ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

Για ακόμη μια χρονιά, η Ι.Κ. 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 “Ilviaggiopiu' 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.
Την Κυριακή 28.7.13 τελέστηκε στη Συναγωγή η επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος, με την παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, των
Προξενείων, καθώς και εκπροσώπων από εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος και Ροδιτών του
εξωτερικού που κάθε χρόνο στηρίζουν τις εκδηλώσεις. Την κεντρική ομιλία απηύθυνε η
κυρία Άννα Μαρία Δρουμπούκη, υποψήφια διδάκτωρ ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μίλησε, επίσης, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και αντιπρόεδρος της Ι.Κ. Ρόδου κ. Βενιαμίν
Αλμπάλας, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διατήρησης της μνήμης. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ
μίλησε για τον αφανισμό των Εβραίων της Ρόδου και της Κω σε συσχετισμό με τη ναζιστική
ιδεολογία που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα αλλά και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από
την επικράτηση παρόμοιων ιδεολογιών που σήμερα προσπαθούν και πάλι να επικρατήσουν.
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Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του
Ολοκαυτώματος.
Η Ι.Κ. Ρόδου ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις για τα θύματα
του Ολοκαυτώματος και υπόσχεται να συνεχίσει στο μέλλον να τιμά τη μνήμη των θυμάτων
της ναζιστικής θηριωδίας και να αναδεικνύει το σημαντικό αυτό κεφάλαιο της ιστορίας της
Ρόδου.
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