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UNESCO adopts resolution denying Israeli claims to Al-
Aqsa Mosque 
14/10/2016, The UNESCO on Thursday afternoon passed a 
resolution tabled by Palestine and other Arab states denying any 
Jewish connection to the Al-Aqsa Mosque and its Western Wall and 
Plaza. 26 countries abstained from the vote, including Serbia and 
Turkmenistan, while 24 countries supported the initiative and six 
voted against it. France, Sweden, Slovenia, India, Argentina, and 
Togo at first were going to vote for the resolution, but they were 
convinced to abstain from voting at the end. The US, UK, Lithuania, 
the Netherlands, Estonia, and Germany voted against the Palestinian-
backed resolution. Text of the Draft Decision:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246215e.pdf

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάλκι, η UNESCO  επιβεβαιώνει σήµερα ότι η 
Ιερουσαλήµ θα παραµείνει η πρωτεύουσα της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς.
26/10/2016, Ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης Dr. Riad Malki εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τα συντριπτικά αποτελέσµατα της ψηφοφορίας της Επιτροπής 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς του Εκπαιδευτικόυ Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού 
των Ηνωµένων Εθνών «UNESCO» η οποία ολοκλήρωσε την 40η σύνοδό της στη γαλλική 
πρωτεύουσα, το Παρίσι, και εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε την παλιά Πόλη της Ιερουσαλήµ 
συµπεριλαµβανοµένων των τειχών της.  Στην ψηφοφορία της 21µελούς επιτροπής, 10 χώρες 
ψήφισαν υπέρ του ψηφίσµατος, 8 χώρες  ψήφισαν αποχή, 2 χώρες ψήφισαν ΟΧΙ, και µια 
χώρα απουσίασε.
Η ψηφοφορία αυτή αποτελεί διπλωµατική νίκη για την εξασφάλιση του Αραβικού 
Παλαιστινιακού δικαιώµατος  στην Ιερουσαλήµ, και την αποτυχία µιας νέας ισραηλινής 
εκστρατείας του ψεύδους και της διαστρέβλωσης της αλήθειας που χρηµατοδοτείται µε 
εκατοµµύρια δολάρια από την κυβέρνηση κατοχής.
Εκ µέρους της παλαιστινιακής ηγεσίας και του Παλαιστινιακού λαού, ο Υπουργός 
Εξωτερικών ευχαρίστησε τις χώρες που ψήφισαν υπέρ του ψηφίσµατος, και επισήµανε την 
ανάγκη για κοινή δράση για την προστασία της ιερής πόλης από το ενδεχόµενο δολιοφθοράς 
και την συστηµατική καταστροφή, συµπεριλαµβανοµένων των προσπαθειών για 
ιουδαιοποίησή της και την κατάργηση της Παλαιστινιακής παρουσίας από την πόλη. 
Τόνισε την ανάγκη να δοθεί στην Ιερουσαλήµ ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ιστορικής της 
σηµασίας, καθώς και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της. 
Ειδικά, κάτω από τις συστηµατικές επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης και των εποίκων, 
και την εµβάθυνση των ανασκαφών στον περίβολο του τζαµιού Αλ Ακσα  µε αποτέλεσµα την 
καταστροφή του, και επιπλέον την απαγόρευση στους Παλαιστίνιους προσκυνητές - 
χριστιανούς και µουσουλµάνους - να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στην ιερή πόλη 
τους. 
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Η UNESCO υιοθετεί ψήφισµα που αρνείται τις ισραηλινές διεκδικήσεις στο 
τζαµί Αλ Ακσα
14/10/2016, Το απόγευµα της Πέµπτης η UNESCO ενέκρινε ψήφισµα, που κατατέθηκε 
από την Παλαιστίνη και άλλα αραβικά κράτη, µε το οποίο αρνείται κάθε Εβραϊκή 
σύνδεση µε το τζαµί Αλ ΄Ακσα, το Δυτικό Τείχος και την αυλή του. 26 χώρες απείχαν 
από την ψηφοφορία, συµπεριλαµβανοµένων της Σερβίας και του Τουρκµενιστάν, ενώ 
24 χώρες υποστήριξαν την πρωτοβουλία και έξι την καταψήφισαν. Η Γαλλία, η 
Σουηδία, η Σλοβενία, η Ινδία, η Αργεντινή, και το Τόγκο που αρχικά ήταν να ψηφίσουν 
υπέρ του ψηφίσµατος, αλλά στο τέλος της ψηφοφορίας αρκέστηκαν στην αποχή . Οι 
ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Εσθονία, και η Γερµανία 
ψήφισαν κατά του Παλαιστινιακού ψηφίσµατος. 
Το κείµενο του σχεδίου απόφασης:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246215e.pdf

Issue 31

SYRIZA 2nd Congress Resolution calls upon the Greek 
Government to recognise the State of Palestine on the borders of 
1967 with East Jerusalem as its capital.
15/10/2016, Greece’s ruling left-
wing SYRIZA party called for the 
Greek government to recognize the 
State of Palestine at the party’s 
second congress held in Athens. 
The congress was attended by a 
delegation for the Fatah movement, 
the State of Palestine’s ruling party.
Senior Fatah official Nabil Shaath, 
who participated in the event that 
took place between Oct. 14 and 16, 
welcomed the decision, which he 
said was representative of the 
wider view of Greek citizens 
toward Palestine and Fatah.
The delegation also included Fatah 
officials Abdullah Abdullah, 
Zuheir al-Wazir, Ambassador of 
the State of Palestine to the Hellenic Republic Marwan Toubassi, and 
Kifah Radayda.

Ψήφισµα του 2ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να 
αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967, µε πρωτεύουσά 
την Ανατολική Ιερουσαλήµ.

15/10/2016, 
Η απόφαση του αριστερού κυβερνώντος  κόµµατος 
της Ελλάδας ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την Ελληνική 
κυβέρνηση να αναγνωρίσει το κράτος της 
Παλαιστίνης στο δεύτερο συνέδριο του κόµµατος, 
που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα. Το συνέδριο 
παρακολούθησε µια αντιπροσωπεία του κινήµατος 
Φατάχ, του κυβερνώντος κόµµατος του κράτους 
της Παλαιστίνης.
Ο ανώτερος αξιωµατούχος της Φατάχ, Nabil 
Shaath, ο οποίος συµµετείχε στην εκδήλωση που 

έλαβε χώρα µεταξύ 14ης και 16ης Οκτωβρίου, 
χαιρέτισε την απόφαση την οποία θεώρησε πως 
εκπροσωπούσε την ευρύτερη άποψη των Ελλήνων 
πολιτών προς την Παλαιστίνη και την Φατάχ.
Στην αντιπροσωπεία συµµετείχαν επίσης 
αξιωµατούχοι της Φατάχ, ο κ.  Αµπντάλα 
Αµπντάλα, ο κ. Ζοχέιρ Αλ Ουαζίρ, ο πρέσβης του 

Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελληνική Δηµοκρατία κ.  Μαρουάν Τούµπασι, και η κα. 
Κιφαχ Ρανταίντα.

Foreign Minister Malki: UNESCO today reaffirms that 
Jerusalem will remain the capital of the World Heritage.
26/10/2016, Palestine’s Foreign Minister Dr. Riad Malki welcomed 
the overwhelming results of the vote of the World Heritage 
Committee of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization "UNESCO" which completed its 40th Session 
in the French capital, Paris, and adopted a resolution on the Old City 
of Jerusalem including its walls.  In the Vote of the Committee’s 21 
members, 10 countries voted in favour for the resolution, with 8 
countries abstaining, and 2 countries voted No, and the absence of 
one country. This Vote is diplomatic victory for securing the Arab 
Palestinian right in Jerusalem, and the failure of a new Israeli 
campaign of lies and distortion of facts that is funded by the millions 
of dollars from the Government of the occupation authority.
On behalf of Palestinian Leadership and the Palestinian People, 
Foreign Minister thanked the countries that voted in favor of the 
resolution, and pointed out to the need for joint action to protect the 
holy city from sabotage and systematic destruction, including 
attempts at Judaization and the abolition of the Palestinian presence 
from the city, stressing the importance of giving Jerusalem special 
attention due to its historic and heritage status, especially under the 
systematic attacks from the Israeli government and settlers, and the 
deepening of the excavations under Al-Aqsa mosque resulting in its 
destruction in addition to preventing Palestinian worshipers 
Christians and Muslims from practicing their rituals in the holy city.

3 November 2016

http://english.pnn.ps/2016/10/14/unesco-adopts-resolution-denying-israeli-claims-to-aqsa-mosque/
http://english.pnn.ps/2016/10/14/unesco-adopts-resolution-denying-israeli-claims-to-aqsa-mosque/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246215e.pdf
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/7661
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/7661
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Ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης απορρίπτει σχόλια του Γενικού 
Διευθυντή της UNESCO
15/10/2016, Ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης Dr. Riad Malki, απορρίπτει τα 
σχόλια του Γενικού Διευθυντή της UNESCO σχετικά µε το τελευταίο ψήφισµα που 
εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού σχετικά µε την Ιερουσαλήµ. Σε 
δελτίο Τύπου ο υπουργός Malki, ανέφερε σήµερα ότι: «Η Γενική Διευθύντρια  της 
UNESCO έχει ξεπεράσει τα όρια των αρµοδιοτήτων της, εκφράζοντας άποψη ενάντια 
σε ένα ψήφισµα που εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού.
Αυτή η ασυνήθιστη και απαράδεκτη θέση αποτελεί προσβολή για τη βούληση των 
κρατών µελών που υιοθέτησαν και ψήφισαν  µε επιτυχία το ψήφισµα. 
Περαιτέρω, η ρητή και  ειλικρινής δήλωση της κας Μπόκοβα υπονοµεύει το έργο και 
την εξουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής και ως εκ τούτου είναι εντελώς απαράδεκτο. Η 
κα Μπόκοβα επέλεξε να κατευνάσει την εκστρατεία "δηµοσίων σχέσεων" εκφοβισµού, 
που κατευθύνεται από το Ισραήλ, εναντίον του ψηφίσµατος που ασχολείται µε τις 
παράνοµες ισραηλινές πρακτικές στην κατεχόµενη Ανατολική Ιερουσαλήµ, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραβιάσεων των δικαιωµάτων των Παλαιστινίων - 
Χριστιανών και Μουσουλµάνων να έχουν πρόσβαση στους ιερούς τόπους τους στην 
κατεχόµενη πρωτεύουσα και αλλού στην Παλαιστίνη.  Έχει εσκεµµένα  αγνοήσει το 
κείµενο του ψηφίσµατος, το οποίο επαναλαµβάνει το χαρακτήρα της Ιερουσαλήµ ως 
πόλη στο επίκεντρο των τριών µονοθεϊστικών θρησκειών " 

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουµπάσι συναντά τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή και υποδέχεται τον  
Διευθυντή της  Α6 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών για τη Μέση 
Ανατολή και τις αραβικές χώρες τον κ Θεόδωρο Θεοδώρου

23/10/2016, Ο Πρέσβης Τουµπάσι συναντήθηκε µε τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή στο 
γραφείο του στο υπουργείο, διαβιβάζοντας, στον 
Ελληνικο λαό και στον πρωθυπουργό της Ελλάδας τους 
χαιρετισµούς του Προέδρου του κράτους της 
Παλαιστίνης Μαχµούντ Αµπάς και της Παλαιστινιακής 
κυβέρνησης, και τον ενηµέρωσε για τις πολιτικές 
εξελίξεις στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη περιοχή 
δίνοντας έµφαση  στα συνεχιζόµενα εγκλήµατα των 
κατεχόντων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε επίσης σε µια 
σειρά από θέµατα που αφορούν τις διµερείς σχέσεις και 
την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων που 
προέρχονται από τη Συρία προς την Ελλάδα υπό το 
πρίσµα αυτής της συνεχόµενης ανθρωπιστικής κρίσης. Ο 
Πρέσβης Τουµπάσι υποδέχτηκε επίσης στην Πρεσβεία, 
τον Διευθυντή της Α6 Πρέσβη κ.Θεόδωρο Θεοδώρου, 
όπου οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την 
ανάπτυξη των διµερών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών 
και την πολιτική κατάσταση στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και την κατάσταση 
στην Παλαιστίνη και τα συνεχιζόµενα εγκλήµατα της 
κατοχής και επιπλεον την σηµασία της παρέµβασης της 

ΕΕ, προκειµένου να τερµατιστεί η κατοχή.

Page 2

Ambassador of the State of Palestine, Marwan Toubassi 
meets Interior Minister H.E. Panagiotis Kouroumblis and 
receives the Foreign Ministry’s A6 Director for the Middle 
East and Arab Countries H.E. Mr. Theordoros Theodorou
23/10/2016, Ambassador Toubassi met with 
Interior Minister H.E. Panagiotis Kouroumblis in 
his office at the ministry, and relayed to H.E. and 
the Greek People and to the Prime Minister of 
Greece the greetings from the President of the 
State of Palestine Mahmoud Abbas and the 
Palestinian Government and briefed him on the 
political developments in Palestine and the region 
and focused on the continuing crimes of the 
occupation. The meeting also focused on a number 
of issues concerning bilateral relations and the 
situation  Palestinians refugees coming from Syria 
to Greece in light of the continuation of this 
humanitarian crisis.
Ambassador Toubassi also received at the 
Embassy, the A6 Director  Ambassador Theodoros 
Theodorou where the two sides discussed ways to 
develop bilateral relations between the two 
countries and the political situation in the 
Southeast region Mediterranean as well as the 
situation in Palestine and the continuing crimes of 
the occupation and the importance of the EU 
intervention in order to end the occupation.

Issue 31

Palestinian Foreign Minister refuses UNESCO Director-
General’s comments 
15/10/2016, Palestinian Foreign Minister Dr. Riad Malki, refuses 
UNESCO Director-General’s comments on the last resolution 
adopted by the Executive Board of the organization about Jerusalem. 
In press statement Minister Malki stated today that: “The Director 
General of UNESCO has out stepped the scope of her mandate by 
speaking out against a resolution adopted by the Executive Board of 
the organization. This unusual and unacceptable position is an affront 
to the will of the Member States who voted to adopt the resolution 
successfully. Further, Ms. Bokova’s explicit and outspoken 
declaration undermines the work and authority of the Executive 
Board and is hence completely unacceptable. Ms. Bokova chose to 
appease the PR bullying campaign, run by Israel, against the 
resolution which addresses illegal Israeli practices in occupied East 
Jerusalem, including violations of the right of Palestinians – 
Christian and Moslem to access their holy sites in the occupied 
capital and elsewhere in Palestine. She willfully ignored the text of 
the resolution, which reiterates Jerusalem’s character as a city central 
to the three monotheistic religions.”

Η Ελλάδα υποστηρίζει την γαλλική πρωτοβουλία για την ειρηνευτική 
διαδικασία στη Μέση Ανατολή
25/10/2016, Στις κοινές Δηλώσεις µετά τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού 
Εξωτερικών Νικόλαου Κοτζιά και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Jean-Marc Ayrault 
στην Αθήνα, ο κ Κοτζιάς δήλωσε, «Η Ελλάδα υποστηρίζει πάνω απ' όλα την πρόταση 
που υποβλήθηκε από τη Γαλλία και την προώθηση µιας λύσης στη Μέση Ανατολή. Η 
πρωτοβουλία που ανέλαβε η Γαλλία για το Παλαιστινιακό ζήτηµα είναι η τελευταία 
φλόγα ελπίδας, θα έλεγα, ενός µεγάλου προβλήµατος. Θα ήθελα να εκφράσω, για µια 
ακόµη φορά, την υποστήριξή µας για το γαλλικό σχέδιο. Υποστηρίζω την αναζήτηση  
µιας λύσης και ελπίζω ότι όλες οι πλευρές θα κατανοήσουν ότι τα προβλήµατα δεν 
λύνονται καθώς µεγαλώνουν. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η έγκαιρη επίλυση µέσω του 
διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων." 

Greece supports the French Peace initiative for Middle 
East Peace
25/10/2016, During the Joint Statements following the Meeting of 
Greek Foreign Minister Nikolaos Kotzias and French Foreign 
Minister Jean-Marc Ayrault in Athens, FM Kotzias stated, “Greece 
supports above all the proposal put forward by France and promotion 
of a solution to the Middle East. The initiative undertaken by France 
for the Palestinian question is the last flame of hope, I would say, a 
big problem. I wish to express, once again, our support for the 
French plan. I support the search for a solution and I hope that all 
sides understand that the problems are not solved as they grow. So it 
is essential to the timely resolution through dialogue and exchange of 
thoughts. “

3 November 2016

http://english.pnn.ps/2016/10/15/palestinian-foreign-minister-refuses-unesco-director-generals-comments/
http://english.pnn.ps/2016/10/15/palestinian-foreign-minister-refuses-unesco-director-generals-comments/
http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koines-deloseis-upeks-kotzia-kai-upeks-gallias-ayrault-meta-ten-sunantese-tous-upeks-25102016.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koines-deloseis-upeks-kotzia-kai-upeks-gallias-ayrault-meta-ten-sunantese-tous-upeks-25102016.html
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Αντιπροσωπεία της Φατάχ συναντήθηκε µε τα Ελληνικά πολιτικά κόµµατα 
για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στην κατεχόµενη Παλαιστίνη 
και τη Μέση Ανατολή καθώς και µε την Παλαιστινιακή Κοινότητα στην 
Ελλάδα.
15/10/2016, Ανώτατοι αξιωµατούχοι της Φατάχ κ. Ναµπίλ Σάαθ, Αµπντάλα Αµπντάλα, 
Ζουχέρ Αλ Ουαζίρ, ο πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα  κ.Μαρουάν 
Τουµπάσι, και η Κεφάχ Ρανταίντα είχαν χωριστές συναντήσεις µε τα ελληνικά πολιτικά 
κόµµατα, της Νέας Δηµοκρατίας (ΝΔ), το Κοµµουνιστικό Κόµµα (ΚΚΕ) και το ΠΑΣΟΚ 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για να τους ενηµερώσουν σχετικά µε την τρέχουσα 
κατάσταση και τις τελευταίες εξελίξεις στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη περιοχή και 
έδωσαν µια λεπτοµερή εξήγηση σχετικά µε τις κινήσεις της Παλαιστινιακής ηγεσίας στα 
διεθνή και περιφερειακά φόρουµ (fora) για την επίτευξη των παλαιστινιακών 
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την διεθνή νοµιµότητα και  ψηφίσµατα, και τόνισαν τη 
σηµασία των προσπαθειών της Ελλάδας για την υποστήριξη της Παλαιστινιακής 
υπόθεσης , σηµειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι µια άγκυρα για την Παλαιστίνη στην 
Ευρώπη, όπως και η Παλαιστίνη επιδιώκει την  περαιτέρω διατήρηση και ανάπτυξη  των 
ιστορικών στενών δεσµών µε την Ελλάδα και τους φιλόξενους ανθρώπους της. Σε άλλες 
συναντήσεις η αντιπροσωπεία της Φατάχ συναντήθηκε µε επιφανείς Παλαιστίνιους 
επιχειρηµατίες στην Αθήνα και πραγµατοποίησε συζήτηση στην έδρα της παλαιστινιακής 
Κοινότητας στην Αθήνα.
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Video reportedly shows Israeli Occupation forces killing 
Palestinian woman at Zaatara checkpoint
20/10/2016, A video posted on social media on Thursday reportedly 
showed moments when a young Palestinian woman was shot to death 
by Israeli forces a day earlier.
Rahiq Shaji Birawi, 23, from the village of Asira al-Shamaliya in the 
northern occupied West Bank district of Nablus, was killed by Israeli 
border police on Wednesday as she allegedly attempted to carry out a 
stabbing attack at the Zaatara military checkpoint.
The video, filmed on a cell phone by a bystander, shows four Israeli 
border police officers shooting at a figure already lying on the ground 
several meters away from them.
At least ten shots can be heard in the first two seconds of the video…

Palestine give glimpse of Jericho mosaic
20/10/2016, Palestine gave a rare glimpse of one of the Middle East's 
finest mosaic floors near the occupied West Bank city of Jericho, AFP 
journalists said. Dating from the eighth century AD, the floor covers 
about 820 square metres (8,825 square feet) at the desert castle known 
as Hisham's Palace, an important Islamic antiquities site just north of 
the ancient city. It is made up of 38 panels 
bearing delicate floral and geometric designs 
and is one of the oldest and largest in the 
region to have never been moved, senior 
Palestinian conservation official Ihab Daoud 
told AFP. The floor was first excavated in 
1930 but left largely untouched until the early 
21st century, Daoud said. In recent years it has 
been recovered under layers of canvas to 
protect it from the elements. Now work is 
beginning to make the masterpiece accessible 
to visitors by the end of 2018, incorporating a 
viewing walkway and a shelter, with financing 
from Japan. Hisham's Palace was built during 
the Umayyad dynasty, which lasted from 660 
to 750 AD. Rediscovered in the 19th century, the remarkable site 
covering about 150 acres (60 hectares) comprises a palace, baths and an 
agricultural estate was explored in detail in the 1930s. It was then that 
the mosaic was uncovered beneath the dust, but like the rest of the site it 
was neglected during years of Jordanian, then Israeli rule, Daoud said. 
One stunning part is already on show.
Entitled "The Tree of Life" it shows a wild beast attacking gazelles 
under a fruit tree.

Βίντεο δείχνει τις ισραηλινές δυνάµεις Κατοχής καθώς εκτελούσαν 
Παλαιστίνια γυναίκα στο σηµείο ελέγχου           " checkpoint"  Ζάαταρα.
20/10/2016, Ένα βίντεο που δηµοσιεύτηκε την Πέµπτη στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης  φέρεται να δείχνει στιγµές, όταν µια νεαρή Παλαιστίνια γυναίκα 
πυροβολήθηκε θανάσιµα από τις ισραηλινές δυνάµεις µια µέρα νωρίτερα. Η Ραχίκ 
Σάτζι Μπιράουι  23 ετών , από το χωριό Ασίρα Αλ Σαµαλεία  βόρεια της κατεχόµενης 
περιοχής της Ναµπλούς στην Δυτική Όχθη σκοτώθηκε από αστυνόµο της ισραηλινής 
συνοριακής αστυνοµίας την Τετάρτη, ενώ δήθεν προσπάθησε να πραγµατοποιήσει 
µια  επίθεση µε µαχαίρι στο στρατιωτικό σηµείο ελέγχου Ζάαταρα. 
Το βίντεο, γυρισµένο σε κινητό τηλέφωνο από έναν περαστικό, δείχνει τέσσερις 
ισραηλινούς συνοριακούς αστυνοµικούς να πυροβολούν ένα ανθρώπινο σώµα που 
ήδη βρισκόταν στο έδαφος αρκετά µέτρα µακριά από αυτούς. Τουλάχιστον δέκα 
βολές  ακούγονται στα δύο πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο .

Η Παλαιστίνη ρίχνει φως στο µωσαϊκό της Ιεριχούς
20/10/2016, Η Παλαιστίνη έριξε φως σε ένα από τα καλύτερα ψηφιδωτά δάπεδα της 
Μέσης Ανατολής, κοντά στην κατεχόµενη πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης. Το δάπεδο που 
χρονολογείται από τον όγδοο αιώνα µ.Χ. καλύπτει περίπου 820 τετραγωνικά µέτρα (8.825 
τετραγωνικά πόδια), στο ερηµικό κάστρο γνωστό ως το Παλάτι του Χισσάµ, ένα 
σηµαντικό ισλαµικό αρχαίο µνηµείο που βρίσκεται  ακριβώς βόρεια της αρχαίας πόλης. 

Αποτελείται από 38 πλαίσια µε παραστάσεις 
λεπτεπίλεπτων φυτών και γεωµετρικών 
σχεδίων και είναι ένα από τα παλαιότερα και 
µεγαλύτερα που έχουν µετακινηθεί ποτέ στην 
περιοχή, όπως δήλωσε στο AFP ο ανώτερος 
Παλαιστίνιος αξιωµατούχος διατήρησης Ιχάµπ 
Νταούντ. Το δάπεδο ανασκάφηκε για πρώτη 
φορά το 1930, αλλά αφέθηκε σε µεγάλο βαθµό 
ανέπαφο µέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, 
δήλωσε ο Νταούντ. Τα τελευταία χρόνια έχει 
ξανασκεπαστεί κάτω από στρώµατα καµβά για 
να προστατευθεί από τα στοιχεία της φύσης. 
Οι νέες εργασίες  που ενσωµατώνουν 
διαδρόµους προβολής και ένα στέγαστρο θα 
κάνουν το αριστούργηµα προσβάσιµο στους 
επισκέπτες µέχρι το τέλος του 2018, µε 
χρηµατοδότηση από την Ιαπωνία.

Το Παλάτι του Χισσάµ χτίστηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Umayyad η οποία 
διήρκησε από το 660 - 750 µ.Χ. Ο αξιόλογος χώρος που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, 
καλύπτει περίπου 150 στρέµµατα (60 εκτάρια), περιλαµβάνει ένα παλάτι, λουτρά και ένα 
αγροτικό κτήµα, εξερευνήθηκε λεπτοµερώς στη δεκαετία του 1930. Ο Νταούντ είπε, οτι 
τότε ήταν που το ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε κάτω από την σκόνη, αλλά όπως και το 
υπόλοιπο µνηµείο, είχε παραµεληθεί κατά τη διάρκεια της Ιορδανικής και της ισραηλινής 
κυριαρχίας. Ένα εκπληκτικό µέρος του εκτίθεται ήδη στο κοινό. Με τίτλο «Το Δέντρο της 
Ζωής» παρουσιάζει ένα άγριο θηρίο που επιτίθεται σε γαζέλες κάτω από ένα δέντρο 
φρούτων.
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Fatah Delegation meets with Greek Political Parties to discuss the 
current situation in Occupied Palestine and the Middle East and as 
well with the Palestinian Community in Greece.
15/10/2016, Senior Fatah official Nabil Shaath, Abdullah Abdullah, 
Zuheir al-Wazir, Ambassador of the State of Palestine to the Hellenic 
Republic Marwan Toubasi, and Kifah Radayda held separate meetings 
with the Greek Political parties New Democracy (ND), The Communist 
Party (KKE) and the PanHellenic Socialist Party PASOK to brief them 
on the current situation and the latest developments in Palestine and the 
region and gave a detailed explanation about the Palestinian 
leadership’s moves across international and regional fora to achieve 
Palestinian rights in accordance with international legitimacy and 
resolutions, and stressed on the importance of the efforts of Greece in 
support of the Palestinian cause, noting that Greece is an anchor for 
Palestine in Europe, as Palestine is seeking to preserve and further 
develop the historical close ties with the friendly people and country of 
Greece. In other meetings the Fatah Delegation met with prominent 
Palestinian Businessmen in Athens and held a debate at the Palestinian 
Community Headquarters in Athens.
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Ο Νετανιάχου επιτίθεται στην "B'Τσελεµ", και στην "Ειρήνη Τώρα" για τις 
δηλώσεις τους κατά της κατοχής
16/10/2016, Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαµίν Νετανιάχου κατηγόρησε δύο 
ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων για τις δηλώσεις τους κατά των  
παράνοµων ισραηλινών εποικισµών και κατά της κατοχής σε µια συνεδρίαση του 
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η «B'Tselem» και «οι Αµερικανοί για την Ειρήνη 
Τώρα», που συνδέονται µε το ισραηλινό κίνηµα «Ειρήνη Τώρα», συµµετείχαν την 
Παρασκευή σε µια άτυπη συνεδρίαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την 
συνέχιση της κατασκευής παράνοµων εποικισµών του Ισραήλ στα κατεχόµενα 
παλαιστινιακά εδάφη. Κατά τη συνάντηση, η «B'Tselem» είχε πει ότι η ισραηλινή 
κατοχή "πέταξε στο πρόσωπο τους ισχυρισµούς πως δήθεν ασκούν «δηµοκρατία», 
και υπενθύµισε ότι η κατοχή επηρεάζει ακόµη και τις µικρότερες πτυχές της 
Παλαιστινιακής ζωής και πρέπει να τελειώσει». "Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
πρέπει να δράσει και ο χρόνος είναι τώρα", είχε πει κατά τη συνεδρίαση ο 
εκτελεστικός διευθυντής της «B'Tselem» Hagai El-Ad, και κατήγγειλε το Ισραήλ για 
την οικοδόµηση "παράνοµων εποικισµών" ανοίγοντας το δρόµο για µια απόφαση του 
Συµβουλίου Ασφαλείας εναντίον του Ισραήλ. Οι οµιλίες εξόργισαν τον ισραηλινό 
πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος το πήρε στο Facebook το Σάββατο και δήλωσε 
ότι οι δύο οργανώσεις είχαν ενταχθεί στην "χορωδία της λάσπης" εναντίον του 
Ισραήλ και είχαν ανακυκλώσει τις κλήσεις ότι η Ισραηλινή κατοχή και οι εποικισµοί 
είναι ο λόγος της σύγκρουση µε τους Παλαιστίνιους. Δεσµεύθηκε επίσης ότι θα 
απαγορεύσει στους Ισραηλινούς  να κάνουν εθελοντική εργασία στην «B'Tselem» ως 
µέρος της στρατιωτικής τους θητείας.
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Netanyahu blasts B’Tselem, Peace Now for speaking out 
against occupation
16/10/2016, The Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu blasted 
two Israeli human rights groups for speaking against illegal Israeli 
settlements and occupation at a UN Security Council meeting.
B’Tselem and Americans for Peace Now, affiliated to the Israeli Peace 
Now movement, on Friday joined an
informal UN Security Council session on Israel’s continued 
construction of illegal settlements on the
occupied Palestinian territories. At the meeting, B’Tselem had said that 
the Israeli occupation “flew right in the face of its claim to be exercising 
“democracy” and reminded that occupation was affecting even the 
smallest aspects of Palestinian lives and had to end”. “The UN Security 
Council must act and the time is now,” B’Tselem Executive Director 
Hagai El-Ad had said at the meeting, which later denounced Israel for 
building “illegal settlements,” paving the way for a Security Council 
resolution against Israel. The speeches angered Israeli Premier 
Netanyahu, who took to Facebook on Saturday and said the two 
organizations had joined the “chorus of mudslinging” against Israel and 
had recycled the calls that Israel “occupation and the settlements are the 
reason for the conflict” with Palestinians. He also vowed he would bar 
Israelis from doing volunteer work at B’Tselem as means of doing their 
military service.

Opinion B'Tselem Head: Why I Spoke Against the 
Occupation at the UN
16/10/2016, There is no chance Israeli society, of its own volition and 
without any help, will end the nightmare of “Occupation”. Too many 
mechanisms insulate the violence we conduct in order to control the 
Palestinians.
I spoke at the United Nations against the occupation because I am 
striving to be a human being. And human beings, when they take 
responsibility for an injustice against other human beings, have a moral
obligation to take action. I spoke at the United Nations against the 
occupation because my colleagues at B’Tselem and I, after so many 
years of work, have reached several conclusions. Here’s one: The 
reality will not change if the world does not intervene. I suspect that our 
arrogant government also knows this, so it’s busy fearmongering 
against such an intervention. Intervention by the world against the 
occupation is just as legitimate as any human-rights issue. It’s all the 
more so when it involves an issue like our ruling over another
people. This is no internal Israeli matter. It is blatantly an international 
matter […].I don’t understand what the government wants the 
Palestinians to do. We have ruled their lives for nearly 50 years, we 
have shredded their land to bits. We wield military and bureaucratic 
power with enormous success and get along just fine with
ourselves and the world. […].

Η Γνώµη του Επικεφαλής της B'Tselem: Γιατί µίλησα εναντίον της κατοχής 
στον ΟΗΕ
16/10/2016, Δεν υπάρχει καµία πιθανότητα η ισραηλινή κοινωνία, µε τη θέλησή της 
και χωρίς καµία βοήθεια, να τελειώσει τον εφιάλτη της "Κατοχής". Υπάρχουν πάρα 
πολλοί µηχανισµοί που συντηρούν τη βία που διεξάγεται µε σκοπό τον έλεγχο των 
Παλαιστινίων. Μίλησα στα Ηνωµένα Έθνη ενάντια στην κατοχή, επειδή αγωνίζοµαι 
να είµαι ένα ανθρώπινο ον. Και τα ανθρώπινα όντα, όταν αναλαµβάνουν την ευθύνη 
για µια αδικία εις βάρος άλλων ανθρώπων, έχουν την ηθική υποχρέωση να 
αναλάβουν δράση.
Μίλησα στα Ηνωµένα Έθνη ενάντια στην κατοχή, διότι οι συνάδελφοί µου στην 
«B'Tselem» και εγώ, µετά από τόσα χρόνια δουλειάς, έχουµε φθάσει σε ορισµένα 
συµπεράσµατα. Εδώ είναι ένα: Η πραγµατικότητα δεν θα αλλάξει αν ο κόσµος δεν 
παρέµβει. Υποψιάζοµαι ότι η αλαζονική µας κυβέρνηση το γνωρίζει επίσης αυτό, γι' 
αυτό είναι απασχοληµένη κινδυνολογώντας κατά µιας τέτοιας παρέµβασης. Μια 
παρέµβαση από τον κόσµο ενάντια στην κατοχή είναι εξίσου νόµιµη όπως 
οποιαδήποτε υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα θέµα όπως η κυριαρχία µας πάνω σε έναν 
άλλο λαό. Αυτό δεν είναι εσωτερική ισραηλινή υπόθεση. Είναι κατάφωρα ένα 
διεθνές θέµα [...] .
Δεν καταλαβαίνω τι θέλει η κυβέρνηση από τους Παλαιστίνιους να κάνουν. Έχουµε 
κυριαρχήσει τη ζωή τους για σχεδόν 50 χρόνια, έχουµε τεµαχίσει τη γη τους σε 
κοµµάτια. Έχουµε ασκήσει στρατιωτική και γραφειοκρατική εξουσία µε τεράστια 
επιτυχία και την έχουµε γλυτώσει µια χαρά µε τον εαυτό µας και µε τον κόσµο. [...]. 

Head of Israeli government coalition looks to pass law 
preventing Israelis from demanding sanctions on Israel
23/10/2016, “According to the Israeli daily Haaretz, MK and 
government coalition chairman David Bitan announced his intention to 
work towards passing a law that would prevent Israelis from calling for 
sanctions on Israel in speeches given in international arenas. The step is 
aimed at preventing Israeli from making speeches such as the one made 
by Hagai El Ad from B’Tselem eight days ago to the Security Council 
in which he called on its members to end the occupation of the West 
Bank. So far, Bitan has only made statements and not actually begun to 
work on the bill. Bitan said that the bill was not aimed at preventing the 
expression of opinions but at preventing Israelis from demanding that 
practical actions are taken such as imposing sanctions on Israel. Two 
days ago, Bitan called for El Ad’s Israeli citizenship to be revoked, 
something which is not legally possible.” (Al Quds)

Ο Επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισµού αναµένει να 
περάσει νόµος για  την απαγόρευση των Ισραηλινών να απαιτήσουν 
κυρώσεις κατά του Ισραήλ.
23/10/2016, "Σύµφωνα µε την ισραηλινή εφηµερίδα Haaretz, το µέλος της Κνέσετ και 
πρόεδρος της κυβέρνησης συνασπισµού, David Bitan, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να 
εργαστεί για την ψήφιση ενός νόµου που θα εµποδίζει τους Ισραηλινούς από τις εκκλήσεις 
για την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ σε οµιλίες σε διεθνείς αρένες.
Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την απαγόρευση των ισραηλινών να κάνουν οµιλίες όπως 
αυτή που έκανε ο Hagai El Ad της «B'Tselem» πριν από οκτώ ηµέρες στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας µε την οποία κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να τερµατιστεί η κατοχή της 
Δυτικής Όχθης. Μέχρι στιγµής, ο Bitan έχει κάνει µόνο δηλώσεις χωρίς πραγµατικά να 
αρχίσει να εργάζεται για το νοµοσχέδιο. Ο Bitan είπε, ότι το νοµοσχέδιο δεν έχει στόχο 
την απαγόρευση  της έκφρασης των απόψεων, αλλά στην απαγόρευση των Ισραηλινών να 
απαιτήσουν πρακτικές ενέργειες όπως η επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.
 Πριν από δύο ηµέρες, ο Bitan ζήτησε  να ανακληθεί η ισραηλινή υπηκοότητα του El Ad, 
κάτι που δεν είναι νοµικά δυνατό." (Al Quds). 
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Ενας Παλαιστίνιος διατηρεί συλλογή µε αντικείµενα κληρονοµιάς που 
χρονολογούνται από 3.000 χρόνια

25/10/2016, Ο Παλαιστίνιος ηλικιωµένος  Γιούσεφ Ντέκς έχει 
καταφέρει να συγκεντρώσει εργαλεία ιστορικής αξίας που 
χρονολογούνται πριν από 3000 χρόνια στο σπίτι του. Έχει 
συγκεντρώσει όλες τις κληρονοµιές, προκειµένου να µετατρέψει 
το σπίτι του σε ένα µουσείο στη Γάζα, έτσι ώστε όταν τα βήµατα 
ενός επισκέπτη τον οδηγούν στο µουσείο του, το "σπίτι του 
Ντέκς», ο επισκέπτης θα βρεθεί σε καιρούς των προκατόχων του.
Ο κ Ντέκς επιµένει οτι η διατήρηση του σπιτιού του οδηγεί στη 
διατήρηση της κληρονοµιάς του, αναφερόµενος ότι διατηρεί το 
δικαίωµά του στην επιστροφή και την αρχή των παππούδων του  
µε την δηµιουργία αυτού του σπιτιού-µουσείου.
Το µουσείο περιέχει παλιά ξυλουργικά και σιδηρουργικά 
εργαλεία, ξίφη από την προ-Ισλαµική εποχή, πυροµαχικά και 
στρατιωτικούς εξοπλισµούς που ανήκαν στους Έλληνες και τους 
Τούρκους όταν κατέλαβαν την Παλαιστίνη. 
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Palestinian preserves heritage collectables dating back to 
3000 years
25/10/2016, Palestinian old man, Yousif Deqs has 
managed to collect heritage tools dating back to 
3000 years in his home. He has amassed all 
heritages in order to turn his home to a museum in 
Gaza, so that when a visitor steps into his museum, 
the “ Deqs' home”, that visitor will enter into the 
times of his predecessors.
Mr. Deqs insists that preserving his home leads to 
preserving its heritage, referring that he keeps his 
right of return and grandparents principle by 
forming this home-museum.
The museum contains old tools of carpentry and 
blacksmith; swords back to the Pre-Islamic era, 
ordnance and military equipment that belong to the 
Greeks and Turkish when they occupied Palestine.

Το Ισραήλ εγκρίνει την κατασκευή 180 νέων κατοικιών στην "Gilo" 
νοτιοδυτικά της κατεχόµενης Ανατολικής Ιερουσαλήµ.
27/10/2016, Το  Εβραϊκό "Κανάλι 2"  του Ισραήλ ανέφερε την Τετάρτη το βράδυ 
ότι ο ισραηλινός δήµος της Ιερουσαλήµ προτίθεται να εγκρίνει την κατασκευή 
περισσότερων από 180 νέων κατοικιών στον εποικισµό Gilo, νοτιοδυτικά της 
Κατεχόµενης Ανατολικής Ιερουσαλήµ την επόµενη εβδοµάδα. Σύµφωνα µε 
πηγές του καναλιού, η έγκριση του σχεδίου αναβλήθηκε εκ των προτέρων, λόγω 
της πίεσης πού άσκησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην ισραηλινή κυβέρνηση να 
µην χτίσει εκεί.
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Israel approves the construction of 180 new housing units in 
“Gilo” in the south west of Occupied East Jerusalem
27/10/2016, Israel’s Hebrew “Channel 2” reported on Wednesday 
evening that the Israeli municipality of Jerusalem intends to approve the 
construction of more than 180 new housing units in the settlement of 
Gilo, southwest of Occupied East Jerusalem next week. According to 
the channel’s sources, the approval of the plan was postponed in 
advance because of pressure from the US administration on the Israeli 
government not to build there.

Από το Σεπτέµβριο του 2015, το Ισραήλ σκότωσε 248 Παλαιστίνιους, εκ των 
οποίων  το 74% είναι κάτω των 26 ετών
12.10.2016, Ο τοµέας των Διαπραγµατεύσεων της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης (ΟΑΠ) δηµοσίευσε µια αναφορά σύµφωνα µε την οποία το Ισραήλ σκότωσε 
248 Παλαιστίνιους από τον Σεπτέµβριο του 2015, το 74% από τους οποίους ήταν 25 ετών 
ή νεότεροι. Η αναφορά τεκµηρίωσε πως το Ισραήλ σκότωσε συνολικά 248 Παλαιστίνιους 
στη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήµ, τραυµάτισε 
18.062, πραγµατοποίησε εισβολές σε 6.536 σπίτια, συνέλαβε 6.911 Παλαιστίνιους, και 
άλλους 2.877 προσωρινά  κρατούµενους, εκτέλεσε 5.335 επιθέσεις µε πυροβολισµούς, 
κατεδάφισε 282 σπίτια, επίσης κατάστρεψε ή κατάσχεσε 1.290 ακίνητα και επέτρεψε 795 
τροµοκρατικές επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους εις βάρος των Παλαιστινίων .
Η αναφορά κάλυψε τις παραβιάσεις του Ισραήλ, που διαπράττονται από τις δυνάµεις του 
στρατού κατοχής και από τους ενόπλους εποίκους κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική 
Όχθη και την Ιερουσαλήµ για πάνω από ένα χρόνο.
Από τις 13 Σεπτεµβρίου 2015 έως 30 Σεπτεµβρίου 2016, οι ισραηλινές αρχές 
παρακρατούσαν τα πτώµατα περισσότερων από 100 Παλαιστινίων και απέρριψαν τις 
εκκλήσεις που γίνονται από τα µέλη της διεθνούς κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των 
οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα για µια σοβαρή έρευνα σχετικά µε  τις 
εξωδικαστικές εκτελέσεις του Ισραήλ. Σύµφωνα µε την έκθεση, το Ισραήλ συνεχίζει να 
παρακρατεί τα πτώµατα 15 Παλαιστινίων, συµπεριλαµβανοµένων των 5 ανηλίκων που 
εκτελέστηκαν για δήθεν διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων.
Για το πλήρες κείµενο της έκθεσης και για να δείτε τις ηµερήσιες αναφορές των 
τελευταίων παραβιάσεων, κάντε κλικ εδώ ... 

Israel killed 248 Palestinians since September 2015, 74% under 26
12/10/2016, The Palestine Liberation Organization’s (PLO) 
Negotiations Affairs Department published a reports that since 
September 2015, Israel killed 248, 74% of them were 25 years old or 
younger. The report documents that Israel killed a total of 248 
Palestinians in the West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem, 
injured 18,062, raided 6,536 homes, detained 6,911 Palestinians, 
temporarily detained 2,877, carried out 5,335 gunfire attacks, 
demolished 282 homes, destroyed or confiscated 1,290 property and 
allowed 795 terrorist attacks by Israeli settlers. It covered Israel's 
violations, committed by its occupation army forces and armed settlers, 
against Palestinians in the West Bank and Jerusalem for over a year: 
between September 13, 2015 and September 30, 2016. Israeli 
authorities retained the bodies of more than 100 Palestinians since last 
September 2015 and rejected calls made by members of the 
international community, including human rights organizations, for a 
serious investigation into Israel’s extra-judicial executions. According 
to the report, Israel continues to hold the bodies of 15 Palestinians, 
including 5 minors for allegedly carrying out attacks against Israeli 
targets. Click here for the full report…
and to view the latest Violations Daily reports click here…

Η ισραηλινή κατοχή κλείνει µια εσωτερική έρευνα για την εξωδικαστική 
εκτέλεση των δύο Παλαιστινίων αδελφών Μαράµ και Ιµπραήµ Ταχά.
27/10/2016, Ο εισαγγελέας της ισραηλινής κατοχής αποφάσισε να κλείσει την έρευνα 
σχετικά µε την εκτέλεση των 2 Παλαιστινίων αδελφών µάρτυρα Ιµπραήµ Ταχά και 
αδελφή του, µάρτυρα Μαράµ Ταχά από τους φρουρούς µίας ισραηλινής ιδιωτικής 
εταιρείας ασφαλείας, οι οποίοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τους µάρτυρες Μαράµ 
και Ιµπραήµ στις 27.4.2016 στο σηµείο ελέγχου Καλάντια. Οι εισαγγελείς 
δικαιολόγησαν το κλείσιµο του φακέλου ενώπιον του δικαστηρίου για την "έλλειψη 
αποδεικτικών στοιχείων εναντίον των δολοφόνων". Η έρευνα των δυνάµεων κατοχής  
αποκάλυψε ότι οι δύο µάρτυρες δεν διέθεταν όπλα κατά τη στιγµή της εκτέλεσής 
τους, και δεν αποτελούσαν καµία απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

The Israeli Occupation closes an internal investigation into 
the extrajudicial execution of two Palestinian siblings 
Maram and Ibrahim Taha
27/10/2016, “Israeli occupation Prosecution decided to close the 
investigation into the execution of 2 Palestinian siblings martyr Ibrahim 
Taha and his sister martyr Maram Taha by guards of an Israeli private 
security company, who shot martyrs Maram and Ibrahim dead on 
27.4.2016 at the Qalandia checkpoint. Prosecutors justified closing the 
file before the court, with the “lack of evidences against the killers”. 
The occupation investigation by has revealed that the two martyrs did 
not possess any weapons at the moment of their execution, and they did 
not constitute any threat to the Israeli soldiers.
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http://english.alwatanvoice.com/news/2016/10/25/982942.html#ixzz4O4vmNo5a
http://english.alwatanvoice.com/news/2016/10/25/982942.html#ixzz4O4vmNo5a
http://www.alquds.com/articles/1477519908055071500/
http://www.alquds.com/articles/1477519908055071500/
https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/israel%E2%80%99s-aggression-against-occupied-palestine-september-13-2015-%E2%80%93
https://www.nad.ps/en/file/45836/download?token=y2xv5tfi
https://www.nad.ps/en/violations-reports/daily-report
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Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης κ. Μαρουάν Τουµπάσι και η 
σύζυγός του Μίρνα φιλοξενούν τα µέλη της Διεθνούς Λέσχης Γυναικών στην 
δράση "συνάντησε την Χώρα µου, την Παλαιστίνη"
26/10/2016, Ο Πρέσβης κ.Τουµπάσι και η σύζυγός του Mirna φιλοξένησαν τα 
µέλη της Διεθνούς Λέσχης Γυναικών (WIC.)  στην δράση  "συνάντησε την 
Χώρα µου, την Παλαιστίνη". Η εκδήλωση άρχισε µε ένα βίντεο παρουσίαση της 
Παλαιστίνης που ακολούθησε µια σύντοµη εισαγωγή από τον Πρέσβη 
κ.Τουµπάσι στο παρελθόν και Παρόν της Παλαιστίνης που ολοκληρώθηκε µε 
σειρά ερωτήσεων από τα µέλη της WIC, η Κα Μίρνα στη συνέχεια παρουσίασε 
στους επισκέπτες µια σειρά από παραδοσιακές Παλαιστινιακές λιχουδιές.

Issue 31

Ambassador of the State of Palestine Marwan Toubassi and 
his wife Mirna host the members of the Women’s 
International Club at the Event Meet My Country Palestine
26/10/2016, Ambassador Toubassi and his wife Mirna hosted members 
of WIC at the even MMC Palestine. The event commence with a Video  
Presentation of Palestine followed by a brief introduction by 
Ambassador Toubassi on Palestine’s Past and Present followed by 
Q&A from the Members of WIC. Mrs. Mirna then presented to the 
guests an array of traditional Palestinian Cuisine. 
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Η «Πλάκα ταφής» Του Ιησού Χριστού αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια 
έργων αποκατάστασης
Μια πλάκα ταφής που πιστεύεται ότι κρατούσε το σώµα του Ιησού Χριστού πριν 
αναστηθεί έχει αποκαλυφθεί για πρώτη φορά εδώ και αιώνες από µια οµάδα 
αποκατάστασης στην κατεχόµενη παλιά πόλη της Ιερουσαλήµ. Το αρχικό 
επίπεδο από ασβεστόλιθο, γνωστό ως «κρεβάτι της ταφής», αποκαλύφθηκε κατά 
την αποκατάσταση του Ναού της Αναστάσεως, εφόσον είχε καλυφθεί µε 
µάρµαρο τουλάχιστον από το 1555 µ.Χ. 
Σύµφωνα µε την Αγία Γραφή, ο Ιησούς Χριστός τοποθετήθηκε στο «κρεβάτι της 
ταφής» µετά το θάνατο του κατά τη σταύρωση περίπου 33 µ.Χ. Μετά από τρεις 
ηµέρες ανακαλύφθηκε ότι τα λείψανά του λείπουν και όπως λέγεται ο Ιησούς 
εµφανίστηκε για ένα διάστηµα 40 ηµερών πριν την ανάληψή του στον ουρανό. 
Η ανακάλυψη έγινε από µια οµάδα επιστηµόνων από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), οι οποίοι εκτελούν έργα  αποκατάστασης στο Κουβούκλιο 
("µικρό σπιτάκι"), µια δοµή που είχε χτιστεί γύρω από τον τάφο. 

Jesus Christ’s ‘burial slab’ uncovered during restoration
A burial slab believed to have held the body of Jesus Christ before he 
was resurrected has been uncovered for the first time in centuries by a 
restoration team in the occupied old city of Jerusalem.
The original limestone shelf, known as a “burial bed,” was exposed 
during the restoration of the Church of the Holy Sepulchre after being 
covered by marble since at least 1555 A.D.
According to scripture, Jesus Christ was laid on the shelf in the tomb 
after dying at the crucifixion around 33 A.D. After three days his 
remains were discovered to be missing and Jesus was said to have 
appeared over a span of 40 days before ascending into heaven.
The discovery was made by a team of scientists from the National 
Technical University of Athens (NTU) who were making restorations to 
the Edicule (“little house”), a structure which had been built around the 
tomb.

https://www.rt.com/viral/364316-jesus-christs-burial-slab/

