ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩ

Για ακόμη μια χρονιά, η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου διοργάνωσε το καθιερωμένο
πολυήμερο εκδηλώσεων με σκοπό να τιμήσει την Ημέρα Μνήμης των Ροδίων και των Κώων
θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Την Τρίτη 23.7.13, με την έναρξη των εκδηλώσεων,
προβλήθηκε η ταινία ντοκιμαντέρ “Φιλιά εις τα παιδιά”, μια ταινία για τον διωγμό των
Ελλήνων Εβραίων αλλά και την γενναιότητα των ανθρώπων που έσωσαν ζωές με κίνδυνο
της δικής τους. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ παρακολουθεί την ιστορία
πέντε μικρών παιδιών από την παιδική τους ηλικία έως σήμερα, χρησιμοποιώντας
προσωπικά ντοκουμέντα που αντικατοπτρίζουν μια ολόκληρη εποχή.

Την Πέμπτη 25.7.13, προβλήθηκε η δεύτερη ταινία “Il viaggio piu' lungo” (Το ταξίδι), μια
ταινία που παρουσιάζει την ιστορία ολόκληρης της κοινότητας Ρόδου, μιας κοινότητας
2.500 Ελλήνων Εβραίων οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τους Γερμανούς στα στρατόπεδα
συγκεντρώσεως και οι περισσότεροι εκ των οποίων εκτελέστηκαν την πρώτη κιόλας νύχτα.
Εκατόν πενήντα από αυτούς επέζησαν. Τρεις από αυτούς μοιράζονται την προσωπική τους
ιστορία, μέσα από την ταινία αυτή, τα κρυφά τους συναισθήματα και τις μνήμες της
καθημερινότητάς τους στη Ρόδο, στο νησί που στην ελληνική μυθολογία ονομάζεται “Η νύφη
του Ηλίου”. Μετά την προβολή, σε μία συγκινητική τελετή, απονεμήθηκαν τιμητικές
πλακέτες στους επιζώντες του ολοκαυτώματος από την Ρόδο την κα Στέλλα Λεβή και τον
κ. Σάμυ Μοδιάνο.
Το πρωί της Παρασκευής 26.7.13, ο χαζάν της Ι.Κ. Αθηνών Χαΐμ Ταλ,
ανέπεμψε Ασκαβά στο εβραϊκό κοιμητήριο και το απόγευμα της ίδιας ημέρας τέλεσε την
λειτουργία του Σαμπάτ στη Συναγωγή. Κατόπιν, όσοι παρευρισκόμενοι επιθυμούσαν,
δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο της Ρόδου.
Το Σάββατο 27.7.13,
μετά την πρωινή λειτουργία, οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις απόλαυσαν έναν
παραδοσιακό μπουφέ που είχε ετοιμάσει η κοινότητα για την πρωινή μπεραχά.
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