ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 2015 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

&Delta;&Eta;&Mu;&Omicron;&Kappa;&Rho;&Alpha;&Tau;&Iota;&Kappa;&Eta;
&Rho;ό&delta;&omicron;&upsilon;, 24.7.15 : Ολοκληρώθηκαν στις 24.7.15 οι εκδηλώσεις
που διοργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου στο πλαίσιο των «Ημερών Μνήμης» για τον
εκτοπισμό των Εβραίων της Ρόδου και της Κω. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη
μνήμη των Ροδίων και Κώων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στη Συναγωγή Kahal Salom, που
βρίσκεται στη Μεσαιωνική Πόλη. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του
Ολοκαυτώματος, στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Στις εκδηλώσεις χθες το πρωί
παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Άγγελος Ανανίας, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος
Κακούλης, η πρόξενος της Γαλλίας στη Ρόδο κ. Αλίκη Μοσχή, η επιτετραμμένη της
πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Tammy Ben Haim, ο πρόεδρος του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας κ. Μορίς Μαγρίζος, o Ραβίνος Αθηνών κ. Γκαμπριέλ
Νεγρίν, η πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Μπέλα Ρέστη, η διευθύντρια κ.
Κάρμεν Κοέν, η εκπρόσωπος της επιτροπής νέων AJC Acces κ. Alexis Frankel,
αντιπροσωπεία της Εβραϊκής νεολαίας και Ροδίτες Εβραίοι που ζουν στο εξωτερικό.

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας το σύνολο των Εβραϊκών
κοινοτήτων της Ελλάδος για να αποτίσω μαζί σας φόρο τιμής στα θύματα του
Ολοκαυτώματος και να εκφράσω τον βαθύτατο αποτροπιασμό για τα μαρτύρια και τους
εξευτελισμούς που υπέστησαν οι ομόθρησκοί μας, διώξεις που κατέληξαν στην εξόντωση
1.700 Ελλήνων Ισραηλιτών δημοτών της Ρόδου και της Κω. Δυστυχώς στα Δωδεκάνησα
έχουν σημειωθεί τραγικά γεγονότα στην ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας. Οι Εβραίοι της
Δωδεκανήσου αποτέλεσαν την τελευταία αποστολή από την Ελλάδα- τον Ιούλιο του 1944 –
στα χιτλερικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, δηλαδή λίγους μόνο μήνες πριν από την
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απελευθέρωση. Αυτοί έκλεισαν το μακρύ κατάλογο των έξι εκατομμυρίων θυμάτων του
πρωτοφανούς διωγμού, που έχει συμβεί στην παγκόσμια ιστορία. Τα σπίτια και οι
περιουσίες, που άφησαν πίσω τους, ερειπώθηκαν, λεηλατήθηκαν, υφαρπάχθηκαν και
καταληκτικά κατασχέθηκαν από το ιταλικό δημόσιο, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη
μελανή σελίδα της ιστορίας που συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε μεταπολεμικά», τόνισε
στην ομιλία του, μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου κ. Μωυσής Κωνσταντίνης και πρόσθεσε πως μεταπολεμικά η Ρόδος ήταν από
τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας που αναγνώρισαν το μαρτύριο των Εβραίων πολιτών
τους και τίμησαν τη μνήμη τους.

Ο κ. Κωνσταντίνης τόνισε ακόμα ότι στην μεταπολεμική Ευρώπη και στην Ελλάδα
υπάρχει έξαρση της ρατσιστικής βίας. «Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην
μεταπολεμική Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, βλέπουμε μια πρωτοφανή έξαρση
ρατσιστικής βίας στην καθημερινή μας ζωή αλλά και προσπάθειες εκμηδένισης της ιστορίας
του Ολοκαυτώματος. Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη των
χιτλερικών στρατοπέδων και ποδοπατούν τη μνήμη των μαρτύρων του Ολοκαυτώματος.
Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία- που προκύπτει
από την οικονομική κρίση για να ενσταλάξουν στην ψυχή των καταπονημένων ανθρώπων το
μίσος και το ρατσισμό. Όλα αυτά τα φαινόμενα δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε να
γιγαντωθούν, ούτε να υποτιμούμε τη δυναμική τους, διότι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για
την κοινωνία μας και το μέλλον της. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η θυσία των θυμάτων του
ολοκαυτώματος θα αποτελέσει αιώνιο δίδαγμα, που θα θωρακίζει τις καρδιές των
ανθρώπων και θα τις γεμίζει με συναισθήματα δικαιοσύνης, αγάπης και αλληλοσεβασμού»,
τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Κωνσταντίνης.

«Οι εκδηλώσεις μνήμης θα είναι πάντα σημαντικές όσα χρόνια αν περάσουν. Συμμετείχαν
πολλοί νέοι. Οι Εβραίοι της Ρόδου, που ζουν στο εξωτερικό, έχουν μοναδικό δέσιμο με την
Ισραηλιτική Κοινότητα. Θα στηρίζουν πάντα το νησί. Εκείνοι που μετανάστευσαν στο
εξωτερικό ενστάλαξαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους την αγάπη για τη Ρόδο», δήλωσε η
γραμματέας της Ισραηλιτικής Κοινότητας κ. Κάρμεν Κοέν. Για πρώτη φορά βρέθηκε στη
Ρόδο 15μελής αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής Acces, ενός
οργανισμού που εκπροσωπείται σε όλο τον κόσμο. «Είναι η πρώτη φορά που η
αντιπροσωπεία μας έρχεται στη Ρόδο. Έχω την ευθύνη για το πρόγραμμα που αφορά την
συνεργασία με την εβραϊκή νεολαία της Ελλάδος. Στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια
συνεδρίου, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να συμμετάσχουμε στην τελετή μνήμης στη
Ρόδο», δήλωσε η εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας, Alexis Frankel και τόνισε ότι υπάρχουν
σχέδια συνεργασίας με την εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και η κ Στέλλα Λευί, η οποία ήταν μικρό παιδί όταν έφυγε
από τη Ρόδο. Τόνισε ότι πάντα θέλει να επιστρέψει στο νησί, το οποίο υπεραγαπά. «Είμαι
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ευγνώμων που ακόμη τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Πάντα θα επιστρέφω
στη γενέτειρά μου, τη Ρόδο. Έρχομαι συνεχώς γιατί με ελκύει ο τόπος. Με προσελκύουν τα
πάντα σε αυτόν, ο πολιτισμός, οι ομορφιές και γενικά η αύρα του», δήλωσε η κ. Λευί.

«Επί πολλούς αιώνες οι συμπολίτες μας, εβραϊκής καταγωγής, ζούσαν και δημιουργούσαν
στον τόπο μας μαζί με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας και μοιράζονταν σχέσεις
αγάπης, αδελφοσύνης και ανθρωπιάς. Τον Ιούλιο του 1944, λίγους μόνο μήνες πριν το τέλος
του πολέμου συγκεντρώθηκαν και συνελήφθησαν από τους κατακτητές τα μέλη της
Εβραϊκής Κοινότητας στη Ρόδο και στην Κω και στάλθηκαν με τα τρένα του θανάτου στο
Άουσβιτς. Έμελε να είναι αυτοί οι τελευταίοι Έλληνες Εβραίοι που έφυγαν για τα
κολαστήρια. Λίγοι μόνο μήνες απετέλεσαν το όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Οι Κοινότητες
των νησιών μας αφανίστηκαν σε ποσοστό που ξεπέρασε το 90% και πλήρωσαν βαρύτατο
φόρο αίματος στη ναζιστική θηριωδία. Λίγες δεκάδες κατάφεραν να επιστρέψουν και να
ξαναρχίσουν τη ζωή τους στα νησιά μας, τη γη των προγόνων τους, με τις περιουσίες τους
να έχουν λεηλατηθεί από τους κατακτητές και τις πληγές της ψυχής τους για πάντα
ανοιχτές. Ήταν 23 Ιουλίου 1944 όταν το πλοίο ξεκίνησε από τη Ρόδο για το Άουσβιτς,
αλησμόνητοι οι συμπατριώτες μας που ταξίδεψαν εκείνη τη μέρα για το ταξίδι χωρίς
γυρισμό…», τόνισε ο αντιπεριφεριάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης.

«Είναι υποχρέωσή μας να διατηρούμε την ιστορική μνήμη και να τιμούμε αυτούς που
χάθηκαν. Η εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου αποδείκνυε και συνεχίζει να αποδεικνύει την
ιστορική μοναδικότητα του νησιού μας, ως γεωπολιτικού αλλά και πολιτισμικού κέντρου
σύγκλισης και συνύπαρξης διαφορετικών λαών. Όλοι μαζί οι λαοί ως ένα λειτουργικό
σύνολο, συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας της Ρόδου και
εδραίωσαν τη φυσιογνωμία της πολυπολιτισμικότητάς της. Ας σταθούμε με σεβασμό και σ΄
αυτήν την ιστορική στιγμή για την απώλεια τόσων ψυχών και ας διατηρήσουμε άσβεστη τη
μνήμη τους. Η εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου, 70 χρόνια μετά υπάρχει. Η εβραϊκή συνοικία, τα
μνημεία, η συναγωγή και το μουσείο της, αποτελούν στοιχεία της ιστορικής αυτής
συνύπαρξης των λαών», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Το βράδυ πραγματοποιήθηκε επίσης και η προβολή της ταινίας “No Place on Earth” της
Janet Tobias, στο Θερινό Κινηματοθέατρο «Ρόδον».

Πηγή: www.dimokratiki.gr
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ MOBILE

Οι Ημέρες Μνήμης 2015 που διοργάνωσε η Ι.Κ. Ρόδου εγκαινιάστηκαν στις 22 Ιουλίου με
συναυλία της σοπράνο Σόνιας Θεοδωρίδου, που έγινε στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου,
στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Το πολυπληθές κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα αφιέρωμα στο
Ολοκαύτωμα, ένα μουσικό οδοιπορικό στην εβραϊκή μουσική παράδοση, με τη διάσημη
Ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και τη συμμετοχή της Ορχήστρας &quot;Mobile&quot;,
υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη και της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Ρόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

* ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ &quot; &Rho;&Omicron;&Delta;&Iota;&Alpha;&Kappa;&Eta; &quot;,
28.7.15
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