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ΗΠΑ - Σέδερ στο Λευκό Οίκο

«Στην ιστορία υπάρχουν εκείνοι που στοχοποίησαν τους Εβραίους για να τους βλάψουν,
γεγονός που τόσο επώδυνα θυμηθήκαμε προ ολίγων εβδομάδων με την Τουλούζη», δήλωσε
μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο την παραμονή του Σέδερ, που διοργανώθηκε φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά
στον Λευκό Οίκο. Αναφερόμενος στο μήνυμα του Πέσαχ, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε
ότι οι Εβραίοι, αν και διωκόμενοι ανά τους αιώνες, πάντα επέμειναν ότι «η πίστη και η
ελευθερία τελικά θα επικρατήσουν της τυραννίας».
«Στη διάρκεια του
Πέσαχ», συνέχισε ο Μπ. Ομπάμα, «οι Εβραίοι θα θέσουν ένα από τα δυσκολότερα
ερωτήματα: ‘Έχοντας περάσει από τη σκλαβιά στην ελευθερία, πώς αξιοποιούμε το αγαθό
αυτό που μας έδωσε ο Θεός;’. Αν και ίσως να μην υπάρξει ποτέ μια ικανοποιητική απάντηση,
η αναζήτηση απαντήσεων έχει ενισχύσει τη δέσμευση του εβραϊκού λαού σε για έναν
καλύτερο κόσμο». Στο μήνυμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο Σέδερ που
εδώ και τέσσερα χρόνια έχει καθιερωθεί να παρατίθεται στο Λευκό Οίκο, με μέριμνα των
εβραϊκού θρησκεύματος υπαλλήλων, στο οποίο ευχαρίστως συμμετέχει κάθε χρόνο: «Είναι
μια πολύ ξεχωριστή παράδοση. Η Μισέλ κι εγώ είμαστε περήφανοι που τη γιορτάζουμε με
φίλους εδώ στο σπίτι αλλά και ανά τον κόσμο», κατέληξε ο Μπ. Ομπάμα.
(
EJP, 6.4.2012)

ΓΑΛΛΙΑ – Συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Μοσέ Κάντορ ηγήθηκε ευρωπαϊκής
αντιπροσωπείας που συνάντησε τον υποψήφιο για τον προεδρικό θώκο της Γαλλίας
Φρανσουά Ολάντ, σε συνάντηση που έγινε στις 11.4.12 στη Γαλλία. Οι εκπρόσωποι του
εβραϊσμού, μεταξύ άλλων, συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εξέφρασαν
ανησυχία για την αύξηση των φαινομένων αντισημιτισμού και των κρουσμάτων ρατσιστικής
βίας στην Ευρώπη και προσέφεραν στον κ. Ολάντ την αφιερωματική έκδοση του EJC με
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τίτλο «Να ασφαλίσουμε την ανεκτικότητα» (φωτογραφία). (EJC, 12.4.2012)

ΙΣΡΑΗΛ – Ανεπιθύμητος ο Γκίντερ Γκρας
«Ανεπιθύμητο πρόσωπο» είναι πλέον για το Ισραήλ ο Γερμανός συγγραφέας Γκίντερ
Γκρας, μετά τη δημοσίευση ποιήματός του στη γερμανική εφημερίδα “Dueddeutshe Zeitung”
στο οποίο στρέφεται κατά του εβραϊκού κράτους, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για την
παγκόσμια ειρήνη. Όπως δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών Ελί Γισάι, πρόκειται
να απαγορευτεί στον Γκρας να επισκεφθεί το Ισραήλ λόγω της «προσπάθειάς του να
υποδαυλίσει το μίσος κατά του ισραηλινού κράτους και του ισραηλινού λαού και έτσι να
προωθήσει τις ιδέες που πρέσβευσε όταν φορούσε τη στολή των Ες Ες». «Εάν ο Γκίντερ
Γκράς θέλει να συνεχίσει να διαδίδει το στρεβλό έργο του μπορεί να το κάνει στο Ιράν όπου
τον περιμένει ένα δεκτικό ακροατήριο», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός. Στο ποίημά του
με τίτλο «τι πρέπει να ειπωθεί», ο 84χρονος Γκίντερ Γκρας καταδικάζει τις πωλήσεις
όπλων από τη Γερμανία στο Ισραήλ και τονίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο εβραϊκό
κράτος να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν.
(Αδέσμευτος Τύπος, 9.4.2012)
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