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«Η ειρήνη δεν θα προκύψει από μία βίαιη αντιμετώπιση της βίας.»* 

Εμείς στον Κόσμο χωρίς Πολέμους και Βία έχουμε τρομοκρατηθεί παρακολουθώντας 

τον πρόσφατο»προληπτικό» πόλεμο των Ηνωμένων Εθνών: μια στρατιωτική 

επιχείρηση η οποία είναι εξίσου υποκριτική, όσο και καταδικασμένη να αποτύχει και 

να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Η κατάσταση είναι πραγματικά περίπλοκη, αλλά μπορούμε να επισημάνουμε 

ορισμένα βασικά σημεία. 

Καταγγέλλουμε: 

- Την υποκρισία των δυτικών χωρών που υποστήριζαν επί χρόνια τον Λίβυο 

δικτάτορα πουλώντας του όπλα για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και τώρα 

για τον ίδιο λόγο επιτίθενται σε αυτόν. Δείτε πώς τα γαλλικά αεροπλάνα που  

επιτίθενται σήμερα στη Λιβύη είναι τα νεότερα μοντέλα των αεριωθούμενων 

αεροπλάνων Mirage που ανήκουν στον Καντάφι! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόλις 

αυτός ο πόλεμος τελειώσει η Γαλλία θα σπεύσει να πουλήσει ακόμα νεότερα μοντέλα 

των αεροπλάνων της στην Τρίπολη. 

- Την υποκρισία των χωρών, οι οποίες αν και εκφράζουν την ανησυχία τους για την 

ευημερία των πολιτών στη Βεγγάζη δείχνουν σχεδόν πλήρη αδιαφορία για την 

ευημερία των πολιτών στο Μπαχρέιν και την Υεμένη, όπου μη βίαιοι διαδηλωτές 

σκοτώνονται και δέχονται επιθέσεις καθημερινά από τις ένοπλες δυνάμεις, για να μην 

αναφέρουμε και την Ακτή Ελεφαντοστού, όπου η δολοφονία αθώων αμάχων που 

έχουν παγιδευτεί σε έναν αγώνα εξουσίας  μεταξύ δύο προέδρων συνεχίζεται εδώ και 

μήνες. 

- Και την πολιτική των προληπτικών πολέμων. Η πολιτική αυτή, που χρησιμοποιείται 

στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, έχει οδηγήσει το στρατό των εμπλεκόμενων χωρών 

στη δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών και Ιρακινών, στη χρήση όπλων 

απεμπλουτισμένου ουρανίου αφήνοντας τους άμαχους μεγάλων περιοχών του Ιράκ 

στο έλεος του καρκίνου, προκαλώντας ελαττωματικές γεννήσεις και άλλες πολλές 

φρικαλεότητες.Και τι χειρότερο από μια κατάσταση που φαίνεται άλυτη και πιθανή 

να οδηγήσει σε είδη κυβερνήσεων που οι ΗΠΑ ειδικά ήλπιζαν να αποφύγουν. “Όταν 

εξαναγκάζεις κάτι προς μία κατεύθυνση προκαλείς το αντίθετο “.** 

Καλούμε: 

- Τις χώρες που συμμετέχουν στην επιχείρηση του ΟΗΕ να αποσύρουν αμέσως τη 

στρατιωτική υποστήριξη τους σε τέτοιες ενέργειες 

- Καλούμε τους διοικητές του λιβυκού στρατού να προστατεύσουν όλους τους 

ανθρώπους της Λιβύης – όπως ακριβώς είναι η λειτουργία τους 



- Καλούμε όλους όσους αντιτίθενται στο σημερινό καθεστώς της Λιβύης να 

καταθέσουν τα όπλα τους και να αναζητήσουν μη βίαιες μεθόδους για την επίτευξη 

των στόχων τους-συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου 

- Και καλούμε όλα τα έθνη του κόσμου να σταματήσουν αμέσως τις εμπορικές 

συναλλαγές κάθε είδους με το καθεστώς της Τρίπολης, με εξαίρεση την παροχή 

τροφίμων, των ανθρωπιστικών και ιατρικών εφοδίων – αυτό σημαίνει ΟΧΙ ΑΛΛΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 

Κάνουμε έκκληση για το τέλος όλων των δικτατορικών καθεστώτων σε ολόκληρο 

τον πλανήτη και για τη μετάβαση σε μια πραγματικά δημοκρατική μορφή 

διακυβέρνησης, πέρα από τα τυπικά δημοκρατικά μοντέλα των δυτικών κρατών, με 

βάση τις αρχές της ειρήνης, της μη-βίας, την κεντρική αξία της ανθρώπινης ζωής και 

την εξάλειψη της βίας σε όλες της τις μορφές. 

Είμαστε πραγματικά ανήσυχοι για τους αθώους πολίτες της Λιβύης που θα 

σκοτωθούν από τις επιθέσεις των Ηνωμένων Εθνών και από τις επιθέσεις των 

ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων της Λιβύης. Ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη 

και πιστεύουμε ότι αν δεν σταματήσει αμέσως θα οδηγήσει σε μια μαζική 

καταστροφή που θα επηρεάσει όλες τις χώρες της Μεσογείου και άλλες πέραν αυτής. 

*Λόγια του Σίλο στην πρώτη ετήσια γιορτή του Μήνυματος του Σίλο, στο Punta de 

Vacas, Αργεντινή , 4 Μαΐου 2004 

** Η δεύτερη αρχή της Έγκυρης  Ενέργειας, από το κεφάλαιο XIII του βιβλίου Το 

μήνυμα του Σίλο 
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