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Δήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του WCC/ΠΣΕ σχετικά με τις Απειλές 

κατά της Δίκαιης Ειρήνης στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και κατά της 

Χριστιανικής Παρουσίας στους Αγίους Τόπους 

( από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ, 15-18 Ιουνίου 2022) 

 

Η κεντρική επιτροπή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, που συνήλθε στη 

Γενεύη της Ελβετίας, στις 15-18 Ιουνίου 2022, παρατηρεί με βαθιά ανησυχία ότι τα 

πρόσφατα γεγονότα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη ανέδειξαν τα αυξανόμενα 

εμπόδια για μια δίκαιη ειρήνη στην περιοχή και τις κλιμακούμενες απειλές κατά της 

χριστιανικής παρουσίας στον τόπο της γέννησης, της διακονίας, του θανάτου και 

της ανάστασης του Χριστού. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών, οι τοπικοί Αρχηγοί Εκκλησιών 

εξέδωσαν τουλάχιστον επτά ανακοινώσεις που υπογραμμίζουν τις απειλές από τις 

επιθέσεις εξτρεμιστικών ομάδων κατά κληρικών και εκκλησιαστικών 

εγκαταστάσεων, τους ισραηλινούς περιορισμούς απέναντι στην ελευθερία της 

θρησκείας και την πρόσβαση σε ιερούς τόπους και άλλες ενέργειες που απειλούν 

αυτό το Status Quo και την πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική ταυτότητα της 

Ιερουσαλήμ. Στην πρώτη τέτοια δήλωση στις 13 Δεκεμβρίου 20211, οι τοπικοί 

Αρχηγοί Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ κάλεσαν τις κατοχικές αρχές να: 

  “Aντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούν οι ριζοσπαστικές ομάδες 

στην Ιερουσαλήμ τόσο κατά της χριστιανικής κοινότητας όσο και κατά του 

κράτος δικαίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης ή θεσμός δεν θα 

πρέπει να ζει κάτω από την απειλή βίας ή εκφοβισμού» και να 

 “Ξεκινήσουν τον διάλογο για τη δημιουργία μιας ειδικής ζώνης χριστιανικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της Χριστιανικής 

Συνοικίας στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

ο μοναδικός χαρακτήρας και η κληρονομιά (αυτής της περιοχής) θα διατηρηθεί 

για χάρη της ευημερίας της τοπικής κοινότητας, της εθνικής ζωής και του 

ευρύτερου κόσμου». 

Παρόλα αυτά, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν μια ραγδαία επιδείνωση της 

κατάστασης. Για παράδειγμα, οι πιο επίσημες θρησκευτικές τελετές των 

εκκλησιών-μελών διακόπηκαν, παρεμποδίστηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις 

απαγορεύτηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας του 2022. Πιο πρόσφατα, 

στις 9 Ιουνίου 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε την προσπάθεια 
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του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου να ακυρώσει μια απόφαση του 2017 που έδωσε 

στην ισραηλινή οργάνωση των εποίκων Ateret Kohanim το δικαίωμα στις 

απαλλοτριωμένες εκκλησιαστικές περιουσίες στην Πύλη Jaffa (New Imperial Hotel 

και Petra Hotel) μετά από άκρως αμφιλεγόμενες και αμφισβητούμενες συναλλαγές 

το 2004.  Οι σχετικές περιουσίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του 

«αποτυπώματος» της χριστιανικής παρουσίας στην Ιερουσαλήμ. Οι συνέπειες 

αυτής της απόφασης αναμένονται να είναι καταστροφικές για την Εκκλησία και για 

τη χριστιανική κοινότητα, υπονομεύοντας σοβαρά την ταυτότητα της χριστιανικής 

συνοικίας της πόλης. 

Τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου, Ισραηλινοί εξτρεμιστές εισέβαλαν στο 

παρεκκλήσι της Πεντηκοστής του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στο όρος Σιών, μια 

τοποθεσία που έχει συχνά υποστεί επιθέσεις, βανδαλισμούς και παραβιάσεις από 

τέτοιους ριζοσπάστες. Ωστόσο, δεν έγιναν συλλήψεις ή άλλες ενέργειες επιβολής 

του νόμου σε βάρος των δραστών. Τέτοιες επιθέσεις συνεχίζονται λόγω της 

ατιμωρησίας που απολαμβάνουν οι δράστες. 

Επιπλέον, η έλλειψη λογοδοσίας για το προσωπικό του IDF που θεωρείται 

πιθανότατα υπεύθυνο για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh στις 

11 Μαΐου 2022 έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αντίδραση (του Ισραήλ) 

αναφορικά με τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, κατά τις οποίες 

σκοτώθηκαν Παλαιστίνιοι υπεύθυνοι για τέτοιες επιθέσεις, κατεδαφίστηκαν τα 

σπίτια τους και εκτοπίστηκαν οι οικογένειες τους. Οι διακρίσεις κατά των 

Παλαιστινίων είναι απροκάλυπτες και συστημικές και η συνεχιζόμενη κατοχή μισού 

αιώνα συνεχίζει να έρχεται σε αντίθεση με την ισοτιμία στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν κάτω από 

αυτό το σύστημα ελέγχου, ενώ παράλληλα η ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας 

συνεχίζει να αντικατοπτρίζει σκανδαλώδη διπλά μέτρα και σταθμά . 

Εν τω μεταξύ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Sheikh Jarrah2, Khan Al-Khalil και αλλού, 

πολλές παλαιστινιακές κοινότητες εξακολουθούν να απειλούνται με αναγκαστικό 

εκτοπισμό. Συγκεκριμένα, 1.200 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 500 παιδιών, 

απειλούνται με έξωση και κατεδάφιση των σπιτιών τους στη Ζώνη βολής 918 του 

Masafer Yatta3, στη Χεβρώνα. Στις 4 Μαΐου 2022 με απόφαση του, το Ανώτατο 

Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε την αναφορά των κατοίκων. Αυτή η απόφαση 
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θέτει τη βάση για τη μεγαλύτερη βίαιη μεταφορά Παλαιστινίων από την αρχή της 

κατοχής του 1967 και συνιστά μία σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Η Ισραηλινή Πολιτική 

Διοίκηση κινήθηκε γρήγορα μετά την απόφαση του Δικαστηρίου και στις 11 Μαΐου 

2022 κατεδάφισε ήδη 19 σπίτια, αποθήκες και στάβλους ζώων που ανήκαν στην 

παλαιστινιακή κοινότητα. 

Εξαιτίας των ανωτέρω, η Κεντρική Επιτροπή: 

Εκφράζει τη βαθιά της αλληλεγγύη προς τις εκκλησίες-μέλη και τους χριστιανούς 

της περιοχής στη ζωή και το έργο τους, διατηρώντας ζωντανή τη χριστιανική πίστη 

και μαρτυρία στους Αγίους Τόπους, καθώς και προς όλους τους ανθρώπους της 

περιοχής. 

Προτρέπει όλες τις εκκλησίες-μέλη και τους οικουμενικούς εταίρους, τα μέλη των 

εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων και όλους τους ανθρώπους με καλή 

θέληση να υποστηρίξουν τις εκκλησίες και τις χριστιανικές κοινότητες στους Αγίους 

Tόπους ως βασικά συστατικά της ποικιλόμορφης πολυθρησκευτικής και 

πολυπολιτισμικής φύσης της στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής 

παρουσίας. 

Χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες σχέσεις του WCC με τη Διεθνή Εβραϊκή Επιτροπή 

Διαθρησκευτικών Διαβουλεύσεων (IJCIC) και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) 

και τις ευκαιρίες που παρέχουν για διάλογο πάνω σε αυτά τα θέματα. 

Καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές του Ισραήλ να διασφαλίσουν ίσα ανθρώπινα 

δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους που ζουν υπό την ευθύνη τους και να 

διασφαλίσουν την απόδοση (ποινικών) ευθυνών για τις επιθέσεις και τις 

παραβιάσεις κατά των Παλαιστινίων, κατά των ιερών τόπων, των εκκλησιών, των 

χριστιανικών κοινοτήτων, των μουσουλμάνων και άλλων ομάδων, και την 

εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης σε χώρους λατρείας και ιερούς τόπους. 

Απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας, σε όλες τις εκκλησίες 

και τους οικουμενικούς εταίρους μέλη του WCC, και σε όλους τους ανθρώπους 

καλής θέλησης να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο και να μιλήσουν ενάντια στις 

επικείμενες εξώσεις στο Masafer Yatta και στην απειλή άλλων εκτοπισμών  

παλαιστινιακών κοινοτήτων που ζουν στα κατεχόμενα εδάφη. 

Εκφράζει βαθιά λύπη που τόσα πολλά προφανώς ανυπέρβλητα εμπόδια έχουν 

τεθεί στον δρόμο της μακροχρόνιας δέσμευσης και επιθυμίας για μια δίκαιη λύση 

δημιουργίας δύο κρατών σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα και την καθιερωμένη 

πολιτική του ΠΣΕ. 
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Επαναλαμβάνει τη συνεχή έκκληση του WCC για τερματισμό της κατοχής και για 

ίσα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους στην περιοχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση από τα αγγλικά του κειμένου της Δήλωσης εκπονηθείσα από την Ευθαλία Παππά, 

συνεργάτιδα της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. 


