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Από 18 έως 22 Ιουνίου 2012, το Κέρεν Αγιεσόντ σε συνεργασία με το Γραφείο του
Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρες, οργάνωσαν στην Ιερουσαλήμ το ετήσιο
Συνέδριο June / Tomorrow. Στο Συνέδριο συμμετείχαν φίλοι του Κέρεν Αγιεσόντ από όλο
τον κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου ομιλητές
και εισηγήσεις με θέμα την πολιτική κατάσταση του Ισραήλ, την παγκόσμια οικονομική
κρίση, τα προβλήματα της Διασποράς κ.ά.
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, επισκέφθηκαν στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, όπου συνομίλησαν με νέους στρατιωτικούς και γυναίκες πιλότους, τα
χωριά Ayalim, στην έρημο του Νέγκεβ, όπου διαμένουν νέοι που προσφέρουν εθελοντική
εργασία στις υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας και βοηθούν στην ανάπτυξη της ερήμου
με αντάλλαγμα τις δωρεάν σπουδές τους στα πλησιέστερα Πανεπιστήμια, και άλλα
ενδιαφέροντα σημεία.
Το Συνέδριο εγκαινίασε ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ κ.
Σιμόν Πέρες, σε τελετή που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ιερουσαλήμ.
Το Κέρεν Αγιεσόντ, στα 92 χρόνια από την ίδρυσή του, έχει συμπεριλάβει στους κόλπους
του διακεκριμένους εθελοντές με όραμα, αποφασιστικότητα και αφοσίωση. Χάρις στην
αμέριστη προσπάθειά τους και τη συνεχή παρουσία τους, το Κέρεν Αγιεσόντ έπαιξε στα
χρόνια αυτά σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γης του Ισραήλ και είναι σε θέση μέχρι
σήμερα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του εβραϊκού λαού σε συνεργασία με
την Κυβέρνηση του Ισραήλ.
Σε αναγνώριση του έργου των εθελοντών και υποστηρικτών του, το Κέρεν Αγιεσόντ έχει
θεσπίσει το Βραβείο Yakir, που αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση της οργάνωσης. Οι
τιμηθέντες με το Βραβείο Yakir εκπροσωπούν την ανά τον κόσμο εμπνευσμένη ηγεσία του
Κέρεν Αγιεσόντ από τη δημιουργία του. Όπως λέει και η εβραϊκή λέξη «yakir», οι
βραβευθέντες είναι άτομα αξιόλογα και αγαπητά που αξίζουν τη σημαντική αυτή τιμητική
διάκριση.
Από την Ελλάδα μέχρι σήμερα, το Βραβείο Yakir
έχει απονεμηθεί στους κ. Σάμπυ Μιωνή, κ. Βίκτωρα Ασσέρ και εφέτος στο ζεύγος Βίκτωρα
και Βέτας Μιωνή. Κατά την απονομή, η οποία έγινε από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Ισραήλ, κ.
Σιμόν Πέρες στη διάρκεια επίσημου δείπνου, η κα Βέτα Μιωνή απηύθυνε χαιρετισμό εκ
μέρους των επτά τιμηθέντων. «Επιτρέψετε μου να αφιερώσω το Βραβείο Yakir στους
αγαπημένους μας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, αλλά και σε όλους τους νέους στρατιώτες
που θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε σαν υπερήφανοι Εβραίοι»,
τόνισε χαρακτηριστικά η κα Μιωνή, η οποία αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει «η
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αφοσίωση και ο σεβασμός στις αξίες μας και στην ανθρωπότητα που θα μας βοηθήσουν να
οικοδομήσουμε
ένα καλύτερο αύριο».
* Στη φωτογραφία: Ο Πρόεδρος του Ισραήλ (στο κέντρο) με τους φετινούς
τιμηθέντες με το βραβείο Yakir.
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