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Σχόλιο σχετικά με τη Σύνοδο Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου με παρουσία ΗΠΑ
Η τριμερής σύνοδος Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου, με την παρουσία και επίβλεψη των ΗΠΑ, που
διεξήχθη στην Ιερουσαλήμ στις 20 Μαρτίου, μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί στους λαούς
της περιοχής. Πίσω από τα όμορφα λόγια για ευημερία, σταθερότητα και ασφάλεια του
ακροδεξιού Μπ. Νετανιάχου, του Αλ. Τσίπρα, του Ν. Αναστασιάδη και του υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μ. Πομπέο φανερώνονται:
●

●

η αδίστακτη δίψα των πολυεθνικών και του κεφαλαίου της περιοχής να
εκμεταλλευτούν τα υποθαλάσσια ενεργειακά κοιτάσματα της Ν.Α. Μεσογείου, χωρίς να
διστάζουν μπροστά στις απειλές για την ειρήνη, τους κινδύνους για το περιβάλλον και την
λεηλασία των φυσικών πόρων.
η επικίνδυνη όξυνση των ανταγωνισμών μεταξύ των ισχυρών καπιταλιστικών
κρατών και ιμπεριαλιστικών μπλοκ, με τον Πομπέο να ονοματίζει Ρωσία και Κίνα και
να δίνει στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου σαφέστατα ανάλογο περιεχόμενο. Εξάλλου
το τελικό Ανακοινωθέν της Συνόδου αναφέρει: «Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν τη
συνεργασία, να υποστηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια και να
αντισταθούν σε κακόβουλες επιρροές στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή».

Τίποτα το θετικό δεν έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, στην
Κύπρο αλλά και στις άλλες χώρες από τα σχέδια του ιμπεριαλισμού και των
αστικών τάξεων και κυβερνήσεων της περιοχής. Κάθε «προστασία» από τις ΗΠΑ (τους
«φονιάδες των λαών»), την ΕΕ και το σιωνιστικό Ισραήλ στις ενεργειακές επιδιώξεις
Λευκωσίας και Αθήνας είναι όχι μόνο απαράδεκτη και επικίνδυνη, όχι μόνο τροφοδοτεί τον
αντιδραστικό και άδικο και από τις δύο πλευρές ανταγωνισμό των αστικών τάξεων
Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά όπως αποκαλύπτεται ήδη εντάσσεται σε ένα πολύ γενικότερο
σχέδιο εξυπηρέτησης ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, σε βάρος των λαών. Κι επειδή στο
παζάρι θα μπει ξανά και το Κυπριακό, η ζωή έχει δείξει πως οι δύο κοινότητες του νησιού θα
ζήσουν ειρηνικά μόνο απελευθερωμένοι από προστάτες και πολυεθνικές.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για την προώθηση αυτής της
τυχοδιωκτικής και αντιδραστικής πολιτικής, με την οποία συναινούν οι ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και τα
υπόλοιπα αστικά κόμματα.
●

●

●

Όχι στους επικίνδυνους άξονες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου, υπό την κηδεμονία των
ΗΠΑ.
Όχι στις εξορύξεις που φέρνουν κέρδη στις πολυεθνικές, αλλά μαυρίζουν το περιβάλλον και
τη ζωή μας.
Να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις, να σταματήσει κάθε στρατιωτική εμπλοκή

εκτός συνόρων, αποχώρηση από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
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