ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΜΠΕΡ ΚΟΕΝ

Η επιτυχία των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Αλμπέρ Κοέν και του διεθνούς
επιστημονικού συνεδρίου για το έργο του, που έγιναν το 2010 στην Κέρκυρα με τη
συνεργασία του Δήμου, της εκεί Ισραηλιτικής Κοινότητας και του Ιδρύματος «Μνήμη Αλμπερ
Κοέν» της Γενεύης, έδωσαν αφορμή και κίνητρο για τη δημιουργία του Σωματείου «Φίλοι
του Ιδρύματος Memoire Albert Cohen». Η πρωτοβουλία και οι ενέργειες για την ίδρυση του
Σωματείου στην Κέρκυρα ανήκουν στον ιατρό κ. Σπύρο Γιούργα, ο οποίος είχε καθοριστικό
ρόλο και στην πραγματοποίηση του περυσινού εβδομαδιαίου αφιερώματος.
Η πεποίθηση ότι η Κέρκυρα πρέπει να θυμάται τον πολυβραβευμένο και
πολυμεταφρασμένο συγγραφέα, που ύμνησε τη γενέτειρά του μέσα από το λογοτεχνικό του
έργο, ώθησαν τον κ. Γιούργα και ομάδα ευαισθητοποιημένων πνευματικών ανθρώπων, στη
δημιουργία του Σωματείου αυτού με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον Α.
Κοέν σε ετήσια βάση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου:
προάγοντας τις ιδέες του Α. Κοέν, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος ειρηνιστής, παγκοσμίως
γνωστός συγγραφέας, διπλωμάτης και ανθρωπιστής, το έργο του Σωματείου θα
επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην καταπολέμηση του μίσους, του ρατσισμού και της
μισαλλοδοξίας, στην προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και στην εγκαθίδρυση
ενός ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας και μελέτης του διεθνούς δικαίου. Επίσης, μεταξύ των
στόχων του Σωματείου είναι η προαγωγή του λογοτεχνικού έργου του Αλμπέρ Κοέν, η
ανακατασκευή της πατρικής οικείας του στην Κέρκυρα και η θεσμοθέτηση ενός βραβείου
στο όνομά του.
Εκδηλώσεις και Ημερίδα – Κέρκυρα 8 Μαΐου 2011: Οι φετινές
εκδηλώσεις έγιναν στην Κέρκυρα, την Κυριακή 8 Μαΐου 2011. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από
το πρωί της Κυριακής με θρησκευτική τελετή στη Συναγωγή της Κέρκυρας, μουσική
εκδήλωση στη γειτονιά του Α. Κοέν και περιήγηση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το
απόγευμα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις
έγκριτων επιστημόνων που ανέλυσαν τη ζωή και το έργο του Α. Κοέν ως λογοτέχνη και
διπλωμάτη. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Μνήμη Αλμπέρ
Κοέν» της Γενεύης κ. Μαξ Μαμού. Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση
θεσμοθέτησης του «Βραβείου Αλμπέρ Κοέν».
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