ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 2022

Από 21 έως 25 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο και την Κω οι εκδηλώσεις μνήμης
του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Δωδεκανήσου. Η Ι.Κ. Ρόδου διοργάνωσε και φέτος
ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων πολιτισμού και τέχνης. Παράλληλα, η νέα Διοίκηση -με
συμβολικές τελετές τιμής αφιερωμένες στην απερχόμενη Πρόεδρο Μπέλλα Ρέστη και στον
αείμνηστο Μόρις Μαγρίζο- σηματοδότησε την ιστορία και την πορεία της Ι.Κ. Ρόδου, αλλά
και τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη και την πρόοδο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε στις 21.7.2022, με την προβολή της ταινίας
«Denial» στον θερινό κινηματογράφο «Ρόδον». Πρόκειται για την γνωστή ταινία που
αφηγείται την αληθινή ιστορία της δικαστικής μάχης που έδωσε η ατρόμητη Ντέμπορα Ι.
Λίπσταντ ενάντια στον Ντέιβιντ Ιρβινγκ, ο οποίος την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση
όταν εκείνη τον κατηγόρησε για άρνηση του Ολοκαυτώματος.

Στις 22.7.2022, οι επισκέπτες μετέβησαν στο εβραϊκό νεκροταφείο όπου αναπέμφθηκαν
οι ασκαβότ (επιμνημόσυνες δεήσεις) και στη συνέχεια μετείχαν στις λειτουργίες του
Σαββάτου που τελέστηκαν από τον Ραββίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν.

Το βράδυ της Παρασκευής 22.7.22, πριν από τη λειτουργία του Καμπαλάτ Σαμπάτ, σε μια
σεμνή όσο και συγκινητική τελετή, ο Γεν. Γραμματέας της Ι.Κ. Ρόδου και Γεν. Ταμίας του
ΚΙΣΕ Δανιήλ Μπεναρδούτ, επέδωσε στην κα Ρόζα Μαγρίζου τιμητική πλακέτα στη μνήμη
του Μόρις Μαγρίζου «σε αναγνώριση του πολυετούς έργου και της πολύτιμης προσφοράς
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του υπέρ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου». Όπως ανέφερε συγκινημένος ο κ.
Μπεναρδούτ: «Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά για το έργο του Μόρις Μαγρίζου. Η
σημερινή τελετή είναι η στιγμή της Ρόδου να καταθέσει τη δική της ευγνωμοσύνη και να
σκύψει με σεβασμό το κεφάλι στις δάφνες που τώρα σκεπάζουν τον Μόρις. Είναι η στιγμή
να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά την προσφορά του, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού
στον άνθρωπο που έκανε πράξη τις πιο υψηλόφρονες αξίες του εθελοντισμού».

Την Κυριακή 24.7.22, στη Συναγωγή Καλ Σαλώμ, έγινε η κεντρική εκδήλωση Μνήμης του
Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Ρόδου και της Κω. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και το
άναμμα κεριών, προσφωνήσεις έγιναν από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, τον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Χατζημάρκο, τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ
και τον Γ.Γ. της Ι.Κ. Ρόδου Δανιήλ Μπεναρδούτ.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημασία διατήρησης της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και
στο καθήκον όλων να δεσμευθούν ώστε το «Ποτέ Ξανά» να γίνει πράξη και
πραγματικότητα. Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ επισήμανε «τον ουσιαστικό σκοπό
για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ: Το χρέος μας απέναντι στη μνήμη. Ως άνθρωποι,
ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, ως εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, όλοι εμείς μαζί,
οφείλουμε να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι -μέσω της Παιδείας και της γνώσης- η
θυσία των θυμάτων του Ολοκαυτώματος θα αποτελέσει αιώνιο δίδαγμα που θα θωρακίζει
τις σύγχρονες γενιές».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Στα
ίχνη των Εβραίων της Ελλάδας» Αναστάσιος Καράμπαμπας.

Οι εκπρόσωποι του Εβραϊσμού, τόσο ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ όσο και ο Γεν.
Ταμίας του ΚΙΣΕ και Γ.Γ. της Ι.Κ. Ρόδου Δανιήλ Μπεναρδούτ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν
ιδιαίτερα και στο έργο των διοικήσεων της Ι.Κ. Ρόδου, στο πλαίσιο της τελετής που έγινε
προς τιμήν της Μπέλλας Ρέστη, η οποία διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ι.Κ.
Ρόδου. Παράλληλα, οι κ. Σαλτιέλ και Μπεναρδούτ εξέφρασαν τις ευχές τους προς τη νέα
Πρόεδρο της Ι.Κ. Ρόδου, Κλαούντια Ρέστη, καθώς και την πεποίθησή τους ότι θα συνεχίσει
και θα αναπτύξει ακόμη περισσότερο το έργο για τη διατήρηση της μακραίωνης και
λαμπρής πολιτισμικής κληρονομιάς των Εβραίων της Ρόδου.
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Με θερμά λόγια ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ απευθύνθηκε στην «δυναμική και ακούραστη
Μπέλλα Ρέστη, η οποία έχει σφραγίσει την ιστορία και την πρόοδο της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Ρόδου».

Επιδίδοντας την τιμητική πλακέτα στην Μπέλλα Ρέστη, ο Γ.Γ. της Ι.Κ. Ρόδου -αφού
αναφέρθηκε στο έργο και την προσωπικότητά της- τόνισε: «Μαζί με αυτή την πλακέτα -ως
συμβολική έκφραση τιμής- η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου και ο Ελληνικός Εβραϊσμός σού
μεταφέρουν την αγάπη, τον σεβασμό και την αναγνώρισή τους για το απαράμιλλο έργο σου.
Σε διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να αναζητούμε την έμπειρη ματιά σου, τη σοφή σου
συμβουλή, το αλάνθαστο ένστικτό σου».

Η κεντρική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος. Στην κεντρική εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο Περιφερειάρχης Νοτίου
Αιγαίου Γεώργιος Χατζημάρκος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νίκος
Παπασταματίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης
Καμπουράκης, ο Πρέσβης της Γερμανίας Δρ. Reichel, ο νέος Πρόξενος της Γερμανίας στη
Ρόδο Κωνσταντίνος Διακονής, η Πρόξενος της Αυστρίας στη Ρόδο Μαίρη Μοσχή – Στάθη, ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών δήμου Ρόδου Ταρασλιάς, ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Τριάντος, ο
Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλη Ρόδου Δράκος, ο Ιμάμης κ. Χασάν Καρααλή, ο
Πρεσβύτερος Μιχαήλ Κρητικός, ο Γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης από την πολιτεία των
ΗΠΑ Ρόουντ Αϊλαντ, η κα Effie Triantafilopoulos Μέλος της Νομοθετικής Συνέλευσης του
Οντάριο, ο κ. Aris Babikian Μέλος της Νομοθετικής Συνέλευσης του Οντάριο, ο Πρόεδρος
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «PAIDEIA» στο Κονέκτικατ και του ΠανΡοδιακού
Συλλόγου Αμερικής «Απόλλων» Ηλίας Τομάζος. Επίσης, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών
Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εκ μέρους του εβραϊσμού, στις εκδηλώσεις παρέστησαν: Ο Πρόεδρος της σεφαραδίτικης
κοινότητας των Βρυξελλών Miko Israel, ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ.Θ. Δαυίδ Σαλτιέλ,
ο Ραββίνος Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν, η νέα διοίκηση της Ι.Κ. Ρόδου -η Πρόεδρος Κλαούντια
Ρέστη, ο Αντιπρόεδρος Άκης Ρομπίσα και ο Γ. Γραμματέας Δανιήλ Μπεναρδούτ- κθώς και
εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, μεταξύ των οποίων, ο Αντιπρόεδρος
της Ι.Κ. Αθηνών Μόνις Χαλέγουα, ο Ταμίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Ζίκος Παρέντε, ο
Πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας Ηλίας Καμπελής, και εκ μέρους της Ι.Κ. Κέρκυρας η κα Άννα
Ανθη-Ματαθία.

Οι εκδηλώσεις στη Ρόδο ‘έκλεισαν’ το βράδυ της Κυριακής, στο Παλάτι του Μεγάλου
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Μαγίστρου, στην παλαιά πόλη, με τη συναυλία του Δαυίδ Ναχμία. Ένα μελωδικό ταξίδι στο
χρόνο, με ρετρό μουσική από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
’50.

Τη Δευτέρα 25.7.22 οι εκδηλώσεις μνήμης συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν στην Κω, με
επίσκεψη και επιμνημόσυνη δέηση στο εβραϊκό νεκροταφείο και στη συνέχεια με εκδήλωση
στην Συναγωγή της Κω. (Διαβάστε εδώ αναλυτικά για τις εκδηλώσεις στην Κω).

Σχετικά:

"Η αδυσώπητη μνήμη ζητεί μια έντιμη λύπη", ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Ρόδου, 28.7.2022,
του Νεκτάριου Καλογήρου.
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