
Ο Λόγος του Προέδρου Ghassan Shakaa, κατά τη διάρκεια της υπογραφής 

της Συµφωνίας Αδελφοποίησης µεταξύ του ∆ήµου Χαλανδρίου και του ∆ήµου 

Νάµπλους της Παλαιστίνης. 

 

Αξιότιµε κ. Ρούσσο, 

 

Αξιότιµα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

 

Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, 

 

Μεγάλη µου τιµή που βρίσκοµαι σήµερα ανάµεσά σας µε την παρουσια του κ. 

Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης και τα στελέχη της Πρεσβείας. 

 

Με µεγάλη µου χαρά συναντήθηκα µε την Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά τη 

διάρκεια του ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον περασµένο 

Νοέµβριο στη Ραµάλλα και είµαι πεπεισµένος ότι όλοι αυτοί που συµµετείχαν στο 

προαναφερόµενο Συνέδριο γύρισαν στην πατρίδα τους ως πρεσβευτές του 

Παλαιστινιακού ζητήµατος. Αυτό που συµβαίνει σήµερα, η υπογραφή της 

συµφωνίας αδελφοποίησης µεταξύ των δυο ∆ήµων µας, είναι το καλύτερο 

παράδειγµα για αυτό, διότι είδαν από κοντά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο λαός 

µας από τις βάρβαρες πράξεις των κατοχικών δυνάµεων του Ισραήλ. Είδαν τους 

εποικισµούς, το Ρατσιστικό Τείχος, είδαν την υποµονή του Παλαιστίνιου να 

αντιστέκεται στην πατρίδα του  παρ’ όλους τους διωγµούς, τις διώξεις και τη 

ρατσιστική µεταχείριση των δυνάµεων κατοχής.                                                           

 

 

Σίγουρα ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι να χαράξει την εξωτερική 

πολιτική  οποιασδήποτε χώρας ούτε να πάρει το ρόλο της  πολιτικής ηγεσίας,  αλλά 

πιστεύω διά µέσων αδελφοποιήσεων και συνεργασίας των Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων διάφορων χωρών, µπορούν να φέρουν πιο κοντά τους λαούς σε 

πολιτιστικό, µορφωτικό και επιστηµονικό επίπεδο και άλλα πολλά θέµατα, να 

ανταλλάξουµε εµπειρίες σε θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Σήµερα συναντηθήκαµε µε τον  Πρόεδρο του ΚΕ∆Ε κ. Γιώργο Πατούλη και 

συζητήσαµε το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των δυο χωρών και τις δυνατότητες 

σύναψης άλλων αδερφοποιήσεων µεταξύ ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 

Εµείς πιστεύουµε στην Ειρηνική διευθέτηση του Παλαιστινιακού ζητήµατος βάσει 

των αποφάσεων της ∆ιεθνούς Νοµιµότητας που προβλέπουνε τη ίδρυση του 



Παλαιστινιακού Κράτους δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Αυτή είναι η στρατηγική 

µας θέση παρόλα τα καθηµερινά εγκλήµατα που διαπράττει το Ισραήλ εις βάρος 

του λαού µας.  

 

∆υστυχώς µετά από την δολοφονία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ραµπίν, µε τις 

εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, και την άνοδο πολλών εξτρεµιστικών 

στοιχείων στην πολιτική ηγεσία του, µακραίνει όλο και περισσότερο η πραγµάτωση 

της ειρήνης στην περιοχή, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει πραγµατικός 

εταίρος στην Ισραηλινή πλευρά. 

 

Είναι µεγάλη µας τιµή που  υπογράφουµε  την σηµερινή αδελφοποίηση µε ένα τόσο 

αξιόλογο ∆ήµο και δράττω την ευκαιρία αυτή να προσκαλέσω τον κ. ∆ήµαρχο και 

τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε επίσηµη επίσκεψη στη Νάµπλους για να 

δουν από κοντά το δύσκολο έργο µας υπό συνθήκες κατοχής. 

 

Εύχοµαι αυτό το βήµα της αδελφοποίησης να το ακολουθούσουν  και άλλοι ∆ήµοι 

της Ελλάδος, και να είµαστε µαζί  η γέφυρα που θα εµβαθύνει όλο και περισσότερο 

τις ιστορικές µας σχέσεις. 

 

Ευχαριστώ τον κ. Ρούσσο, το ∆ήµαρχο Χαλανδρίου, όλα τα Μέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, όλους αυτούς που συντέλεσαν στην υπογραφή αυτής της συµφωνίας 

καθώς επίσης ευχαριστώ θερµά τους πολίτες του ∆ήµου σας. 

 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 


