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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Με ειδική τελετή που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τιμήθηκε η Διεθνής
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και η μνήμη των θυμάτων του Ναζισμού. Η τελετή
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του νέου προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούτλτς
και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC). Η εκδήλωση ξεκίνησε με
επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν προσφωνήσεις από τον πρόεδρο του Ε.Κ. κ. Σούλτς
(φωτογραφία), τον πρόεδρο του EJC κ. Μοσέ Κάντορ και ομιλίες από τον τ. πρόεδρο του
Ε.Κ. Τζέρζυ Μπουζέκ και τον Ισραηλινό υπουργό Γιούλι Εντελστάιν.
(ΕJC 24.1.2012)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Την επιχορήγηση προγραμμάτων του Γιαντ Βασέμ,
σχετικών με την έρευνα, τον εντοπισμό και την αγορά αρχείων και ντοκουμέντων που
αφορούν την τεκμηρίωση του Ολοκαυτώματος, θα αναλάβει η Γερμανία, όπως ανακοίνωσε ο
Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γκουίντο Βέστερβελ. Η σχετική συμφωνία μεταξύ
Γερμανίας και Ισραήλ θα υπογραφεί από τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών και τον
Ισραηλινό υπουργό Παιδείας Γκίντεον Σάαρ, σε ειδική συνάντηση στην Ιερουσαλήμ. «Η
συμφωνία αυτή ενισχύει την υποχρέωση της Γερμανίας στην διατήρηση της ιστορικής
μνήμης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Γιαντ Βασέμ Αβνερ Σαλέβ.
(
EJC, 1.2.2012)
ΙΣΡΑΗΛ

Facebook: «Οι Εβραίοι είμαστε ο λαός της Βίβλου, ενώ τώρα γίναμε και ο λαός του
facebook», αστειεύτηκε ο Ισραηλινός Πρόεδρος Σίμον Πέρες, κάνοντας ένα εύστοχο
λογοπαίγνιο με τη λέξη «book», στα εγκαίνια της προσωπικής του σελίδας στο facebook. Ο
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βραβευμένος με Νόμπελ ειρήνης, 88χρονος Σ. Πέρες δημιούργησε έναν υπερσύγχρονο
«λογαριασμό» στο facebook, τον οποίο εγκαινίασε στις αρχές Μαρτίου, από τα κεντρικά
της Σίλικον Βάλεϊ μαζί με τον ιδρυτή του facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Ακόμη πιο νεανικό
είναι το «μπιτάτο» ποπ βίντεο, με τίτλο «Be my friend for Peace», με το οποίο καλεί τους
νέους –κυρίως- να τον … «προσθέσουν στους φίλους τους». «Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε
στους νέους», δήλωσε ο Σίμον Πέρες, ο οποίος στο βίντεό του τραγουδάει καταλήγοντας
«Η Ειρήνη είναι απαραίτητη για το μέλλον σου».
Κάντε φίλο τον Σίμον Πέρες
και απολαύστε
&#964;&#959;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;
στον σύνδεσμο του You tube:
http://www.youtube.com/watch?v=FjQdB0C6ypo
(
WJC, 9.3.2012)
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