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Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό 

Συμβούλιο Ελλάδος ξεκίνησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη 

διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης που στόχος του είναι η κατανόηση της 

σημασίας του  Ολοκαυτώματος από τους    εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ετήσιες επισκέψεις μη Εβραίων μαθητών στο 

Μουσείο του Ολοκαυτώματος, μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας με 

θέμα "Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι", εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος σε 
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μαθητές και εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων σε Συναγωγές ή Εβραϊκά 

Μουσεία. 

Με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δεχθήκαμε, και φέτος,  

επισκέψεις από τοπικά σχολεία, και συζητήσαμε μαζί τους  για το «πλούσιο» 

παρελθόν της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρόδου και για το Ολοκαύτωμα, που 

οδήγησε  στην εξαφάνιση της.  

ΜΑΪΟΣ 

 

 Παρουσίαση της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρόδου  

Στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Τιμούμε τις Κοινότητες μας» που 

διοργανώθηκε στο πολιτιστικό κέντρο 

της κοινότητας Αθηνών, έγινε η 

παρουσία της  ιστορίας της Εβραϊκής 

Κοινότητας της Ρόδου με τον τίτλο:  

«Παρελθόν& Παρόν». 

Η κα Lilian Capon, πρώην Γενική Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος, μίλησε για το ιστορικό παρελθόν και τις παραδόσεις 

της εβραϊκής κοινότητας Ρόδου. 

Η κα Κάρμεν Κοέν, διευθύντρια της εβραϊκής κοινότητας Ρόδου, μίλησε για 

την αναγέννηση της κοινότητας το 1956, τα επιτεύγματα της κοινότητας τα 

τελευταία 20 χρόνια, από τότε που η κα Μπέλα Ρέστη ανέλαβε την προεδρία 

της Κοινότητας, τη σημερινή κατάσταση και για τους μελλοντικούς της 

στόχους. 
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Στο διάλειμμα που πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ των διαλέξεων, η σοπράνο Λουΐζα 

Κονέ ερμήνευσε γνωστά σεφαραδίτικα 

τραγούδια. Η εκδήλωση έληξε με την 

προβολή του ντοκιμαντέρ « Το νησί των 

Ρόδων – Τραγωδία στον Παράδεισο». 

 

 

 

 

Το Μπαρ –Μίτσβα του Sam Koffler  

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

έλαβε μία επιστολή από την κα Julie Friedman-

Koffler, από την Νέα Υόρκη. Στην επιστολή 

εξέφραζε την επιθυμία του γιού της, Sam,  να 

γιορτάσει την ενηλικίωση του στην Ελλάδα, σε μία 

συναγωγή που δεν χρησιμοποιείται πολύ καθώς 

ήθελε να μοιραστεί την χαρούμενη αυτή τελετή με μία μικρή κοινότητα.   

Ήμασταν η μόνη κοινότητα στην Ελλάδα που 

ανταποκρίθηκε, γι 'αυτό αποφάσισαν να 

γιορτάσουν το Μπαρ - Μίτσβα  του στη Ρόδο 

και ταυτόχρονα να γιορτάσουν το Shavuot στη 
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Συναγωγή μας. Ήταν η πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια, που έγινε 

λειτουργία για το Shavuot στη Συναγωγή μας. 

Φίλοι και συγγενείς συνόδευσαν  την οικογένεια 

και όλοι  μαζί πέρασαν ευχάριστες και χαρούμενες 

στιγμές  στη Ρόδο. Η κοινότητα απέκτησε  νέους 

φίλους και υποστηρικτές. 

Ο Sam έχει αρχίσει να μαθαίνει ελληνικά και θέλει 

να έρθει εθελοντικά να δουλέψει ,μαζί μας ένα από τα επόμενα καλοκαίρια.   

 

 

Προς τιμήν του Μπαρ-Μίτσβα του Sam Koffler, οι  

Carolyn & Wilfred Brown δώρισαν στη συναγωγή 

ένα μαρμάρινο τραπέζι για το άναμμα των κεριών. 

. 

 

Ιούνιος 

 

 

 

Το Εβραϊκό Μουσείο  Beit Hatfutsot, που βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, 

επικοινώνησε  μαζί μας, ζητώντας φωτογραφίες και ιστορικό υλικό για να 

συμπεριλάβει τη Συναγωγή «Kahal Shalom» και την Εβραϊκή Κοινότητα 

της Ρόδου στη βάση δεδομένων τους.  
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Kehila Kedosha Janina - Το ετήσιο ταξίδι στις εβραϊκές κοινότητες της 

Ελλάδας 

Καλωσορίσαμε την Marcia Haddad 

Ikonomopolou, διευθύντρια μουσείου της 

συναγωγής Kehila Kedosha Janina, που 

συμπεριέλαβε τη Ρόδο στο ετήσιο ταξίδι 

της, στις Εβραϊκές  Κοινότητες της Ελλάδας. 

Ο ξεναγός μας  Isaac Habib, τους  ξενάγησε 

στην εβραϊκή συνοικία, στη Συναγωγή και το 

Μουσείο. 

Η ομάδα είχε μια ευχάριστη και αξέχαστη 

διαμονή στη Ρόδο  

Ιούλιος 

Επίσκεψη της Υπουργού Κοινωνικής Ισότητας του Ισραήλ 

Στις 29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου διοργανώθηκε συνέδριο στο όμορφο νησί της 

Ρόδου. Το συνέδριο ξεκίνησε ως μια συγκέντρωση εβραίων με καταγωγή από 

τη  Λιβύη, που επί του παρόντος κατοικούν  σε διάφορα μέρη  του κόσμου, 

κυρίως στο Ισραήλ, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, για 

να τιμήσουν  τον διωγμό που σήμαινε στη ουσία το τέλος της εβραϊκής  

παρουσίας σε αυτή τη χώρα. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  σημαντικές προσωπικότητες από το Ισραήλ  

με καταγωγή από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων δυο υπουργών, καθώς και 
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του βετεράνου σεφαραδίτη  πολιτικού και πρώην υπουργού  Εξωτερικών 

Ντέιβιντ Levy. 

Αυτό που έκανε την εκδήλωση μοναδική είναι το γεγονός ότι ορισμένοι 

υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Λιβύης εξέφρασαν την επιθυμία να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία συμφιλίωσης, καθώς και να ανοίξουν ένα νέο 

κεφάλαιο μεταξύ της Λιβύης και της εβραϊκής διασποράς της. 

Με την ευκαιρία αυτού του συνεδρίου, 

πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη στη Συναγωγή και το 

Μουσείο των συμμετεχόντων του. Η Υπουργός 

Κοινωνικής Ισότητας κα Gila Gamliel μαζί με την 

οικογένειά της μας επισκεφτήκαν την Συναγωγή ξεχωριστά. 

Η διευθύντρια, κα. Carmen Cohen, την καλωσόρισε 

και την ξενάγησε καθώς ενδιαφερόταν να μάθει για 

την ιστορία της κοινότητας και τις τρέχουσες 

δραστηριότητές μας.  

 

 

Οικογενειακή συγκέντρωση 

Στις 21 - 24 Ιουλίου, οι απόγονοι της 

οικογένειας Menashe οργάνωσαν μια 

οικογενειακή συγκέντρωση  στη Ρόδο για 

να γιορτάσουν τα 80α, 83α και 85α 

γενέθλια μελών της οικογένειας τους . 
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Τα μέλη της οικογένειας Menashe ζούσαν στο νησί πριν από τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο και μετανάστευσαν ή διέφυγαν πριν από τον εκτοπισμό. 

Περισσότερα από 80 μέλη της 

οικογένειας συγκεντρώθηκαν από όλο 

τον κόσμο. Οι περισσότεροι από 

αυτούς συναντιόντουσαν για πρώτη 

φορά! 

Μαζί με τους διοργανωτές της 

συνάντησης, οργανώσαμε ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος στην αυλή της 

Συναγωγής, μια περιήγηση στην Εβραϊκή Συνοικία, ξενάγηση  στο Μουσείο 

και τη Συναγωγή και τη λειτουργία  της 

Παρασκευής . 

Καθώς ήταν παρόντες, κατά τη διάρκεια των 

ετήσιων εορταστικών εκδηλώσεων για τον 

εκτοπισμό  των Εβραίων της  και την Κω, 

συμμετείχαν στην επίσημη τελετή άναψαν ένα 

από τα έξι  κεριά και κατέθεσαν στεφάνι στο 

Μνημείο του Ολοκαυτώματος εκ μέρους των 

Εβραίων Ροδιτών του εξωτερικού . 
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Εταιρεία Παραγωγής  Preston Witman  

 

Η Cecilia Zoppelletto, παραγωγός και 

σκηνοθέτης της Preston Witman Production, μαζί 

με τους Paolo Camata, κάμεραμαν και Raphael 

Odukoya, ηχολήπτη, ήρθαν στο νησί μας για να 

γυρίσουν πλάνα για το ντοκιμαντέρ : «Από τη Ρόδο 

στο Κονγκό».   

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία της Εβραϊκής Κοινότητας, από τις 

αρχές του 1900,  ξεκινώντας από το νησί της Ρόδου μέχρι την Αφρική. 

Ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι η κοινότητα της Εβραϊκής 

συνοικίας της Ρόδου. Λόγω της ιστορικής και πνευματικής  

σχέσης της κοινότητας με την συναγωγή «Kahal Shalom» έγιναν 

γυρίσματα και μέσα στη συναγωγή. 

Επίσης, πήραν συνεντεύξεις από τον  κ. Sami Modiano που 

γεννήθηκε στη Ρόδο και έζησε στην Kamina του Κονγκό μετά την 

απελευθέρωσή του από τα στρατόπεδα και από τον κ. Isaac Habib, Ροδίτη β’ 

γενιάς, που γεννήθηκε στο Elisabethville του Κονγκό. 

Καθώς ήταν παρόντες στις εκδηλώσεις 

Μνήμης του 2017, μαγνητοσκόπησαν τη 

συναυλία και την επίσημη τελετή  στη 

Συναγωγή. Σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν 

πλάνα και των δύο εκδηλώσεων στο ντοκιμαντέρ.  

 

Cecilia Zoppelletto 

Paolo Camata 
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Εκδηλώσεις Μνήμης 

Στις 23 Ιουλίου 1944, μετά από παρουσία 

εκατοντάδων ετών η Εβραϊκή ζωή έπαψε να υπάρχει 

στη Ρόδο. Σε μια μέρα, οι Εβραίοι της Ρόδου 

εκτοπίστηκαν χωρίς επιστροφή. Από περίπου δύο 

χιλιάδες που στάλθηκαν στα στρατόπεδα μόνο 151 

Εβραίοι Ροδίτες επέζησαν.  

Κάθε χρόνο, κοντά σε αυτήν την  ημερομηνία, η 

Κοινότητα διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει τη 

μνήμη  των Εβραίων της Ρόδου και της Κω. 

Οι  φετινές εκδηλώσεις περιλάμβαναν: 

 Asskavot στο εβραϊκό νεκροταφείο. 

 Την λειτουργία της Παρασκευής  και δείπνο. 

 Τη λειτουργία του Σαμπάτ και  "beraha". 

 Μουσική συναυλία στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με τίτλο 

«Τραγουδούμε και θυμόμαστε» με τη σοπράνο Μαριάντζελα  

Χατζησταματίου, 

  Επιμνημόσυνη λειτουργία στη Συναγωγή για τα 

θύματα του Ολοκαυτώματος 

και κατάθεση στεφάνων  στο 

Μνημείο του Ολοκαυτώματος 

 

και τέλος προβολή της ταινίας 

"DIE WELLE - The wave" «Το   

                              κύμα» 



Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου  2017 

10 
 

 

Ίδρυμα Σταματίου 

  

 Η κινηματογραφική ομάδα του 

Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου  

«Εμμανουήλ και Μαίρης 

Σταματίου»   ξεκίνησε τα  

γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ που 

αφηγείται τις εμπειρίες των Εβραίων της Ρόδου 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με 

βάση την μαρτυρία του κ. Sami Modiano, 

επιζώντα του Ολοκαυτώματος  από τη Ρόδο. Στην 

ταινία συμπεριέλαβαν και πλάνα από το εσωτερικό 

της Συναγωγής και του Μουσείου. 

Σεπτέμβριος  
 

Ρως α΄Σσανά και Γιομ Κιπούρ 
 

Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των μεγάλων γιορτών, με 

την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος “Edmond Safra”, 

καλούμε έναν Hazan από το Ισραήλ να πραγματοποιήσει 

τις λειτουργίες του Ρως α΄Σσανά και Γιομ Κιπούρ. Φίλοι 

Rhodes Scholarship Foundation 

Sami Modiano 
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της Συναγωγής και της Κοινότητας ταξιδεύουν  από τις χώρες καταγωγής 

τους για να περάσουν τις  γιορτές   μαζί μας. 

Η Marcia Haddad Ikonomopolou της Kehila Kedosha 

Synagogue Janina μας τίμησε, για δεύτερη φορά 

φέτος, φέρνοντας ένα δεύτερο γκρουπ από την 

Αμερική. Παρακολούθησαν μαζί μας τις λειτουργίες 

της Πρωτοχρονιάς. Όπως συνηθίζουμε, δειπνήσαμε 

όλοι μαζί στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.  

Υποδεχτήκαμε το Νέο Έτος 5778 στην αυλή της 

βιβλιοθήκης μας με έναν υπέροχο μπουφέ που 

ετοιμάστηκε από τις κυρίες της κοινότητας και μετά από μερικές μέρες, 

καθώς είναι το έθιμο, όλοι μαζί κόψαμε τη νηστεία του Yom Kippur!  

 
 
 

October 
 

Σουκότ 
 

«Ετοιμάσαμε  την Σουκά  μας, 
γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να 
έχουμε λειτουργίες για το Σουκώτ. 
Κάθε χρόνο μας έστελναν από την 
Αθήνα  το Etrog και το Lulav. αλλά 
φέτος απογοητευτήκαμε καθώς 
δεν παραλάβαμε κάτι. Τίποτα δεν 

θα μπορούσαμε να κάνουμε ... 
αλλά ποτέ δεν απελπιζόμαστε 
... Το πρωί της γιορτής ένας 
πατέρας ήρθε με το γιό του 
στη Συναγωγή  κρατώντας μια 
τσάντα. Μπορείτε να μαντέψετε τι ήταν στην 
τσάντα τους! Ένα  Etrog και ένα Lulav. Τους είπαν 
ότι υπήρχε συναγωγή στη Ρόδο, οπότε είχαν έρθει 
για την λειτουργία του Σουκώτ και να μας φέρουν  

αυτά τα συμβολικά αντικείμενα. Μέσα στα 
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επόμενα δεκαπέντε λεπτά, καταφέραμε  να έχουμε τον απαραίτητο αριθμό αντρών και 
ανεπάντεχα να τελέσουμε τη θρησκευτική λειτουργία για τη γιορτή.  
Ευχαριστώ τον  Gabi Magnesi και τον  γιος του Shauli  που ήρθατε  στη συναγωγή μας, που φέρατε 
μαζί σας το Etrog και το Lulav και που τελέσατε τη λειτουργία. Αυτό ήταν  ένα ανεπάντεχο θαύμα  
από τους Αγίους Τόπους στη Ρόδο. 
 Ας ελπίσουμε σε ακόμα ένα θαύμα   για το Simcha Torah! 
Hag Sukkot Sameach αγαπητοί φίλοι! " 
Δημοσιεύτηκε στο Facebook από τον κ. Isaac Habib στις 5 Οκτωβρίου“ 
 
 

Simchat Torah 

 

Οι φετινές φωτογραφίες από το Simchat Torah! 
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Έκθεση  «Τα κρυμμένα παιδιά» 

 Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου, σε      

  συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια  

   Εκπαίδευση Δωδεκανήσου και το Εβραϊκό  

                                             Μουσείο της Ελλάδας, παρουσίασαν την  

                                                   περιοδική έκθεση: « Κρυμμένα Παιδιά στην                                                                            

                                                   Κατεχόμενη Ελλάδα».  

Η παρουσία της έκθεσης έγινε στο κατάλυμα της Γαλλίας. 

Η έκθεση "Κρυμμένα Παιδιά στην Κατεχόμενη Ελλάδα" 

είναι μια περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου 

της Ελλάδας, η οποία 

διερευνά τις ιστορίες των 

κρυμμένων εβραιόπουλων από όλη την 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, 

εξελίξεων  που αυτά τα ατυχή «παιδιά του 

πολέμου» αναγκάστηκαν να ζήσουν.  

Άπλοι άνθρωποι προστάτευσαν τους καταδιωκόμενους, σε στιγμές κατά τις 

οποίες βρίσκονταν στα  όρια της απελπισίας, 

χωρίς τρόπο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους 

ενάντια στην άδικη  δίωξη που ξεκίνησαν  οι 

κατακτητές εναντίον τους. 
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Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου και ήταν 

ανοιχτά στο κοινό μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. 

 Είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας δύο από 

τα «Κρυμμένα Παιδιά», τον κ.Αλέξανδρο 

Σίμχα και την κα Ρέινα Μόλχο.  Πολλοί 

μαθητές, που επισκέφτηκαν την έκθεση, 

είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις  

προσωπικές τους ιστορίες, αναμνήσεις και 

εμπειρίες.  

 

 

 

 

 

 

Alexander Simcha 

Reina Molcho 
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Κατά τη διάρκεια της χρονιάς…… 

 

Υποδεχτήκαμε γκρουπ επισκεπτών  στη Συναγωγή και το Μουσείο που 

επιθυμούσαν να προσευχηθούν  και να μάθουν  την ιστορία της Κοινότητάς 

μας.  
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ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

 

Η φύτευση ενός δέντρου είναι ένας ουσιαστικός και παραδοσιακός 

τρόπος στην εβραϊκή θρησκεία  για να τιμήσουμε τη μνήμη των 

αγαπημένων μας προσώπων . 

Φέτος, η Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου ξεκίνησε την αναδάσωση του 

νεκροταφείου της. Παρά την άψογη συντήρηση του νεκροταφείου μας, 

σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους απογόνους 

Ροδιτών , την δυνατότητα να φυτέψουν  ένα δέντρο στη μνήμη  θυμάτων  

του Ολοκαυτώματος , ή απλά στη μνήμη ενός αποθανόντος αγαπημένου 

προσώπου . 

Κάθε  δέντρο θα έχει μια πλάκα που 

θα αναφέρει το όνομα (τα) των 

θυμάτων και του δωρητή.  Το 

περασμένο καλοκαίρι, φυτεύτηκε το 

πρώτο δέντρο από την κυρία 

Giovanna Cohen προς τιμήν του 

πατέρα της, Rahamim Cohen, ο 

οποίος επέζησε από τα στρατόπεδα 

εξόντωσης και πέθανε το 2009. 

Εμείς, στην Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου, είμαστε πολύ 

ενθουσιασμένοι για αυτό το έργο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

σας προσφέρουμε αυτήν την ευκαιρία. 

Ο αριθμός των δέντρων είναι περιορισμένος. Όποιος ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει σε αυτό το "mitzvah" μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας: 

 

                                                 Carmen Cohen 

Jewish Community of Rhodes 

Email: jcrhodes@otenet.gr 



Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου  2017 

17 
 

Άρθρα σχετικά με την Ισραηλιτική Κοινότητα 

Ρόδου  

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 

 

Μια φοβερή ανακάλυψη : Τα μεγαλύτερα αρχεία της Ιταλικής Αστυνομίας, 

εκτός της Ιταλίας, και μια λίστα με 1661 ονόματα  ρίχνουν φως στις πιο 

σκοτεινές στιγμές ενός ελληνικού νησιού  

Christiane Schlötzer, SüddeutscheZeitung, 11 Αυγούστου 2015.  

Μεταφράστηκε από την Bettina Ben Atar Lütgerath  
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Πώς ήταν δυνατόν; Μια κλειδωμένη πόρτα, για σχεδόν 70 χρόνια; Κανείς δεν 

αναρωτήθηκε ποτέ τι ήταν πίσω από αυτήν, ή κανείς δεν ήθελε να μάθει; Τι 

υπήρχε πίσω από αυτήν την κλειστή πόρτα στο κτίριο της αστυνομικής 

διεύθυνσης  στο  νησί της Ρόδου; 

Η λέξη θαύμα  είναι μια μεγάλη λέξη, αλλά είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο 

ιστορικός Marco Clementi όταν μιλάει για αυτήν την πόρτα και το μυστικό 

που κρυβόταν πίσω από αυτήν. Ένα μυστικό που μόλις πρόσφατα 

αποκαλύφθηκε. «Είναι θαύμα γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω τι είδα ». 

Ο ήλιος στέκεται ψηλά και ο αέρας είναι στάσιμος. Το νησί της Ρόδου, πολύ 

νότια της Ελλάδας, με τις μεγάλες παραλίες του, δελεάζει πλήθος τουριστών 

ακόμη και αυτό το καλοκαίρι της εθνικής κρίσης. «Πηγαίνω κολύμπι 

καθημερινά, αλλιώς δεν θα ήμουν σε θέση να ανταπεξέλθω», λέει ο Clementi. 

Διαβάζοντας τις επιστολές, σε κιτρινισμένα χαρτιά, στις οποίες οι άνθρωποι 

ζητούσαν να φύγουν από αυτό το όμορφο νησί, ζητώντας άσυλο κάπου, 

οπουδήποτε: στη Γαλλία, την Αγγλία, την Τουρκία, την Αφρική ή την 

Αμερική ». Τα γράμματα είναι 76 με 77 ετών. Ότι τελικά αυτά τα γράμματα 

μπορούν να διαβαστούν από τον Marco Clementi είναι μέρος του θαύματος. 

Ο Marco φοράει ένα γκρι μπλουζάκι ίδιο  με το χρώμα των μαλλιών του, σαν 

τη σκόνη που έχει κολλήσει στα παλιά χαρτιά.  Κάποια στιγμή το περιεχόμενο 

του δωματίου θα γινόταν σκόνη.  Ότι αυτό δεν θα συμβεί και το ότι  ο Marco 

θα είναι σε θέση να διηγηθεί ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας αυτού του 

ηλιόλουστου νησιού κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, οφείλεται στην 

επιμονή ενός  Έλληνα πρώην  κρατικού υπαλλήλου που δεν κουράστηκε  να 

το λέει  και τελικά να  δηλώσει και γραπτώς   αυτό που γνώριζε : ότι στο 

κεντρικό αρχηγείο της αστυνομίας του νησιού υπήρχε ένα κλειδωμένο 
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δωμάτιο που περιείχε πολλά παλιά αρχεία, και ότι το δωμάτιο αυτό δεν 

ανοίχτηκε και ούτε κανείς  ποτέ  έλεγξε το περιεχόμενο του. 

Η επιστολή του κατατέθηκε στο γραφείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους.  

Αυτό ήταν το 2002 και για σχεδόν 10 χρόνια τίποτα δεν είχε συμβεί. Έως 

ότου τοποθετήθηκε επικεφαλής του γραφείο  των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους στη Ρόδο η διευθύντρια κα Ειρήνη Τόλιου. ένας νέος διευθυντής, η 

Ειρήνη Τόλιου, τοποθετήθηκε  επικεφαλής των κρατικών αρχείων του νησιού 

και ο ιστορικός Μάρκο Clementi άκουσε για τις φήμες σχετικά με την 

κλειδωμένη πόρτα ενώ έκανε μία έρευνα στη Ρόδο. «Τι είδους χαρτιά θα 

μπορούσαν να είναι αυτά?» σκέφτηκε έχοντας  αρχικά  πολλές αμφιβολίες . 

Η διευθύντρια των αρχείων ζήτησε τη βοήθειά του. Έχοντας τις απαραίτητες 

άδειες, πήγαν μαζί  στο αρχηγείο της αστυνομίας. «Ήταν μια πολύ 

συναισθηματικά φορτισμένη  στιγμή όταν  μπόρεσα να ανοίξω την πόρτα», 

είπε αργότερα. 

Ο Clementi  θυμάται έντονα αυτό που είδαν και οι δύο: ένα δωμάτιο με έναν 

τοίχο να καταρρέει και όλα τα κιβώτια που ακουμπούσαν πάνω  του να έχουν 

καταστραφεί. Όλα τα άλλα, ωστόσο, ήταν ανέπαφα. Σχεδόν 90.000 έγγραφα 

σε βιβλιοθήκες, κουτιά και καφέ φακέλους με μπλε, κίτρινο και κόκκινο 

χρώμα μολύβι. Η μαρτυρία μιας μακράς ξεχασμένης, ένθερμης 

γραφειοκρατίας. 

Αυτά τα έγγραφα καλύπτουν τα έτη μεταξύ του 1912 και του 1946, μια 

περίοδο κατά την οποία η Ρόδος ήταν υπό ιταλική κυριαρχία. η κατοχή των 

νησιών των Δωδεκανήσων ήταν μέρος της πολιτικής αποικισμού της Ιταλίας. 

Δυστυχώς, όμως, για μια σύντομη αλλά μοιραία περίοδο, στο τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, το νησί έπεσε κάτω από τον γερμανικό ζυγό. 
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Τα έγγραφα περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολλούς από τους περίπου 

100.000 ανθρώπους που ζούσαν τότε στο νησί: για την κοινωνική και 

οικονομική τους ζωή, τους φίλους και τους εχθρούς τους και τις απόψεις τους 

σχετικά με τους διαφορετικούς ηγέτες της εποχής. Ένας θησαυρός για 

ιστορικούς. 

Ο Clementi, ένας ιστορικός που ειδικεύεται στις πρώην ιταλικές κατεχόμενες 

περιοχές, διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που αυτός και η κυρία Τίλιου διέσωσαν 

το 2013 ήταν αρχεία της Ιταλικής Αστυνομίας. Η μεγαλύτερη συλλογή αυτού 

του είδους που διατηρείται εκτός της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα, τα έγγραφα 

είναι αρχεία από μια ειδική μονάδα της αστυνομίας, της φασιστικής 

αστυνομίας, που δούλεψε στη Ρόδο με παρόμοιο τρόπο όπως αργότερα η 

γερμανική Στάζι. 

Κάτω από τη φασιστική δικτατορία, οι λεγόμενοι «εχθροί του κράτους» ήταν 

καταχωρημένοι στη  μαύρη λίστα παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου: 

υπήρχαν   αρχεία για κατασκόπους, πολιτικούς υπόπτους, τις συνήθειες των 

κατοίκων και τη θρησκεία τους: Μουσουλμάνοι, Καθολικοί, Ορθόδοξοι και 

Εβραίοι. Τα αρχεία που οι Carabinieri ονόμασαν «Di razza ebraica» 

(εβραϊκής φυλής) και «Comunita israelitica di Rodi» (εβραϊκής κοινότητας 

της Ρόδου)  ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τους Γερμανούς όταν ανέλαβαν το 

νησί. 

Το “Impossible”  «αδύνατον» είναι η αντίδραση  των υπεύθυνων  των 

αρχείων στην Ιταλία   όταν ο Clementi τους  ενημερώνει  για τα αρχεία που 

ανακαλύφθηκαν στη Ρόδο. Ακόμα και στη Ρώμη κανείς δεν ήξερε για τα 

αρχεία που είχαν μείνει στο μακρινό νησί - ξεχασμένα ή κατεστραμμένα. 
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Ο Clementi σημειώνει ότι ένα άλλο αρχείο  της Ιταλικής αστυνομίας εκτός 

της Ιταλίας βρέθηκε  στο Μαυροβούνιο, αλλά είναι πολύ μικρότερο που 

καλύπτει μόνο δύο χρόνια και όχι 33, όπως αυτό στη Ρόδο. "Είναι απίστευτο 

ότι τίποτα δεν πετάχτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Oλόκληρο το αρχείο βρισκόταν 

στα πόδια μας. ». 

Υπάρχουν πολλές ιστορικές φωτογραφίες, πορτρέτα και οικογενειακές 

φωτογραφίες. Τώρα φυλάσσονται σε μια παλιά αποθήκη   προστατευμένα 

από το φυσικό φως, σε ένα κτίριο το οποίο είναι πλήρως κατεστραμμένο. Ο 

Clementi πέρασε πολλούς μήνες οργανώνοντας τα έγγραφα, αλλά δεν 

μπορούσε να ζητήσει χρήματα ούτε για νέους φακέλους αρχειοθέτησης λόγω 

έλλειψης χρημάτων στα ελληνικά κρατικά αρχεία. 

Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον εν τω μεταξύ άρχισε να 

χρηματοδοτεί την καταλογογράφηση και την ψηφιοποίηση αυτών των 

εγγράφων - τουλάχιστον εκείνων που αφορούσαν  την πρώην Εβραϊκή 

Κοινότητα της Ρόδου. 

Η Εβραϊκή Κοινότητα στη Ρόδο ήταν μια από τις παλαιότερες της περιοχής, 

με καταγωγή που χρονολογείται από τον δεύτερο αιώνα π.Χ. Επιβίωσε από 

δίωξη και απέλαση από τα χέρια των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, και παρόλο 

που ουσιαστικά αποδεκατίστηκε, άνθισε κατά την Οθωμανική περίοδο. 

Στην αρχή της ιταλικής κατοχής, η Εβραϊκή Κοινότητα αριθμούσε περίπου 

4.500 άτομα: εκείνη την εποχή, η κοινότητα πίστευε ότι θα μπορούσε να 

προσαρμοστεί καλά στην αλλαγή της κυριαρχίας, κάτι που έκανε. 

Ο πρώτος πολιτικός Ιταλός κυβερνήτης, Μάριο Λάγκο, άφησε το στίγμα του 

στο νησί ως  υπεύθυνος για την οικοδόμηση . Έφερε Ιταλούς αρχιτέκτονες 
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στη Ρόδο και έχτισαν κτίρια σε νεοαναγεννησιακό στιλ, καθώς και κάποια 

που θυμίζουν το Παλάτι των Βενετσιάνων Δόγηδων (Il Palazzo del Governo). 

Το 1936, ο Lago αντικαταστάθηκε από τον Cesare Maria de Vecchi, ο οποίος 

ξεκίνησε αμέσως την αποκατάσταση του ανακτόρου των Ιπποτών και 

ταυτόχρονα αφαίρεσε προσόψεις πολλών κτιρίων που φαίνονταν πολύ 

τουρκικές. 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο νέος κυβερνήτης, ένθερμος οπαδός 

του φασιστή δικτάτορα Μουσολίνι, εντόπισε ορισμένες κατηγορίες πολιτών 

ως ενοχλητικά στοιχεία. Στην αρχή Έλληνες, Τούρκοι και Εβραίοι δάσκαλοι 

έχασαν τη δουλειά τους και αντικαταστάθηκαν από Ιταλούς. Στη συνέχεια, το 

1938, με τη δήλωση και την εφαρμογή των «φυλετικών νόμων» όλοι οι 

Εβραίοι που είχαν γίνει Ιταλοί πολίτες μετά το 1919 έπρεπε να αποποιηθούν 

την ιταλική ιθαγένεια και να εγκαταλείψουν την ιταλική επικράτεια. Αυτό 

επηρέασε εκατοντάδες  από εκείνους που είχαν έρθει στο νησί με την πτώση 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα σε 6 μήνες τους είπαν να φύγουν από 

το νησί. Στην απελπισία τους , οι Εβραίοι έγραψαν εκείνα τα γράμματα που 

ανακάλυψε ο Clementi. Ζητούσαν  από τη βρετανική και τη γαλλική 

κυβέρνηση να τους επιτρέψουν να βρουν καταφύγιο στο βρετανικό κυπριακό 

νησί ή στις γαλλικές αποικίες της Βόρειας Αφρικής. Ήταν μια πραγματική 

απέλαση, αλλά τους έσωσε από το Άουσβιτς. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1943, η Γερμανική Wehrmacht κατέλαβε τη Ρόδο (και 

τα άλλα νησιά) και φυλακίστηκε ο τελευταίος Ιταλός Κυβερνήτης, Inigo 

Campioni. «Έτσι το νησί έπεσε υπό την εξουσία του γερμανικού στρατού, 

αλλά η πολιτική διοίκηση παρέμεινε ιταλική», εξηγεί ο Clementi. Και αυτά 
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τα έγγραφα το επιβεβαιώνουν. Μέχρι τότε περίπου 1.800 Εβραίοι είχαν 

παραμείνει στο νησί. 

Σαν να μην ήταν αρκετή η αποκάλυψη των εγγράφων στα κεντρικά γραφεία 

της αστυνομίας, ο Clementi βρήκε επίσης τα αρχεία, στο κρατικό αρχείο, που 

τεκμηριώνουν την ιταλο-γερμανική συνεργασία μετά την ανακωχή,  σε μια 

εποχή που η ιταλική κυβέρνηση είχε ήδη παραδοθεί στους συμμάχους . Μια 

ακόμη σημαντική ανακάλυψη και ένα ακόμη ανεκτίμητο κομμάτι της 

ιστορίας. Είναι μια λίστα με 1661 ονόματα, δακτυλογραφημένα, σχολαστικά 

αριθμημένα, με μόνο τον αριθμό 181 που λείπει. Είτε σκόπιμα είτε τυχαία - 

κανείς δεν ξέρει. 

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τον Ιούλιο του 1944 οι Γερμανοί 

χρησιμοποίησαν αυτήν την ιταλική λίστα για να συγκεντρώσουν και να 

εκτοπίσουν τους υπόλοιπους Εβραίους από το νησί. Από τους 1767 Εβραίους 

που εκτοπίστηκαν  από τη Ρόδο και το γειτονικό νησί της Κω στο Άουσβιτς, 

μόνο 163 επέζησαν. 

 

Οι αναφορές από τους λίγους επιζώντες περιγράφουν πώς τους κάλεσαν να 

παρουσιαστούν στις 20 Ιουλίου 1944. Για τρεις ημέρες ήταν κλειδωμένοι 

στους χώρους και τον κήπο του αρχηγείου  της Ιταλικής Αεροπορίας, χωρίς 

φαγητό ή νερό. Ένας Ιταλός που πότιζε  τα λουλούδια του στον διπλανό κήπο 

και κράτησε το σωλήνα νερού πάνω από τον τοίχο για να τους βοηθήσει, 

πυροβολήθηκε αμέσως. Μόνο ο νεαρός Τούρκος πρόξενος κατάφερε να 

σώσει 43 Εβραίους από τον εκτοπισμό λόγω της τουρκικής υπηκοότητας. 

Όλοι οι άλλοι μεταφέρθηκαν με τρία φορτηγά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά 
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και στη συνέχεια σε ένα στρατόπεδο στην Αθήνα, από όπου στοιβάχτηκαν  σε 

τρένα για Άουσβιτς. Αυτές οι διηγήσεις είναι από καιρό γνωστές. 

 Αλλά το γεγονός όμως  ότι υπήρχε ένας κατάλογος,  έξι σελίδων με πέντε 

στήλες σε κάθε σελίδα που περιείχε μια ακριβή λίστα των Εβραίων και που 

καταρτίστηκε από τους Ιταλούς  κανείς δεν το  γνώριζε. Μια ακόμα ιστορική 

εξαιρετική  λεπτομέρεια,  αναφορικά με το φοβερό  έγγραφο εκείνων των 

τελευταίων ημερών των Εβραίων της Ρόδου. Αυτός ο κατάλογος θανάτου 

δακτυλογραφήθηκε στο πίσω μέρος των επίσημων εντύπων για την δήλωση 

γέννησης , το "Elenco delle Nascite". 

«Κανένας Ιταλός δεν δικάστηκε, ούτε θεωρήθηκε υπεύθυνος για κανένα από 

αυτά», λέει ο Clementi. Πού βρήκατε αυτήν τη λίστα στα αρχεία; «Σε ένα 

κουτί αρχείων του 1945». Όχι του 1944 όπως θα ήταν σωστό. 

Εάν σκοπεύετε να επισκεφθείτε το αρχείο και να συναντήσετε την κυρία 

Τόλιου, τότε θα πρέπει περιμένετε ότι θα χρειαστεί να πηδήξετε πάνω από  

κενά κουτιά σε  ένα μικρό προθάλαμο Το πάτωμα κάτω από αυτά τα κουτιά 

φιλοξενεί πλέον μυριάδες ψύλλους. 

Η Ειρήνη Τόλιου - μικρόσωμη και ενεργητική - κλείνει γρήγορα την πόρτα 

του δωματίου αρχειοθέτησής . Τα κουτιά με τα έγγραφα και τους ιστορικούς 

φακέλους συσσωρεύονται τόσο ψηλά όσο η θολωτή οροφή της μεσαιωνικής 

αποθήκης. Οι πυροσβεστήρες κρέμονται ανάμεσα στα κουτιά. Ο αέρας είναι 

υγρός και κολλώδης. «Η εργασία εδώ είναι ανθυγιεινή», λέει ο Τόλιου. Δεν 

υπάρχουν αρκετά χρήματα ούτε για κλιματισμό ούτε για μόνιμους 

υπαλλήλους. Γι 'αυτό είναι συνήθως μόνη με τους θησαυρούς της σε αυτό το 

υποκατάστημα των κρατικών αρχείων των νησιών της Δωδεκανήσου: Τα 
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οθωμανικά έγγραφα, η συλλογή των ιταλικών αρχιτεκτονικών σκίτσων, τα 

βουνά των χαρτιών. 

Ο Clementi  και ο Τόλιου  έχουν γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Οι τελευταίοι 

Εβραίοι από τη Ρόδο, Derive Approdi, Ρώμη 2015. Το βιβλίο αφορά  τα 

αρχεία  των Carabinieri. Και  άλλες λιγότερο  γνωστές ιστορίες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δύο σκαφών (το Rim και το Pentcho) που 

κατευθύνονταν προς την Παλαιστίνη και ναυάγησαν στις ακτές της Ρόδου, 

εικόνες παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε σήμερα  με τους πρόσφυγες. 

Μετέφεραν εκατοντάδες Ούγγρους, Αυστριακούς και Εβραίους Τσέχους που 

έφυγαν από τη ναζιστική Γερμανία. Αφού ναυάγησαν, μεταφέρθηκαν και 

εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο. Πολλοί από αυτούς έφτασαν τελικά στον 

προορισμό τους, την Παλαιστίνη, άλλοι μεταφέρθηκαν σε καταυλισμούς της 

ηπειρωτικής Ιταλίας και ξέφυγαν από τη μοίρα των ομοθρήσκων  τους στο 

νησί. 

Τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, οι σφαγές αμάχων 

σε χωριά στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη, η εξόντωση των Εβραίων 

στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά μόλις πρόσφατα γνωστοποιήθηκαν στο κοινό. 
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Αξίζει να επισκεφτείτε στη Ρόδο…  

Η κοιλάδα των Πεταλούδων 

 Η κοιλάδα των πεταλούδων είναι μια φυσική 

ομορφιά και μια αξέχαστη εμπειρία. Όσοι την 

επισκέπτονται απολαμβάνουν έναν ήσυχο 

περίπατο κάτω από τα σκιερά καταπράσινα 

δέντρα, με ένα μικρό ποτάμι να την διατρέχει.  

Ο χώρος είναι όμορφα διαμορφωμένος, με 

μικρές ξύλινες γέφυρες και πέτρινα σκαλοπάτια. 

Είστε πάντα περιτριγυρισμένοι από πεταλούδες που καμουφλάρονται, 

κρυμμένες στους κορμούς των δέντρων καθώς περπατάτε προς την κορυφή 

όπου χτίστηκε το μοναστήρι της Καλοπέτρας αφιερωμένο στην Παναγία το 

1780. 

 Δεν πρέπει να  χάσετε αυτή την επίσκεψη! 

 Φυσική ομορφιά 

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ένα θεαματικό 

φαινόμενο που σπάνια εμφανίζεται στη φύση. 

Τεράστιος αριθμός πεταλούδων (Panaxia Quadri 

punctaria) συγκεντρώνεται σε αυτήν τη μικρή κοιλάδα 

κατά το τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής τους. Κάθε 

χρόνο, στο τέλος της άνοιξης (τέλη Μαΐου), χιλιάδες πεταλούδες 

προσελκύονται από το άρωμα των κομμεόδεντρων  (Oriental Sweet gum) 

που καλύπτουν ολόκληρη την κοιλάδα. Είναι στην πραγματικότητα ενήλικες 

κάμπιες  που ακολουθούν τον δρόμο του νερού   και μεταναστεύουν για 

αναπαραγωγή στην κοιλάδα (τα θηλυκά φεύγουν για άλλες κατάλληλες 
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περιοχές για να γεννήσουν τα αυγά τους στις αρχές του φθινοπώρου) λόγω 

της υψηλής υγρασίας της περιοχής. Οι πεταλούδες εμφανίζονται από τα 

μέσα Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο. Τα τελευταία χρόνια οι πεταλούδες 

βρέθηκαν και στο δάσος του όρους Φιλέρημος της Ιαλυσού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα ιστορικό γεγονός για την Εβραϊκή 

Κοινότητα της Ρόδου, να γράψετε για την ιστορία της οικογένειάς σας ή 

να μας δώσετε  ιδέες για το πώς να βελτιώσουμε το ενημερωτικό δελτίο 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  

επικοινωνείστε μαζί μας στο 

jcrhodes@otenet.gr 


