ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣKΟΥ με τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BAR-ILAN ΣΤΟ ΒΑΤΙ

ΙΤΑΛΙΑ, Ρώμη – Ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2014 στο Βατικανό
με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Bar-Ilan του Ισραήλ, ραβίνο- καθηγητή Daniel
Hershkowitz, καθώς και με αντιπροσωπεία επιχειρηματιών και γυναικών από την Αμερική
και την Ισπανία.

Κατά τη συνάντηση ο Πάπας ζήτησε να ισχυροποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ Εβραίων και
Χριστιανών σε όλο τον κόσμο. «Είμαστε τα παιδιά του Αβραάμ και έχουμε το προνόμιο και
την ευθύνη να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα στο μονοπάτι της ειρήνης», είπε ο Πάπας.

«Η ειρήνη και η αρμονία γεννήθηκαν πολύ πριν δημιουργηθούν οι θρησκείες. Οι έννοιες της
αρμονίας και της ενότητας είναι κοινές σε όλες τις θρησκείες. Δυστυχώς παρ΄ όλα αυτά
ζούμε σε ένα κόσμο που είναι γεμάτος εχθρότητα. Η παρουσία μας σήμερα εδώ
σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, μία νέα προοπτική. Έχουμε επίγνωση της ανάγκης για
διάλογο και αρμονία, για ειρηνική συνύπαρξη», είπε ο καθηγητής Hershkowitz στον Πάπα.

Ο κ. Hershkowitz είπε στον Πάπα πως ο πρώην Πρόεδρος του Ισραήλ Shimon Peres
ζήτησε να γίνει το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan, η έδρα ενός διαλόγου μεταξύ των θρησκειών, μία
πρωτοβουλία για την οποία ο Πάπας και ο Sh. Peres είχαν συμφωνήσει να στηρίξουν. Ο
Πάπας απάντησε πως υποστηρίζει αυτή τη νέα εξέλιξη.

Κατά τη συνάντηση, απονεμήθηκε στον Πάπα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου το
υψηλότερο «Βραβείο Διάκρισης» σε αναγνώριση των μακροχρόνιων προσπαθειών και
δεσμεύσεών του για τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ των θρησκειών, για την
προώθηση της ειρήνης και της αρμονίας μεταξύ των εθνών, καθώς και για την προάσπιση
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και τον αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο κ. Hershkowitz πριν από τη συνάντηση δήλωσε: «Ως ένα μικρόκοσμος της κοινωνίας του
Ισραήλ, το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan έχει ανοιχτές τις πόρτες του σε όλους τους σπουδαστές
ανεξαρτήτου φυλής ή θρησκείας. Μέσω συνεχών και διαφόρων προγραμμάτων διαλόγου, τα
οποία προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή, το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan εργάζεται για να
γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μεταξύ διαφόρων τομέων της
κοινωνίας του Ισραήλ. Είναι λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό να τιμάται ο Πάπας, ο οποίος έχει
προσωπικά αναλάβει να ασχοληθεί με αυτό το μεγάλο έργο σε παγκόσμια κλίμακα».

Η επίδοση της τιμητικής διάκρισης στον Πάπα Φραγκίσκο και η δεξίωση που ακολούθησε
σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
60ης επετείου του Πανεπιστημίου Bar-Ilan.

ΠΗΓΗ: Bar-Ilan University
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