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έµα: Επίσκεψη της Κέρεν Αγιεσόντ Αθηνών στο Τσουρ Μωσσέ στο Ισραήλ

 
 
Θ  

 Την Πέµπτη 17 Ιουνίου 2004, αποστολή της Κέρεν Αγιεσόντ Αθηνών πραγµατοποίησε επίσκεψη στο 

Το ελληνικό χωριό Τσουρ Μωσσέ βρίσκεται κοντά στη Νετάνυα και ιδρύθηκε το 1937 µε 
0 Έλληνες-

ς 

Στην επίσκεψη συµµετείχαν οι Πρόεδροι του ΚΙΣ Μάκης Κωσταντίνης, της ΙΚ Αθηνών Ισαάκ 
µπης 

Η αποστολή ξεκίνησε µε µία σύντοµη επίσκεψη στα αξιοθέατα του ελληνικού χωριού, όπου ο 
ων 

 

Εν συνεχεία, η αποστολή επισκέφτηκε το πάρκο «Αθήνα 2004», µε ξεναγό τον Ηλία Μεσσίνα, 
πνευσ ηγεία 

ου 

 

ελληνικό χωριό Τσουρ Μωσσέ στο Ισραήλ.  
 
 
πρωτοβουλία των Ελλήνων-Εβραίων Μωϋσή Κοφινά και ∆αϋίδ Φλωρεντίν και κατοικήθηκε από 2
Εβραίους νέους. Σήµερα ζουν στο Τσουρ Μωσσέ πενήντα ελληνικές οικογένειες, ανάµεσα σε περίπου 600 
οικογένειες που ήρθαν από άλλες χώρες. Οι Έλληνες του Τσουρ Μωσσέ, ακόµη και οι νεώτεροι της δεύτερη
γενιάς, συναντιούνται µέχρι σήµερα κάθε Παρασκευή µεσηµέρι για την καθιερωµένη «ταβέρνα» µε ελληνικό 
φαγητό, τραγούδι και ελληνικούς χορούς, ενώ το Τσουρ Μωσσέ είναι γνωστό στο Ισραήλ ως «το χωριό των 
Ελλήνων». 
 
 
Μορδοχάι, της ΙΚ Θεσσαλονίκης Ντέιβιντ Σαλτιέλ, οι εκπρόσωποι της Κέρεν Αγιεσόντ στην Αθήνα Σά
Μιωνής και Σάντρα Σασσών, η Πρόεδρος της ΕΝΕ Μίλη Σαλτιέλ, µέλη του ∆Σ της ΙΚ Αθηνών και της Κέρεν 
Αγιεσόντ από την Ελλάδα.  
 
 
Έλληνας του Τσουρ Μωσσέ Ιτζχάκ Ρούσσο ξενάγησε την αποστολή στο µνηµείο των Ελλήνων πεσώντ
στους πολέµους του Ισραήλ. Εν συνεχεία ο πρώην Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου του χωριού Ιτζχάκ 
Κέρεν ξενάγησε την αποστολή στο σηµείο που χτίστηκε το πρώτο κτίσµα του χωριού τη δεκαετία του 1930,
όταν το χωριό ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση Εβραίων από την Ελλάδα.   
 
 
εµ τή της δηµιουργίας του πάρκου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενή υποστήριξη και χορ
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και εβραϊκών οργανισµών και ιδιωτών από την Ελλάδα και το 
Ισραήλ. Το πάρκο βρίσκεται στα τελευταία στάδια της προετοιµασίας του. Τα επίσηµα εγκαίνια του πάρκ
«Αθήνα 2004» στο Ισραήλ, υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ Παναγιώτη Ζωγράφου, µε τη
χορηγεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, έχουν προγραµµατιστεί για την 

 
Παρασκευή 9 Ιουλίου 

2004, στις 10 το πρωί, στο Τσουρ Μωσσέ. Είστε όλοι προσκεκληµένοι. 
 
 Την αποστολή υποδέχτηκαν στο κέντρο του χωριού ο Νοµάρχης Ιτζχάκ Γεσουά, ο Πρόεδρος του 

υρ 

α 
ν 

Αγροτικού Συνεταιρισµού του Τσουρ Μωσσέ Αβράµ Κάτρι, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου του Τσο
Μωσσέ Ρόνι Ζέραχ, ο Πρόεδρος των Ελλήνων Επιζώντων του Ολοκαυτώµατος Μωσσέ Αελιόν, ο Νταβίντ 
Φάις, µέλος του Τοπικού Συµβουλίου του Τσουρ Μωσσέ και υπεύθυνος για τη δηµιουργία του πάρκου 
«Αθήνα 2004» και πλήθος Ελλήνων από το χωριό. Μετά τους χαιρετισµούς, ακολούθησε γεύµα. Ανάµεσ
στους παρευρισκοµένους ήταν και ο Μωσσέ Χούλη, ένας από τους πρώτους 20 νέους που εγκαταστάθηκα
και έχτισαν το Τσουρ Μωσσέ, τη δεκαετία του 1930. 
 



 Η αποστολή ενηµερώθηκε για την ελληνική ιστορία του Τσουρ Μωσσέ, γνώρισε από κοντά τους 
λληνε ι 

υρ 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείστε µε τον Ηλία Μεσσίνα στο τηλέφωνο (694) 
466-424

Έ ς κατοίκους του, τραγούδησε µαζί τους παλιά τραγούδια και επαναθέρµανε τους δεσµούς φιλίας κα
αγάπης µεταξύ των Ελλήνων του Τσουρ Μωσσέ και της Ελλάδας. Η αποστολή ενηµερώθηκε επίσης και για 
τα έργα που σχεδιάζονται για το Τσουρ Μωσσέ, όπως το Κέντρο Επισκεπτών και Μελέτης του Ελληνικού 
Εβραϊσµού, το οποίο θα περιλαµβάνει Πολιτιστικό Κέντρο και Κέντρο Νεότητας για τους κατοίκους του Τσο
Μωσσέ. Πρόκειται για ένα µοναδικό έργο το οποίο θα ενισχύσει την ελληνική ταυτότητα του Τσουρ Μωσσέ 
και θα καθιερώσει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας µε την Ελλάδα.  
 

2 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ama@yvelia.com.  
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