XANIA 2022: ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΝΑΪΣ

Το Τάναϊς ήταν ένα ατμόπλοιο που κατασχέθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής
κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Ιούνιο του 1944, μετά τον απόπλου του από το
Ηράκλειο για τη μεταφορά αιχμαλώτων των Γερμανών, με σημαία τον αγκυλωτό σταυρό,
τορπιλίστηκε από βρετανικό υποβρύχιο ανάμεσα στη Μήλο και την Φολέγανδρο και όλοι οι
αιχμάλωτοι, εβραίοι και Ελληνες, πέθαναν κλειδωμένοι στα αμπάρια του πλοίου.

Στους αιχμαλώτους ήταν και η οικογένεια της Ρεβέκκας Πολίτου, το όνομα της οποίας
ήταν στη λίστα των αιχμαλώτων, αλλά η ίδια σώθηκε καθώς δεν τη βρήκαν οι Γερμανοί για
να την επιβιβάσουν στο πλοίο. Είχε αλλάξει όνομα στα Χανιά όπου ζούσε, καθώς
παντρεύτηκε έναν Ελληνα χριστιανό και βαφτίστηκε Φλώρα.

Στις 10.7.2022 στην τελετή μνήμης στο Κουμ Καπί, παραβρέθηκε και η εγγονή της
Ρεβέκκας Πολίτου, Φλώρα Κουβέλου, η οποία μίλησε στα "Χανιώτικα Νέα":

«Απ΄ όσο γνωρίζω η γιαγιά μου ήταν η μοναδική που είχε επιζήσει και αυτό γιατί της
επέτρεψε η μητέρα της να παντρευτεί τον παππού μου ο οποίος δεν ήταν έβραιος αλλά την
αγαπούσε. Και έτσι την έκρυψε ο παππούς μου, τη βάφτισε Φλώρα – έτσι πήρα και εγω το
όνομά της – και μπόρεσε και σώθηκε. Ο παππούς μου ήταν από την Κίμωλο και είχε έρθει
στα Χανιά και την είχε γνωρίσει».

Η κα Κουβέλου έχει μνήμες από τη γιαγιά της η οποία έμαθε για την τύχη των
αιχμαλώτων του "Ταναίς" πολλά χρόνια αργότερα από επικοινωνία ενός δημοσιογράφου
από το Ισραήλ με τη μητέρα της.

«Στα Χανιά η γιαγιά μου θυμάται νεκρούς Νεοζηλανδούς στρατιώτες που ήρθαν να
πολεμήσουν. Σοκαρίστηκε από την εικόνα και είπε: ας έρθουν να με πιάσουν, δεν μπορώ να
βλέπω άλλο θάνατο».
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στην εκδήλωση μνήμης, τελέστηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις από τον Μητροπολίτη
Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό, τον Ραββίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν και τον
εκπρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας Χανίων, εφημέριο π. Λούκα Ρωμάνι.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της Περιφέρειας, η Σοφία Μαλανδράκη, ο
αντιδήμαρχος Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού
Ισραηλίτικου Συμβουλίου Ελλάδας, Βίκτωρας Ελιέζερ
και η πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΜΚΕ "Ετς Χαγίμ", Βασιλική Γιακουμάκη.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη και Μανούσος
Βολουδάκης.

ΠΗΓΗ: ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 11.7.2022
-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ
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