά
δολοφονούνται Παλαιστίνιοι σε διαμαρτυρίες στην Γάζα, ενώ ο παλαιστινιακός λαός
στερείται ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματα παροχής νερού και ενέργειας στα
κατεχόμενα εδάφη. Ακόμα και οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν είχαν τολμήσει να
προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό συνεργασίας με την ακροδεξιά, ρατσιστική κυβέρνηση του
Ισραήλ.
Η κατασκευή μετρό/τραμ στους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς της
κατεχόμενης ανατολικής Ιερουσαλήμ είναι ένα έργο που θα δημιουργήσει ένα ακόμα
τετελεσμένο στην παράνομη (ακόμα και σύμφωνα με τον ΟΗΕ) κατοχή. Είναι απαράδεκτο
που ελληνικές εταιρίες (όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) συμμετέχουν στο έργο, αλλά το πλέον
εξοργιστικό είναι ότι και το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών και η κρατική ΣΤΑ.ΣΥ. έχουν
δηλώσει επίσης συμμετοχή στην εκτέλεση του έργου. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική
κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν έμπρακτα την βίαιη προσάρτηση των παλαιστινιακών
εδαφών και αναγνωρίζουν στην πράξη τους εποικισμούς σε κοινή γραμμή με τον Ντόναλντ
Τραμπ και ακροδεξιές κυβερνήσεις.
Η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ είναι προσβολή
για τους αγώνες του λαού για ειρήνη και δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να προωθήσει
τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, δεν διστάζει να εμπλέξει την Ελλάδα και στα
στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ, όπως φαίνεται και από την είδηση –που δεν διαψεύστηκεγια την κατασκευή κοινού ραντάρ Ελλάδας-Ισραήλ στην Ανατολική Κρήτη (η πρώτη φορά
που παραχωρείται στρατιωτική εγκατάσταση σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ)!
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Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα κάθε ελληνική συμμετοχή
στην κατασκευή του τραμ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
Όχι στον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ.
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
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