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Εμείς, οι γυναίκες μέλη της WINPEACE (Women's Initiative for Peace - 

Ειρηνευτική Πρωτοβουλία Γυναικών) από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο                   

( Τουρκοκυπριακή και την Ελληνοκυπριακή Κοινότητα), δηλώνουμε τη βαθιά μας 

ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Οι 

εναντιωματικές επίσημες δηλώσεις, και αντιδηλώσεις  και ενέργειες από όλους 

τους εμπλεκόμενους είναι δυνατόν να οδηγήσουν τις χώρες μας στο χείλος ενός 

καταστροφικού πολέμου.   

Εργαζόμαστε για αμοιβαία κατανόηση και προσέγγιση ανάμεσα στις  γυναίκες και 

τους νέους των χωρών μας τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια. Πιστεύουμε ότι δεν 

υπάρχει μητέρα σε καμία ακτή της κοινής μας περιοχής που είναι πρόθυμη να 

ανταλλάξει τη ζωή του παιδιού της με οποιοδήποτε μέρος αερίων 

υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο Θάλασσα.  

Καλούμε, λοιπόν, τις κυβερνήσεις των χωρών μας να θέσουν τέλος στις εχθρικές 

τους καθημερινές συζητήσεις και να ξεκινήσουν αμέσως έναν διάλογο μεταξύ των 

χωρών μας, με σκοπό να επωφεληθούν τον όποιον πλούτο κρύβεται κάτω από τη 

Μεσόγειο και, επομένως, να μην μετατρέψουν τα γαλάζια νερά της σε κόκκινο του 

αίματος. Οι χώρες μας πρέπει να εργαστούν με πνεύμα συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης, για να βρουν δημιουργικές λύσεις με αμοιβαία οφέλη για τις 

κοινωνίες μας.  

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, 

οι πόροι που δαπανώνται για πολεμικούς εξοπλισμούς και ενέργειες πρέπει να 

σταματήσουν και απαιτούμε να δίνονται τα κονδύλια αυτά για την κάλυψη των 

βασικών ανθρώπινων αναγκών και ανησυχιών. Η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει 

τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων και τις κοινωνικές ανισότητες. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι κυβερνήσεις μας πρέπει να καταβάλουν 

σημαντικές  προσπάθειες για την καταπολέμηση με ειρηνικό και συνεργατικό 

τρόπο της πανδημίας και των ανισοτήτων που βαθαίνουν.  

Ταυτόχρονα, θεωρούμε ειρωνεία το γεγονός ότι όλον αυτόν τον κίνδυνο 

ολοκληρωτικής καταστροφής προκαλεί και ο ανταγωνισμός για τα ορυκτά 

καύσιμα, τα οποία οι επιστήμονες θεωρούν αποδεδειγμένα ως την κύρια αιτία της 

κλιματικής αλλαγής, που απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. Καλούμε τις 

κυβερνήσεις μας να κατευθύνουν τις ενέργειές τους προς τη μείωση της 

κατανάλωσης τέτοιων καυσίμων και την αύξηση των προσπαθειών για εναλλακτικές  

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Ειρηνευτική Πρωτοβουλία Γυναικών, Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου 

WINPEACE, Women’s Initiative for Peace 



Για την Ελλάδα, πληροφορίες: 

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, e-mail: ifigenia@hcc.edu.gr 
Φωτεινή Σιάνου, e-mail: fotini.sianou@gmail.com fotini.sianou@kede.org  
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