75 χρόνια από τον
Eκτοπισμό των Εβραίων της
Ρόδου και Κω.
Ρόδος, Ιούλιος 2019

19 Ιουλίου – 24 Ιουλίου
Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων

Παρασκευή 19 Ιουλίου

12.00 Ξενάγηση στην εβραϊκή συνοικία από τον κ Isaac Habib

20.00 Συναγωγή «Καχάλ Σαλώμ», Παλαιά Πόλη
Λειτουργία Καμπαλάτ Σαμπάτ

21.00 Καμπαλάτ Σαμπάτ δείπνο(προαιρετικό)

Για συμμετοχή παρακαλώ επικοινωνήστε με την
Ισραηλιτική Κοινότητα της Ρόδου μέχρι τις 10/7/2019
Τηλ. +30 22410 22364

email jcrhodes@otenet.gr

Σάββατο 20 Ιουλίου
9.00 Συναγωγή «Καχάλ Σαλώμ», Παλαιά Πόλη
Λειτουργία Σαμπάτ, ακολουθεί « Μπεραχά»

21.00 Θερινός Κινηματογράφος «Ρόδον» , Μανδράκι
Προβολή ταινίας .Ελεύθερη είσοδος

Κυριακή 21 Ιουλίου

11.00 Συναγωγή «Καχάλ Σαλώμ», Παλαιά Πόλη
Επίσημη τελετή Ημέρας Μνήμης
12.00 Μνημείο Ολοκαυτώματος –Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, Παλαιά Πόλη
Κατάθεση στεφάνων

21.00 Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Παλαιά Πόλη
Μουσικό Αφιέρωμα στον Leonard Cohen . Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα 22 Ιουλίου
Προαιρετική ημερήσια μετάβαση στην Κω
Επιμνημόσυνη δέηση/Ασκαβά στο Νεκροταφείο της Κω στη μνήμη των εκτοπισθέντων.

Τρίτη 23 Ιουλίου
10.30 Πορεία Μνήμης από το Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Εβραίων
Μαρτύρων προς το λιμάνι.

11.00 Εβραϊκό Νεκροταφείο, Λεωφόρος Ρόδου-Καλλιθέας
Τέλεση «Ασσκαβότ»

Τετάρτη 24 Ιουλίου
Ανοικτό Φόρουμ με διαλέξεις αφιερωμένες στην τοπική ιστορία της Εβραϊκής
Κοινότητας της Ρόδου
“Behind the List”
Οι ομιλίες διερευνούν πτυχές της ζωής πίσω από τα διαβόητα ιταλικά αρχεία που
αφορούν την Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου. Η ψηφιοποίηση ξεκίνησε πριν από πέντε
χρόνια και η έρευνα περίπου πριν από επτά χρόνια, όταν το Μουσείο του
Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον, ζήτησε από 47 χώρες το διαθέσιμο αρχειακό υλικό
των Εβραϊκών Κοινοτήτων. Η έρευνα και η χρηματοδότηση έγινε από το Μουσείο του
Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον, που εξουσιοδοτείται απευθείας από το Αμερικανικό
Κογκρέσο.
Ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των ομιλιών είναι να συνδέσει τα ιστορικά
στοιχεία με τις οικογενειακές ιστορίες και να δώσει τη δυνατότητα στους Ροδίτες της
Διασποράς να συνθέσουν τη σύγχρονη ταυτότητα τους.
Κάθε διάλεξη έχει διάρκεια περίπου 1,15 ώρα. Προβλέπεται ο κάθε ομιλητής να
μιλήσει για περίπου 30 λεπτά, επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να συζητήσουν
και να εξετάσουν τις πτυχές κάθε παρουσίασης. Ο στόχος όλου του προγράμματος
είναι η εξερεύνηση του τρόπου ζωής της κοινότητας και των οικογενειών της
διασποράς πριν και κατά τη διάρκεια του εκτοπισμού.

Για πληροφορίες και κράτηση συμμετοχής σε κάθε εκδήλωση παρακαλούμε επικοινωνήστε με
το γραφείο της Ι.Κ.Ρόδου τηλεφωνικά ή μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου jcrhodes@otenet.gr

