
 

 

Ο Λόγος του Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης κ. Marwan Toubassi, κατά τη 

διάρκεια της υπογραφής της Συμφωνίας Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου 

Χαλανδρίου και του Δήμου Νάμπλους της Παλαιστίνης 

 

Αξιότιμε κ. Ρούσσο, 

Αξιότιμα Μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου, 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Παλαιστινιακής ηγεσίας και του 

Παλαιστινιακού  λαού που εδώ και 67 χρόνια ζει τα δεινά της κατοχής και της 

διασποράς, καθώς ήρθε η στιγμή να τερματιστεί αυτή η κατοχή και να 

απολαύσει ο Παλαιστινιακός λαός την ελευθερία του και την ανεξαρτησία  του. 

Εσείς φίλοι είχατε υποστεί τα δεινά της κατοχής και αγωνιστήκατε κατά του 

φασισμού, του ναζισμού και της δικτατορίας, για την ελευθερία και την 

ανεξαρτησία, για τις αρχές της Δημοκρατίας της αξιοπρέπειας, αυτές οι έννοιες 

είναι κοινές αρχές των δυο λαών μας. Έχουμε πάντα την ελπίδα στον Ελληνικό 

λαό, όπως πάντα  μας έχει συνηθίσει στην πάγια του θέση για την υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων του λαού μας. 

 Πιστεύω ότι αυτή η στήριξη και αλληλεγγύη που δείχνατε για πολλά χρόνια, 

κορυφώνεται με την αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους στα 

σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για να καταφέρει 

ο λαός μας να ζει ειρηνικά με τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής.  

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την πραγμάτωση της ειρήνης και της 

σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Εύχομαι στον Ελληνικό λαό κάθε επιτυχία, ευημερία, ανάπτυξη, και να ξεπεράσει 

αυτή την κρίση που διανύει τα τελευταία  χρόνια που κατά τη γνώμη μου έχει 

οικονομική και πολιτική υπόσταση. 



Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή ημέρα για εσάς και για εμάς καθώς 

υπογράφουμε την Συμφωνία Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και 

του Δήμου Νάμπλους της Παλαιστίνης, αφού είστε ο πρώτος Δήμος που 

υπογράφει τέτοια συμφωνία μετά από το Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε στη 

Ραμάλλα της Παλαιστίνης τον προηγούμενο Νοέμβριο με την συμμετοχή σας και 

άλλων Δήμων της Ελλάδας. Η Νάμπλους έχει ιδιαίτερη θέση στη μνήμη και στις 

καρδιές του Παλαιστινιακού λαού που καθ’ όλη τη διάρκεια του Παλαιστινιακού 

αγώνα χαρακτηρίζεται η Πόλη των Ανταρτών, το βουνό της Επαναστατικής 

φλόγας η Πόλη της ιστορίας και του Πολιτισμού. 

Δίνω τον λόγο στον φίλο μου τον αγωνιστή Ghassan Shakkaa, Δήμαρχο της 

Νάμπλους, Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Παλαιστίνης και Μέλος της Εκτελεστικής 

επιτροπής της PLO. 

Σας ευχαριστώ θερμά για την στήριξη κα την αλληλεγγύη σας. 


