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Easter Message from H.E. President Mahmoud Abbas
30/04/2016, This year we celebrate Easter as a religious and national 
holiday, believing in the righteousness of our cause and full of hope 
that Palestinians will become free of the oppression and injustice of 
military occupation. We are indeed looking forward to a life full of 
dignity, freedom and security on our homeland and near our holy 
places. 
Here in Jerusalem, in spite of the occupation policies and the attempts 
to judaize the Holy City, pillage its holy places, alter its Christian and 
Islamic character and isolate it from the rest of the occupied territory 
through closure and military checkpoints, your steadfastness and 
presence in the Holy city of Jerusalem and your holy celebrations with 
millions of Christians around the world remind us of the profound 
meaning of the life of Jesus Christ as He walked through the Via 
Dolorosa and defeated death with resurrection and a new life. We have 
no doubt that the day will come when we Palestinians will overcome 
death with life and injustice with freedom and dignity.
On this solemn and dignified occasion, we would like to extend our 
gratitude to His Beatitude Patriarch Theophilos III and the Holy 
Synod for their noble consent to form the Joint Council as an initial 
step toward the reunification of the Orthodox family. Consequently, 
we confirm our support to the Higher Presidential Committee for 
Church Affairs and the Orthodox Central Council in this respect so 
that the Church of Jerusalem and its followers shall remain lofty and 
resistant to all attempts aiming to weaken and jeopardize the presence 
of Christian Church in the Holy Land.

Πασχαλινό µήνυµα της Αυτού Εξοχότητας του  Πρόεδρου Μαχµούτ 
Αµπάς
30/04/2016, Φέτος γιορτάζουµε το Πάσχα ως θρησκευτική και εθνική γιορτή, 
πιστεύοντας στη δικαιοσύνη του αγώνα µας και γεµάτοι ελπίδα ότι οι Παλαιστίνιοι θα 
απελευθερωθούν από την καταπίεση και την αδικία της στρατιωτικής κατοχής. 
Ειλικρινά προσβλέπουµε  σε µια ζωή γεµάτη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ασφάλεια 
στην πατρίδα µας και στους ιερούς τόπους µας.
Εδώ στην Ιερουσαλήµ, παρά τις πολιτικές κατοχής και τις προσπάθειες για τον 
εβραϊσµό  της Αγίας Πόλης, τις λεηλασίες , τις προσπάθειες να αλλάξει ο χριστιανικός 
και ισλαµικός της χαρακτήρας, την αποµόνωση από το υπόλοιπα κατεχόµενα εδάφη 
µε αποκλεισµούς  και σηµεία στρατιωτικού ελέγχου , η σταθερή  παρουσία 
εκατοµµυρίων Χριστιανών από όλο τον κόσµο στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήµ τις 
άγιες ηµέρες, µας θυµίζουν την βαθιά έννοια της ζωής του Ιησού Χριστού καθώς 
περπατούσε στο Δρόµο του Μαρτυρίου, νικώντας  τον θάνατο µε την ανάσταση του 
που σηµατοδοτεί µια νέα ζωή. Δεν έχουµε καµία αµφιβολία ότι θα έρθει εκείνη η 
µέρα, όπου οι Παλαιστίνιοι θα υπερνικήσουν τον θάνατο µε τη ζωή, την αδικία µε την 
ελευθερία και την αξιοπρέπεια.
Με αφορµή αυτή την πανηγυρική και επιβλητική ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω την 
ευγνωµοσύνη µας προς τον Μακαριότατο Πατριάρχη Θεόφιλο ΙΙΙ και την Ιερά Σύνοδο 
για την ευγενή συγκατάθεσή τους για να σχηµατίσουν το Μεικτό Συµβούλιο ως ένα 
πρώτο βήµα προς την επανένωση της ορθόδοξης οικογένειας. Ως εκ τούτου, 
επιβεβαιώνουµε την υποστήριξή µας προς την Τριτοβάθµια Προεδρική Επιτροπή 
Θρησκευµάτων και του Κεντρικού Συµβουλίου Ορθοδόξων στο θέµα αυτό, ώστε η 
Εκκλησία της Ιερουσαλήµ και οι πιστοί της  να  παραµείνουν µε υψηλό και ανθεκτικό 
φρόνιµα σε όλες τις προσπάθειες που θέτουν σε κίνδυνο και στοχεύουν στη 
αποδυνάµωση της  παρουσίας της χριστιανικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους.

Prime Minister Hamadallah: Netanyahu More interested in 
Building Settlements than a Bridge to Peace
Prime Minister Rami Hamdallah reiterated on Monday his support for 
the French initiative to convene an international conference for talks 
between Israel and Palestine, which was rejected by Israel.
He said, “We commend France for taking the lead to advance the 
peace process; by rejecting this initiative Mr. Netanyahu proves that 
he is more interested in building illegal settlements than building a 
bridge to peace.”
The French initiative was quickly rejected by Israel. A statement 
published by Prime Minister Benjamin Netanyahu's office on 
Thursday said: "Israel adheres to its position that the best way to 
resolve the conflict between Israel and the Palestinians is direct, 
bilateral negotiations.”
The May 30 talks in Paris are set to include the Middle East Quartet 
(the United States, Russia, European Union and United Nations), the 
Arab League, the U.N. Security Council and about 20 countries. The 
initial planning meeting will exclude Israel and Palestine in order to 
allow participants to come up with a framework for an international 
peace conference later in the summer in order to launch talks on a 
two-state solution between the two parties.

Ο Πρωθυπουργός Hamdallah: Ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται περισσότερο για 
την ανέγερση εποικισµών παρά για τη δηµιουργία  µιας γέφυρας για την  
Ειρήνη
Ο πρωθυπουργός Rami Hamdallah επανέλαβε τη Δευτέρα την υποστήριξή του προς  τη 
γαλλική πρωτοβουλία για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για συνοµιλίες µεταξύ του 
Ισραήλ και της Παλαιστίνης, η οποία απορρίφθηκε από το Ισραήλ.
Ανέφερε χαρακτηριστικά, «Επαινούµε τη Γαλλία για τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει 
για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο κ. Νετανιάχου απορρίπτοντας την 
πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την οικοδόµηση 
παράνοµων εποικισµών από την οικοδόµηση µιας γέφυρας για την ειρήνη ».
Η γαλλική πρωτοβουλία γρήγορα απορρίφθηκε από το Ισραήλ. Σε δήλωση που 
δηµοσιεύθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπέντζαµιν Νετανιάχου την Πέµπτη: 
«Το Ισραήλ εµµένει στη θέση του ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση της 
σύγκρουσης µεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων είναι άµεσες, διµερείς 
διαπραγµατεύσεις.»
Στις 30 Μαΐου θα διεξαχθούν συνοµιλίες στο Παρίσι, µε τη συµµετοχή του Κουαρτέτου 
για τη Μέση Ανατολή (Ηνωµένες Πολιτείες, Ρωσία,  Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένα 
Έθνη), τον Αραβικό Σύνδεσµο, το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και 
περίπου 20 χώρες. Η πρώτη συνάντηση θα αποκλείσει το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, 
προκειµένου να επιτραπεί στους συµµετέχοντες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για µια 
διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη αργότερα το καλοκαίρι, προκειµένου να ξεκινήσουν 
διαπραγµατεύσεις για τη λύση των δύο κρατών µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
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President Mahmoud Abbas inaugurates statue of Nelson 
Mandela in Ramallah
26/04/2016, Palestinian President Mahmoud Abbas inaugurated a 
statue of late South African leader Nelson Mandela in the central 
occupied West Bank city of Ramallah. The square where the statue 
was installed in the al-Tira neighborhood will officially be renamed 
Mandela Square.
Hailing the “distinguished relationship” between Ramallah and 
Johannesburg, Ramallah Mayor Mousa Hadid claimed during the 
ceremony that the statue was “the first statue South Africa built 
outside its borders.”

Ο πρόεδρος Μαχµούτ Αµπάς εγκαινιάζει το άγαλµα του Νέλσον Μαντέλα 
στη Ραµάλα
26/04/2016 , Ο  Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχµούτ Αµπάς εγκαινίασε το άγαλµα 
του τέως ηγέτη  της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα στην κεντρική κατεχόµενη 
πόλη της Δυτικής Όχθης, Ραµάλα . Η πλατεία al-Tira όπου τοποθετήθηκε το 
άγαλµα  θα µετονοµαστεί επίσηµα σε πλατεία Μαντέλα .
Χαιρετίζοντας την «εξαίρετη σχέση» µεταξύ της Ραµάλα και του 
Γιοχάνεσµπουργκ , ο Δήµαρχος Mousa Hadid ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της 
τελετής ότι το άγαλµα ήταν  «το πρώτο Νοτιοαφρικανικό άγαλµα  εκτός των 
συνόρων».

http://www.nad-plo.org/etemplate.php?id=637
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Khoj8ra34541019876aKhoj8r
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Khoj8ra34541019876aKhoj8r
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771304
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771304
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Παλαιστίνιοι τίµησαν την 68η επέτειο της Νάκµπα «Καταστροφή »
15/05/2016 , Το 1948 , 1,4 εκατοµµύρια Παλαιστίνιοι ζούσαν σε 1.300 
παλαιστινιακές πόλεις και χωριά σε ολόκληρη  την ιστορική Παλαιστίνη . 
Την Κυριακή οι Παλαιστίνιοι τίµησαν την 68η Επέτειο της Νάκµπα « 
Καταστροφή » , που έγινε το 1948 στην Παλαιστίνη όταν περισσότεροι  από 
800.000Παλαιστίνιοι από  το  1,4 εκατοµµύρια του πληθυσµού εκδιώχθηκαν 
από την πατρίδα τους τη σηµερινή κατεχόµενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα 
της Γάζας , σε γειτονικές αραβικές χώρες καθώς και  σε άλλες χώρες του 
κόσµου .
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους, αλλά παρέµειναν 
εντός της ελεγχόµενης  από το Ισραήλ επικράτειας του 1948. Σύµφωνα µε 
στοιχεία ντοκουµέντα , οι σιωνιστικές δυνάµεις έλεγχαν 774 πόλεις και 
χωριά και κατέστρεψαν 531 Παλαιστινιακές πόλεις και χωριά κατά τη 
διάρκεια της Νάκµπα . Στις θηριωδίες των σιωνιστικών δυνάµεων 
περιλαµβάνονται επίσης περισσότερες από 70 σφαγές όπου περισσότεροι 
από 15 χιλιάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν.

Solitary confinement doubles in Israeli jails: UN panel
03/05/2016, UN committee against torture said that the use of solitary 
confinement in Israeli jails nearly doubled between 2012 and 2014. In its 
first review of Israel since 2009, the committee questioned an Israeli 
delegation over multiple reports of potentially illegal conduct by 
occupation security agents, especially with respect to Palestinian 
prisoners

Η Αποµόνωση διπλασιάζεται στις Ισραηλινές φυλακές : πάνελ του 
ΟΗΕ
03/05/2016 , Η επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων , δήλωσε ότι η 
χρήση της αποµόνωσης στις Ισραηλινές φυλακές σχεδόν διπλασιάστηκε µεταξύ της 
χρονικής περιόδου 2012 και 2014. Στην πρώτη ανασκόπηση του Ισραήλ από το 2009 , η 
επιτροπή ανέκρινε µια Ισραηλινή αντιπροσωπεία σχετικά µε τη δυνητικά παράνοµη 
συµπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων προς τους Παλαιστίνιους κρατούµενους.
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Palestinians mark 68th commemoration of the Nakba 
‘Catastrophe’
15/05/2016, In 1948, 1.4 million Palestinians lived in 1,300 
Palestinian towns and villages all over historical Palestine. 
Palestinians on Sunday marked the 68th Commemoration of the 
Nakba ‘Catastrophe’, when in 1948 in Palestine, more than 800,000 
out of the 1.4 million of the population of Palestine were driven out of 
their homeland to (what is now) the occupied West Bank and the 
Gaza Strip, neighboring Arab countries, and other countries of the 
world.
Thousands of Palestinians were displaced from their homes but 
stayed within the Israeli-controlled 1948 territory. According to 
documentary evidence, the Zionist Forces controlled 774 towns and 
villages and destroyed 531 Palestinian towns and villages during the 
Nakba. The atrocities of Zionist forces also included more than 70 
massacres in which more than 15 thousands, Palestinians were killed.

Nakba Testimony : Michael 
Toubassi click here to view…

A video by the Ministry Of 
Information, the State of Palestine,

Documentary explaining 
Palestine’s Occupation

68th year of Al-Nakna ‘Catastrophe’ commemorated in 
Athens  
14/05/2016, The General Union of Palesttinian students and with the 
support and participation of the Embassy of the State of Palestine and 
the Palestinian Community in Greece, organised a Greek Palestinian 
performance that was attended by representatives of the friendly 
Greek political parties and representatives on behalf of the speaker of 
parliament and ministers, and the Dean of the Arab Diplomatic Corps, 
the Ambassador of Tunisia and representatives of a number of 
embassies and the heads of the Palestinian community and the Arab 
communities in Greece and friends and supporters from Greece.

Η 68η επέτειος της Αλ – Νάκµπα « Καταστροφή » εορτάζεται στην 
Αθήνα
14/05/2016 , Η Γενική Ένωση Παλαιστινίων φοιτητών  µε την υποστήριξη 
και τη συµµετοχή της Πρεσβείας του κράτους της Παλαιστίνης και της 
Παλαιστινιακής Κοινότητας στην Ελλάδα , διοργάνωσε  µια Ελληνό- 
Παλαιστινιακή εκδήλωση. Στην εκδήλωση αυτή  παρέστησαν εκπρόσωποι 
προσφιλών ελληνικών πολιτικών  κοµµάτων  και εκπρόσωποι του Πρόεδρου 
της Βουλής και των Υπουργών , ο Πρύτανης του Αραβικού Διπλωµατικού 
Σώµατος , ο Πρέσβης της Τυνησίας, εκπρόσωποι  αρκετών  πρεσβειών και οι 
επικεφαλής της Παλαιστινιακής Κοινότητας και της Αραβικής κοινότητας 
στην Ελλάδα µε  φίλους και υποστηρικτές από την Ελλάδα.

https://www.yahoo.com/news/solitary-confinement-doubles-israeli-jails-un-panel-163919180.html
https://www.facebook.com/tarek.toubassi/videos/10153995143406999/
https://www.facebook.com/tarek.toubassi/videos/10153995143406999/
https://www.youtube.com/watch?v=wCZj2gjIP8A
https://www.youtube.com/watch?v=wCZj2gjIP8A
https://www.facebook.com/431256660252368/videos/vb.431256660252368/890602750984421/?type=2&theater
https://www.facebook.com/431256660252368/videos/vb.431256660252368/890602750984421/?type=2&theater
https://www.facebook.com/PS.Athens/photos/pcb.523935181126536/523934921126562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PS.Athens/photos/pcb.523935181126536/523934921126562/?type=3&theater
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«Ο κόσµος πρέπει να προβεί σε πλήρη αποκλεισµό των εποικισµών», 
δήλωσε ο Γραµµατέας Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΑΠ, Σαέµπ 
Ερεκάτ, σχετικά µε τα σχέδια του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική 
Όχθη στο Ισραήλ
02/05/2016, Ε: Υπάρχουν εκκλήσεις στο Ισραήλ να περάσει νόµους για την προσάρτηση 
της Δυτικής Όχθης. Τι θα επακολουθήσει;
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει αρνηθεί  να δεσµευθεί ότι θα υπογράψει τις  
συµφωνίες και εµµένει  να καταστρέφει αυτές τις συµφωνίες. Στη συνέχεια,  αρνήθηκε τη 
γαλλική πρωτοβουλία και τις εκκλήσεις να σταµατήσουν οι εποικισµοί. Τώρα, οι Υπουργοί 
του προτείνουν νοµοσχέδια που επιδεινώνουν το απαρτχάιντ και θα οδηγήσουν στην 
προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Όλα αυτά εµπίπτουν στον κύριο στόχο του Νετανιάχου να 
καταστρέψει την πιθανότητα της  λύσης των δύο κρατών µε τη δηµιουργία εποικισµών. 
Όπως είναι φυσικό όλα αυτά αποτελούν  παράβαση όλων των διεθνών νόµων και 
συµβάσεων, το οποίο γνωρίζει πλήρως το Ισραήλ. Επιβεβαιώνεται επίσης η ανάγκη για τη 
διεξαγωγή διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης και την εξεύρεση  µηχανισµών που θα κάνει 
το Ισραήλ να  τερµατίσει  την κατοχή, ώστε   να δηµιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό Κράτος. 
Επίσης, οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η ΕΕ, η Ιταλία και άλλες θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν αµέσως το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα που οριοθετήθηκαν το 1967. 
Επιπλέον έχει έρθει ο καιρός να κάνουµε το επόµενο βήµα αναφορικά µε τους  εποικισµούς 
και να τερµατιστούν σε διεθνές επίπεδο κάθε είδους διαπραγµατεύσεις. Ο κόσµος πρέπει να 
προβεί σε πλήρη αποκλεισµό των εποικισµών.

Knesset Bill for Annexation of the West Bank; Shakid Calls 
for Equaling with Law in Israel
01/05/2016, The Israeli daily Maarive said this morning that Israel 
was planning to drop a ‘political bomb’ in the next few weeks, which 
would be the biggest one since Israel’s occupation of the West Bank 
and Gaza in 1967. The ‘bomb’ entails a Knesset bill that would call 
for the annexation of land occupied by Israel in ’67, following Israel’s 
rejection of the French initiative this week, which calls for honoring 
the two-state solution. The newspaper also said the Israeli right had 
chosen this time in particular, that is, before the US general elections, 
since the US will be busy electing a president and will not have time 
for what is happening in the Palestinian areas. The newspaper cited 
‘preliminary information’ about Israel annexing all of Area C to Israel, 
which is 60% of the West Bank and in which over 400,000 settlers 
live as opposed to tens of thousands of Palestinians. According to this 
plan, Israel would propose Israeli ID cards to residents of Area C and 
begin teaching the Israeli curriculum in these areas. According to the 
planners, this would be ‘very profitable’ for Israel. Meanwhile, Israeli 
justice minister Ayelet Shakid said last night that there should be 
equality between the law in the West Bank and that inside the Green 
Line, which in practical terms, means the annexation of occupied 
Palestinian land to Israeli legal sovereignty. She said her goal was to 
achieve this equality within a year through a military order or legal 
means.

Το νοµοσχέδιο του Ισραηλινού Κοινοβουλίου για την προσάρτηση 
της Δυτικής Όχθης. Η εφηµερίδα Shakid ζητεί ισότητα του Νόµο στο 
Ισραήλ
01/05/2016, Η Ισραηλινή εφηµερίδα Maarive δήλωσε σήµερα το πρωί ότι το Ισραήλ 
σχεδιάζει να ρίξει µια «πολιτική βόµβα» τις επόµενες εβδοµάδες, η οποία θα είναι η 
µεγαλύτερη από την Ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα από  1967. Η 
«βόµβα» συνεπάγεται ένα νοµοσχέδιο του Ισραηλινού Κοινοβουλίου που θα ζητεί την 
προσάρτηση εδαφών που κατέλαβε το Ισραήλ το '67, αµέσως µετά την απόρριψη της 
γαλλικής πρωτοβουλίας αυτή την εβδοµάδα, η οποία ζητά τη λύση των δύο κρατών. Η 
εφηµερίδα ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ σωστά  επέλεξε αυτή τη χρονική περίοδο, πιο 
συγκεκριµένα πριν από τις γενικές εκλογές στις ΗΠΑ, δεδοµένου ότι οι ΗΠΑ θα είναι 
απασχοληµένες µε την  εκλογή προέδρου και δεν θα έχουν χρόνο για το τι συµβαίνει στις 
Παλαιστινιακές περιοχές. Σύµφωνα µε τις «πρώτες πληροφορίες» της εφηµερίδας  το 
Ισραήλ πρόκειται να προσαρτήσει όλη την Περιοχή Γ στο Ισραήλ, που είναι το 60% της 
Δυτικής Όχθης και που ζουν εκεί πάνω από 400.000 έποικοι, ενώ µόνο δεκάδες χιλιάδες 
Παλαιστίνιοι. Σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο, το Ισραήλ θα εκδώσει  Ισραηλινές ταυτότητες 
για τους κατοίκους της περιοχής Γ και θα εφαρµόσει το Ισραηλινό πρόγραµµα  σπουδών σε 
αυτούς τους τοµείς το οποίο θα είναι  «πολύ κερδοφόρο» για το Ισραήλ όπως αναφέρουν οι 
σχεδιαστές. Εν τω µεταξύ, η Ισραηλινή  Υπουργός Δικαιοσύνης  Ayelet Shakid δήλωσε 
χθες το βράδυ ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα µεταξύ του νόµου στη Δυτική Όχθη και 
του Νόµου στην Πράσινη Γραµµή, το οποίο στην πράξη σηµαίνει την προσάρτηση των 
κατεχοµένων Παλαιστινιακών εδαφών στην Ισραηλινή νοµική κυριαρχία. Δήλωσε επίσης 
ότι  στόχος είναι να επιτευχθεί αυτή η ισότητα µέσα σε ένα χρόνο είτε µε  στρατιωτικές 
διαταγές είτε µε νοµικά µέσα.
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Judiazation of Jerusalem; Jerusalem Municipality Increases 
Tariff for Empty Properties of Palestinians by Almost Five Times 
Under Pretext of Motivating its Owners to Rent or Sell Them
27/04/2016, Al-Quds newspaper wrote that several Jerusalem residents 
received notifications over the past few days from the so called Jerusalem 
municipality’s Arnona department, informing them that, according to their 
data, the properties registered in their names will be identified as “unused 
residential property”. Based on this, a new cost will be set at NIS220 per 
square meter. According to statements from the municipality, this procedure 
will include close to 9,000 properties in occupied East Jerusalem as well as 
West Jerusalem. The municipality justified the move by saying this would 
motivate the owners of these empty properties to either rent or sell them to 
those who have no home. Director of the center in Jerusalem, Rami Salah 
expressed his fear that the municipality had ulterior motives in carrying out this 
measures, based on expelling Palestinians from the city, adding that the 
measure will bring into doubt whether these citizens have their “center of life” 
in Jerusalem or not. If not, this will facilitate the revocation of their Jerusalem 
IDs.

Ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήµ. Ο Δήµος Ιερουσαλήµ αυξάνει τους δασµούς  
για τις άδειες ιδιοκτησίες κατά σχεδόν πέντε φορές µε το πρόσχηµα ότι 
παρέχει κίνητρα  στους ιδιοκτήτες να τα ενοικιάζουν ή να τα πωλούν 
27/04/2016, Η εφηµερίδα Al-Quds έγραψε ότι αρκετοί κάτοικοι της Ιερουσαλήµ έλαβαν τις 
τελευταίες ηµέρες κοινοποιήσεις  από το τµήµα Arnona του λεγόµενου δήµου της 
Ιερουσαλήµ, που τους ενηµερώνει ότι οι ιδιοκτησίες που είναι στο όνοµα τους θα 
χαρακτηριστούν ως «αχρησιµοποίητα ακίνητα». Με βάση αυτό, το νέο κόστος θα 
καθορίζεται σε 220 σέκελ ανά τετραγωνικό µέτρο. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του  δήµου, η 
διαδικασία αυτή θα περιλαµβάνει σχεδόν 9.000 ακίνητα στην κατεχόµενη Ανατολική 
Ιερουσαλήµ, καθώς και στη Δυτική Ιερουσαλήµ. Ο δήµος δικαιολόγησε την κίνηση αυτή 
λέγοντας θα παρακινηθούν οι ιδιοκτήτες των άδειων ακινήτων  είτε να τα νοικιάζουν είτε 
να τα πωλούν σε αυτούς που δεν έχουν σπίτι. Ο Διευθυντής του κέντρου στην Ιερουσαλήµ, 
Rami Salah εξέφρασε τον φόβο του ότι απώτερος σκοπός αυτού του µέτρου είναι η 
απέλαση των Παλαιστινίων από την πόλη, προσθέτοντας ότι το µέτρο θα θέσει σε 
αµφιβολία κατά πόσον αυτοί οι πολίτες θα έχουν «ως βάση»  την Ιερουσαλήµ ή όχι. Αν όχι, 
αυτό θα διευκολύνει την ανάκληση των ταυτοτήτων  που είχαν στην Ιερουσαλήµ.
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“ The world must conduct a full boycott of settlements”, 
**PLO Executive Committee Secretary Saeb Erekat, on 
Israel’s plans to annex the West Bank to Israel
02/05/2016, Q: There are calls in Israel to pass laws for the annexation 
of the West Bank. How are you following up on this? 
Israeli PM Netanyahu has completely refused to commit to signed 
agreements and has insisted on continuing to destroy these 
agreements. Then he refused the French initiative and all calls to halt 
settlements. Now his ministers are proposing bills, to deepen the 
apartheid system and finally to annex the West Bank. This all falls 
within Netanyahu’s main goal of destroying the possibility of a two-
state solution through settlements. This is, of course in violation of all 
international laws and conventions, which Israel completely 
disregards. It also reaffirms the necessity to hold an international 
peace conference and to find mechanisms that will make Israel to end 
the occupation so a Palestinian state could be established. Also, 
European countries, such as France, the EU, Italy and others should 
immediately recognize the state of Palestine along the 1967 borders. 
Third, it is time to take the next step in terms of settlements, to end 
any dealing with them at all levels globally. The world must conduct a 
full boycott of settlements.
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Video: Extremist Israeli settlers attack Palestinian human 
rights activists in Hebron under the Protection of the Israeli 
Occupation Forces
08/05/2016, A group of extremist Israeli 
settlers on Saturday attacked two 
Palestinian human rights activists in the 
Tel Rumeida area in the southern 
occupied West Bank city of Hebron, 
video footage showed. Human Rights 
Defenders spokesperson Badee Dweik 
said that settlers attacked Emad Abu 
Shamsiya and Yasser Abu Markhiya, 
who work with the group’s Hebron 
office. The two were taking footage of 
extremist settlers carrying rods near 
Palestinian homes in Tel Rumeida in 
Hebron’s Old City. Abu Shamsiya, who serves as coordinator of the 
group in Hebron, said the settlers “were preparing to attack and 
intimidate Palestinian residents, especially children,” and that he 
rushed toward the scene with Abu Markhiya after they heard children 
screaming. Their video shows a group of three settlers, two boys and 
one adult, begin to pass by. The adult settler can be heard saying in 
Hebrew, “if you take footage of me I’m going to kill you.” The 
children approach Abu Shamsiya and Abu Markhiya and order them to 
put down the camera before the adult strikes Abu Shamsiya. “They 
punched me and broke my camera,” Abu Shamsiya said and 
highlighted that Israeli soldiers were watching when the settlers 
attacked him and his colleague without intervening or arresting the 
settlers.

Βίντεο : Εξτρεµιστές Ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται σε 
Παλαιστίνιους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη 
Χεβρώνα υπό την προστασία των Ισραηλινών Δυνάµεων Κατοχής

08/08/2016 , Μια οµάδα εξτρεµιστών Ισραηλινών 
εποίκων επιτέθηκαν το Σάββατο σε δύο 
Παλαιστίνιους ακτιβιστές των ανθρώπινων  
δικαιωµάτων στην περιοχή Tel Rumeida στη 
νότια κατεχόµενη πόλη της Δυτικής Όχθης στη 
Χεβρώνα. Πλάνα από βίντεο Ο εκπρόσωπος του 
Οργαν ισµού γ ια την Υπεράσπ ιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων  Badee Dweik είπε ότι 
οι έποικοι επιτέθηκαν στους Emad Abu Shamsiya 
και Yasser Abu Markhiya ενώ εργάζονταν στα 
γραφεία του οργανισµού, στη  Χεβρώνα. Οι δύο 
εργαζόµενοι τραβούσαν  πλάνα από εξτρεµιστές 
εποίκους που µετέφεραν ράβδους κοντά σε 

Παλαιστινιακές κατοικίες στην περιοχή Tel Rumeida  στην Παλιά Πόλη της 
Χεβρώνα. Ο Abu Shamsiya , συντονιστής της οµάδας στη Χεβρώνα , δήλωσε ότι οι 
έποικοι «ετοιµάζονταν να επιτεθούν και να εκφοβίσουν τους Παλαιστίνιους 
κατοίκους , ιδιαίτερα τα παιδιά » και ότι όταν άκουσαν τα παιδιά να ουρλιάζουν 
έσπευσαν προς τα εκεί µε τον Abu Markhiya.
Το βίντεο δείχνει µια οµάδα τριών εποίκων, δύο αγόρια και ένα ενήλικα να 
προχωρούν ενώ ο ενήλικας έποικος  ακούγεται να λέει στα εβραϊκά, « Αν τραβήξετε 
βίντεο θα  σας σκοτώσω». Τα παιδιά προσεγγίζουν τους Αµπού Shamsiya και Αµπού 
Markhiya και τους διατάζουν να αφήσουν την  κάµερα πριν ο ενήλικος  χτυπήσει τον  
Abu Shamsiya . «Με χτύπησε και έσπασε τη φωτογραφική µου µηχανή », δήλωσε ο 
Αµπού Shamsiya και τόνισε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες παρακολουθούσαν την 
σκηνή  που οι έποικοι επιτέθηκαν στον ίδιο και στον συνάδελφο του, χωρίς να 
παρέµβουν ή να συλλάβουν τους έποικους. 
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Israel Police Refuse to Release Video of Thwarted West 
Bank Stabbing Attack
30/04/2016 Eyewitness accounts by Palestinians contradict police's 
claim that Maram Abu Ismayil, 23, and her brother Ibrahim Salah 
Tahah, 16, refused their request to stop and posed a threat to officers. 
The police are refusing to make public the video showing the attempted 
knife attack by a brother and sister in which the pair were shot dead at 
the Qalandiyah checkpoint in north Jerusalem on Wednesday. Photos 
taken at the scene show the two lying in the middle of the road, some 
distance from the checkpoint where police security guards usually do 
not stand. People very familiar with the checkpoint said the point where 
the siblings fell after being shot was about 15 meters from the security 
blockade before the checkpoint.

Η	Ισραηλινή	αστυνομία	αρνείται	να	κοινοποιήσει	Βίντεο	που	
δείχνει	την	αναχαίτιση	επίθεσης	με	μαχαίρι	στη	Δυτική	Όχθη
30/04/2016		Περιγραφές	Παλαιστινίων	αυτόπτων	μαρτύρων	έρχονται	σε	αντίθεση	με	
τους	 ισχυρισμούς	 της	 αστυνομίας	 που	 αναφέρουν	 ότι	 η	 	 Maram	 Abu	 Ismayil	 ,	 23	
χρονών	 και	 ο	 αδελφός	 της	 Ibrahim	 Salah	 Tahah	 16χρονών,	 αρνήθηκαν	 να	
σταματήσουν	 στο	 αίτημα	 του	 αξιωματικού	 	 και	 αποτέλεσαν	 απειλή	 για	 τους	
αξιωματικούς	 .	 Η	 αστυνομία	 αρνείται	 να	 δημοσιοποιήσει	 το	 βίντεο	 που	 δείχνει	 την	
απόπειρα	 επίθεσης	 με	 μαχαίρι	 από	 τα	 δύο	 αδέρφια	 που	 	 πυροβολήθηκαν	 και	
σκοτώθηκαν	την	Τετάρτη	στο	σημείο	ελέγχου	Qalandiyah	στη	βόρεια	Ιερουσαλήμ.	Στις	
φωτογραφίες	που	τραβήχτηκαν	εμφανίζονται	τα	δύο	αδέρφια	στη	μέση	του	δρόμου,	
σε	 κάποια	 απόσταση	από	 το	 σημείο	 ελέγχου,	 όπου	 συνήθως	 δεν	 στέκονται	φρουροί	
ασφαλείας.	Άνθρωποι	που	γνωρίζουν	 το	σημείο	 ελέγχου	πολύ	καλά,	 δήλωσαν	ότι	 το	
σημείο	που	πυροβολήθηκαν	 τα	 δύο	αδέρφια	ήταν	περίπου	15	μέτρα	από	 το	 μπλόκο	
της	ασφάλειας	πριν	από	το	σημείο	ελέγχου.

Occupied Jerusalem: Plan to Build Thousands of illegal 
Israeli Settlement Units over 419 dunams of Land from Beit 
Iksa and Lifta
09/05/2016, An illegal Israeli settlement plan was revealed to expand 
the illegal settlement of Ramot in occupied Jerusalem by adding 1,435 
illegal settlement units and 240 private illegal residential settlement 
units, which will include shopping areas and public buildings over an 
area of 419 dunams, mostly from the historical lands of the 
depopulated village of Lifta and Beit Iksa in the Occuppied Palestinian 
Territories. The Adaleh Center, in cooperation with the coalition for 
Palestinian rights in Jerusalem filed an appeal in the name of the 
people of Lifta and the Beit Iksa village council against the plan, 
demanding its cancellation. According to Adalah lawyer Suhad 
Bishara, the plan is a continuation of Israeli policy to build on 
occupied land, which is illegal. She said the settlement units would be 
built on land from Beit Iksa where 2,500 palestinians currently live, 
without providing them with any services or meeting any of their 
needs. On the contrary, the plan will bar these residents form using this 
area for agricultural or economic development purposes or for 
building any homes in the future.

Κατεχόµενη  Ιερουσαλήµ: Σχέδιο να χτιστούν  Χιλιάδες παράνοµες 
Ισραηλινές εποικιστικές  Μονάδες σε  πάνω από 419 στρέµµατα γης 
στα χωριά Beit Iksa και Lifta
09/05/2016, Αποκαλύφθηκε ένα  παράνοµο Ισραηλινό σχέδιο επέκτασης του 
παράνοµου εποικισµού στην πόλη Ramot στην κατεχόµενη Ιερουσαλήµ, µε την 
προσθήκη 1.435 παράνοµων εποικιστικών  µονάδων  και 240 ιδιωτικών παράνοµων  
κατοικιών, οι οποίες θα περιλαµβάνουν εµπορικά κέντρα και δηµόσια κτίρια σε µια 
έκταση 419 στρεµµάτων , που θα εκτείνεται ως επί το πλείστον από τα ιστορικά 
εδάφη των ερηµωµένων χωριών  Lifta και Μπέιτ Iksa έως τα  κατεχόµενα  
Παλαιστινιακά Εδάφη. Το Κέντρο Μελέτης των Ανθρωπίνων δικαιωµάτων Adaleh , 
σε συνεργασία µε το συνασπισµό για τα  Παλαιστινιακά δικαιώµατα στην 
Ιερουσαλήµ άσκησε έφεση εκ µέρους  του δηµοτικού συµβουλίου του λαού των 
χωριών  Lifta και Beit Iksa κατά του σχεδίου, απαιτώντας την ακύρωση του σχεδίου. 
Σύµφωνα µε τη δικηγόρο Suhad Bishara, το σχέδιο είναι η συνέχιση της πολιτικής 
του Ισραήλ για οικοδόµηση στα κατεχόµενα εδάφη, η οποία είναι παράνοµη. Δήλωσε 
ότι εποικιστικές µονάδες θα χτιστούν σε οικόπεδο στη Beit Iksa όπου ζουν σήµερα 
2.500 Παλαιστίνιοι, χωρίς να τους παρέχονται  οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή να 
καλύπτονται οποιαδήποτε από τις ανάγκες τους. Αντιθέτως, το σχέδιο θα εµποδίσει  
τους  κατοίκους από το να χρησιµοποιούν την περιοχή για γεωργικούς σκοπούς, 
οικονοµική ανάπτυξη ή οικοδόµηση σπιτιών στο µέλλον.
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http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771436
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https://www.youtube.com/watch?v=s6BYVvVtzqg
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.717110
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.717110
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100 Παλαιστίνιοι ανήλικοι κρατούνται  στις Ισραηλινές 
φυλακές στην πόλη  Μεγιδδώ 
27/04/2016, Εκατό Παλαιστίνιοι ανήλικοι κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές στην 

πόλη Μεγιδδώ, πολλοί από τους οποίους υφίστανται 
παραβιάσεις των  δικαιωµάτων τους από τους 
Ισραηλινούς φύλακες , σύµφωνα µε δήλωση που 
κυκλοφόρησε από την Επιτροπή Υποθέσεων των 
Παλαιστινίων Κρατουµένων .
«Περίπου 105 κρατούµενοι εκ των οποίων µόνο 5 
είναι ενήλικοι, κρατούνται στον τοµέα 3  στη  φυλακή 
Μεγιδδώ στο βόρειο Ισραήλ» δήλωσε σε ανακοίνωση 
του ο Hiba Masalha , δικηγόρος της Επιτροπής 
Παλαιστινίων κρατουµένων.
Η φυλακή είναι ένα από τα πολλά κέντρα κράτησης 
που βρίσκονται στο Ισραήλ, όπου τα παιδιά των 
Παλαιστινίων αντιµετωπίζουν κατηγορίες  « 
ασφάλειας» και αποτελεί άµεση παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου που απαγορεύει τη βίαιη µεταφορά 
των προστατευόµενων προσώπων . Σχεδόν το 60 τοις 

εκατό των Παλαιστινίων κρατουµένων-παιδιών µεταφέρονται από τα κατεχόµενα 
Παλαιστινιακά εδάφη σε φυλακές στο εσωτερικό του Ισραήλ µετά την καταδικαστική 
απόφαση , σύµφωνα µε τον Διεθνή Οργανισµό Υπεράσπισης των Παιδιών στην 
Παλαιστίνη ( DCIP ). Κάθε χρόνο περίπου 500 µε 700 παιδιά Παλαιστινίων έως 12 
ετών , κρατούνται και διώκονται από Ισραηλινά στρατιωτικά δικαστήρια, σύµφωνα µε 
τον Διεθνή Οργανισµό  DCIP, ως επί το πλείστον µε την κατηγορία του « πετροπόλεµου 
»
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Israeli Justice Ministry drops probe after report that 
contractor behind Qalandiya killings
02/05/2016, The Israeli who shot and killed a pregnant Palestinian woman 
and her teenage brother at the notorious Qalandiya checkpoint in the 
occupied West Bank on Wednesday was a private security contractor, not 
a member of the police forces, Israeli media revealed on Sunday.The 
Israeli Justice Ministry released a report on Sunday, which revealed that 
Maram Salih Hassan Abu Ismail, 23, and her brother Ibrahim, 16, had 
been shot and killed by a privately contracted security guard, and not a 
police officer as had previously been thought, Israeli Channel 10 reported, 
noting that the police officer only fired warning shots into the air. 
However, witnesses at the scene said the two siblings posed no threat at 
the time the Israeli officer killed them, as they mistakenly entered the 
wrong part of the checkpoint and did not understand Israeli soldiers 
speaking to them in Hebrew.

Το Ισραηλινό Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει έρευνα 
αναφέροντας  υπεύθυνο για τους σκοτωµούς στο σηµείο ελέγχου 
Qalandiya ιδιωτικό υπάλληλο ασφαλείας
05/02/2016, Ο Ισραηλινός που πυροβόλησε και σκότωσε µια Παλαιστίνια έγκυο 
γυναίκα και τον έφηβο αδελφό της στο περιβόητο σηµείο ελέγχου Qalandiya στην 
κατεχόµενη Δυτική Όχθη την Τετάρτη ήταν ιδιωτικός υπάλληλος ασφαλείας , δεν είναι 
µέλος των αστυνοµικών δυνάµεων, όπως αποκάλυψαν την Κυριακή τα Ισραηλινά µέσα 
ενηµέρωσης. Το Ισραηλινό Υπουργείο Δικαιοσύνης δηµοσίευσε έκθεση την Κυριακή , 
η οποία αποκάλυψε ότι η Maram   Salih Hassan Abu Ismail  23 ετών, και ο αδελφός της 
Ibrahim Salah Tahah 16 ετών , πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από ιδιωτικό υπάλληλο 
ασφαλείας, και όχι από  αστυνοµικό όπως πιστεύονταν. Το Ισραηλινό Κανάλι 10 
ανέφερε, ότι ο αστυνοµικός έριξε προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Ωστόσο, αυτόπτες 
µάρτυρες δήλωσαν ότι τα δύο αδέλφια δεν αποτελούσαν καµία απειλή κατά τη στιγµή 
που Ισραηλινός αξιωµατικός τους σκότωσε, καθώς λανθασµένα είχαν εισέλθει σε αυτό 
το µέρος του οδοφράγµατος και δεν καταλάβαιναν τους Ισραηλινούς στρατιώτες που 
τους µιλούσαν  στα Εβραϊκά .
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100 Palestinian minors held in Israel's Megiddo prison
27/04/2016, One hundred Palestinian minors are being held in Israel’s 
Megiddo prison, many of whom are facing repeated rights violations by 
Israel's prison service, according to a 
statement released by the Palestinian 
Prisoners' Affairs Committee.
Some 105 prisoners are currently held in 
section three of Megiddo prison in 
northern Israel, only five of whom are 
adults, Hiba Masalha, a lawyer with the 
Palestinian Detainees Committee, was 
quoted as saying in the statement.
The prison is one of several detention 
centers located inside Israel where 
Palestinian children facing “security” 
charges are held in direct violation of 
international law which prohibits the 
forcible transfer of protected persons.  
Nearly 60 percent of Palestinian child detainees are transferred from the 
occupied Palestinian territory to prisons inside Israel after sentencing, 
according to the Defense of Children International -- Palestine (DCIP).  
Each year approximately 500 to 700 Palestinian children, some as young 
as 12, are detained and prosecuted by Israeli military courts, according to 
DCIP, mostly for the charge of “stone throwing.”

Israel releases 12-year-old Palestinian charged with attempted 
manslaughter
24/04/16 – The Israel Prison Service agreed to the early release of Dima 
al-Wawi, initially sentenced to four-and-a-half months in prison for 
attempted manslaughter. While Israeli law does not allow prison 
sentences for children under the age of 14, Israeli military law -- which 
applies to Palestinians living under military occupation in the West Bank 
-- allows for children as young as 12 to be charged for "nationalistic-
motivated" violent offenses. Al-Wawi was reportedly held in prison 
alongside adult prisoners and denied access to a social worker during her 
detention.

Το Ισραήλ απελευθερώνει την δωδεκάχρονη  Παλαιστίνια που 
κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
24/04/16 - Η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ συµφώνησε µε την πρόωρη 
απελευθέρωση της Dima al- Wawi , η οποία αρχικά καταδικάστηκε σε τεσσερισήµισι 
µήνες  φυλάκισης  για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώ η Ισραηλινή νοµοθεσία δεν 
επιτρέπει ποινές φυλάκισης για  παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων χρονών, ο Ισραηλινός 
στρατιωτικός νόµος - που ισχύει για τους Παλαιστίνιους που ζουν υπό στρατιωτική 
κατοχή στη Δυτική Όχθη - επιτρέπει σε δωδεκάχρονα παιδιά να φυλακιστούν για βίαια 
αδικήµατα όπως «εθνικιστικά κίνητρα». Η Al- Wawi κρατούνταν  στη φυλακή µαζί µε 
ενήλικες φυλακισµένους και δεν της επέτρεψαν την πρόσβαση σε κοινωνικό λειτουργό 
κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Video by the Ministry of Information on Israeli Incitement 
and hatred in school and Kindergarten curriculum Click 
Here…

Βίντεο από το Υπουργείο Πληροφοριών σχετικά µε την Ισραηλινή 
Υποκίνηση µίσους στα προγράµµατα σπουδών στο Νηπιαγωγείο 
και στο Σχολείο 

http://www.mofa.pna.ps/en/2016/05/02/israeli-justice-ministry-drops-probe-after-report-that-contractor-behind-qalandiya-killings/
http://www.mofa.pna.ps/en/2016/05/02/israeli-justice-ministry-drops-probe-after-report-that-contractor-behind-qalandiya-killings/
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771307
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771271
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771271
https://www.youtube.com/watch?v=C210RarJ9QI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C210RarJ9QI&feature=youtu.be
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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις 
Διαπραγματεύσεις και τη Διεθνοποίηση
Τι απαιτείται για την επίτευξη των µελλοντικών διαπραγµατεύσεων ;
Για την επίτευξη όλων των  διαπραγµατεύσεων, θεµελιώδους σηµασίας είναι η 
δηµιουργία ενός χρονικού πλαισίου µε σαφείς όρους, εντός του πλαισίου του 
Διεθνούς Δικαίου και σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, το οποίο θα 
παρακολουθείται  ενεργά από την Διεθνή κοινότητα µέσω του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ . Επίσης, οι ήδη υπογεγραµµένες ενδιάµεσες συµφωνίες θα 
πρέπει άµεσα να εφαρµοστούν πλήρως, ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο 
περιβάλλον που θα οδηγήσει σε µια τελική επίσηµη συµφωνία . Αυτό 
περιλαµβάνει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουµένων που κρατούνται 
πριν από την υπογραφή των συµφωνιών του Όσλο , την πλήρη παύση των 
Ισραηλινών εποικιστικών δραστηριοτήτων, τη µεταφορά του Τοµέα «Γ» στον 
έλεγχο και στη δικαιοδοσία των Παλαιστινίων, και µια Ισραηλινή δέσµευση για το 
όραµα ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του 
1967 . Για περισσότερες ερωτήσεις & απαντήσεις  Κάντε κλικ εδώ ....
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Σε ποιο  Νετανιάχου θα πρέπει να πιστεύουµε !
 Βίντεο που συνέταξε  το Υπουργείο Πληροφοριών του Κράτους 
της Παλαιστίνης µε τίτλο:
« Σε ποιο Νετανιάχου θα πρέπει να πιστεύουµε ! »
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Questions and Answers on Negotiations and 
Internationalization
What is needed for any future negotiations to succeed?
For any negotiations to succeed, it is fundamental to establish a 
timeframe with clear terms of reference within a framework of 
international law and in line with UN resolutions, actively monitored 
by the international community through the UN Security Council. 
Also, the previously signed interim agreements should be fully 
implemented immediately to create the right environment that propels 
a final status agreement. This includes the release of Palestinian 
prisoners detained before the signing of the Oslo Accords, a full 
cessation of Israeli settlement activities, transfer of Area “C” to 
Palestinian control and jurisdiction, and an Israeli commitment to the 
vision of a sovereign and independent Palestinian state on the 1967 
borders. For more Q&A Click Here ....

Israel illegally expropriated land from an occupied East 
Jerusalem Palestinian family without a tender and against the 
rules, then handed it over to Amana an illegal settler 
organization
09/05/2016, Documents against the land transfer reveals that the state 
used strenuous bureaucratic acrobatics to deliver land that didn’t belong 
to it. The plan was prepared and approved without the family knowing of 
the illegal expropriation. Illegal Amana, founded by the illegal Gush 
Emunim religious settlement movement in 1979 is known to be the most 
important private body for establishing and settlements in occupied West 
Bank .It owns Al-Watan, which has been repeatedly involved in deals 
buying land from Palestinian owners that turned out to be forged.

Το Ισραήλ παράνοµα απαλλοτρίωσε τη γη στην κατεχόµενη 
Ανατολική Ιερουσαλήµ εκδίωξε µια  Παλαιστινιακή οικογένεια 
χωρίς δηµοπρασία και ενάντια στους κανόνες  και  παρέδωσε τη 
γη στην  παράνοµη εποικιστική οργάνωση Amana
09/05/2016, Από τα  έγγραφα της µεταβίβασης της  γης προκύπτει ότι το Ισραηλινό 
Κράτος  χρησιµοποίησε  επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να παραδώσει τη γη 
που δεν τους ανήκε. Το πρόγραµµα καταρτίστηκε και εγκρίθηκε χωρίς η Παλαιστινιακή 
οικογένεια να είναι ενήµερη για την παράνοµη απαλλοτρίωση. Η παράνοµη εποικιστική 
οργάνωση Amana , ιδρύθηκε από το παράνοµο θρησκευτικό κίνηµα Gush Emunim το 
1979 που είναι γνωστό ως ο πιο σηµαντικός ιδιωτικός φορέας για την ίδρυση 
εποικισµών στην κατεχόµενη Δυτική Όχθη. Το συγκεκριµένο θρησκευτικό κίνηµα 
κατέχει την εφηµερίδα Al - Watan , όπου επανειληµµένως  έχει εµπλακεί σε 
διαπραγµατεύσεις για την αγορά γης από Παλαιστίνιους ιδιοκτήτες που όπως απεδείχθη 
ήταν πλαστά .

Which Netanyahu Should we believe!
A Video compiled by the Ministry of Information 
of the State of Palestine title: “Which Netanyahu 
should we believe!”

Israeli Defense Ministry to build new settlement for evacuees 
of Amona outpost
07/05/2016, The Israeli Defense Ministry, in coordination with leaders of 
Israel’s right-wing settlement movement, is set to establish a new ‘illegal’ 
settlement adjacent to the already-established ‘illegal’ settlement of 
Shiloh near the northern occupied West Bank city of Nablus for 40 
families living in the Amona outpost, following an Israeli Supreme Court 
decision to demolish the outpost by the end of this year. The building of 
the new ‘Colony’ settlement is seen as direct resistance to the Israeli 
Supreme Court ruling in 2008 which ordered Amona's demolition because 
the outpost’s construction was carried out on privately-held Palestinian 
land. 
While the Israeli court decision found the Amona outpost to be 
illegal, all Israeli settlements in the occupied West Bank are illegal 
under international law.

Το Ισραηλινό Υπουργείο Άµυνας πρόκειται να χτίσει νέο οικισµό 
για τους εκτοπισµένους από το φυλάκιο Amona
07/05/2016 , Το Ισραηλινό Υπουργείο Άµυνας , σε συντονισµό µε τους ηγέτες του 
δεξιού  κινήµατος, έχει οριστεί να δηµιουργήσει ένα νέο « παράνοµο » εποικισµό 
δίπλα στον ήδη υπάρχοντα «παράνοµο » εποικισµό της Shiloh κοντά στη βόρεια 
κατεχόµενη Δυτική Όχθη στην πόλη  Nablus. Στον εποικισµό αυτό θα στεγαστούν  
40 οικογένειες που ζουν στο φυλάκιο Amona , που σύµφωνα µε απόφαση του 
Ανωτάτου Ισραηλινού Δικαστηρίου θα κατεδαφιστεί το φυλάκιο µέχρι το τέλος 
του τρέχοντος έτους . Το κτίριο του νέου εποικισµού « αποικία» θεωρείται ως 
άµεση αντίσταση στην Ισραηλινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2008, 
το οποίο διέταξε την κατεδάφιση του φυλακίου Amona επειδή κατασκευάστηκε 
εντός   ιδιωτικού Παλαιστινιακού εδάφους .
Ενώ το φυλάκιο  Amona  είναι παράνοµο σύµφωνα µε το Ισραηλινό Ανώτατο 
Δικαστήριο, όλοι οι Ισραηλινοί εποικισµοί στην κατεχόµενη Δυτική Όχθη 
είναι παράνοµοι βάσει του Διεθνούς Δικαίου .

http://nad-plo.org/userfiles/file/FAQ/QandA_April2016.pdf
http://nad-plo.org/userfiles/file/FAQ/QandA_April2016.pdf
http://nad-plo.org/userfiles/file/FAQ/QandA_April2016.pdf
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.718612
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.718612
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.718612
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.718612
https://www.youtube.com/watch?v=g2RqV-say3c
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771431
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771431
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Παλαιστίνιοι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν απώλεια γης
27/04/2016, Μόλις ένα χρόνο πριν, φαινόταν µια καλή ηµέρα για τους 
Παλαιστίνιους και για τους Χριστιανούς στους Αγίους Τόπους, λέει η Κάθριν, 
µέλος του Βρετανικού Προγράµµατος Οικουµενικής Συνόδου για την Παλαιστίνη 
και το Ισραήλ (EAPPI) που σήµερα υπηρετεί στη Βηθλεέµ. «Το Ισραηλινό 
Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε εναντίον των σχεδίων του  Ισραηλινού στρατού 
να πάρει το 75% της γης από τη γυναικεία Μονή  στην κοιλάδα Cremisan, που από 
τις τρεις πλευρές περιβάλλεται από το διαχωριστικό τείχος ύψους 12 µέτρων και 
που το χωρίζει από το γειτονικό  µοναστήρι, στερώντας από 58 Παλαιστίνιους 
Χριστιανούς τη γης τους και απαγορεύοντας σε περισσότερες  από 400 οικογένειες  
πρόσβαση στη γη τους χωρίς άδεια. Ωστόσο, µόλις τέσσερις µήνες αργότερα, τα 
Ισραηλινά δικαστήρια απεφάνθησαν  ότι η απόφασή τους εφαρµόζεται µόνο σε 
σχέδια που επηρεάζουν το µοναστήρι και τη γυναικεία Μονή και όχι τους άλλους 
γαιοκτήµονες».
Μέρες µετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Ισραηλινός στρατός πήγε χωρίς 
καµία προειδοποίηση και ξερίζωσε  τα αιωνόβια ελαιόδεντρα που υπήρχαν στην 
κοιλάδα πριν από την κατασκευή του φράγµατος. Ήρθαν την ώρα που γίνονταν 
ανάµεσα στα ελαιόδεντρα οι καθηµερινές οικουµενικές προσευχές για την 
προστασία των δέντρων , που διοργανώθηκαν από τις τοπικές εκκλησίες ως 
ένδειξη διαµαρτυρίας.
 Ένας Μεθοδιστής Υπουργός που ήταν παρών περιέγραψε πώς συνέχισαν την 
καταστροφή: «Κανονικά, όταν λέµε µαζί το «Πάτερ Υµών» στα αγγλικά και στα 
αραβικά, αυτοί που το λένε στα αγγλικά τελειώνουν πρώτοι. Εκείνη όµως  την 
ηµέρα προσευχόµασταν, ενώ µπουλντόζες ξερίζωναν τις ελιές που ήταν από την 
εποχή του Χριστού, και  κανείς δεν ήταν σε θέση να τελειώσει τα λόγια της 
προσευχής γιατί ήµασταν όλοι τόσο θλιµµένοι».
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Palestinian Christians face loss of land
27/04/2016, Just a year ago, it seemed like a good day for Palestinians 
and for Christians in the Holy Land, says Katherine, a British 
Ecumenical Accompanier currently serving with EAPPI in 
Bethlehem. “The Israeli Supreme Court ruled against plans by the 
Israeli military to take 75% of  the convent’s land in the Cremisan 
Valley, surround it on three sides by the 12-meter high separation 
barrier, divide it from the neighboring monastery, deprive 58 
Palestinian Christians of their land and prevent over 400 families 
from accessing their land without a permit. However, just four months 
later, the Israeli courts ruled that their decision only applied to plans 
affecting the monastery and convent and not to the other landowners.”
Days after that court decision, the Israeli military arrived without 
warning to uproot the thousand-year-old olive trees in the valley in 
advance of the barrier’s construction.  They came while daily 
ecumenical prayers were taking place among the olive trees, 
organized by local churches to protest at the illegal confiscation of 
their land and pray for protection for the trees.  A Methodist minister 
present described how they continued around the destruction: 
“Normally when we say the Lord’s Prayer together in English and 
Arabic, those saying it in English finish first.  But on this day as we 
prayed while bulldozers uprooted olives trees that were older than the 
time of Christ, no one was able to finish the words of the prayer, we 
were so overcome with sadness.”

Israel Guilty of Ethnic Cleansing and Apartheid, Says UN 
Rapporteur
Richard Falk, the UN special rapporteur on human rights in the 
Palestinian territories, said Israel carried out a "systematic and continued 
effort to change the ethnic composition of East Jerusalem".
Falk, an 82-year-old American, said that in recent years Israel had made it 
more difficult for Palestinians to reside there while encouraging the 
building of new Jewish settlements, which are illegal under international 
law.
Falk, an emeritus law professor at Princeton University, said that more 
than 11,000 Palestinians had lost their right to live in Jerusalem since 
1996.
"The 11,000 is just the tip of the iceberg because many more are faced 
with possible challenges to their residency rights," he said.

Το  Ισραήλ είναι Ένοχο για  εθνοκάθαρση και Απαρτχάιντ , λέει ο 
απεσταλµένος του ΟΗΕ  Richard Falk
Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στα Παλαιστινιακά 
εδάφη Richard Falk, δήλωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε µια « συστηµατική και 
συνεχή προσπάθεια να αλλάξει την εθνική σύνθεση της Ανατολικής Ιερουσαλήµ» .
 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Richard Falk «Ένας Αµερικανός πολίτης 82 ετών, 
δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει καταστήσει δύσκολη τη ζωή των 
Παλαιστινίων που διαµένουν εκεί, ενώ ενθαρρύνει την κατασκευή νέων εβραϊκών 
εποικισµών, οι οποίοι είναι παράνοµοι σύµφωνα µε το Διεθνές δίκαιο».
Ανέφερε επίσης ο Richard Falk, «Ένας οµότιµος καθηγητής Νοµικής του 
Πανεπιστηµίου του Πρίνστον, δήλωσε ότι από το 1996 περισσότεροι από 11.000 
Παλαιστίνιοι έχασαν το δικαίωµά τους να ζουν στην Ιερουσαλήµ. Όπως  ανέφερε « 
11.000 Παλαιστίνιοι είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου, διότι πολλοί 
περισσότεροι βρίσκονται αντιµέτωποι µε πιθανές προκλήσεις για το δικαίωµα 
διαµονής τους ».

Israeli Soldier Indicted for Shooting Wounded 
Palestinian Released for Passover
22/04/2016, Sgt. Elor Azaria is 
granted a 48-hour furlough to spend 
the holiday at home; IDF chief 
responds to criticism over the army's 
handling of the case, saying the 
military's duty is to take the moral 
stance, even if it isn't popular. 
Azaria was charged with 
manslaughter on Monday for the 
March 24 Hebron shooting. 
According to the indictment, he 
opened fire in "violation of the rules 
of engagement, and without 

Ισραηλινός στρατιώτης που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία  
τραυµατισµένου  Παλαιστινίου αφέθηκε ελεύθερος για το Πάσχα

22/04/2016 , Στον λοχία  Elor Azaria χορηγήθηκε 
48ωρη άδεια για να περάσει τις διακοπές του 
Πάσχα στο σπίτι του. Ο επικεφαλής των 
Ισραηλινών Αµυντικών Δυνάµεων (IDF) απάντησε  
σε επικρίσεις για το χειρισµό της υπόθεσης από το 
στρατό, λέγοντας ότι καθήκον του στρατού είναι 
να κρατήσει λογική στάση, ακόµη και αν δεν είναι 
δηµοφιλής. Ο Elor Azaria κατηγορήθηκε για την 
ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 24 
Μαρτίου στη Χεβρώνα . Σύµφωνα µε το 
κατηγορητήριο , ο ίδιος άνοιξε πυρ σε «αντίθεση 
µε τους κανόνες του στρατού  και χωρίς 
λειτουργική αιτιολόγηση». Ενώ σύµφωνα µε την 
Παλαιστινιακή Abdel Fattah al-Sharif ο 
τραυµατίας βρίσκονταν στο έδαφος ... και δεν 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/palestinian-christians-face-loss-of-land
http://www.ibtimes.co.uk/israel-guilty-ethnic-cleansing-apartheid-says-un-rapporteur-1441350
http://www.ibtimes.co.uk/israel-guilty-ethnic-cleansing-apartheid-says-un-rapporteur-1441350
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.715890
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.715890
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Συνέντευξη με τον Πρέσβη του Κράτους της 
Παλαιστίνης στην Ελλάδα , Μαρουάν 
Τουμπασι στην «Κυριακάτικη» εφημερίδα
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Interview with the Ambassador of the State 
of Palestine to Greece, Marwan Toubassi in 
the Kriyakatiki Newspaper

Exclusive interview of the Ambassador of the State of 
Palestine, Mr Marwan Emile Toubassi, to thediplomat.gr
22/04/2016, The Ambassador of the State of Palestine to Greece, Mr 
Marwan Emile Toubassi, talks exclusively to thediplomat.gr and Chara 
Pagkalou, on the root of the Palestinian issue and the prospects of solving 
it, the Cyprus issue, the economy of Palestine, the refugee crisis as well as 
the bilateral relations between Palestine and Greece.

Αποκλειστική συνέντευξη του Πρέσβη του Κράτους της 
Παλαιστίνης , κ Μαρουάν Τουµπάσι  στο περιοδικό thediplomat.gr
22/04/2016 , Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κ. Μαρουάν Εµίλ  
Τουµπάσι, µιλά αποκλειστικά στη Χαρά Πάγκαλου για το ενηµερωτικό περιοδικό “the 
diplomat” ,σχετικά µε τα αίτια του Παλαιστινιακού ζητήµατος και τις προοπτικές 
επίλυσής του , το ζήτηµα της Κύπρου, την οικονοµία της Παλαιστίνης, την προσφυγική 
κρίση , καθώς και τις διµερείς σχέσεις µεταξύ Παλαιστίνης και Ελλάδας. 

https://files.acrobat.com/a/preview/9656620b-b4bd-4356-954b-c89815226b28
https://files.acrobat.com/a/preview/9656620b-b4bd-4356-954b-c89815226b28
https://files.acrobat.com/a/preview/9656620b-b4bd-4356-954b-c89815226b28
http://thediplomat.gr/2016/04/22/apokleistiki-sunenteuksi-marwan-emile-toubassi/
http://thediplomat.gr/2016/04/22/apokleistiki-sunenteuksi-marwan-emile-toubassi/
http://www.ibtimes.co.uk/israel-guilty-ethnic-cleansing-apartheid-says-un-rapporteur-1441350

