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ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Είναι λάθος να αποδίδεται η σταύρωση του Ιησού στους Εβραίους ως σύνολο, επισημαίνει
ο Πάπας Βενέδικτος στον δεύτερο τόμο του βιβλίου του «Ο Ιησούς της Ναζαρέτ», που
κυκλοφορεί σύντομα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε διασαφηνίσει το θέμα αυτό το 1965,
με την εγκύκλιο “nostra aetatae”. Όμως, εβραϊκές οργανώσεις χαρακτήρισαν σημαντικό το
γεγονός ότι ο Πάπας εκλαϊκεύει το ζήτημα αυτό σε ένα βιβλίο που θα έχει πολύ ευρύτερη
απήχηση από μία εγκύκλιο. «Είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο ώστε ο κόσμος να μπορεί να
ερμηνεύσει τα κείμενα σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία του Βατικανού», δήλωσε ο
Ραββίνος Ντέιβιντ Ρόζεν, εκ των κορυφαίων συμμετεχόντων στο διαθρησκειακό διάλογο
Εβραίων – Ρωμαιοκαθολικών. (Καθημερινή, 3.3.11)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο συζητήθηκε πρόσφατα, ύστερα από πρόταση που υποβλήθηκε
από τους βουλευτές του Kόμματος για τα Ζώα (PvdD), η τροποποίηση του ισχύοντος νόμου
για τη σφαγή των ζώων. Ο νόμος που ισχύει στην Ολλανδία ορίζει τα ζώα, πριν
θανατωθούν, να υπόκεινται σε μερική νάρκωση ενώ περιλαμβάνει εξαίρεση για την εβραϊκή
(κασέρ) και μουσουλμανική σφαγή.
Η εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας εξέφρασε την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο αυτό και
ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης προς την κοινή γνώμη και μέλη του Κοινοβουλίου
τεκμηριώνοντας και με επιστημονικά στοιχεία ότι τα ζώα δεν υποφέρουν με τη σφαγή
κασέρ. Το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό για τους Εβραίους της Ολλανδίας καθώς, εάν
ψηφιστεί ο νόμος, θα απαγορευτεί η σφαγή κασέρ.
Το Κ.Ι.Σ.Ε., συμπαραστεκόμενο στην
εβραϊκή Κοινότητα της Ολλανδίας, στις 15.4.11 έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον
πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα επισημαίνοντας πως «η Σεχιτά επιτρέπεται σύμφωνα
με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απαγόρευσή της, υπό την πρόφαση της καλής
μεταχείρισης των ζώων, είναι παραπλανητική».

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ο Μπεν Ζίσκοβιτς, εξελέγη πρόσφατα πρόεδρος του Φινλανδικού Κοινοβουλίου. Βουλευτής
της Εθνικής Συμμαχίας από το 1979, ο Μπεν Ζίσκοβιτς, νομικός και νομοθέτης, είναι ο
μόνος Εβραίος εκλεγμένος στο κοινοβούλιο της Φινλανδίας και –βάσει τελευταίας
σφυγμομέτρησης- ο ένατος πιο δημοφιλής πολιτικός της χώρας αυτής, της οποίας η
εβραϊκή κοινότητα αριθμεί 1.500 περίπου μέλη.
(
WJC, 27.4.11)
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ΙΣΡΑΗΛ

Στις 3 Μαΐου 2011, στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο στο Χαρ Χέρτσελ στην Ιερουσαλήμ,
παρουσία επισήμων, έγινε η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνήματος του Ιωσήφ Λαχανά που
σκοτώθηκε το 1948, στη μάχη της Τζενίν, στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ.
Ο Ιωσήφ Λαχανάς γεννήθηκε στην Άρτα το 1924 και μετανάστευσε παράνομα στη
Παλαιστίνη το 1945. Επειδή ήταν μόνος στο Ισραήλ, όταν σκοτώθηκε θάφτηκε στο Χαρ
Χέρτσελ στην Ιερουσαλήμ και στο μνήμα αναφερόταν μόνο το όνομά του, διότι ο στρατός
δεν γνώριζε τα ονόματα των γονιών του στρατιώτη, το έτος, τον τόπο γέννησής του και
άλλα στοιχεία που αποτελούν το τυπικό των ομοιόμορφων στρατιωτικών τάφων. Ο
στρατός συνέχισε να ψάχνει τα στοιχεία του με σκοπό να του αφιερώσει ένα κανονικό
μνήμα. Τα τελευταία χρόνια, με προσπάθεια της Ντορίτ Πέρρυ και ύστερα από έρευνα που
έγινε με τη συμμετοχή του Ιακώβ Σιμπή, βρέθηκαν τα στοιχεία του στρατιώτη. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν πως ο Ιωσήφ Λαχανάς γεννήθηκε στην Άρτα το
1924, ήταν γιός του Νισήμ και της Έστερ Λαχανά και είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια. Ο
Ιωσήφ Λαχανάς πριν μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη, είχε πολεμήσει με τους αντάρτες
του ΕΑΜ στα βουνά της Ηπείρου και συγκεκριμένα στο χωριό Χώσεψη.
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