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Η Λουκία Μοντιάνο-Σουλάμ  γεννήθηκε 

στη Ρόδο στις 4 Μαρτίου 1923. Το τέταρτο 

παιδί της οικογένειας Μοντιάνο, μιας από 

τις πιο αξιοσέβαστες οικογένειες της 

Ρόδου, που καταγόταν  από τη 

Θεσσαλονίκη. 

Η ζωή της οικογένειας Μοντιάνο ήταν 

ήσυχη μέχρι το 1943, όταν οι Γερμανοί 

κατέλαβαν τη Ρόδο μετά την πτώση του 

Μουσολίνι. Το 1944 (προς το τέλος του 

πολέμου στα Βαλκάνια), οι Γερμανοί μετέφεραν όλο τον εβραϊκό πληθυσμό της Ρόδου, 

συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας Modiano, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 

Άουσβιτς, όπου η Λουκία έχασε όλη την οικογένειά της, εκτός από τον ξάδελφο της Σάμυ 

Μοντιάνο . 

Η Λουκία επέζησε από το Άουσβιτς  και μετά το τέλος  του πολέμου,  αφού  πέρασε τρία 

χρόνια σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στην Ιταλία, επέστρεψε στο σπίτι της στη Ρόδο. Από 

όλους τους Εβραίους της Ρόδου που επέζησαν,  ήταν η μόνη που επέστρεψε. Οι υπόλοιποι 

επιζώντες επέλεξαν να  ξεκινήσουν μια νέα ζωή  σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. 

Αφού επέστρεψε στη Ρόδο, η Λουκία συνάντησε τον Μοσέ Σουλάμ, που ήταν και αυτός 

Ροδίτης. Ο Μοσέ  είχε καταφέρει να δραπετεύσει στην Τουρκία όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν 

τη Ρόδο και να ενταχθεί στο συμμαχικό στρατό.  

Η Λουκία και ο Μοσέ  παντρεύτηκαν και απέκτησαν τρία κορίτσια: τη Bulisa, την Gracia και 

τη Diana . Αργότερα, απέκτησε επτά εγγόνια καθώς και δεκατέσσερα δισέγγονα 

 Η Λουκία πάντα  έλεγε ότι η οικογένεια που δημιούργησε ήταν η εκδίκηση της προς τους 

Ναζί, οι οποίοι είχαν ξεκληρίσει την οικογένειά της. 

Στη Ρόδο, η Λουκία και ο Μοσέ  φρόντιζαν την συναγωγή "Σαλώμ", η οποία είναι σχεδόν το 

τελευταίο απομεινάρι  της ένδοξης εβραϊκής κοινότητας της Ρόδου. 



Το 1982, ο Mοσέ Σουλάμ  πέθανε ξαφνικά. Η Λουκία, μια νεαρή χήρα 57 ετών έμεινε μόνη 

όταν οι τρείς κόρες της μετανάστευσαν  στο Ισραήλ. Η Λουκία επέμενε να φροντίζει  τη 

συναγωγή,  αρνούμενη να  μεταβεί στο Ισραήλ για να ζήσει με τα παιδιά της.  

Όλα  αυτά τα χρόνια  στη συναγωγή, μοιράστηκε ιστορίες με πολλούς επισκέπτες. Ήταν ο 

τρόπος της να τιμήσει αυτούς που χάθηκαν και να τους γνωστοποιήσει τα γεγονότα.  

Όλοι που γνώρισαν τη Λουκία γοητεύονταν  από την καλοσύνη και την ειλικρίνειά της. Ήταν 

πάντα  χαμογελαστή και χαρούμενη παρά τις δυσκολίες που είχε υποστεί. Οι Ροδίτες γείτονες 

και φίλοι της, την αγαπούσαν και την εκτιμούσαν.   

Στις 2 Απριλίου 2010 σε ηλικία 87 ετών, η Λουκία πέθανε έχοντας στο πλευρό της τις τρεις 

κόρες της, που ήταν μαζί της στις τελευταίες της στιγμές. 

Ας αναπαύεται εν ειρήνη. 

 


