Alliance Israélite Universelle (Παγκόσμια Εβραϊκή Συμμαχία)
Η Alliance Israélite Universelle
(Παγκόσμια Εβραϊκή Συμμαχία)
είναι ένας διεθνής εβραϊκός
οργανισμός με έδρα το Παρίσι.
Η Συμμαχία ιδρύθηκε το 1860 από
τον Γάλλο πολιτικό Adolphe
Crémieux για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Η οργάνωση προωθεί τα ιδανικά της
εβραϊκής αυτοάμυνας και αυτάρκειας μέσω της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής ανάπτυξης. Έγινε για τη δημιουργία σχολών γαλλικής
γλώσσας για εβραιόπουλα σε όλη τη Μεσόγειο, το Ιράν και την
Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα.
Το σύνθημα της οργάνωσης είναι η εντολή των εβραϊκών γραφών «Όλοι
οι Εβραίοι είναι υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλο».
Οι στόχοι της Συμμαχίας ήταν να εργαστούν παντού για τη χειραφέτηση
και την ηθική ανύψωση των εβραίων. Να υποστηρίξει αποτελεσματικά
τους εβραίους στις χώρες όπου υπέφεραν από τον αντισημιτισμό και να
ενθαρρύνει την εκπαίδευση και τις εκδόσεις.
Σταδιακά, ο οργανισμός άρχισε να αναπτύσσεται ως παγκόσμιος
οργανισμός. Κατά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς της,
δημιούργησε δίκτυο σχολείων στη Μεσογειακή Λεκάνη όπου
παρακολούθησαν
χιλιάδες
παιδιά εβραίων.
Από το 1865 και μετά, τα
σχολεία του άρχισαν να
λειτουργούν σε δέκα εβραϊκές
κοινότητες στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα σπουδών των
σχολείων του ήταν στην διάθεση των κοινοτικών ηγετών καθώς και των
επιτροπών γονέων για την επιλογή των θεμάτων, με σύγχρονες

μεθόδους από έμπειρους δασκάλους ώστε η διδασκαλία των Εβραϊκών
και της ιστορίας του Εβραϊσμού να φτάνει στο ανώτατο επίπεδό της.
Στη Ρόδο η εκπαίδευση των αγοριών είχε παραχωρηθεί σε ιδιωτικούς
δασκάλους, που συνήθως απασχολούνταν από μια ομάδα οικογενειών.
Το 1882, ο Μωυσής Φράνκο, ο οποίος ήταν επίσης ο Γάλλος
αντιπρόξενος στη Ρόδο, άνοιξε τη σύγχρονη σχολή Progress όπου οι
μαθητές διδάσκονταν εβραϊκά, τουρκικά και γαλλικά. Η σχολή αυτή
έκλεισε μετά από πέντε χρόνια λόγω έντονης αντίρρησης από τους
ντόπιους ραβίνους. Παρόμοιες προσπάθειες είχαν την ίδια τύχη.
Το 1864 χτίστηκε ένα νέο σχολείο «Talmud Torah» με τη χρηματοδότηση
του Γάλλου βαρόνου Jacob James Rothschild. Ονομάστηκε «Bet Yakov»
«το Σπίτι του Ιακώβ» παίρνοντας το όνομα του δωρητή.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1900 το σχολείο συνδέθηκε με την Alliance
Israélite Universelle - Παγκόσμια Εβραϊκή Συμμαχία.
Σαράντα χρόνια αργότερα, ο γιος
του, ο βαρόνος Edmond Rothschild
επισκέφθηκε τη Ρόδο με τη σύζυγό
του. Βλέποντας τα προβλήματα της
κοινότητας,
δώρισαν
15000
φράγκα για την κατασκευή
σχολείου στη Ρόδο. Το σχολείο
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1904.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα
σχολεία στη Ρόδο, στο σχολείο φοιτούσαν όχι μόνο αγόρια αλλά και
κορίτσια.
Λόγω των ανώτερων μεθόδων διδασκαλίας τους, το σχολείο της
Συμμαχίας προσέλκυσε όχι μόνο παιδιά εβραίων αλλά και μερικούς μη
εβραίους μαθητές.
Στα σχολεία της Συμμαχίας η διδασκαλία ήταν στα Γαλλικά. Ο στόχος
ήταν να απελευθερωθούν τα παιδιά από τη φυλακή της γλώσσας του
σπιτιού τους (τα ισπανοεβραϊκά - λαντίνο ) και την απομόνωση στην
οποία ζούσαν και να φέρουν τη νεολαία της κοινότητας στα ακαδημαϊκά
πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης.

Τον Ιούνιο του 1917 οι Ιταλοί αποφάσισαν ότι όλα τα σχολεία στη Ρόδο τουρκικά, ελληνικά και εβραϊκά - θα ήταν πλέον υπό τον έλεγχο ενός
Ιταλού γενικού επιθεωρητή.
Το
σημείο
καμπής
στην
ιταλοποίηση
της
Ρόδου
ακολούθησε τη δεύτερη συνθήκη
της Λωζάνης 1923-1924. Οι
διευθυντές των σχολείων της
Συμμαχίας απολύθηκαν. Το όνομα
των εβραϊκών σχολείων άλλαξε σε
"Scuole
Israelitiche
Italiane"
«Ιταλικό Εβραϊκό Σχολείο».

