Εξοχότατε κύριε πρέσβη
Κα Ματαθια αντιπρόεδρε του σωματείου μας
Κύριε Max Mamou πρόεδρε του ιδρύματος Albert Cohen Γενεύη Παρίσι
…………………………….

…………………………………
Οι φίλοι του ιδρύματος Μνήμη Αλβερτ Κοέν Κέρκυρας αφιερώνουν την ετήσια
εκδήλωση στο Νορβηγό Fridtjof Nansen τον εξερευνητή
τον ανθρωπιστή, διπλωμάτη στην ΚΤΕ βραβείο Nobel ειρήνης 1922.
Το 1923 0 Μουσολινη εκμεταλλευόμενος το επεισόδιο Τελινι βομβάρδισε την
Κέρκυρα σκοτώνοντας αθώους Μικρασιατες πρόσφυγες και Αρμένιους που είχαν
εγκατασταθεί στο Φρούριο .
Η Ελλάδα αποδυναμωμένη από την Μικρασιατική καταστροφή ήταν ανήμπορη να
μας βοηθήσει.
Ο Νικόλαος Πολίτης απευθύνθηκε στο Fridtjof Nansen .
O Nansen με ένα πύρινο Φιλιππικό λόγο έπεισε τους εταίρους της ΚΤΕ,
υποστηριζόμενος από τον Δανό Zahle kai και tov Σουηδό Branting στη Γενεύη
να συνυπογράψουν την άμεση αποχώρηση του Μουσολινη από το νησί .
Και ο Nansen και ο Cohen αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους για να
λύσουν το προσφυγικό πρόβλημα.
Και οι δυο με γνώμονα την αγάπη τους προς τους δεινοπαθούντες πρόσφυγες του
20ου αιώνα εξέδωσαν τα περίφημα διαβατήρια Nansen και Cohen ,που έδωσαν
ελπίδα και αξιοπρέπεια σε εκατομμύρια συνανθρώπους μας στην Ευρώπη
και Μικρά Ασία.
Ευχαριστώ Τον Πρέσβη της Νορβηγίας Κον Larsen που συνεργάστηκε για την
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης
Τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Κύριο Μιχάλη Πολίτη καθως
και τους συνεργάτες του Για την εκπόνηση της μετάφρασης της εργασίας του Α
Cohen .για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1949
To Κύριο Max Mamou προεδρο του ιδρυματος Albert Cohen που ηλθε
επι τούτου από το Παρισι .
Τον Πρόεδρο του Λυμένος Κέρκυρας Κυριον Σωτήρη Βλάχο που μας
βοήθησε στην έκδοση του βιβλίου.
Το Ομιλητή καθηγητή κύριο Γεώργιο Γιαννακόπουλο καθώς και την
Κυρία Ρωξάνη Πολίτη για την μετάφραση στα αγγλικά
Το καθηγητή κυριο Σπύρο Γικοντη και την Ιοnιαn Cameratta
Το Σπύρο Δημισιανο στο Power point
Το κτήμα Θεοτοκη
Τις Κυριες Κάτια Φεη Jehanne Μαίρη Ευα και Καλι καθως και
όλους εσάς που ηλθατε εδώ απόψε
Και τέλος την Δέσποινα των ανακτόρων την Κυρία Ζερνιώτη που μας επέτρεψε να
πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση

Σας ευχαριστώ όλους

