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Δελτίο Τύπου 250 / 27-2-2018
Θέμα : Παλαιστίνη: Ένα μέτρο με …… δυο σταθμά

Ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Μρουάν Τουμπάσι, με δελτίο τύπου
της 25ης Φεβρουαρίου, κατηγορεί το Ισραήλ πως με τα μέτρα που λαμβάνει,
υπονομεύει την Χριστιανική παρουσία στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα
με τον Παλαιστίνιο Πρέσβη, η ψήφιση του νομοσχεδίου των εκκλησιαστικών
εκτάσεων στο ισραηλινό κοινοβούλιο, επιτρέπει στην ισραηλινή κυβέρνηση να
κατασχέσει και να διαχειριστεί γη, περιουσία και επιχορηγήσεις των Εκκλησιών.
Τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ που εστιάζουν στη χριστιανική παρουσία στην
Ιερουσαλήμ, παραβιάζουν κατάφωρα το Status Quo των σχέσεων μεταξύ αστικών
και εκκλησιαστικών αρχών από το 1757 το οποίο επιβεβαιώνεται με συνεχείς
Συνθήκες σχετικά με το ειδικό καθεστώς των Ιερών Χώρων.
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Αναφερόμενος στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την
Ιερουσαλήμ καθώς και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ο πρέσβης τόνισε
πως αυτά επιβεβαιώνουν την ακυρότητα των αποφάσεων και των ενεργειών του
Ισραήλ, όσον αφορά την Ιερουσαλήμ και καλεί την κυβέρνηση και την Εκκλησία
της Ελλάδας, καθώς και την Ε.Ε., αλλά και τις χώρες όλου του κόσμου, να θέσουν
τέρμα στα παράνομα μέτρα και τις πολιτικές απαρτχάιντ της κυβέρνησης του
Ισραήλ.
Τέλος ο Πρέσβης αναφέρει ότι η πολιτική αυτή του Ισραήλ, είναι απόρροια της
ανακοίνωσης του Αμερικανού Προέδρου, στις 6/12/2017 ότι θα αναγνωρίσει την
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Το ΠΑΚΟΕ, από την πλευρά του, συμμερίζεται την θέση της
Παλαιστινιακής αρχής να είναι αυτοκέφαλες οι όποιες θρησκευτικές
οντότητες. Πρέπει όμως και αυτές, από την πλευρά τους, να είναι
νόμιμες και συνεπείς, εάν βέβαια οι όποιες περιουσίες τους εντάσσονται
σε Ισραηλινά εδάφη.
Βέβαια με την ευκαιρία, το ΠΑΚΟΕ συμπαρίσταται στον Παλαιστινιακό
λαό που δικαιωματικά διεκδικεί το δικό του αυτόνομο κράτος.

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

