ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα 25
Ιουλίου 2022, στην Κω, στην αίθουσα της Συναγωγής, για την Ημέρα Μνήμης των Κώων
Ελλήνων Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί κατά το Ολοκαύτωμα. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της
Ελλάδας Δαυίδ Σαλτιέλ, αλλά και απογόνων των Εβραίων της Κω και της Ρόδου που
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.

Την εκδήλωση προλόγισε ο επιστημονικός διευθυντής της Αστικής Εταιρείας
"Ιπποκράτης" Δημήτριος Γερούκαλης, ο οποίος αναφερόμενος στους Κώους Εβραίους
τόνισε ότι η Εβραϊκή κοινότητα της Κω υπήρξε «θύμα βαναύσου ιδεολογίας, ιδεολογίας η
οποία δεν σέβεται τον Άλλον, το Ανθρώπινον Πρόσωπον».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ι.Κ. Ρόδου
Δανιήλ Μπεναρδούτ, ο οποίος -αφού αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία της εβραϊκής
κοινότητας με τον Δήμο της Κω και τον Δήμαρχο Θ. Νικηταρά- ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο
θα γίνουν τα θυρανοίξια της Συναγωγής (Χάβρα) όπου θα γίνονται τελετές, γάμοι Εβραίων
και τελετές ενηλικίωσης, από διάφορα μέρη του κόσμου.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Δημάρχου Κω Θεοδόση Νικηταρά και του Προέδρου του
ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ. Αμφότεροι αναφέρθηκαν στην αγαστή συνεργασία που υπάρχει
μεταξύ εβραϊκής κοινότητας και Δήμου. Ο Δήμαρχος Κω τόνισε ότι η Κως τιμά τους Κώους,
θύματα του ολοκαυτώματος, τιμά την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας, ο δε
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ μεταξύ των άλλων σημείωσε ότι είναι υποχρέωσή μας να
διατηρήσουμε τη μνήμη τους και με τις ενέργειές μας να κάνουμε πράξη ότι το πέρασμά
τους από την Κω δεν θα ξεχαστεί.
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Στη συνέχεια, ο κεντρικός ομιλητής ιστορικός και δικηγόρος κ. Βασίλειος Χατζηβασιλείου
αναφέρθηκε στη σύλληψη, τον εκπατρισμό και την εξόντωση των Εβραίων της Κω. Η
εκδήλωση έλαβε τέλος με την απόδοση ωδής από τη σοπράνο Μαριάντζελα
Χατζησταματίου.
(Δείτε εδώ το
video
).
Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ,
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου καθώς και αρκετοί συμπολίτες μας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Αθηνών
Γκάμπριελ Νεγρίν και άναμμα κεριών στη μνήμη των θυμάτων, στο εβραϊκό νεκροταφείο της
Κω. (Δείτε εδώ το video ).

Πηγή: Ιστότοπος Κosnews24.gr

Σχετικά:

- Δείτε εδώ το VIDEO της εκδήλωσης από το κανάλι του KOS TV .

- Εκδηλώσεις Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Κω και τη Ρόδο

2/2

