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π™ƒ∞∏§
TË˜ KATEPINA™ OIKONOMAKOY

Γ

εννηµένος στην Ιερουσαλήµ το 1936, ο
Αβραάµ Β. Γεοσούα είναι ένας από
τους σηµαντικότερους Ισραηλινούς
συγγραφείς και ένα από τα πιο δυνατά λογοτεχνικά χαρτιά διεθνώς – µάλιστα, ο πάπας
της κριτικής Χάρολντ Μπλουµ περιλαµβάνει
το έργο του στον περίφηµο «∆υτικό Κανόνα»
του, βρίσκοντας εκλεκτικές συγγένειες µε τον
Φόκνερ. Στην Ελλάδα τον γνωρίσαµε πρώτη
φορά µέσα από το αριστουργηµατικό µυθιστόρηµα «Ο κύριος Μάνι», ένα συναρπαστικό
οικογενειακό έπος που εκτείνεται από τη
Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα έως το Ισραήλ
του 20ού, παρακολουθώντας µία πτυχή της εβραϊκής περιπέτειας. Ο Γεοσούα είναι ένας
από τους συγγραφείς της «εθνικής γενιάς»
του Ισραήλ, που µε το έργο τους συνετέλεσαν
στη διαµόρφωση και τον εµπλουτισµό της ισραηλινής ταυτότητας. Ενεργό µέλος του ειρηνιστικού κινήµατος, είχε, ήδη αµέσως µετά
το τέλος του Πολέµου των Eξι Ηµερών, διακηρύξει την αντίθεσή του µε την κατοχή των
παλαιστινιακών εδαφών και τη δηµιουργία
ισραηλινών οικισµών, επιµένοντας στην ανάγκη για τη δηµιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Τη βεβαιότητά του πως
αυτή είναι και η µόνη ρεαλιστική λύση, επανέλαβε µιλώντας µας µε την ευκαιρία της επετείου των εξήντα χρόνων από την ίδρυση
του κράτους του Ισραήλ.

¶Ò˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹Â‚Ú·˚Î‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ 60 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï;
«Το 1948 η εβραϊκή ταυτότητα ήταν κατά
µία έννοια “µερική”. Eκτοτε εξελίχθηκε και
ολοκληρώθηκε. Πρώτα απ’ όλα, το 1948 οι
Εβραίοι κλήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους να ασχοληθούν µε τα προβλήµατα
και τις απαιτήσεις που εγείρει η οργάνωση ενός κράτους –να ασχοληθούν µε την οικονοµία, το στρατό, το σωφρονιστικό σύστηµα, το
ζήτηµα των µειονοτήτων, δηλαδή µε την ολότητα της ζωής. ∆εύτερον, ήταν η πρώτη φορά
που Εβραίοι κυβερνούσαν Εβραίους. Αυτό είναι κάτι πολύ πρόφατο στην ιστορία µας. Και
το τρίτο είναι πως για πρώτη φορά, Εβραίοι
που ασπάζονται διαφορετικές ιδεολογίες
κλήθηκαν να πάρουν από κοινού αποφάσεις
για το µέλλον τους, όπως συµβαίνει σε όλα τα
κράτη. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, ένας άθεος Εβραίος δεν θα συναντηθεί µε έναν ορθόδοξο Εβραίο. Ενώ στο ισραηλινό Kοινοβούλιο, οι πιστοί Εβραίοι οφείλουν να συζητήσουν µε τους αριστερούς για θέµατα όπως ο
γάµος µεταξύ οµοφυλοφίλων».
™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙÔ 2006 ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ
ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ °ÈÙ˙¿Î ƒ¿ÌÈÓ, Ô ¡Ù·‚›ÓÙ
°ÎÚfiÛÌ·Ó Â›¯Â ÂÈ, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ˆ˜
ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ
ı·‡Ì· Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Á¤ÓÓËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶ˆ˜ ¤¯·ÛÂ ÙË ÛÔ˘‰·›· Î·È
Û¿ÓÈ· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ›
ÛÂ ¤Ó· ÊˆÙÈÛÌ¤ÓÔ, ·ÏËıÈÓ¿

π™ƒ∞∏§

«O fiÏÂÌÔ˜ Ì·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ»

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË Û·˜;
«Oσον αφορά τις δηµοκρατικές κατακτήσεις, το κράτος του Ισραήλ είναι πολύ πιο δηµοκρατικό από ό,τι ήταν τα πρώτα χρόνια µετά
την ίδρυσή του. Η δηµοκρατία έχει βαθύνει,
έχει εµπεδωθεί και το βλέπουµε σε όλους
τους θεσµούς. Φυσικά υπάρχει το τεράστιο
πρόβληµα της κατοχής των παλαιστινιακών
εδαφών και των οικισµών. Ο εποικισµός µετά
τον Πόλεµο των Eξι Ηµερών ήταν ένα τεράστιο λάθος. Ο πόλεµος δεν ήταν κάτι που θα
µπορούσαµε να έχουµε αποφύγει, µας επιβλήθηκε. Oµως, η κατοχή και ο εποικισµός
είχαν αποτέλεσµα όχι µόνο να ανοίξει πολύ
βαθιά η πληγή στη σχέση µας µε τους Παλαιστινίους, αλλά να διαταραχθούν και οι σχέσεις µεταξύ µας, στο εσωτερικό της χώρας. Με
έναν τρόπο, στο Ισραήλ υπήρχαν δύο παράλληλα συστήµατα: ένα δηµοκρατικό στο εσωτερικό της χώρας κι ένα άλλο στα κατεχόµενα. Oµως αυτά τα εδάφη δεν είναι γεωγραφικά αποµακρυσµένα από το κράτος του

Ισραήλ, όπως συνέβαινε µε την Αλγερία και
τη Γαλλία, για παράδειγµα. Είναι δίπλα µας.
Είχα πάντα την αίσθηση πως η κατοχή και ο
εποικισµός διέφθειραν το Ισραήλ».

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜
·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô ·ÏÈfi˜, ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜
ÛÈˆÓÈÛÙ‹˜ ¤‰ˆÛÂ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1967 ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ÛÈˆÓÈÛÙ‹, Ô˘
Û˘Ó‰‡·˙Â ÙË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ›ÛÙË ÌÂ ÙÔÓ
ÂıÓÈÎÈÛÌfi.
«Νοµίζω πως ο σιωνισµός δεν είχε καµία
σχέση. Εξάλλου το σιωνιστικό πρόγραµµα
δεν συγκροτούσε µια ιδεολογία, ήταν µάλλον
µια πλατφόρµα για τη δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ, πάνω στην οποία συναντιούνταν διαφορετικές ιδεολογίες. Oταν ξεκινήσαµε την οργάνωση “Ειρήνη Tώρα” δεν
µας απασχολούσε ο σιωνισµός. Οι διαφωνίες
ήταν ανάµεσα στους εκπροσώπους της ∆εξιάς
που ήθελαν να παραµείνουµε στα κατεχόµενα και την Αριστερά, τους σοσιαλιστές που αγωνίζονταν για την ειρήνη. Ο Πόλεµος των

Με την ίδρυση του Ισραήλ,
η εβραϊκή ταυτότητα έγινε
πλήρης για πρώτη φορά
στην ιστορία µας
Αβραάµ Β. Γεοσούα
πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜
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Eξι Ηµερών ήταν δικαιολογηµένος, ήµασταν
σε άµυνα, αλλά οφείλαµε µετά να συµµορφωθούµε µε την απόφαση 242 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, που
προέβλεπε την ισραηλινή αποχώρηση από τα
εδάφη των Παλαιστινίων µε αντάλλαγµα την
ασφάλεια και την ειρήνη».

∏ ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ÛÙÚ·ÙˆÙÈÎ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË
Î·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ
ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·fi ÙË °¿˙·, ¤ÌÔÈ·˙Â ·Ú¯ÈÎ¿
ÌÈ· ÂÏÈ‰ÔÊfiÚ· Î›ÓËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜.
∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ
Â˘ı‡ÓË˜ Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Î·È ÔÈÔ Ë
·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿;
«Πρώτα απ’ όλα, δεν θεωρώ πως η αποτυχία ήταν πλήρης. Οι άνθρωποι ξεχνούν πως
πριν από την αποµάκρυνση των οικισµών, οκτώ χιλιάδες Ισραηλινοί ζούσαν ανάµεσα σε
ένα εκατοµµύριο Παλαιστινίους, η στρατιωτική παρουσία ήταν ασφυκτική, χάνονταν ανθρώπινες ζωές και από τις δύο πλευρές. Eπρεπε να φύγουµε από τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα γιατί δεν υπήρξε συνέχεια; Γιατί η Χαµάς
απάντησε στην κίνηση του Ισραήλ εκτοξεύοντας ρουκέτες. Αν είχαν σκεφτεί πως, εντάξει, αναγκάσαµε τους Ισραηλινούς να φύγουν,
ας δούµε τώρα πώς θα οικοδοµήσουµε καλύτερες συνθήκες ζωής στην περιοχή, τότε τα
πράγµατα θα είχαν εξελιχθεί πιο οµαλά και η
ισραηλινή κυβέρνηση θα έδειχνε µεγαλύτερη
προθυµία να αποµακρυνθεί από τη ∆υτική
Oχθη».
¶¿ÓÙˆ˜, ÂÓÒ Ô OÏÌÂÚÙ Â›¯Â ‰ÂÛÌÂ˘ÙÂ›
ÁÈ· ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹
O¯ıË Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ

τερη εκπροσώπηση στη Βουλή. Αυτό θα βοηθούσε πολύ τις προσπάθειες για την επίτευξη
της ειρήνης».

£· ‚Ï¤·ÙÂ ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ Ë
πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙˆÓ ‰‡Ô ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÙÔ˘
πÛÚ·‹Ï Î·È ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜;
«Νοµίζω πως είναι αδύνατο. Η Ιερουσαλήµ
θα πρέπει να διχοτοµηθεί. Ξέρω πως αυτό είναι µια εξαιρετικά λεπτή χειρουργική επέµβαση. Εκείνο που θα µπορούσε να γίνει, είναι
η Παλιά Πόλη –όπου και βρίσκονται οι ιεροί
τόποι των τριών µονοθεϊστικών θρησκειών–
να γίνει ένα είδος Βατικανού, να µην υφίσταται εκεί καµία εθνική κυριαρχία. Η υπόλοιπη
πόλη, όµως, θα πρέπει να µοιραστεί ανάµεσα
στα δύο κράτη».

Ô˘ Â›¯·Ó ÎÚÈıÂ› ·Ú¿ÓÔÌÔÈ, Ë
Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË
‰ÂÎ¿‰ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ.
«Ναι, είναι τροµερό. Γιατί αν ο Oλµερτ είναι ειλικρινής όσον αφορά τις προθέσεις του
για τη δηµιουργία παλαιστινιακού κράτους,
πώς εξηγείται η επέκταση των οικισµών; Κατά
τη γνώµη µου, το επέτρεψε υποκύπτοντας
στις πιέσεις της ∆εξιάς. Σκέφτεται το πολιτικό κόστος. Πρόκειται για καταστροφή. Και είναι µεγάλο λάθος και των ΗΠΑ που δεν τον
απέτρεψαν».
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜
ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰˘ÛÈÛÙ›· ·fi
ÔÙ¤, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜
AÚ·‚Â˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∏ ‰ÈÎ‹ Û·˜
·›ÛıËÛË ÔÈ· Â›Ó·È;
«Νοµίζω πως και οι δύο κοινότητες πρέπει
να αισθάνονται περήφανες, γιατί, ενώ γύρω
µας υπήρχε πάντα τόση βία και πόνος, πετύχαµε να χτίσουµε και να διατηρήσουµε µια
σχέση λεπτών ισορροπιών, στηρίζοντας τη
σχέση µας σε ένα πολύ σοφό modus vivendi.
Αλλά και οι δύο οφείλουµε να συνεχίσουµε
και να εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να
καλλιεργήσουµε περαιτέρω αυτή τη σχέση.
Φυσικά είµαστε όλοι ισότιµοι απέναντι στο
νόµο, αλλά νοµίζω πως οι Aραβες πολίτες υφίστανται διακρίσεις. Το κράτος οφείλει να
κάνει περισσότερες επενδύσεις στα χωριά
τους, να εξασφαλίσει πως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες – στον τοµέα της εργασίας,
για παράδειγµα. Και οι Aραβες πολίτες, από
την πλευρά τους, θα µπορούσαν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για µεγαλύ-

OÏÂ˜ ÔÈ ÂıÓÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È
Î·È ÛÂ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì‡ıÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë
Â›ÛËÌË IÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· –Û˘Ó‹ıˆ˜– ·Ó··Ú¿ÁÂÈ.
¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ˆ˜ ÔÈ ÓÂ·ÚÔ› ∂‚Ú·›ÔÈ Î·È
¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì‡ıÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó
ÎÏËÚÔ‰ÔÙËıÂ›;
«Νοµίζω πως οι νεαροί Ισραηλινοί, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους, είναι πρόθυµοι να εργαστούν για τη δηµιουργία των δύο
ξεχωριστών κρατών. Και έχω την εντύπωση
πως το ίδιο ισχύει και για τους συνοµήλικούς
τους Παλαιστινίους, τουλάχιστον εκείνους
που κατοικούν στη ∆υτική Oχθη. Oµως και οι
δύο πλευρές αισθάνονται αδύναµες να επιβάλουν αυτή τη λύση. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, από
την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Αραβικό Σύνδεσµο. Πρέπει να πιέσουν και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ένα συµβιβασµό, προσφέροντας ταυτόχρονα εγγυήσεις».
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ
2020 ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÏÈ˜ ÙÔ
47% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·Ìfi Î·È ÙË
ªÂÛfiÁÂÈÔ. µÏ¤ÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ˆ˜
ÌÈ· ˘·ÚÍÈ·Î‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ πÛÚ·‹Ï;
«Επιβάλλεται να έχουν δηµιουργηθεί δύο
ξεχωριστά κράτη πολύ νωρίτερα από το 2020.
Αλλά ακόµη κι αν οι Εβραίοι του Ισραήλ ήταν
δέκα εκατοµµύρια, αυτό σε τίποτε δεν θα άλλαζε το γεγονός πως οι Παλαιστίνιοι έχουν
το ιερό δικαίωµα να αποκτήσουν το δικό τους
κράτος. Η φόρµουλα για την επίλυση του
προβλήµατος υπάρχει. Ο χωρισµός µπορεί να
γίνει, τα σύνορα να χαραχτούν. Το θέµα είναι
να υπάρξει πίεση ώστε να το πετύχουµε. Κι εκεί µπορεί και πρέπει να µας βοηθήσει και η
Ευρωπαϊκή Eνωση».
Μυθιστορήµατα του Αβραάµ Β. Γεοσούα που
κυκλοφορούν στα ελληνικά (από τις εκδόσεις
«Καστανιώτη»): Σε µετάφραση της Μάγκυ Κοέν
«Ο κύριος Μάνι», «Ταξίδι στο τέλος της χιλιετίας», «Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναµικού». Σε
µετάφραση Ιακώβ Σιµπή, «Επιστροφή από τις
Ινδίες».

«√¯È ÛÙÔ˘˜
ÂÍÙÚÂÌÈÛÌÔ‡˜»
TË˜ KATEPINA™ OIKONOMAKOY

Ο

59χρονος Παλαιστίνιος καθηγητής Φιλοσοφίας, πρόεδρος του
Πανεπιστηµίου Αλ-Κουντς της
Ανατολικής Ιερουσαλήµ, Σάρι Νουσέιµπε,
ξεχωρίζει ως µία από τις φωτεινές προσωπικότητες του αραβικού κόσµου. ∆ιανοούµενος διεθνούς ακτινοβολίας, που διακρίνεται για την ανεξαρτησία και τη γενναιότητα της σκέψης του, είναι την ίδια στιγµή
πολιτικός ακτιβιστής που καταγγέλλει
τους ισραηλινούς εποικισµούς, τη βία εναντίον του λαού του, αλλά και τον παλαιστινιακό εξτρεµισµό. Το 2001-02 υπήρξε
αντιπρόσωπος της ΟΑΠ στην Ιερουσαλήµ,
αλλά σύντοµα έχασε την εύνοια του Γιάσερ Αραφάτ. Το 2003, σε συνεργασία µε
τον Aµι Αγιαλόν παρουσίασαν το σχέδιο
«Η Φωνή των Ανθρώπων», µια κοινή πρωτοβουλία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η κριτική µατιά που επεφύλασσε πάντα τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για
τους Παλαιστινίους τού έχουν χαρίσει τη
φήµη του «ενοχλητικού». Με αφορµή την
έκδοση του αυτοβιογραφικού βιβλίου του

«Once Upon a Country» («Hταν κάποτε
µια χώρα») και την επέτειο των εξήντα
χρόνων από την ίδρυση του κράτους του
Ισραήλ, ο Σάρι Νουσέιµπε µας µίλησε για
την τραγωδία της σύγκρουσης ανάµεσα
στους δύο λαούς και τη βεβαιότητά του
πως µπορούν να ζήσουν ειρηνικά στη γη
που εκτείνεται ανάµεσα στον Ιορδάνη και
τη Μεσόγειο.

™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ ˆ˜ Â›Ó·È
ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛ·È ÛÙËÓ
Ú¿ÍË ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÔ˘ Î·È Ó·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ˜ ËıÈÎfi˜ fiÙ·Ó ˙ÂÈ˜ ÛÂ
ÔÏÂÌÈÎ‹ ˙ÒÓË. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ
Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·.
¶Ò˜ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ÙÂ;
«Και στις δύο κοινότητες, όσοι ανάµεσά
µας έχουµε αίσθηση του τι σηµαίνει να έχεις ήθος, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε καταστάσεις που µας δοκιµάζουν. Σε περιπτώσεις όπου µοιάζουν να συγκρούονται το
προσωπικό συµφέρον ή το ένστικτο της αυτοσυντήρησης από τη µια πλευρά και οι οικουµενικές αξίες που ασπάζεσαι από την

Να ανταλλάξουµε το
δικαίωµα στην επιστροφή
µε το δικαίωµα στην
ελευθερία
Σάρι Νουσέιµπε

¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜
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