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Η Συναγωγή Kahal Kadosh Shalom 

 

Η χρονιά που πέρασε! 
  

 Άλλη μία χρονιά πέρασε με επιτυχία. 

Άνθρωποι από όλον τον κόσμο 

επισκέφτηκαν το νησί μας, την 

Κοινότητα μας, την Συναγωγή μας, για 

να γνωρίσουν την ιστορία μας, για να 

έρθουν πάλι σε επαφή με τις ρίζες τους, 

να γιορτάσουν ένα σημαντικό γεγονός  

Κάθε χρόνο ανάμεσα στους χιλιάδες 

επισκέπτες ξεχωρίζουν και οι απόγονοι 

είτε των οικογενειών που έφυγαν νωρίς και γλύτωσαν είτε των ανθρώπων που 

επέζησαν. Όλοι αυτοί η άνθρωποι έρχονται εδώ, στη συναγωγή Καχάλ Καντός 

Σαλώμ   και στο Εβραϊκό Μουσείο μας,  για να έρθουν πάλι σε επαφή με τις 

ρίζες τους. Να μάθουν περισσότερα πράγματα για την κληρονομιά τους, τις 

παραδόσεις τους..... Αναζητούν πληροφορίες για συγγενείς  που έχασαν νωρίς, 

μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες μαζί μας. Κάθε χρόνο και αυτοί και εμείς 

μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για αυτήν την πλούσια  «κληρονομιά» που 

άφησε πίσω της η πρώην Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου.  

Όπως πέρσι έτσι και φέτος φιλοξενήσαμε ανθρώπους που έδωσαν ξανά ζωή 

στη Συναγωγή και μας χάρησαν χαρούμενες και αξέχαστες στιγμές με τους 

εορτασμούς τους, το  ήθος τους και το σεβασμό τους στην ιστορία μας. 

Σκοπός αυτού του ενημερωτικού μας φυλλαδίου είναι να μοιραστούμε μαζί 

σας τα όσα συνέβησαν την χρονιά που μας πέρασε. 

Σκοπός αυτού του ενημερωτικού μας φυλλαδίου είναι να μοιραστούμε μαζί 

σας τα όσα συνέβησαν την χρονιά που μας πέρασε. 
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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016 

Πρόγραμμα ανασκαφών του καθηγ. Richard Freund, Πανεπιστήμιο Hartford, ΗΠΑ 

 

Tον Ιανουάριο κατέφτασε για δεύτερη φορά στη Ρόδο μια 

ομάδα Αμερικανών επιστημόνων, που έφερε μαζί της 

ειδικό τομογράφο εδάφους, με δυνατότητα 

απεικόνισης όλων όσων υπάρχουν θαμμένα σε βάθος 

μέχρι 15 μέτρα !!  Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο 

καθηγητής Richard Freund, διευθυντής του Maurice 

Greenberd Center και καθηγητής Εβραϊκής Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου του Χάρτφορντ των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Μαζί του ήρθαν ερευνητές και 

εξειδικευμένοι γεωφυσικοί προκειμένου να 

προχωρήσουν σε σειρά ερευνών σε διάφορα σημεία της 

Μεσαιωνικής Πόλης. Το πιο σημαντικό είναι πως μαζί με την αποστολή, θα 

καταφτάσει στο νησί ένας ειδικός τομογράφος εδάφους, 

όμοιος με εκείνον που χρησιμοποιούν οι εταιρείες 

πετρελαιοειδών για τον εντοπισμό ορυκτών κοιτασμάτων. Ο 

τομογράφος αυτός, μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό θα 

χρησιμοποιηθεί για να γίνει καταγραφή σημείων ειδικού 

ενδιαφέροντος, όπως είναι το Παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου, η βυζαντινή οχύρωση δίπλα από το παλιό 

τουρκικό σχολείο (μπροστά στο Παλάτι), 

ερείπια της ελληνιστικής οχύρωσης (όπου 

συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον για τον Κολοσσό).Η 

αρχαιολογική υπηρεσία είναι ήδη ενήμερη για τη 

δραστηριότητα της επιστημονικής ομάδας, η οποία είχε 

βρεθεί στη Ρόδο και τον περασμένο Ιανουάριο 

προκειμένου να προχωρήσει σε σειρά γεω-ιστορικών 

ερευνών στην παλιά εβραϊκή συναγωγή της Ρόδου (που βρισκόταν 

απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος της Μεσαιωνικής Πόλης). 

αποδέχθηκαν το αίτημα – πρόκληση και προχώρησαν σε σειρά ερευνών (με το 

ραντάρ εδάφους)...Όλα ξεκίνησαν από το συνέδριο που έγινε το 2014 στη Ρόδο για 

τις εκδηλώσεις των 70 χρόνων από τον εκτοπισμό των Εβραίων της ρόδου. Κύριά 

τους αποστολή είναι να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την παρουσία των Εβραίων 

της Ρόδου. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2017και θα επεκταθούν και  στο πάρκο 

που ξεκινάει από το λιμάνι της Ακαντιάς και εκτείνεται μέχρι τον Αγιο Φραγκίσκο. 

Σε εκείνο το πάρκο υπήρχε ένα μεγάλο εβραϊκό νεκροταφείο, το οποίο με εντολή του 

Ιταλού διοικητή Ντε Βέκκι μεταφέρθηκε στην περιοχή του Κορακόνερου.  
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 

 

 

       Ο καθηγητής Richard Freund οργάνωσε  εκπαιδευτικό 

ταξίδι στη Ρόδο καθηγητών και φοιτητών του τμήματος 

Εβραικών και Αρχαιολογικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Hartford  10-17 Μαρτίου 2016. 

 

 

  

Μερικά από τα μέρη που επισκέφτηκαν ήταν το Εβραϊκό νεκροταφείο της 

Ρόδου, η Συναγωγή της Κω, το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου, την ακρόπολη 

της Λίνδου, και έκανα Kabbalat Shabbat στην Συναγωγή μας 
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 1ο Λύκειο Ρόδου, Βενετόκλειο 

5ο  Δημοτικό Σχολείο Ρόδου 

Λύκειο Κρεμαστής 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

 

Τον Απρίλιο όπως και κάθε χρόνο δεχθήκαμε επισκέψεις 

από μαθητές τοπικών σχολείων, 

διαφόρων ηλικιών. Τους μιλήσαμε για 

την ιστορία της Συναγωγής και της 

Κοινότητα, συζητήσαμε μαζί τους και 

απαντήσαμε στις διάφορες ερωτήσεις 

τους.  

  

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2016 

YAD 2 - Κυνήγι Θησαυρού 

 Η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία μικρών αγγελιών 

του Ισραήλ διοργάνωσε φέτος  ένα κυνήγι θησαυρού για 

τους υπαλλήλους της.  Το κυνήγι θησαυρού 

περιελάμβανε και ερωτήσεις σχετικά με την Συναγωγή 

και την παλιά εβραϊκή συνοικία.  Η  νικήτρια ομάδα 

κέρδισε πλούσια δώρα σε δωροεπιταγές. 
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Διάλεξη καθηγ. Anthony McElligott 

 

Το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνεργασία της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου οργάνωσε διάλεξη 

του καθηγητή  ιστορίας του πανεπιστημίου 

Limerick της Ιρλανδίας,  Anthony McElligott σε 

ερωτήματα για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της 

Ρόδου. 

Τη διάλεξη ακολούθησε ένα σεμινάριο όπου οι 

ενδιαφερόμενοι συζήτησαν τη διάλεξη του 

καθηγητή και είχαν την ευκαιρία να απαντηθούν 

πολλά από τα ερωτήματα τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

 

Μέλη  της οργάνωσης Joint από την 

Αυστραλία επισκέφθηκαν την κοινότητά μας 

τον Ιούνιο  και ξεναγήθηκαν στο Εβραικό 

Νεκροταφείο ,τη Συναγωγή, το Μουσείο και 

πραγματοποίησαν ξενάγηση στην εβραική 

συνοικία της Ρόδου. Η Κοινότητα προσέφερε 

γλυκά και αναψυκτικά στο γκρούπ στο χώρο 

της αυλής της βιβλιοθήκης. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

Στις 7 Ιουλίου γιορτάσαμε στη Συναγωγή μας το 

μπαρ-μιτσβα του David  Levy. 

H  οικογένεια  με καταγωγή από τη Ρόδο ζει στο 

Cape Town ήρθαν στη Ρόδο με 180 

προσκεκλημένους  φίλους και συγγενείς να 

γιορτάσουν το γεγονός τιμώντας την ιστορία της 

Κοινότητας και της οικογενείας. 

 

Στις 8 Ιουλίου  η Tori Josman από την Αυστραλία  γιόρτασε το 

μπατ-μίτσβα της στη Ρόδο τιμώντας τους παππούδες της  και 

την οικογένεια Habib  από τη μεριά της μητέρας  της. 

 

 

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου και την 

Πέμπτη 14 Ιουλίου φιλοξενήσαμε  2 

γκρουπ προσκόπων από την Γαλλία.  

Τους ξεναγήσαμε στο χώρο της 

Συναγωγής και του Μουσείου και με 

τη συμμετοχή τους τελέσθηκε η 

λειτουργία της Παρασκευής. 

 

 

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου είχαμε διπλή γιορτή. Η 

οικογένεια  Spector γιόρτασαν στη Συναγωγή 

μας το μπατ-μιτσβα της Sydney και το μπαρ-

μιτσβα του Jack. 

Η οικογένεια ήρθε από το Irvine της California  

στη Ρόδο με τους συγγενείς να τιμήσει τον τόπο 

καταγωγής των παππούδων από την μεριά της 

μητέρας Natasha Spector, της γιαγιάς  Rosy 

Alhadeff  και του παππού Victor Algranti . 
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Επέτειος γάμου 

Η Sarah και ο Jacque Laredo διάλεξαν την συναγωγή μας για να γιορτάσουν 

την χρυσή επέτειο του   γάμου τους με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.   

 

 

Ημέρες Μνήμης 

22-24 Ιουλίου. 

Οι εκδηλώσεις για τον εκτοπισμό των 

Εβραίων της Ρόδου και της Κω 

περιελάμβαναν όπως κάθε χρονιά λειτουργία 

για το  Σαμπάτ , δείπνο και την επίσημη 

εκδήλωση Μνήμης  και την κατάθεση 

στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. 

 

Επίσης το Σάββατο βράδυ δόθηκε  μία μοναδική 

παράσταση  από το  χορευτικό  συγκρότημα 

παραδοσιακών χορών του Δήμου της Χάιφα «Halleluya 

Dance Group»   

  

Την δε  Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016 προβλήθηκε  η 

πολυβραβ ευμένη ταινία "Ο Γιος του Σαούλ» 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016 

 

Στις 18 Αυγούστου επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε  στην Συναγωγή μας και το 

Μουσείο μας ο Moïse Katumbi  συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Carine 

Katumbi. 

O Moise Katumbi  είναι Ροδίτικης καταγωγής , 

είναι υιός του Nissim Soriano που μετανάστευσε 

στο Κονγκό  από τη Ρόδο  το 1938. 

Εκλέχθηκε ως ο πρώτος 

δημοκρατικά εκλεγμένος 

Κυβερνήτης  της επαρχίας 

Κατάνγκα τον Ιανουάριο του 2007 με  94 ψήφους σε 

σύνολο 102. 

 Η διακυβέρνηση Katumbi έχει πιστωθεί με την  

οικονομική ανάκαμψη της επαρχίας μέσω των 

ενεργειών του και των αποφάσεων που έλαβε. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2015,ο Moise Katumbi παραιτήθηκε  από κυβερνήτης και 

είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές του Κονγκό. 

 

 

Δωρεές 

 Τα αδέλφια Salvatore και Esther Franco δώρισαν στη Συναγωγή μας 

καινούργιο κάλυμμα για το βήμα και για τα δυο εχάλ  στη μνήμη των 

γονιών τους και του αδελφού τους. 

 

 Ο  Ilan Charcon επίσης  χάρισε στη μνήμη  του πατέρα του Moshe  

Charcon( Sciarhon) καινούργια  καλύμματα και κιπότ. 

 

 

 Ο. Matityho Shlomo   είχε την ευγενική καλοσύνη να μας προσφέρει 

20 βιβλία προσευχής για τη Συναγωγή μας 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 

Φέτος όπως και πέρσι ακόμα ένα κυνήγι Θησαυρού στη Συναγωγή μας. 

Δικηγόροι από διάφορες δικηγορικές εταιρίες του Ισραήλ πήραν μέρος. 

Έπαθλο: ? 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 Στις 8 Σεπτεμβρίου δεχθήκαμε επίσκεψη από το 

«Σπίτι της Ευρώπης». Άτομα νεαρής ηλικίας 

από διάφορα κράτη της Ευρώπης μας 

επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στον χώρο της 

Συναγωγής και του Μουσείου. 
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Μερικές ακόμα φωτογραφίες από διάφορα γκρουπ που μας επισκέφθηκαν 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

Rosh Hashanah and Yom Kippur 

Στη Συναγωγή μας στη Ρόδο, τελέστηκαν οι λειτουργίες όλες τις ημέρες 

των εορτών (Σεπτέμβρη και Οκτώβρη). Πάνω από 100 άτομα, φίλοι και 

απλοί επισκέπτες, γιόρτασαν μαζί μας. Υποδεχθήκαμε το νέο έτος με 

μεγάλη χαρά, ευχόμενοι υγεία και ευτυχία σε όλους! 

 

 

 

 

 

Yom Kippur  
Rosh Hashanah  



                                                                                                ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 2016 
 

11 
 

SUKKOT 

Μετά από πολλά χρόνια φτιάξαμε και τη δική μας Sukkah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Simchat Torah μετά από χρόνια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Η σεζόν τελείωσε, αλλά ακόμα και τους χειμερινούς μήνες οι επισκέψεις 

ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μάθουν για την ιστορία του τόπου μας 

δεν σταματούν! 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους και φέτος μας 

επισκέφθηκαν, τους για χρόνια φίλους μας, τους απογόνους των Ροδιτών 

Εβραίων αλλά και τους απλούς επισκέπτες μας για τις χαρές που μας 

πρόσφεραν και την αγάπη που έδειξαν για την Συναγωγή 

μας!!!!!Ξεπεράσαμε και φέτος τους 20.000 επισκέπτες την καλοκαιρινή 

περίοδο. 

 

Μία ακόμα γεμάτη χρονιά πέρασε και ευχόμαστε και η επόμενη που θα 

έρθει να γεμίσει την Συναγωγή και το Μουσείο μας με ανθρώπους που 

αγαπούν αυτό το μέρος και το στηρίζουν! 

 

Ραντεβού την επόμενη σεζόν! 

 


