Embassy of the State of Palestine, Athens

20 DECEMBER 2016

PALESTINE NEWSLETTER
ISSUE 32
===================================================================================================

Η Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης συμμετέχει στο 17ο Διεθνές Χριστουγεννιάτικο
παζάρι για φιλανθρωπικό σκοπό του Συλλόγου Φίλοι του Παιδιού
29/11/2016, Η Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης στην Αθήνα πήρε μέρος στο17ο
Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που διοργανώθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό από το
Σύλλογο Φίλοι του Παιδιού. Στο παζάρι υπήρχαν προς πώληση ξύλινες χειροποίητες
κατασκευές από ξύλο ελιάς, Παλαιστινιακά κεντήματα και σπιτικό φαγητό .
============================================================================

Είναι Χριστούγεννα-Στη Κατεχόμενη Βηθλεέμ ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην
πλατεία.
03/12/2016 Η περίοδος των Χριστουγέννων
μόλις άρχισε στο Κατεχόμενο Κράτος της
Παλαιστίνης με τη φωταγώγηση του
δέντρου στη Βηθλεέμ δίνοντας ένα μήνυμα
αγάπης, ελπίδας, δικαιοσύνης και ειρήνης.
Εκατοντάδες
Παλαιστίνιοι
και
Προσκυνητές από όλο τον κόσμο
συγκεντρώθηκαν
για
την
τελετή
φωταγώγησης και στη συνέχεια έγινε η
επίδειξη πυροτεχνημάτων. H δήμαρχος της
Βηθλεέμ, Vera Baboun, φωταγώγησε το δέντρο ύψους 15 μέτρων έξω από το Ναό της
Γεννήσεως , παρουσία του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού Rami Hamdallah.
http://www.reuters.com/video/2016/12/03/palestinians-light-up-christmas-tree-in?videoId=370622579
=============================================================================

Η κα. Βαρδινογιάννη χορηγός της θεραπείας των δύο ασθενών από την Παλαιστίνη
που πάσχουν από θαλασσαιμία στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ
28/11/2016, Μετά την επίσκεψη του Προέδρου του
Κράτους της Παλαιστίνης Η.Ε κ. Μαχμούτ Αμπάς στο
νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ, και το αίτημα της Παλαιστινιακής
Πρεσβείας στην Ελλάδα για τη μεταμόσχευση Μυελού των
Οστών στα δύο αδερφάκια από την Παλαιστίνη,
πραγματοποιήθηκε η θεραπεία που ήταν ευγενική χορηγία
της κα Βαρδινογιάννη και του Ελληνικού Υπουργείου
Υγείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νοσοκομείου Αγία
Σοφία Παίδων, κ. Μανόλης Παππασάββας ανέλαβε τα
παιδιά προκειμένου και ξεκινήσει η θεραπεία χάρη στη
γενναιοδωρία του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου ΕΛΠΙΔΑ.
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Η Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης στην Αθήνα Οργάνωσε μια πολιτιστική
εκδήλωση «Βηθλεέμ Χριστούγεννα πίσω από το Τείχος»
09.12.2016, Η Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης στην Αθήνα
Οργάνωσε την πολιτιστική εκδήλωση «Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ
πίσω από το Τείχος» όπου καταφαίνεται ο πόνος του Παλαιστινιακού
λαού και το αρνητικό αντίκτυπο που έχει δημιουργήσει το Τείχος του
Απαρτχάιντ στους Παλαιστίνιους καθώς παρεμποδίζεται η μετακίνηση
των προσκυνητών και όλων όσων επιθυμούν να γιορτάσουν τα
Χριστούγεννα στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες του Πρέσβη του Κράτους της
Παλαιστίνης, Η.Ε. κ Μαρουάν Toubassi (επισυνάπτεται στη σελίδα
5,6,7) και η Ομιλία του Η.Ε. κ. Τάσσου Κουράκη, Α Αντιπροέδρου της
Βουλής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας, Ελλάδα Παλαιστίνη (διαβάζεται από τον κ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, Βουλευτή Κοινοβουλίου,
επισυνάπτεται στη σελίδα 8,9), και τον Αρχιμανδρίτη Ευγένιο Aranki, της εκκλησίας της
Ζωοδόχου Πηγής Αμαρουσίου. Περιλάμβανε επίσης πολιτιστικές παραστάσεις από Ελληνικό και
Παλαιστινιακό συγκρότημα, ταινίες ντοκιμαντέρ, και απαγγελίες ποίησης.

=============================================================================

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει εκ νέου τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την
αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα που καθορίστηκαν πριν την 4η
Ιουνίου 1967 στο 7ο Συνέδριο του Εθνικού Κινήματος της Παλαιστίνης (FATAH) με την
Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Κράτους
02.12.2016, Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Μπουγδάνη , μέλος
της Γραμματείας Εξωτερικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο συνέδριο, που άρχισε τις εργασίες του στις 28 Νοεμβρίου 2016 συμμετείχαν περισσότεροι
από 60 διεθνείς αντιπροσωπείες που είχαν έρθει στη Ραμάλα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα και οι
εκπρόσωποι ενημερώθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στα Παλαιστινιακά εδάφη.
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Ο κ. Μπουγδάνης αναφέρθηκε στις αδελφικές σχέσεις που συνδέουν τους δύο λαούς, τη
σημασία των διμερών συνδέσεωνFATAH -ΣΥΡΙΖΑ και την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της
Βουλής των Ελλήνων υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του
1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Πρόεδρος
του Κράτους της Παλαιστίνης Η.Ε. κ. Μαχμούτ Αμπάς παρουσίασε το πολιτικό πρόγραμμα της
FATAH που προχωρεί προς τα εμπρός. Οι εκλογές διεξήχθησαν για την εκλογή νέων μελών της
επιτροπής στα πλαίσια του κινήματος (FATAH).
===============================================================================

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας (ΚΚΕ) σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το δίκαιο
αγώνα του παλαιστινιακού λαού
11.12.2016, Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
(ΚΚΕ) διοργάνωσε μια εκδήλωση για τον εορτασμό
της Διεθνούς Ημέρας Αλληλεγγύης στον
Παλαιστινιακό Λαό που καθιερώθηκε από τον
Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών και που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 29 Νοεμβρίου. Η
πρωτοβουλία αυτή καταγγέλλει τα συνεχιζόμενα
εγκλήματα που διαπράττονται από το Ισραηλινό
κράτος με τη βάρβαρη κατοχή στην Παλαιστίνη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο γενικός Γραμματέας της
ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ κύριοι
ομιλητές ήταν ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στην Ελλάδα,
Μαρουάν Τουμπάσι και ο Θέμης Γκιώνης μέλος της
ΚΕ του ΚΚΕ και του Γραφείου της Περιφερειακής
Επιτροπής της Αττικής ΔΠ.
==============================================================================
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Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπάσι υποστηρίζει το έργο της
UNICEF μιλώντας στο τηλεμαραθώνιο που διοργανώθηκε από την ΕΡΤ για τη
UNICEF
12.11.2016, Ο Πρέσβης Μαρουάν Τουμπάσι παίρνει μέρος στον
τηλεμαραθώνιο της UNICEF που οργανώθηκε από την Εθνική
Τηλεόραση ΕΡΤ. Ο Πρέσβης Μαρουάν Τουμπάσι είναι υποστηρικτής
του έργου της UNICEF σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη
με έμφαση στην προστασία, την ετοιμότητα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και τις εθνικές προσπάθειες στις πιο ευάλωτες κοινότητες,
ιδιαίτερα στη Γάζα, στην περιοχή Γ της Δυτικής Όχθης και την
Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η UNICEF υποστηρίζει επίσης την
αποκατάσταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στις
κοινότητες που επλήγησαν από τον πόλεμο του Ισραήλ το 2014 στη
Γάζα και στη Δυτική Όχθη.
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Χαιρετισμός από τον Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης, Η.Ε. κ. Μαρουάν
Τουμπάσι στην πολιτιστική εκδήλωση «Βηθλεέμ πίσω από το Τείχος».
Ήλπιζα ότι δεν θα ήμουν αναγκασμένος να μιλήσω για πολιτική σήμερα σε αυτή την
εκδήλωση για τον εορτασμό των Χριστουγέννων που θα έπρεπε να υπάρχει το μήνυμα για
ειρήνη, αγάπη και ελπίδα στον κόσμο και ότι υποθέσεις που αφορούν τον λαό μου θα είχαν
επιλυθεί με δικαιοσύνη και θα είχαν εισακουστεί τα προβλήματα τους στις καρδιές και στις
συνειδήσεις ώστε να ξεφύγουν από το καθεστώς πίεσης και κατοχής. Όπως όλοι γνωρίζετε ,
έχουμε αποδεχθεί την υπεροχή και την κρίση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων της
διεθνούς νομιμότητας, κάνοντας μια ιστορική και τεράστια θυσία, όταν ο Οργανισμός για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος του
παλαιστινιακού λαού, δέχθηκε να θεσπίσει την δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους στα
σύνορα που καθορίστηκαν την 4η Ιουνίου του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσά του.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνουμε ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη συνέχιση
της υπάρχουσας κατάστασης. Ποτέ δεν θα δεχτούμε την ταπείνωση της αξιοπρέπειας του
λαού μας. Ποτέ δεν θα δεχθούμε προσωρινές λύσεις. Ο λαός μας δεν πρόκειται ποτέ να
δεχθεί να παραιτηθεί από τους εθνικούς τους θεσμούς και τα επιτεύγματα που γίνονται μέσα
από μεγάλες θυσίες, βάσανα και πόνο. Εμείς θα διατηρήσουμε το δικαίωμα μας για την
ανεξαρτησία λήψεων αποφάσεων και θα ενεργήσουμε ώστε να εκπληρωθούν οι προσδοκίες
του λαού μας με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τη
νομιμότητα των διεθνών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και όλων των διεθνών
συνεδρίων και θα επιδιώξουμε να κινητοποιήσουμε τους Άραβες και τις διεθνείς
προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Παρά την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα 12 ψηφίσματα που
καταδικάζουν τους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη από το
1967, κανένα από αυτά τα ψηφίσματα αυτά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, ενθαρρύνοντας έτσι
το Ισραήλ να συνεχίσει τα σχέδια του για την κατάσχεση των περισσότερων παλαιστινιακών
εδαφών στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ χωρίς
ποινικές κυρώσεις. Οι βίαιες ενέργειες των ισραηλινών εποίκων έχουν φθάσει σε τέτοιο
βαθμό ώστε να μιλάμε για τον σχηματισμό τρομοκρατικών ομάδων που καίνε, σκοτώνουν
ολόκληρες οικογένειες, να καταστρέφουν περιούσιες πολιτών και ξεριζώνουν τα δέντρα από
τα οποία οι παλαιστίνιες οικογένειες βγάζουν τα προς τα ζην.
Εν όψει όλων αυτών των γεγονότων, είμαι υποχρεωμένος να προειδοποιήσω και πάλι
ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση με αυτές τις ενέργειες και τα σχέδιά επεκτατικής πολιτικής θα
καταστρέψει όποιες δυνατότητες και ελπίδες έχουν απομείνει για τη λύση των δύο κρατών
στα σύνορα του 1967, τα οποία η χώρα σας έχει εγκρίνει ως αποδεκτή λύση.
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Οι εποικισμοί είναι παράνομοι σε όλες τους τις πτυχές .Οι φυλετικές διακρίσεις του
παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ είναι μια καθημερινή πραγματικότητα και
συνεχίζεται η προνομιακή μεταχείριση των Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη γη μας,
μεταξύ άλλων εγκρίνονται άδειες για την κατασκευή κατοικιών, εργοστασίων καθώς και
οικονομικά κονδύλια για υποδομές όπως την κατασκευή δρόμων και δικτύων ύδρευσης και
ηλεκτροδότησης. Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με την παρεμπόδιση των Παλαιστινίων
ιδιοκτητών γης να αξιοποιήσουν τα χωράφια τους αποκλείοντας έτσι την οικονομική
ανάπτυξη που είναι δικαίωμα διεθνούς προτεραιότητας σύμφωνα με την Ατζέντα για την
Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 όπου καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει πίσω.
Στρατιωτικές διαταγές συνεχίσουν να εκδίδονται που απαγορεύουν τη χρήση των
εδαφών στη πλειονότητα τους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ,
την κοιλάδα του Ιορδάνη, και τις παλαιστινιακές ακτές στην Νεκρά Θάλασσα. Επίσης
συνεχίζεται ο παράνομος αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας καθώς αλλάζει η ταυτότητα
και ο χαρακτήρας της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ όπου διαπράττονται επιθέσεις
και προβοκάτσιες εναντίον χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων, ειδικά στο
Τέμενος Αλ-Άκσα.
Ελπίζουμε ότι όλα τα κράτη του κόσμου θα υποστηρίξουν τη σύγκληση αυτής της
διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης που συγκαλεί η Γαλλία πριν από το τέλος του τρέχοντος
έτους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ελλάδα και την ηγεσία της για την υποστήριξη
αυτού του συνεδρίου και την προσφορά της για να βοηθήσει την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ.
Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, θα έχουν περάσει 100 χρόνια από την Διακήρυξη
Balfour, 70 χρόνια από την καταστροφή και σφαγή των Παλαιστινίων στην πόλη Al-Nakba
και 50 χρόνια από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της
Ανατολικής Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επαναβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει
κανένας τρόπος για να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό χωρίς τον τερματισμό
της Ισραηλινής κατοχής στην Παλαιστίνη που θα επιφέρει ασφάλεια και σταθερότητα στη
περιοχή μας, θα διασφαλίσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού λαού
και για αυτό το λόγο το χέρι μας παραμένει τεντωμένο ώστε να επιτευχθεί ειρήνη.
Το κράτος της Παλαιστίνης, ένα κράτος που βρίσκεται σε καθεστώς Παρατηρητή στα
Ηνωμένα Έθνη, είναι ένα κράτος υπό κατοχή. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΑΠ, ο
μοναδικός, νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού, όπου και αν βρίσκεται , ενεργεί
εξ ονόματος του λαού μας και ως κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο της Παλαιστίνης είναι
το κοινοβούλιο του κράτους της Παλαιστίνης, όπως αυτό θεσπίστηκε στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ με το ψήφισμα 67/19 της 29ης Νοεμβρίου 2012. Το Παλαιστινιακό κράτος είναι
τώρα αναγνωρισμένο από 138 χώρες στον κόσμο και ελπίζουμε ότι έτσι θα οικοδομηθούν οι
θεσμικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές σε μια ατμόσφαιρα καλής
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διακυβέρνησης και κοινωνικής δημοκρατίας .
Βασιζόμαστε στη Διεθνή κοινότητα ότι θα αναλάβει τις υποχρεώσεις της και κάνουμε
έκκληση σε χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να το πράξουν.
Με βάση όλα αυτά, η διεθνής κοινότητα καλείται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια,
περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν ώστε να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή
της γης του κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι το μοναδικό και
με μεγάλη διάρκεια κράτος που τελεί υπό κατοχή στη σύγχρονη ιστορία. Η συμβολή της
διεθνούς κοινότητας για την προώθηση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων του λαού μας, για
τον τερματισμό της καταπίεσης και της αδικίας που τους επιβάλλεται εδώ και επτά δεκαετίες
θα αποτελέσει σίγουρα μοναδική ευκαιρία για την ειρήνη, τη σταθερότητα στη περιοχή μας
καθώς και τη συνύπαρξη μεταξύ του Παλαιστινιακού και Ισραηλινού λαού. Αυτό θα
δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τη σημερινή γενιά και τις γενιές που ακολουθούν, θα
είναι η αρχή και η βάση του τερματισμού του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή μας και
των δύο λαών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι η
Ισραηλινή κατοχή επί της γης μας θα τελειώσει, θα νικήσουμε την τρομοκρατία και ότι οι
συγκρούσεις θα τερματιστούν και θα επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή μας και σε όλο τον
κόσμο. Ελπίζουμε ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα εξακολουθούν να γιορτάζουν τα
Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ και στην Παλαιστίνη που τελεί υπό κατοχή και όπου υπάρχει το
τείχος του απαρτχάιντ και που πρέπει κάποιος να περάσει από εξευτελιστικές συνθήκες και
να διασχίσει τα στρατιωτικά σημεία ελέγχου στο δρόμο για τη Βηθλεέμ και την Ιερουσαλήμ.
Εμείς και ο λαός μας θα συνεχίσουμε να κρατάμε τις πόρτες ανοιχτές για την επίτευξη
ειρήνης και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να επέλθει ελευθερία και ανεξαρτησία στο λαό
μας. Θα παραμείνουμε ακλόνητοι στη γη μας για να υπηρετήσουμε και να διασφαλίσουμε το
μέλλον των επόμενων γενεών μας.
Είναι η ελπίδα μου ότι το 2017 θα είναι το έτος του τερματισμού της Ισραηλινής κατοχής,
Δόξα εν υψίστης Θεώ και η ειρήνη στο λαό Του στη γη.
Αθήνα 09.12.2016.
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Ομιλία του Αξιότιμου κ. Τάσσου Κουράκη, Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας, Ελλάδα - Παλαιστίνη στην πολιτιστική εκδήλωση
"Βηθλεέμ πίσω από το Τείχος"

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων για την πρόσκληση σας στην σημερινή
εκδήλωση. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Παλαιστίνης
και εκπροσωπώντας και τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές μας,
αλλά και την υποστήριξη του ελληνικού λαού στις προσπάθειες της Παλαιστίνης για την αυτοδιάθεσή της.
Η Βουλή των Ελλήνων, η οποία ομόφωνα υποστήριξε το ψήφισμα για την αναγνώριση του
Παλαιστινιακού Κράτους, θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή ηγεσία,
με στόχο την υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών της και για την δικαίωση των αγώνων του
παλαιστινιακού λαού.
Θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης να υπογραμμίσω ότι η δημιουργία Παλαιστινιακού
Κράτους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή και στο πλαίσιο αυτό
επαναλαμβάνουμε τη θέση της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, βιώσιμου, και δημοκρατικού
Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ εντός διεθνώς αναγνωριζομένων
συνόρων με βάση την προ του 1967 γραμμή και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Κρίσιμο ζήτημα στο πλαίσιο αυτό αποτελεί ο τερματισμός των εποικισμών και η αποχώρηση των εποίκων
από τα παλαιστινιακά εδάφη. Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό για την επίλυση του παλαιστινιακού
ζητήματος, όπως εξίσου κρίσιμο είναι και το θέμα του τείχους της ντροπής, το οποίο αποτελεί ένα όνειδος
για την παγκόσμια κοινότητα. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης και τα τρία εκατομμύρια
Παλαιστινίων προσφύγων, οι οποίοι εκτοπίσθηκαν βίαια από τις εστίες τους και βρίσκονται ακόμη και
σήμερα σε τρίτες χώρες.
Η Ελλάδα και η Βουλή των Ελλήνων στέκονται με αλληλεγγύη δίπλα στον Παλαιστινιακό λαό και σε αυτή
την κατεύθυνση και η επίσκεψη του Προέδρου Αμπάς στην Αθήνα και η επίσκεψη του Έλληνα
Πρωθυπουργού στην Παλαιστίνη και η επίσκεψη του Προέδρου της
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Βουλής το επόμενο διάστημα στην περιοχή, επιβεβαιώνουν τις άριστες σχέσεις μας και τις κοινές μας
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους.
Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα και πάλι να ευχηθώ καλές γιορτές στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης
και να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας στη σημερινή εκδήλωση.
Με εκτίμηση
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