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Για μια ακόμη φορά η Μέση Ανατολή, με επίκεντρο αυτήν τη φορά το Ισραήλ και 

την Παλαιστίνη, βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. 

Επισημαίνουμε τα εξής σημεία: 

1. Παρά το γεγονός ότι αυτή η σύγκρουση μπορεί να συμβαίνει για τον έλεγχο 

εδαφών, υπάρχουν εξωτερικά  συμφέροντα που έχουν μεγάλα οικονομικά οφέλη σε 

βάρος των ανθρώπινων ζωών. 

2. Η ρίψη πυραύλων στο έδαφος του άλλου αποτελεί μία βίαιη εγκληματική ενέργεια 

και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται στα διεθνή δικαστήρια. 

3. Το μέλλον της κάθε περιοχής πρέπει να αποφασίζεται από εκείνους που ζουν στα 

συγκεκριμένα εδάφη και σε αυτήν την διαδικασία δεν πρέπει να παρεμβαίνουν 

εξωτερικά συμφέροντα. 

4. Εάν η κατάσταση ήταν αντεστραμμένη και οι Ισραηλινοί, αντί των Παλαιστινίων, 

ήταν οχυρωμένοι σε αυτήν την ανοικτή φυλακή, όπως τη Λωρίδα της Γάζας και τη 

Δυτική Όχθη, οι  Δυτικές Δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα το ανέχονταν. 

Η θέση μας λοιπόν, υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, είναι η εξής: 

1. Δεν υποστηρίζουμε την κυβέρνηση και το στρατό ούτε του Ισραήλ ούτε και των 

Παλαιστινίων. Αντίθετα στηρίζουμε τους άμαχους που ζουν και στις δύο πλευρές και 

που δε θέλουν ούτε πόλεμο ούτε βία στις κοινότητές τους. 

2. Κάνουμε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και για τον προοδευτικό 

αφοπλισμό και των δύο πλευρών (συμβατικού και πυρηνικού αφοπλισμού στην 

περίπτωση του Ισραήλ), που να εποπτεύεται από ουδέτερες χώρες οι οποίες δεν έχουν 

κανένα οικονομικό ή στρατιωτικό συμφέρον στην περιοχή και για ένα άμεσο 

εμπάργκο και προς τις δυο πλευρές στην αγορά όπλων. 

3. Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να βάλουν σε κίνηση ειρηνευτικές 

συνομιλίες, εκεί όπου δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις σε ισχύ, και 

4. Καλούμε όλα τα μέρη να συμμετάσχουν στην επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για μια απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα ζώνη στη Μέση Ανατολή με στόχο 

τον αφοπλισμό της περιοχής μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

5. Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να αποκηρύξουν τη χρήση του πολέμου ως 

μέσο επίλυσης των διαφορών. 

Στον Κόσμο χωρίς Πολέμους και Χωρίς Βία το όραμά μας δεν είναι η δημιουργία 

ενός ή δύο κρατών στα εδάφη που σήμερα καταλαμβάνονται από το Ισραήλ και την 

Παλαιστίνη, αλλά μάλλον η δημιουργία ενός Παγκόσμιου Ανθρώπινου Έθνους χωρίς 

σύνορα και κανενός είδους περιορισμό για τους ανθρώπους. Παρ “όλα αυτά, μέχρι 

αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα πιστεύουμε ότι είναι οι άνθρωποι της 

περιοχής που πρέπει να αποφασίσουν για τη διοίκηση τους, και, εάν θεωρούν ότι τα 

δύο κράτη είναι καλύτερα από ένα, θα υποστηρίξουμε μια τέτοια λύση. Είναι σαφές 

ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται από ανθρώπους που ζουν σε μία αφοπλισμένη και 

ειρηνική κοινωνία δεν θα οδηγήσει στην ανέγερση τοίχων που διαιρούν τους 



ανθρώπους και τους αναγκάζουν να ζουν συγκεντρωμένοι κάτω από απάνθρωπες 

συνθήκες. 

Τέλος, για όσους εμάς από έξω που θέλουμε να βοηθήσουμε και για εκείνους από 

μέσα που θέλουν να βάλουν ένα τέλος στη βία, λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα 

που ο καθένας μας μπορεί να κάνει είναι να βοηθήσει στη διαδικασία συμφιλίωσης. 

«Το να συμφιλιώνεσαι δεν είναι ούτε να ξεχνάς, ούτε να συγχωρείς, είναι να 

αναγνωρίζεις όλα όσα έχουν συμβεί και να συμβάλλεις στο σπάσιμο του φαύλου 

κύκλου της μνησικακίας. Είναι να βλέπεις μία κατάσταση, αναγνωρίζοντας τα λάθη 

τα δικά σου και των άλλων. Για να συμφιλιωθείς με τον εαυτό σου προσπάθησε να 

μην παίρνεις τον ίδιο δρόμο δύο φορές, αλλά και πάλι να είσαι ανά πάσα στιγμή 

έτοιμος να επανορθώσεις δυο και τρεις φορές για τις αδικίες που έχεις κάνει. » 

Αν εμείς, μέσα και έξω από την περιοχή, μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν τη στάση 

θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να φέρουμε ένα μη βίαιο τέλος σε αυτό το 

φοβερό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας. 

Δεν είμαστε αφελείς, και συνειδητοποιούμε ότι η θέση αυτή είναι απίθανο να 

εισακουστεί από εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι η θέση μας δεν είναι ηθικά σωστή και η ελπίδα μας είναι ότι ένα μήνυμα 

συμφιλίωσης και μη-βίας θα εισακουστεί στην περιοχή και θα δώσει έμπνευση στις 

νεότερες γενιές να βρουν έναν νέο τρόπο εξόδου από αυτήν την απελπιστική 

κατάσταση. 
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