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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Με την ευκαιρία του νέου εβραϊκού έτους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τζέρζι
Μπουζέκ φύσηξε το σοφάρ (φωτογραφία) σε ειδική τελετή που έγινε στην έδρα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 21.9.2011, υπό την αιγίδα της πολωνικής
προεδρίας της Ε.Ε. Ο κ. Μπουζέκ ευχήθηκε «Σανά Τοβά» και ειρήνη για τον καινούργιο
χρόνο και για τα χρόνια που θα έρθουν. «Το Ρος Ασανά είναι περίοδος ανασκόπησης του
παρελθόντος και αισιοδοξίας για το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ε.Κ.
Επίσης, ο κ. Μπουζέκ μίλησε για την εβραϊκή παράδοση και παιδεία, δίνοντας τις ευχές του
σε ένα μικρό 3χρονο αγόρι, τον Σαλόμ Γκάρελικ, ο οποίος είχε κόψει τα μαλλιά του για
πρώτη φορά κατά το θρησκευτικό εβραϊκό έθιμο. «Σαλόμ, δεν είναι μόνο ένα όνομα αλλά
και μια ευχή. Και είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι όταν μεγαλώσει ο Σαλόμ θα ζήσει
σ΄ έναν κόσμο ανοχής και ειρήνης», ήταν τα λόγια του κ. Μπουζέκ.
Παράλληλα με την εκδήλωση, εγκαινιάστηκε έκθεση με θέμα «1.000 χρόνια εβραϊκής ζωής
στην Πολωνία», την οποία επιμελήθηκε το «Μουσείο Ιστορίας των Πολωνών Εβραίων», που
με απόφαση της Πολωνικής Κυβέρνησης βρίσκεται υπό ανέγερση στο χώρο του γκέτο της
Βαρσοβίας.
(
EJP
, 22.9.2011)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
*Εκτός νόμου τέθηκε η μεγαλύτερη ναζιστική οργάνωση της χώρας με απόφαση της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η Εθνική Οργάνωση Αρωγής προς Πολιτικούς Κρατούμενους
και τις Οικογένειές τους παρείχε στήριξη σε νεοναζί που είχαν φυλακιστεί για τη δράση
τους. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η HNG αποτελεί απειλή για την κοινωνία και η
δράση της κρίθηκε αντισυνταγματική.
(ΤΑ ΝΕΑ, 22.9.11)
*Mea culpa από την εταιρεία Hugo Boss για το ναζιστικό παρελθόν της, που ανάγεται στην
αποθέωση του Χίτλερ από τον ιδρυτή της φίρμας ρούχων και τη συνέργειά του σε
εγκλήματα. Η γερμανική φίρμα, που ιδρύθηκε το 1925 από τον Ούγκο Μπος, ανέθεσε στον
Γερμανό καθηγητή στρατιωτικής ιστορίας Ρόμαν Κέστερ να ερευνήσει και να συγγράψει την
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πραγματική ιστορία του Μπος.

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 23.09.11)
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