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Πρώτη παρέμβαση: 
ένας άλλος δρόμος υπάρχει 
 

 
Πρώτοι χρόνοι 

 
 

1. Αρχικοί λόγοι της πρωτοβουλίας μας 
 

 
Αυτή η κίνηση προήλθε από μία αγωνιστική παρέμβαση που 
έγινε σε μία λαϊκή αγορά το Δεκέμβριο 2014 και συνεχίστηκε 
κάθε Κυριακή επί δύο ολόκληρα χρόνια. 
  Η αρχική μας ιδέα ήταν να βροντοφωνάξουμε το σύνθη-
μα: «Παλαιστίνη – Ισραήλ, μία μόνο χώρα, με ένα μόνο Κρά-
τος», ενάντια στην «ψευδολύση» των δύο Κρατών, ψευδαί-
σθηση την οποία όλος ο κόσμος μπορούσε να διαπιστώσει 
ήδη, δεδομένου του αδιάκοπα συνεχιζόμενου εποικισμού 
από την πλευρά του Ισραηλινού Κράτους. Για μας ήταν φα-
νερό ότι η εμμονή σ αυτό το ψεύτικο σύνθημα – με το οποίο 
συνδέεται άμεσα η λέξη «λύση», που παρουσιάζει την παλαι-
στινο-ισραηλινή κατάσταση σαν ένα πρόβλημα «διευθέτη-
σης» μιας διαφοράς μεταξύ δύο ισότιμων και ίδιας φύσεως 
κοινοτήτων – δεν εξυπηρετεί, από τη μία διάσκεψη στην άλ-
λη, παρά μόνον τη συντήρηση μιας κατάστασης, η οποία δί-
νει το χρόνο στο Ισραήλ να συνεχίζει την εποικιστική του 
πολιτική και συγχρόνως να εξουθενώνει σιγά σιγά τον πα-
λαιστινιακό λαό. 
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  Η εμμονή όμως σ αυτό το ψευδοσύνθημα, που επικρατεί 
και μέσα στις τάξεις του διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης 
για τον λαό της Παλαιστίνης, μας έκανε να πιστεύουμε πως 
αποτελεί την ουσιαστική αδυναμία αυτού του κινήματος: ο 
καθαρά αμυντικός προσανατολισμός είναι αυτό που χαρα-
κτηρίζει σαφώς τη λέξη «αντίσταση». Η καταγγελία, προ-
καλεί την αντίσταση του άλλου αφενός – και τελικά, η συμ-
βατική και αφελής εμμονή στο ψευδοσύνθημα των «δύο Κρα-
τών» δε φανερώνει τίποτε άλλο παρά μόνο την αρνητική 
πλευρά αυτού του κινήματος: καταγγελία, αντίσταση. Αυτό 
φάνηκε καθαρά στις μεγάλες διαδηλώσεις συμπαράστασης 
που έγιναν στη Γαλλία κατά της ισραηλινής επίθεσης ενα-
ντίον της Γάζας. Εδώ είχαμε το παράδοξο μιας μεγάλης κι-
νητοποίησης – επιθετικής και ενθουσιώδους, παρά την απα-
γόρευση αυτών των διαδηλώσεων από την γαλλική κυ-
βέρνηση – αλλά όμως με συνθήματα σαφώς αμυντικά. 
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  Σ’ αυτές τις διαδηλώσεις θέλαμε πρωτίστως να τονίσουμε 
τη σημασία των θετικών συνθημάτων. Να πούμε αυτό που 
θέλουμε, όχι απλώς να καταγγείλουμε ή να καλέσουμε σε 
«αντίσταση». Αυτό το σημείο ακριβώς είναι για εμάς θεμε-
λιώδες. Γιατί από πού αλλού προέρχεται η δύναμη του λαού; 
Ο λαός δεν έχει ούτε την οικονομική ευχέρια, ούτε τη στρα-
τιωτική ισχύ, ούτε και τη συμπαράσταση των Κρατών και 
των διεθνών οργανισμών, που είναι στην υπηρεσία των κα-
ταπιεστών, κάτι που σήμερα είναι ολοφάνερο. Συνεπώς, η 
δύναμη του λαού είναι καθαρά θέμα πολιτικής, κάτι που 
είναι εφικτό, γιατί η αλήθεια είναι με το μέρος του και όχι με 
το μέρος του αντιπάλου του. Αυτό δε που χαρακτηρίζει την 
πολιτική ισχύ, είναι η ικανότητα να συγκεκριμενοποιείται με 
συνθήματα επιθετικά, γιατί αφορούν μία δεδομένη κατά-
σταση που είναι αληθινή. Αυτό σημαίνει, όχι μόνον «αντί-
δραση για», αλλά αντίθετα επίθεση με ιδέες, με απόψεις και 
με ικανότητα προβολής συνθημάτων που θα μπορέσουν να 
προχωρήσουν τις γραμμές του μετώπου μας.  
 Ο δεύτερος λόγος που ξεκινήσαμε αυτό το κίνημα, ήταν 
ότι δε θέλαμε να αφήσουμε την κατοχή του εδάφους στη μό-
νιμη προπαγάνδα του γαλλικού Κράτους, το οποίο όχι μόνο 
υποστηρίζει καθαρά την εποικιστική πολιτική του Ισραήλ, 
αλλά επιπλέον χρησιμοποιεί την παλαιστινο-ισραηλινή δια-
φορά για να προκαλέσει μέσα στη Γαλλία μία κρίση ταυτό-
τητας. Προβάλλει θέμα «κοινότητας», υποβοηθώντας συνε-
χώς τη δημιουργία του, και το διαχωρισμό φαντασιακών 
«κοινοτήτων» που σιγά σιγά σχηματίζονται από την κοι-
νωνική θέσμιση η οποία ενθαρρύνεται συνεχώς.  
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 Είμαστε όλοι στη λαϊκή αγορά την ημέρα της γνωστής 
διαδήλωσης «Είμαι Charlie» - όλος ο κόσμος γνωρίζει την 
πρώτη σειρά από τη φωτογραφία αυτής της διαδήλωσης. 
  Είμαστε ευχαριστημένοι που βρεθήκαμε αυτή την ημέρα 
στη λαϊκή αγορά, μαζί με ανθρώπους χαρούμενους που μας 
είδαν. Στην άλλη διαδήλωση όχι μόνο δεν είμασταν, αλλά με 
θετική διάθεση προτιμήσαμε να συζητήσουμε με τους ανθρώ-
πους της λαϊκής αγοράς την παλαιστινο - ισραηλινή κατά-
σταση, προκειμένου να σκεφτούμε και να βρούμε μαζί τη σω-
στή και δίκαιη άποψη που συμφωνεί με την πραγματικότητα. 
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2 Η παρέμβαση στην αγορά και τα θέματα  
που προέκυψαν 

 

 
Αλλάξαμε το αρχικό μας σύνθημα: «Παλαιστίνη-Ισραήλ, μία 
μόνο χώρα, με ένα μόνο Κράτος», σε «Παλαιστίνιοι-Ισραηλι-
νοί, μία μόνο χώρα, με ένα μόνο Κράτος». Αυτό έγινε επειδή 
η αναφορά (επισήμανση) «Παλαιστίνη-Ισραήλ» μπορεί να 
ακουγόταν ως μία υπονοούμενη (έμμεση) αναγνώριση του 
Ισραηλινού Κράτους, που θέλει άλλωστε «μία μόνο χώρα, με 
ένα μόνο Κράτος», δηλαδή ένα μεγάλο Ισραήλ, που σήμερα 
υπάρχει στην πραγματικότητα και κατέχει το σύνολο της 
χώρας «Παλαιστίνη». Είναι θεμελιώδες να συμφωνήσουμε 
εξαρχής ότι θέλουμε να μιλήσουμε για μία κατάσταση, ήτοι 
χώρα, πριν αντιμετωπίσουμε το Κράτος, άρα και για αν-
θρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, παλαιστί-
νιους και ισραηλινούς. 

 

 
 

Αφίσα, «παλαιστίνιοι-ισραηλινοί», στην αγορά 
 


