ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ για τον ΝΤΑΡΙΟ ΚΟΒΟ στην AFULA του ΙΣΡΑΗΛ

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κέντρο για Άτομα με
Ψυχιατρικές Διαταραχές της ENOSH, στην Afula του Ισραήλ, συγκινητική τελετή με την
αποκάλυψη τιμητικής πλάκας στη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη, αείμνηστου Ντάριο Κόβο.

Σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο με την παρουσία των τοπικών δημοτικών αρχών και άλλων
επισήμων και με λίγους Εβραίους από την Ελλάδα -μεταξύ των οποίων η Στέλλα
Μπορμπόλη του Keren Hayesod- ο Βενιαμίν Αλμπάλας, Ά Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ και πρώην
Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, απεκάλυψε την τιμητική πλάκα όπου δίπλα
και κάτω από τη φωτογραφία του αείμνηστου Ντάριο Κόβο περιγράφεται σε τρεις γλώσσες
(ελληνικά, εβραϊκά και αγγλικά) το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο του στην Ελλάδα και το
Ισραήλ.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια της ENOSH Ισραήλ Dr. Hilla Hadas στο χαιρετισμό της
ανέφερε "αυτή η μετά θάνατο σημαντική δωρεά του Ντάριο Κόβο ήταν αναπάντεχο δώρο
Θεού γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να κτίσουμε τη νέα πτέρυγα της ENOSH στην Afula,
όπου λειτουργεί ως ξενοδοχείο ή ως κέντρο ημέρας για πολλά άτομα από τη γύρω περιοχή
με ψυχιατρικές διαταραχές. Στόχος και προσπάθεια του Κέντρου είναι τα άτομα αυτά να
ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνία, να εκπαιδευτούν και να εργαστούν σε παραγωγικές
εργασίες".

Ο Βενιαμίν Αλμπάλας, αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση και έδωσε συγχαρητήρια
στην Dr. Hadas για το σπουδαίο έργο που επιτελείται, περιέγραψε την προσωπικότητα του
αείμνηστου Ντάριο Κόβο καθώς και την αγάπη που αισθανόταν για το συνάνθρωπο
υποστηρίζοντας ουσιαστικά και με σεμνότητα, όπως ταιριάζει στον κάθε πραγματικό
φιλάνθρωπο, σχολεία, μουσεία, οίκους ευγηρίας, πανεπιστημιακές κλινικές, ψυχιατρικά
ιδρύματα, παιδικούς σταθμούς κ.ά. στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Και συνέχισε: «θα ήθελα να
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σας διαβεβαιώσω όλους ότι ο Ντάριο μας κοιτάζει από ψηλά και θα νιώθει ευχαριστημένος,
ικανοποιημένος και δικαιωμένος για το σημαντικό έργο που συντελείται εδώ σε αυτό το
καινούργιο ουσιαστικά Κέντρο στην Afula, ‘το παιδί του’, όπως συνήθιζε να λέει».

Η ENOSH είναι μια ΜΚΟ που δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Έχει περίπου 45
μονάδες, όπως αυτή στην Afula, οι οποίες συνολικά απασχολούν περίπου 800 υπαλλήλους
και 800 εθελοντές. Κύριος στόχος είναι τα άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές να βρίσκουν
ένα σημείο που να μπορούν να μαθαίνουν, να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια, ώστε
να συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Το Κέντρο ENOSH στην Afula ήταν το πιλοτικό κέντρο για την αποϊδρυματοποίηση των
ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές και το έργο του στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Σήμερα
όλα τα Κέντρα της ENOSH λειτουργούν στο πρότυπο της Afula. Ο αείμνηστος Ντάριο Κόβο,
πολλά χρόνια πριν, ήταν ο πρωτοπόρος μεγάλος δωρητής, που συνέβαλε ουσιαστικά τόσο
στην κατασκευή και στην πρώτη λειτουργία του Κέντρου της Afula όσο και στα μετέπειτα
χρόνια, ακόμη και μετά το θάνατό του. Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας ολοκλήρωσαν το
όραμά του.

Βενιαμίν Αλμπάλας
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