
ΙΣΡΑΗΛ VS ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Μια αιώνια διαμάχη  



ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 



■ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δύο λαοί, ένα κομμάτι γης,
μια αρχαία διαμάχη. Οι «αναζωπυρώσεις» συχνές, οι
αιματοχυσίες και ο θάνατος αμάχων θλιβερή
πραγματικότητα και η αδυναμία εύρεσης μιας
διπλωματικής λύσης, μετά από τόσες δεκαετίες,
σχεδόν εξοργιστική για την κοινή γνώμη. Ζητήματα
όπως η αναγνώριση και η εθνική ασφάλεια του
Ισραήλ, το καθεστώς της Ιερουσαλήμ και των
κατεχομένων εδαφών, οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, οι
οικισμοί των Ισραηλινών και η κατανομή των φυσικών
πόρων παραμένουν ακόμα άλυτα.



■ Τι μέλει γενέσθαι; Ουδείς μπορεί να
γνωρίζει. Αυτό που οφείλουμε να
μάθουμε όμως, είναι οι ρίζες του
προβλήματος, τα γεγονότα δηλαδή
τα οποία οδήγησαν την κατάσταση
σε αυτό το σημείο. Γιατί η ιστορία
μπορεί να γράφεται μεν από τους
νικητές, όμως στην περίπτωση
της Ισραηλινοπαλαιστινιακής αυτής
διένεξης, τα όρια ανάμεσα στον νικητή
και τον ηττημένο είναι δυσδιάκριτα.



■ Η Παλαιστίνη του πρώτου μισού του
1ου αι. μ. Χ. είχε την τύχη να είναι η
περιοχή που άκουσε τη διδασκαλία
του Ιησού Χριστού. Παράλληλα
αφορμές για το κήρυγμά Του ήταν οι
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και
θρησκευτικές συνθήκες που
χαρακτήριζαν αυτή τη γωνία του
μεσογειακού κόσμου. Επομένως η
γνωριμία με την ιστορία της βοηθάει
σημαντικά στην προσέγγιση της
προσωπικότητας του Χριστού. Κυρίως
οι ιδιαιτερότητες που παρουσίαζε η
Γαλιλαία και η Ιουδαία - οι κατεξοχήν
τόποι της δράσης του Κυρίου - τον
1ο αιώνα, παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον γιατί η γνωριμία με αυτές
βοηθάει στην πληρέστερη
“ανακάλυψη” του Υιού του Ανθρώπου.



■ Η επαρχία της Γαλιλαίας στην οποία
γεννήθηκε μεγάλωσε και δίδαξε ο
Ιησούς όπως και οι γειτονικές
επαρχίες της Δεκαπόλεως και
της Περαίας, ήταν κατά την εποχή
εκείνη πλήρως εξελληνισμένες καθώς
για διάστημα τριών αιώνων προ της
Ελεύσεως του Χριστού, ευρίσκοντο...
υπό την διοίκηση αρχικά
των Πτολεμαίων και αργότερα
των Σελευκιδών απογόνων της
εκστρατείας του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.

■ Η Ελληνιστική περίοδος διήρκεσε
στην....Παλαιστίνη κατά την περίοδο
332-63 π Χ. Η πλειονότητα λοιπόν
των πόλεων της Γαλιλαίας όπως και
των άλλων επαρχιών που συνόρευαν
με την Ιουδαία ήταν Ελληνιστικές
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σ’ αυτές
κατοικούσαν μόνο Έλληνες.



.
Στις ίδιες πόλεις κατοικούσαν Ιουδαίοι, Σύροι, Παλαιστίνιοι και Άραβες, όμως η οργάνωση

των πόλεων και ο τρόπος ζωής ήταν Ελληνικά. Επίσης με σύσταση τ ου Πτολεμαίου

διατάχθηκαν οι γειτονικές Ελληνικές πόλεις να υποχρεώνουν τους Ιουδαίους να τηρούν τα

έθιμα των Ελλήνων, ψήφισμα δε εξέπεσεν είς τας αστυγείτονας πόλεις Ελληνίδας

Πτολεμαίου υποτιθεμένου την αυτήν αγωγήν κατά των Ιουδαίων άγειν και σπλαγνίζειν «Β'

Μακκαβαίων». Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι καταγράφουν στην Βίβλο ότι γύρω από την Ιουδαία

υπήρχαν Ελληνικές πόλεις.



Η εποχή στην οποία αναφέρεται το απόσπασμα είναι 

περί το 170 π Χ και ο Κυβερνήτης που έδωσε την 

διαταγή να τηρούνται τα Ελληνικά έθιμα ήταν ο 

Πτολεμαίος ο Δ΄. Ακριβώς την ίδια διαταγή κατά την 

ίδια χρονική περίοδο είχε δώσει και ο φιλέλληνας 

Αρχιερέας των Ιουδαίων Ιάσων αυτή την φορά όχι για 

τις γειτονικές Ελληνικές πόλεις αλλά για τις ίδιες τις 

πόλεις  της Ιουδαίας:

Κι ο Ιάσων με την εξουσία που του δόθηκε υποχρέωσε 

τους συμπατριώτες του να ζουν όπως οι Έλληνες. 

Ακόμη και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι είχαν αρχίσει να 

ακολουθούν τον Ελληνικό τρόπο ζωής. 

Ο φιλέλλην Αρχιερέας των Ιουδαίων Yeshua ο οποίος 

μετέτρεψε το όνομά του στο Ελληνικό Ιάσων ζήτησε 

από τον Βασιλέα Αντίοχο τον Επιφανή την άδεια αλλά 

και την βοήθειά του να μετατρέψει την Ιερουσαλήμ σε 

πόλη Ελληνική ,και την έλαβε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

ίδρυσε στην Ακρόπολη της πόλης Ελληνικό Γυμνάσιο 

Παλαίστρα και Εφηβείο και ώθησε τους «κράτιστους

των εφήβων» να ακολουθούν τα Ελληνικά ιδεώδη.



■ Όπως καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη την
εποχή εκείνη ( 170 π Χ ) οι έφηβοι Ιουδαίοι
«έτρεχαν να συμμετάσχουν στην
απαγορευμένη από τον νόμο χορηγία της
παλαίστρας όταν τους καλούσε ο ήχος του
δίσκου. Περιφρονούσαν τις πατροπαράδοτες
αξίες και εκτιμούσαν αφάνταστα τις Ελληνικές
τιμές» Δύο αιώνες λοιπόν πριν από την
έλευση του Χριστού η Ιερουσαλήμ είχε
μετατραπεί σε μία πόλη Ελληνιστική. Βεβαίως
τα επόμενα χρόνια η Ελληνική ακμή
εξασθένησε με την επανάσταση των
Μακκαβαίων, όμως ο Ελληνικός σπόρος είχε
ήδη πέσει σε ολόκληρη την Παλαιστίνη και ο
σπόρος αυτός ωρίμασε στην Γαλιλαία την
εποχή του Χριστού.



■ Στις Eλληνικές πόλεις της Γαλιλαίας και της
ευρύτερης περιοχής του Ισραήλ αναφέρεται και ο
Γάλλος Aκαδημαϊκός Δανιήλ Ροπς: Μέσα στον
οργανισμό του Ισραήλ υπήρχε και ένα άλλο ξένο
σώμα οι Eλληνικές πόλεις. Ένας αριθμός από
οικισμούς πολλοί από τους οποίους σημαντικοί
ήταν Eλληνικοί όχι Eβραϊκοί.
Άλλοι είχαν ιδρυθεί την εποχή που οι απόγονοι
των Στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι
Λαγίδες από την Αίγυπτο και
οι Σελευκίδες από την Συρία κρατούσαν στα χέρια
τους την Παλαιστίνη όπου είχαν εγκαταστήσει
διάφορους δήμους με Έλληνες μετανάστες.
Αποτελούσαν την Δεκάπολη μία Ομοσπονδία από
δέκα πόλεις ο Ίππος η Γέρασα η Πέλλα
τα Γάδαρα η Φιλαδέλφεια και άλλες Ελληνικές
πόλεις είχαν ιδρυθεί στα παράλια από την
Πτολεμαΐδα την παλιά Άκκα ως την Γάζα. Η
Καισάρεια που ο Ηρώδης ο Μέγας μετέτρεψε σε
πρώτο λιμάνι της Παλαιστίνης ήταν κατά τα τρία
τέταρτα Ελληνική. Και όταν ιδρύθηκε
η Τιβεριάδα στις όχθες της λίμνης τον πληθυσμό
της τον αποτελούσαν Έλληνες στο μεγαλύτερο
μέρος του.

■ Η Σεπφωρίς, η πρωτεύουσα της
Γαλιλαίας, ήταν στην ουσία και αυτή
Ελληνική πόλη Δανιήλ Ροπς .Οι
εξελληνισμένες πόλεις της Γαλιλαίας και
ευρύτερα της Παλαιστίνης παρέμεναν
ακμάζουσες και κατά την εποχή του

Χριστού.
Αν και οι πόλεις ευρίσκοντο υπό
Ρωμαϊκή διοίκηση το Ελληνικό στοιχείο
εξακολουθούσε να είναι κυρίαρχο και ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν
Ελληνικής καταγωγής. Το αυτό συνέβαινε
και με τους μαθητές του Χριστού οι
οποίοι ήταν όλοι Γαλιλαίοι πλην ενός του
Ιούδα ο οποίος ήταν Ιουδαίος.



■ Οι Γαλιλαίοι μαθητές του Χριστού
είχαν ρίζες Ελληνικές και αυτό
φανερώνεται όχι μόνον από την
εξελληνισμένη περιοχή στην οποία
κατοικούσαν ούτε από τα Αρχαία
Ελληνικά ονόματά τους, -Φίλιππος
Πέτρος Ανδρέας Σίμων Ιωάννης (εκ
του Ίωνας) Θωμάς (εκ
του θώμα=θαύμα) αλλά και από την
ακριβή γενεαλογία τους η οποία
καταγράφηκε στις αρχές του 3ου μ Χ
αιώνα από τον Επίσκοπο Τύρου
Δωρόθεο.

■ Η καταγραφή του Επισκόπου Δωροθέου ο
οποίος έζησε μεταξύ 2ου και 3ου μ Χ αιώνα
περιλαμβάνεται στην Χρονογραφία με
τίτλο Chronicon Paschale (εκδόσεις Βόννης και
Βενετίας) και αποκαλύπτει ότι όλες οι μητέρες
των μαθητών του Χριστού είχαν Αρχαία
Ελληνικά ονόματα:
Ιεροκλεία η μητέρα του Ιωάννη και του
Ιακώβου Σοφία η μητέρα του Φιλίππου Ρέα
η μητέρα του Θωμά Ουρανία η μητέρα του
Βαρθολομαίου Ευτυχία η μητέρα του
Ιακώβου του Αλφαίου Χειροθεία η μητέρα
του Ματθαίου Αμμία (=μητέρα) η μητέρα
του Σίμωνος του Κανανίτη Σελήνη η μητέρα
του Θαδδαίου Ιωάννα (εκ του Ίωνα) η
μητέρα του Πέτρου και του Ιακώβου (Στην
καταγραφή του Δωροθέου δεν αναφέρονται τα
ονόματα της μητέρας του Σίμωνα του ζηλωτή
και της μητέρας του Ιούδα ).



Όσον αφορά στους πατέρες των μαθητών 

του Χριστού στην καταγραφή του Δωροθέου

περιλαμβάνονται μερικές ακόμη Αρχαίες 

Ελληνικές ονομασίες 

όπως Διοφάνης Σωσθένης Άνδρων Ζήνων Α

λφαίος Ιωνάς (εκ του Ίωνας) και Ζεβεδαίος

(εκ του Ζευς+Ιδαίος) Παρακάτω 

τοποθετείται ο ιστορικός χάρτης των 

ελληνικών πόλεων της Παλαιστίνης, που 

σημειώνονται με την κόκκινη υπογράμμιση, 

που υπήρχαν, δέσποζαν και άνθιζαν την 

εποχή του Κυρίου ημών Χριστού.



ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2000.



1920

■ Η Βρετανία αναλαμβάνει τον έλεγχο
της περιοχής που είναι γνωστή ως
Παλαιστίνη μετά την ήττα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α
'Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βηθλεέμ αρχές του 20 
ου αιώνα 

Η γη κατοικήθηκε από εβραϊκή 

μειονότητα και αραβική πλειοψηφία.



• Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς περισσότεροι Εβραίοι καταφεύγουν στην 
περιοχή, αυξάνεται η βία μεταξύ των ομάδων, καθώς και κατά της βρετανικής 
κυριαρχίας.



• Οι εντάσεις αυξάνονται όταν η 

Βρετανία είναι επιφορτισμένη με 

τη δημιουργία ενός «εθνικού 

σπιτιού» στην Παλαιστίνη για 

τους Εβραίους, καθώς όλο και 

περισσότεροι Εβραίοι 

εγκαταλείπουν τις διώξεις στην 

Ευρώπη.

• Για τους Εβραίους, είναι το 

προγονικό τους σπίτι, αλλά και οι 

Παλαιστίνιοι Άραβες διεκδικούν 

τη γη και αντιτίθενται   στην 

κίνηση.

1920 έως 1940

Εβραϊκές οικογένειες που διαφεύγουν από την παλιά πόλη 

της Ιερουσαλήμ.



■ 1974 Υπό τον ΟΗΕ Ψήφισμα 181, Η Παλαιστίνη χωρίζεται σε χωριστά Εβραίκα και 
αραβικά κράτη. Η Ιερουσαλήμ γίνεται μια διεθνής πόλη.

■ Η κίνηση είναι αποδεκτή από τους ΙΟΥΔΑΙΚΟΥΣ ηγέτες, όμως αποκλεισμένη από την 
πλευρά των ΑΡΑΒΩΝ. 



Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η 
«ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

1948

■ Δεν μπορούν να λύσουν το
πρόβλημα, Βρετανοί οι ηγεμόνες
εγκαταλείπουν την περιοχή Το κράτος
του Ισραήλ δημιουργήθηκε στις 14
Μαΐου 1948 από Εβραίους ηγέτες. Οι
Παλαιστίνιοι αντιτίθενται και ο
πόλεμος οκτώ μηνών. Στρατεύματα
από αραβικές χώρες εισβάλλουν Οι
Παλαιστίνιοι φεύγουν ή αναγκάζονται
να βγουν από τα σπίτια τους σε αυτό
που αποκαλούν Al Nakba ή την
«Καταστροφή».



Φεβρουάριος  
1948

• Κατεστραμμένα  κτίρια στο 

κέντρο της Ιερουσαλήμ.



1949 ■ Οι μάχες τελειώνουν σε εκεχειρία, το Ισραήλ
ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Η
Ιορδανία καταλαμβάνει τη χώρα που είναι
τώρα γνωστή ως Δυτική Όχθη και η Αίγυπτος
καταλαμβάνει τη Γάζα Η Ιερουσαλήμ
χωρίζεται μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων
στη Δύση και των Ιορδανών δυνάμεων στην
Ανατολή. Χωρίς ειρηνευτική συμφωνία, οι
εντάσεις συνεχίζουν να σιγοβράζουν.



1964 ■ Ο Παλαιστινιακός Απελευθερωτικός

Οργανισμός (PLO) ιδρύθηκε το 1964 με

σκοπό την απελευθέρωση της Παλαιστίνης,

την επίτευξη της Παλαιστινιακής

αυτοδιάθεσης και την εξασφάλιση της

επιστροφής των προσφύγων. Σχεδιάστηκε

σε σύνοδο κορυφής του Αραβικού

Συνδέσμου στο Κάιρο και υποστήριξε τη

χρήση ένοπλων αγώνων για την επίτευξη

των στόχων της.

Ο Οργανισμός Απελευθέρωσης της 

Παλαιστίνης (PLO) .



ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

■ Η στρατιωτική ή αντιπολεμική κατοχή, συχνά απλώς κατοχή, είναι προσωρινός έλεγχος 
από μια κυρίαρχη δύναμη πάνω σε μια περιοχή, χωρίς αξίωση επίσημης κυριαρχίας. Η 
επικράτεια είναι τότε γνωστή ως κατεχόμενη περιοχή και η κυρίαρχη δύναμη του 

επιβαίνοντος.



1967

■ Το Ισραήλ νικά την Αίγυπτο, την
Ιορδανία, τη Συρία και καταλαμβάνει
την κατά κύριο λόγο αραβική
ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική
Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και τα
υψίπεδα του Γκολάν στον Εξαήμερο
Πόλεμο Ο εβραϊκός οικισμός
κατεχόμενων περιοχών ξεκινά καθώς
εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι
εγκαταλείπουν ή εκτοπίζονται.



1973

■ Ένας συνασπισμός αραβικών εθνών,
με επικεφαλής την Αίγυπτο και τη
Συρία, επιτίθεται στο Ισραήλ στις 6
Οκτωβρίου, την εβραϊκή ιερή ημέρα
του Γιομ Κίππουρ, αλλά οδηγείται
πίσω από μια ισραηλινή αντεπίθεση
με τη βοήθεια προμηθειών από
συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρωθυπουργός του Ισραήλ, η Golda Meir (R) 

με τον υπουργό Άμυνας Moshe Dayan.



ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 2000.



■ Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς ξεκίνησαν ήδη από το 1947
μετά την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους σε έδαφος της Παλαιστίνης. Τον τελευταίο καιρό
όμως, επιθέσεις και από τις 2 πλευρές έχουν γίνει πρώτο θέμα σε παγκόσμια
ενημερωτικά sites και όχι μόνο. Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι στρατιώτες βομβαρδίζουν και
καταστρέφουν πόλεις, κτήρια, σπίτια, ζωές. Οι κάτοικοι τρέμουν κάθε στιγμή και λεπτό
μέσα στα σπίτια τους, ενώ στο άκουσμα σειρήνας τρέχουν όλοι σε υπόγεια και ασφαλή
μέρη κάτω απ την επιφάνεια της Γης.

■ Συγκλονιστικές μαρτυρίες έχουν αγγίξει ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, με αποτέλεσμα
να γίνονται έρανοι καθώς και διαδηλώσεις με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την
ιατρική περίθαλψη των τραυματισμένων της περιοχής. Με αλλά λόγια, πρόκειται για έναν
πόλεμο που, όπως σε όλους τους πολέμους, τα συναισθήματα που δημιουργούνται είναι
κάτι παραπάνω από θλιβερά, ενώ η επιμονή άλλων χωρών να βοηθήσουν, δίνει ελπίδα
στους κατοίκους της περιοχής- άνθρωποι που έχουν χάσει συγγενείς, φίλους, σπίτια,
μαγαζιά, κ.α., οτι ίσως το τρομερό αυτό μαρτύριο έρχεται στο τέλος του.



ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΝΕΦΕΛΗΣ

Η δική μου οπτική γωνία δεν συμφωνεί με τον άδικο χαμό ανθρώπων καθώς ο πόλεμος και

άρα η καταστροφή είναι χειρότερος τρόπος λύσης διαφόρων ανάμεσα σε πλευρές. Τα δυο

κράτη θα έπρεπε να ζουν ειρηνικά, έχοντας αναλάβει ευθύνες και οι 2 πλευρές για την τεράστια

απώλεια (ανθρώπων, περιουσιών, κλπ) και επιτέλους, να τερματιστεί αυτός ο εφιάλτης που

σίγουρα επηρεάζει ανθρώπους σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Άνθρωποι σε όλες τις χώρες

έχουν ουσιαστικά χωριστεί σε 2 στρατόπεδα: υποστηρικτές του Ισραήλ και υποστηρικτές της

Παλαιστίνης. Προσωπικά, κι εγώ θεωρώ ότι οι Παλαιστίνιοι εγκαταστάθηκαν πρώτοι στην

περιοχή, προτιμώ όμως να κρατάω την γνώμη μου για τον εαυτό μου καθώς πρόκειται για μια

τεράστια αντιπαράθεση που όπως ανέφερα και πριν, έχει επιπτώσεις και στις 4 γωνίες του

κόσμου.
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