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Αγαπητοί Φίλοι  

Τις τελευταίες εβδομάδες, όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν κάτι 

άνευ προηγουμένου. 

Η επιδημία και η εξάπλωση του κορονοϊού με τόσο γρήγορο και 

ανησυχητικό ρυθμό έχουν προκαλέσει πανικό, το κλείσιμο των συνόρων 

πολλών χωρών και τον περιορισμό των κατοίκων στα σπίτια τους. 

Ο οικονομικός αντίκτυπος για όλους μας είναι τεράστιος. Οι συνήθειες του 

καθενός πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στη σημερινή 

πραγματικότητα. Καλούμαστε να κρατήσουμε αποστάσεις ο ένας από τον 

άλλο. 

Αλλά όλα αυτά είναι ένα μικρό τίμημα για την προστασία της υγείας μας 

και της υγείας των αγαπημένων μας. Για να προστατεύσουμε τους γονείς, 

τους παππούδες και τους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους 

εξαιτίας αυτού του θανατηφόρου ιού και εκείνων που είχαν υποστεί την 

απώλεια.  Ο πόνος είναι ανυπόφορος. 

Γι' αυτό μένουμε σπίτι. Οπότε, μπορούμε όλοι να μείνουμε ασφαλείς. 

Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι το ενημερωτικό φυλλάδιο μας για το 2019. 

Ελπίζουμε ότι η ανάγνωση των ειδήσεων μας θα σας βοηθήσει να ξεχάσετε 

για λίγο το τρέχον αυτό πρόβλημα και να κάνει την παραμονή στο σπίτι σας 

πιο ευχάριστη.  

Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα αυτά να τελειώσουν σύντομα! Οι σκέψεις και 

οι προσευχές μας είναι μαζί σας. 

Φροντίστε τον εαυτό σας και να είστε ασφαλείς! 

Είθε ο Θεός να μας προστατεύσει όλους! 
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Αφιέρωμα στην Ester Amato 

 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 1/1/2019, απεβίωσε η Ester Amato, κόρη 

του Moses Behor Amato και της Vida Piha. 

Γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1922 στη Ρόδο. 

Συνελήφθη και απελάθηκε μαζί με όλη την οικογένειά της, μητρική και 

πατρική, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς. 

Ήταν η μόνη από την οικογένειά της που επέζησε. Όλη η οικογένεια της 

στάλθηκε στο θάλαμο αερίων. 

Η Esther στάλθηκε στον τομέα των γυναικών του στρατοπέδου για εργασία 

με τον αριθμό - τατουάζ Α 24260. 

Μέσα στα στρατόπεδα, ο συνωστισμός, οι κακές συνθήκες υγιεινής και η 

έλλειψη τροφής και νερού δημιούργησαν το ξέσπασμα ασθενειών όπως ο 

τύφος και η φυματίωση. Είχε τύφο, υψηλό πυρετό. Πλενόταν με κρύο νερό 

για να ρίξει τον πυρετό. Δεν ήθελε να δείξει ότι ήταν άρρωστη. Τσίμπαγε τα  
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μάγουλά της, για να μην φαίνεται χλωμή. Τους αρρώστους τους έστελναν στο 

κρεματόριο. 

Είχε δει πολλές από τις φίλες της να τρέχουν και να πέφτουν στον ηλεκτρικό 

φράχτη υψηλής τάσης για να γλιτώσουν από τις δυσκολίες. 

Στις αρχές του 1945 οι Ναζί οργάνωσαν την «Πορεία του Θανάτου», μια 

Πορεία ταπείνωσης, όπου περπατούσαν χιλιάδες κρατούμενοι. Δεν υπήρχε 

καμία πρόβλεψη γι' αυτά. Ούτε φαγητό, νερό, ούτε καταφύγιο. Να μην μπορεί 

να κοιμηθεί, με το κρύο και υπό την απειλή του θανάτου. Μια πορεία από την 

οποία η Ester κατάφερε να επιβιώσει μέχρι την απελευθέρωσή τους από τους 

Συμμάχους. 

Όταν έγινε η απελευθέρωση, την μετέφεραν στο 

Μιλάνο της Ιταλίας, σε μια ιατρική κλινική. Όσο 

ήταν εκεί, ζήτησε βοήθεια για να βρει έναν Ιταλό 

αξιωματικό, τον οποίο είχε συναντήσει στη Ρόδο. 

Είχε ακόμα τη διεύθυνση του σπιτιού του στην 

Περούτζια, τη γενέτειρά του, όπου είχε επιστρέψει 

μετά από μάχη στο πλευρό των Ελλήνων 

ανταρτών. Το όνομα του Ιταλού αξιωματικού ήταν Enrico Giannotti. 

Ένας γιατρός μπόρεσε να τον βρει. Από τότε ζούσαν μαζί, παντρεύτηκαν και 

απέκτησαν 4 υπέροχα παιδιά, την Elena, τον David, τον Giuseppe, και τον 

Roberto. Ο Ενριψο πέθανε το 1992, σε ηλικία 73 ετών. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, συχνά επαναλάμβανε: «Όλα με φέρνουν πίσω 

στο στρατόπεδο, ό, τι κάνω, ό, τι βλέπω, το μυαλό μου πάντα γυρνάει πίσω 

στο στρατόπεδο, από το κρεματόριο ποτέ δεν φεύγει." Μια φράση που πολλοί  
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επιζήσαντες έχουν επαναλάβει κατά τη διάρκεια συναντήσεων τους με τη 

νεολαία του σχολείου ... 

Ήταν «θεμελιώδης λίθος» της Εθνικής Ένωσης των Πρώην Απελασμένων 

στα ναζιστικά στρατόπεδα, στη Σαβόνα, μια από τις σημαντικότερες 

μαρτυρίες της φυλετικής και γυναικείας απέλασης στα ναζιστικα στρατόπεδα. 

Ποτέ δεν απέφειγε το καθήκον της ως μάρτυρας, να θυμάται τη 

δολοφονημένη οικογένειά της και τους συγκρατούμενους της. Στις 27 

Ιανουαρίου 2018, την Ημέρα Μνήμης, ο Νομάρχης της Σαβόνας της απένειμε 

το Μετάλλιο Τιμής ως Επιζών του Ολοκαυτώματος. 

Στη Ρόδο, δεν ήθελε να επιστρέψει. Τόσες πολλές αναμνήσεις... Αλλά κάποια 

στιγμή η αγάπη της για το νησί την ξεπέρασε. Επέστρεψε το 2014 για την 70ή 

επέτειο της απέλασης. 

Λίγες μέρες πριν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, είχε ζητήσει να ταφεί στη 

γενέτειρά της, τη Ρόδο. Και το έκανε... Στις 9 Ιανουαρίου 2019, 97 χρόνια 

μετά τη γέννησή της. 

 

Οικογενειακή συνάντηση για τα γενέθλια της Selma’s Avzaradel-Elalouf  

Selma Avzaradel γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1931 στο 

νησί της Ρόδου. Έζησε στο νησί, τα πρώτα οκτώ χρόνια 

της ζωής της. Το 1939 η οικογένειά της μετανάστευσε. 

Τα παιδιά της μεγάλωσαν ακούγοντας ιστορίες για τη ζωή 

της μητέρας τους στο νησί, τις ζωές των προγόνων τους,  
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περιγραφές της παλιάς πόλης, τους δρόμους, τα κτίρια, τους ανθρώπους.... 

Δεκαετίες αργότερα, ο σύζυγός της, τα παιδιά, τα εγγόνια, οι ανιψιές και 

άλλοι πολλοί αγαπημένοι της, συγκεντρώθηκαν και οργάνωσαν ένα 

οικογενειακό Σαββατοκύριακο έκπληξη στη Ρόδο. Ο σκοπός αυτού του 

ταξιδιού ήταν να γιορτάσει τα γενέθλιά της, να θυμηθεί και να ιχνηλατήσει  

τα βήματα της παιδικής ηλικίας της. 

 

Στις 24 Μαΐου 2019, η Αντιδήμαρχος 

Τουρισμού Ρόδου, κα Χατζηλαζάρου, σε 

ειδική τελετή, απένειμε στην κ. Selma 

Avzaradel τιμητική πλακέτα και την 

ανακήρυξε «Φίλη της Ρόδου». 

 

Μετά την τελετή, επισκέφθηκαν στο νεκροταφείο τον τάφο του προπάππου 

τους Ιωσήφ Μιζράχι. 

Ακολούθησε ξενάγηση στην Εβραϊκή 

Συνοικία, τη Συναγωγή και το Μουσείο. 

Το ταξίδι τους στο παρελθόν ολοκληρώθηκε 

με την λειτουργία της Παρασκευής στη 

Συναγωγή, την πρώτη λειτουργία του έτους.  
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Εκδόσεις για εκπαιδευτικό σκοπό 

Τα τελευταία χρόνια, η Συναγωγή 

και το Μουσείο έχουν 

συμπεριληφθεί στις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις των μαθητών τοπικών 

σχολείων που διοργανώνονται από 

την πρωτοβάθμιας και την 

δευτεροβάθμια  εκπαίδευση Δωδεκανήσου. Όλα αυτά 

τα χρόνια παρατηρήσαμε την έλλειψη γνώσης όχι 

μόνο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται 

με την εβραϊκή θρησκεία και την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Για τους 

παραπάνω λόγους, αποφασίσαμε να εκδώσουμε δύο βιβλιαράκια. Το πρώτο 

είναι ένας σύντομος οδηγός για τις βασικές έννοιες, τα σύμβολα και τις 

θρησκευτικές εορτές του Ιουδαϊσμού. Το δεύτερο είναι η μετάφραση της 

μαρτυρίας της Lucia Capelluto, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος από τη 

Ρόδο. Αυτά τα βιβλία διατίθενται δωρεάν και αποκλειστικά σε τοπικά σχολεία 

που μας επισκέπτονται. 

Επανεκδόσεις 

Η κοινότητα προχώρησε στην επανέκδοση και 

την ανανέωση δύο βιβλίων. Το πρώτο είναι ο 

οδηγός του μουσείου και το δεύτερο είναι το 

βιβλίο μαγειρικής της κυρίας Stella Cohen  

"Σεφαραδίτικη κουζίνα της Ρόδου." Ένα βιβλίο 

μαγειρικής που η κα Στέλλα Cohen 

κυκλοφόρησε  
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για πρώτη φορά το 1986 με την υποστήριξη και τη 

χορηγία των εξέχοντων μελών της Σεφαραδίτικης 

Κοινότητας στη Ζιμπάμπουε. Το βιβλίο 

αναδημοσιεύθηκε το 1995 και μετά από μεγάλη 

ζήτηση, με τη χορηγία της κυρίας Claudia Restis-

Breibart, αναδημοσιεύθηκε το 2019. Διατίθεται τώρα 

προς πώληση στο Κατάστημα Δώρων της 

Συναγωγής.  

 

Εκδηλώσεις μνήμης για την 75η επέτειο της απέλασης  

Η Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου πραγματοποίησε αρκετές εκδηλώσεις τον 

Ιούλιο του 2019, σηματοδοτώντας την 75η επέτειο από την απέλαση των 

Εβραίων της Ρόδου και της Κω, και την εξόντωσή τους στο Άουσβιτς.  

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 19 και ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου με ένα 

ανοικτό στο κοινό συμπόσιο αφιερωμένο στην ιστορία της δίωξης των 

Εβραίων, της ιταλικής κυριαρχίας και της γερμανικής κατοχής στη Ρόδο. 

Ιστορίες εβραϊκών οικογενειών της Ρόδου συζητήθηκαν από ομιλητές, 

βασιζόμεμοι στα πρόσφατα ανακαλυφθέντα και μερικώς ψηφιοποιημένα 

ιταλικά αρχεία.  

Ο Dr.Vadim Altskan από το Μουσείο Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος στις ΗΠΑ, που χρηματοδοτεί την 

ψηφιοποίηση του αρχείου, ήταν μεταξύ των ομιλητών.   

 

Άλλοι μελετητές, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο τους και μοιράστηκαν την 

έρευνά τους, ήταν: 
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Ο καθηγητής Marco Clementi, από το Πανεπιστήμιο της 

Καλαβρίας στην Ιταλία, ο οποίος έκανε την αρχειοθέτηση 

των ιταλικών αρχείων και ο οποίος έχει κάνει πολλές 

δημοσιεύσεις για τον πόλεμο, την πολιτική και την 

κοινωνία στον εικοστό αιώνα. 

 Ο καθηγητής Richard Freund, πρώην Διευθυντής του 

Κέντρου Ιουδαϊκών Σπουδών  Maurice Greenberg και  

σήμερα  Καθηγητής Εβραϊκών Σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο Christopher στο Newport. Ο Δρ Freund 

έχει  διευθύνει  πάνω από δώδεκα αρχαιολογικά έργα 

στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών που 

σχετίζονται με τις αρχές του Χριστιανισμού και του 

Ιουδαϊσμού και της τοποθεσίας  όπου  ανακαλύφθηκαν 

οι ιεροί πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας.  Επιπλέον, έχει διευθύνει  έργα στην 

Ισπανία, Πολωνία, Ρόδο, Ελλάδα και Λιθουανία. Το έργο του έχει 

παρουσιαστεί στους New York Times, Time Magazine, Newsweek, 

Archaeology, Smithsonian Magazine και εμφανίζεται στα BBC, MSNBC, 

CNN, NPR και Fox News και σε εκατοντάδες μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.  

 Ο καθηγητής Anthony McElligott του 

Πανεπιστημίου  του Λίμερικ, ιδρυτής του 

τμήματος  Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του 

Λίμερικ και διευθυντής του Κέντρου 

Ιστορικής Έρευνας και  γνωστός ιστορικός 

για την ενασχόληση του με  θέματα  της 

Βαϊμάρης και της ναζιστικής Γερμανίας και του Ολοκαυτώματος 
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και 

η Milena Cosentino, διδάκτορας  στο Πανεπιστήμιο του 

Λίμερικ (Ιρλανδία)  στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην Ιστορία και την Ψυχολογία, Σχολή Τεχνών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Κοινωνικών Επιστημών 

(FAHSS). 

 

Η συμμετοχή των Ροδιτών της Διασποράς, που συγκεντρώθηκαν από όλο τον 

κόσμο για να τιμήσουν τη μνήμη και την  κληρονομιά της κοινότητας, ήταν 

συγκινητική. 

 Καινοτομία των φετινών 

εκδηλώσεων ήταν  η 

Πορεία της Μνήμης, που 

πραγματοποιήθηκε στις 23 

Ιουλίου. Μια συμβολική πορεία  που ξεκίνησε από το Μνημείο του 

Ολοκαυτώματος, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και κατέληξε στο λιμάνι, 

από όπου  οι Εβραίοι της Ρόδου και της Κω  ξεκίνησαν  το ταξίδι τους χωρίς 

επιστροφή πριν από 75 χρόνια. Πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στην περιοχή 

του λιμανιού και η κα Κοέν, διευθύντρια της Κοινότητας Ρόδου, έριξε ένα 

στεφάνι από λουλούδια στη θάλασσα  στη μνήμη των θυμάτων. 

Σημαντική ήταν η  παρουσία του επιζώντα του Άουσβιτς, Σάμι Μοντιάνο,  

της πορείας ηγήθηκε ο  Ραβίνος Αθηνών Γκάμπριελ Νεγρίν, ο Αντιπρόεδρος  
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του Κεντρικού Ισραηλιτικού  Συμβουλίου της Ελλάδας και  Γενικός 

Γραμματέας της Ι.Κ Ρόδου, Μορίς Μαγρίζος. Συμμετείχαν  εκπρόσωποι  των 

Κοινοτήτων από όλη την Ελλάδα και Ροδίτες της διασποράς  απ’ όλο τον 

κόσμο.  

Στα σχόλια που έκανε , ο κ. Μοντιάνο τόνισε, μεταξύ άλλων: "Πιστεύω ότι 

επέζησα επειδή ο Θεός με επέλεξε ως μάρτυρα για να πω στον κόσμο για το 

τι συνέβη, ώστε η ανθρωπότητα να μην βιώσει ξανά τέτοιες φρικαλεότητες". 

 Η εβδομάδα των εκδηλώσεων περιελάμβανε 

την προβολή της ταινίας «Woman in Gold», 

ξεναγήσεις στην εβραϊκή συνοικία, μουσικό 

αφιέρωμα στον Leonard Cohen, 

μνημόσυνο στο εβραϊκό νεκροταφείο και ημερήσια εκδρομή 

στην Κω για την τέλεση μνημόσυνου στο εβραϊκό 

νεκροταφείο της Κω για τα θύματα της εκεί κοινότητας. Η 

τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία τοπικών θρησκευτικών 

και δημόσιων αρχών της Κω. 

Η επίσημη εκδήλωση μνήμης  πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 21 στη συναγωγή «Shalom». Ο Ραβίνος 

Αθηνών Γκάμπριελ Νεγρίν  ηγήθηκε της λειτουργίας 

και ακολούθησαν   ομιλίες από τον εκπρόσωπο της 

Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου κ. Σωτρίλη, τον 

Δήμαρχο της Ρόδου κ. Χατζηδιάκο, τον πρόεδρο του 

Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας        

κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, τη σύμβουλο της πρεσβείας του 
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 Ισραήλ κα Sawssan Hasson, την 

εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας στην 

Αθήνα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της 

αποστολής της στην Ελλάδα,   κα Heike 

Dettman και  τον αντιπρόεδρο της Ι.Κ. 

Ρόδου  κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ. Η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η 

γνωστή δημοσιογράφος   κα Μαριάννα Πυργιώτη.  

Η τελετή τελείωσε με την κατάθεση  στεφάνων στο Μνημείο του 

Ολοκαυτώματος. 

 Ο κ. Μπεναρδούτ, κάλεσε όλους να συμμετάσχουν 

στις εκδηλώσεις το 2020 στη Ρόδο και στην Κω. Τόνισε 

τη σημασία της συμμετοχής των Ροδιτών  από όλο τον 

κόσμο στις εκδηλώσεις. Τόνισε: "Η παρουσία μας εδώ 

μπορεί να είναι συμβολική, αλλά σημαίνει πολλά. 

Σημαίνει την αφοσίωσή μας στη μνήμη των προγόνων 

μας και τη δέσμευσή μας να μην ξεχνάμε. Σημαίνει την αποφασιστικότητά 

μας να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό και όλες τις μορφές ρατσισμού, 

ώστε να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθούν ξανά οι συνθήκες 

αναζωπύρωσης  του Ναζισμού. Σημαίνει την ανάγκη διατήρησης της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς για να δώσουμε στα παιδιά μας το νήμα της 

παράδοσης και  να είναι περήφανα για την  ταυτότητα τους.  
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Εφαρμογή Ξενάγησης Μουσείου 

 

Το 2018, η γερμανική πρεσβεία της Αθήνας ενέκρινε επιχορήγηση, από το 

ταμείο της,  για το Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου. Σκοπός της επιχορήγησης 

ήταν να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που 

θα προσφέρει στους επισκέπτες μας, μια οπτικοακουστική περιήγηση στη 

συναγωγή και το μουσείο. Το έργο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2019. Από 

το 2020 οι επισκέπτες μας θα μπορούν να το χρησιμοποιούν σε android και 

iPhones. Η χρήση της εφαρμογής αυτής μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις 

υπηρεσίες που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. 
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Εορτασμοί 

 

Το 2019, στην συναγωγή «Shalom», διοργανώσαμε δύο b'nai mitzvah και 

τρία b'not mitzvah. Οι οικογένειες που μοιράστηκαν το χαρούμενο  γεγονός 

μαζί μας ήταν: 

• Η οικογένεια Chanin, ΗΠΑ, γιόρτασε το Μπαρ-Μίτσβα  του Ben. 

• Η οικογένεια Hankin, ΗΠΑ, γιόρτασε το Μπατ-Μιτσβά της Kate. 

• Η οικογένεια Greenberg, ΗΠΑ, γιόρτασε το Μπαρ-Μίτσβα του Wes. 

• Η οικογένεια Prohens, ΗΠΑ, γιόρτασε το Μπατ-Μιτσβά  της Abby. 

• Η οικογένεια Aelion, ΗΠΑ, γιόρτασε το Μπατ-Μιτσβά της Gabriella. 
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 Συμφωνία ανακωχής Ισραήλ-Αιγύπτου στη Ρόδο 24/02/1949  

 

Η «Ανακωχή της  Ρόδου» είναι ένας όρος αναγνωρίσιμος στους κύκλους 

των Διεθνών Σχέσεων και της Διπλωματικής Ιστορίας. Σημαίνει το τέλος 

των εχθροπραξιών, το τέλος του αραβο-ισραηλινού πολέμου. 

Αυτό αποφασίστηκε  στη Ρόδο, σε ένα Συνέδριο που διήρκησε τρεις μήνες 

το 1949 στο ξενοδοχείο "Grande Albergo Delle Rose" και ήταν η αρχή της 

αναγνώρισης του Κράτους του Ισραήλ που απέκτησε σύνορα μέσα στα 

οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο κράτος. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να συγκινούνται  όταν 

βλέπουν το ξενοδοχείο των «Ρόδων» και περιηγούνται στις εγκαταστάσεις 

του. 

Το συνέδριο «Οι τραγωδίες της Ρόδου - 70 χρόνια μετά» πραγματοποιήθηκε 

στη Ρόδο φέτος. Ήταν μια διεθνής  συνάντηση στην ιστορία της  διεθνούς  

πολιτικής και του δίκαιου. Ο Δήμος Ρόδου και η Περιφέρεια  Νοτίου 

Αιγαίου το υποστήριξαν για να τονίσουν το γεγονός ότι η Ρόδος ήταν, είναι 

και θα είναι το σημείο όπου ξεδιπλώνονται   διεθνή γεγονότα. 

 



Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου  2019 

15 
 

 

"Η αποστολή, από τη Ρόδο στο Άουσβιτς" 

 

Το πρώτο ντοκιμαντέρ στα ελληνικά για τον εκτοπισμό των Εβραίων της 

Ρόδου ολοκληρώθηκε το 2019. Ο εμπνευστής αυτού του έργου ήταν το 

Ίδρυμα Σταματίου. 

Στόχος του Ιδρύματος είναι να διατηρήσει την τοπική ιστορία και 

κληρονομιά. 

Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Η αποστολή, από τη Ρόδο στο Άουσβιτς» και 

βασίζεται στην μαρτυρία του Sami Modiano, επιζώντα του Ολοκαυτώματος. 

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έγινε στις 

21 Σεπτεμβρίου στον θερινό 

κινηματογράφο, "Ρόδον". Ο 

κινηματογράφος πλημμύρισε  από  

κόσμο. Η αφήγηση του κ. Modiano 

καθήλωσε   το κοινό. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει και συνδυάζει την τοπική  
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ιστορία με την προσωπική του ιστορία. Με αυτό το ντοκιμαντέρ, το Ίδρυμα 

Σταματίου θέλει να τονίσει το γεγονός ότι η διατήρηση της μνήμης και η 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας δεν είναι μόνο 

καθήκον εκείνων που επέζησαν. Όλοι πρέπει να διατηρήσουμε τη μνήμη και 

τα ιστορικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος για τις μελλοντικές γενιές. 

Η αφήγηση ήταν συγκλονιστική και όσο διαρκούσε 

το ντοκιμαντέρ, πολλοί από τους θεατές δεν 

μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους 

ακούγοντας για άλλη μια φορά τις φρικαλεότητες 

που διαπράχθηκαν στο Άουσβιτς. 

Στο τέλος της προβολής, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. 

Μάνος Κοκκίνου, απένειμε μια αναμνηστική τιμητική 

πλακέτα στον κ. Σάμι Μοντιάνο, του οποίου η παρουσία 

και η αφήγηση, έκαναν αυτήν την προβολή μια αξέχαστη 

εμπειρία για όσους την παρακολούθησαν. Ο κ. Modiano 

αφιέρωσε αυτήν την ταινία στη Ρόδο και ευχαρίστησε 

θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του 

ντοκιμαντέρ αλλά και το κοινό για την παρουσία του στην προβολή. 
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Κέντρο  Παιδεία - Εορτασμός για την 75η επέτειο του εκτοπισμού των 

Εβραίων της Ρόδου και της Κω 

 

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, το Κέντρο Παιδεία  στο Storrs του Κοννέκτικατ 

των ΗΠΑ διοργάνωσε μια εορταστική εκδήλωση για την 75η επέτειο από τον 

εκτοπισμό   των Εβραίων της Ρόδου και  της Κω. 

 Ο Δρ. Daniel Weiner, Αντιπρόεδρος UCONN για 

Παγκόσμιες Υποθέσεις υποστήριξε την πρωτοβουλία του 

κ. Τομάζου για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και 

ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές. 

 

Ο κ. Ηλίας Τομάζος είναι διευθυντής του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ, καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ και αγαπητός φίλος της 

κοινότητάς μας. Οργάνωσε αυτό το αφιέρωμα για το  

ιστορικό παρελθόν της εβραϊκής κοινότητας Ρόδου και 

έκανε εφικτή την παρουσία της κυρίας Carmen Cohen. 

 Η κυρία Κοέν, διευθύντρια της Κοινότητας, ήταν η 

κύρια  ομιλήτρια  της εκδήλωσης. Οδήγησε  το κοινό 

σε ένα ταξίδι από το παρελθόν έως το σήμερα  της 

Κοινότητας. 

 

 

Ηλίας Τομάζος 

Dr. Daniel Weiner 

Κάρμεν Κοέν 



Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου  2019 

18 
 

Εμμανουήλ Κασιώτης 

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ο κ. Avinoam Patt, διευθυντής 

του Κέντρου Ιουδαϊκών Σπουδών και Σύγχρονης Εβραϊκής 

Ζωής στο Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ, η κα Μαρία 

Χατζηλαζάρου, πρώην αντιδήμαρχος τουρισμού και 

πολιτιστικών θεμάτων, μίλησαν επίσης στο κοινό. 

Ο Εμμανουήλ Κασιώτης, συγγραφέας 

ιστορικών βιβλίων και άρθρων για τα 

νησιά της  Δωδεκανήσου , πολλά μέλη 

της Πανροδιακής Εταιρείας Αμερικής «Απόλλων» και 

της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας και φοιτητές του 

Πανεπιστημίου UCONN τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 

 

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Χορωδιών στη Ρόδο  σε 

συνεργασία με την Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου και το Οικουμενικό 

Κέντρο 

Στο Οικουμενικό Κέντρο της Γερμανόφωνης Εκκλησίας, την 

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, η Patricia Wilson παρουσίασε το βιβλίο 

της "Villa of Secrets", ένα μυθιστόρημα βασισμένο στην 

ιστορία των Εβραίων της Ρόδου κατά τη διάρκεια της 

ναζιστικής κατοχής. 

Συναυλία της Χορωδιακής Μουσικής πραγματοποιήθηκε στη Συναγωγή 

«Shalom» το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, μετά το τέλος του Shabbat. Η Χορωδία 

του Οικουμενικού Κέντρου της Γερμανικής Εκκλησίας της Ρόδου υπό τη  

Κωνσταντίνος 
Κούτρας 

Avinoam Patt 
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διεύθυνση του Heinz-Hermann Grube, ερμήνευσε τραγούδια για την ειρήνη, 

την ελπίδα για το μέλλον και την αγάπη του Θεού. 

 Οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη 

θρησκεία τους, τις πολιτικές τους 

πεποιθήσεις, τις διαφορετικές καταγωγές, 

την γλώσσα, είναι όλοι ίδιοι. Όλοι θέλουν 

και αναζητούν τα ίδια πράγματα. Να είναι 

ευτυχισμένοι, υγιείς, με τους ανθρώπους που 

αγαπούν και να ζουν ειρηνικά. Όλοι πρέπει 

να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να ζούμε σε 

αρμονία. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο 

κοινό. 

 

AEJM 

 

 

Τον Νοέμβριο συμμετείχαμε στη συνάντηση του AEJM, της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων, που πραγματοποιήθηκε στη Φεράρα της 

Ιταλίας. Το Μουσείο μας παρουσιάστηκε από την κυρία Carmen Cohen. Η 

συμμετοχή μας ως μέλος του οργανισμού εγκρίθηκε ομόφωνα. Ελπίζουμε ότι 

η ένταξή μας θα μας ωφελήσει στο μέλλον όσον αφορά την υποστήριξη, τη 

συντήρηση των εκθεμάτων και την παρουσίαση του μουσείου, δεδομένου ότι 

έχουν την τεχνογνωσία και θα μπορούν να συμμετάσχουμε  σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 
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Προτεινόμενα άρθρα 

 

 

https://athjcom.gr/headlines/the-flavor-of-rhodes-paradise-

lost-recipe-saved/ 

 

 

 

https://momentmag.com/rhodes-75-year-anniversary-

jewish-deportation/  

 

 

 

https://blogs.timesofisrael.com/jewish-community-of-

rhodes-greece/ 

 

 

 

https://smartbitchestrashybooks.com/stuffwelike/still-kahal-

shalom-synagogue-rhodes-greece/ 

 

 

 

https://www.facinghistory.org/rescuers/selahattin-ulkumen 

 


