Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΠΕΣΣΑΧ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για τον εορτασμό του Πέσαχ, του Εβραϊκού Πάσχα, η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών
διοργάνωσε το παραδοσιακό τραπέζι, το Σέδερ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Σάββατο 20 Απριλίου 2019.

Η ηγεσία του Υπουργείου, που παραχώρησε ευγενικά την αίθουσα, εκπροσωπήθηκε από
τον Υπουργό κ. Κώστα Γαβρόγλου και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργο
Καλαντζή. Στο τραπέζι του Πέσαχ παρακάθησε επίσης ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος,
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Σχεδόν 350 μέλη
της Κοινότητας, υπό τις οδηγίες του Ραββίνου Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν, διάβασαν και
τραγούδησαν την Αγκαντά, την εξιστόρηση της εξόδου από την Αίγυπτο, που μνημονεύει η
γιορτή του Πέσαχ.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μίνος Μωυσής, στο σύντομο χαιρετισμό του είπε μεταξύ
άλλων: «Το Πέσαχ, που συμπίπτει με τον ερχομό της άνοιξης και την αναγέννηση της Γης,
είναι η εξιστόρηση του αγώνα ενός λαού για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Είμαστε εδώ για να
συμβολίσουμε ότι ο αγώνας του ανθρώπου για ελευθερία δεν σταματά ποτέ. Είμαστε εδώ
για να θυμόμαστε όλους τους λαούς που αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται για τη δική τους
ελευθερία, για τη δική τους αξιοπρέπεια». Και στη συνέχεια ευχήθηκε Χρόνια πολλά σε
όλους τους Χριστιανούς συμπολίτες για τη δική τους μεγάλη γιορτή της Ανάστασης και της
Ελπίδας και ζήτησε να ενωθούν οι προσευχές όλων των λαών γιατί τα μηνύματά τους είναι
οικουμενικά και πανανθρώπινα.

Ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου, ευχήθηκε στους Ισραηλίτες της Ελλάδας και όλου του κόσμου
χρόνια πολλά για το Πέσαχ και στο σύντομο χαιρετισμό του ανέδειξε τον υψηλό
συμβολισμό της γιορτής για ελευθερία και απαλλαγή όλων των λαών από τα σύγχρονα
δεινά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ρατσισμού, υποσχέθηκε δε
την υποστήριξη της Πολιτείας στις προσπάθειες της Κοινότητας για τη συνέχεια της
παιδείας και των παραδόσεων στη νέα γενιά.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας, ευχαριστεί την ηγεσία του Υπουργείου για τη θερμή
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Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΠΕΣΣΑΧ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

φιλοξενία της γιορτής του Πέσαχ στις εγκαταστάσεις του.

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
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