
Τα Γεγονότα του 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ντοκιμαντέρ για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στο νησί της Ρόδου 
 

 
 

Οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ρόδου με την καθοδήγηση της 

καθηγήτρια των θρησκευτικών  κας Ιωάννας Κλιάρη, 

βιντεοσκόπησαν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ βασισμένο στις τρεις 

μονοθεϊστικές θρησκείες στο νησί της Ρόδου. 

Το ντοκιμαντέρ αυτό περιλαμβάνει την ιστορία της 

Εβραϊκής Κοινότητας Ρόδου. Έχει τίτλο: "Ρόδος, η 

Μικρή Ιερουσαλήμ". Περιέχει στιγμιότυπα από τη 

Συναγωγή και το Μουσείο. 

                                                          Είναι διαθέσιμο στο YouTube στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

  https://www.youtube.co m/watch?v=CqzYhH3jOKE 



  

Μάιος 
 
Με αφορμή την περιοδική έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου 

Ελλάδος με τίτλο «Κρυμμένα παιδιά στην Κατεχόμενη 

Ελλάδα», τον Οκτώβριο του 2017, στο Κατάλυμά της Γαλλίας 

στη Ρόδο, η Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου σε συνεργασία με το 

τμήμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, 

πραγματοποίησε έναν διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος. 

Τα παιδιά καλούνταν να γράψουν ένα διήγημα μυθοπλασίας 

βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα.  

 

Οι νικητές του διαγωνισμού ήταν: 

 

1. ΠΟΛΟΥ Κωνσταντίνα - Γυμνάσιο ΛΤ Αστυπάλαιας 

 

2. ΓΚΟΓΚΟΥ Κλειώ - 5ο Γυμνάσιο Ρόδου και 

 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλεξάνδρα Νεκταρία – 4ο Γυμνάσιο Ρόδου. 

 

Ο τίτλος του διηγήματος που κέρδισε στο διαγωνισμό είχε τον τίτλο: «Από τα κόκκαλα 

βγαλμένη», στίχος του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος. 

 

 

 

 

Ιούνιος 
 
 
 

 Το Μπαρ- Μίτσβα του Ben Alhadeff 

 

 
Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου, στη Συναγωγή Kahal Shalom, η 

οικογένεια του Deon Alhadeff γιόρτασε την ενηλικίωση του γιου 

τους, Ben. Η οικογένεια επέλεξε τη Συναγωγή μας για να τιμήσει 

την καταγωγή της από το νησί της Ρόδου. Συγγενείς από διάφορα 

μέρη του κόσμου τους τίμησαν με την παρουσία τους  αυτό το 

χαρούμενο γεγονός. 

 



  

 

 
Επίσκεψη της Marcia Ikonomopoulos και της οικογένειας Matza από το 

Πόρτλαντ 
 

Η Marcia Ikonomopoulos, διευθύντρια του μουσείου Kehila 

Kedosha Janina, μαζί με την οικογένεια Matza από το Portland 

επισκέφθηκαν την Συναγωγή της Ρόδου, το Εβραϊκό Μουσείο 

Ρόδου και το Εβραϊκό Νεκροταφείο. Ξεναγήθηκαν από τον κ. 

Isaac Habib στην Εβραϊκή Συνοικία και συνάντησαν τον 

επιζώντα κ. Σάμι Μοντιάνο. Σκοπός του ταξιδιού τους ήταν 

να γνωρίσει η νέα γενιά της οικογένειας, τις ροδίτικες ρίζες 

της.  

. 

 

 

 

 

 
Η Ορχήστρα Νέων του Landsberg 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής 

μαθητών του Μουσικού σχολείου Ρόδου και του 

Μουσικού Σχολείου Landsberg/Lech της 

Βαυαρίας, η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου σε 

συνεργασία με το Οικουμενικό Κέντρο της Ρόδου, 

πραγματοποίησε μουσική εκδήλωση στον χώρο 

της Συναγωγής και του Μουσείου την Κυριακή 3 

Ιουνίου. 

 



 

                                                                                

 

Η ορχήστρα νέων του Landsberg ερμήνευσε το «Kol 

Nidre», σε σύνθεση του Max Bruch, καθώς και άλλα 

γνωστά εβραϊκά τραγούδια. 

Γερμανίδα εθελόντρια στο ίδρυμα «Άγιος Ανδρέας» 

μίλησε για την διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα 

σχολεία της Γερμανίας. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν       

  στον χώρο της Συναγωγής και του Μουσείου. 

 

 

 

 

 

 

 
Ιούλιος 

Το Μπαρ- Μίτσβα της Chiara Franco  

 
 

Στις 6 Ιουλίου 2018 η οικογένεια 

του Isy Franco από το Κέιπ 

Τάουν, με ροδίτικες ρίζες, μαζί 

με συγγενείς και φίλους από 

διαφορετικά μέρη του κόσμου 

γιόρτασαν την ενηλικίωση της 

κόρης τους Chiara στη Συναγωγή 

μας. Ήταν μία ωραία και απλή  

 τελετή. Μετά την ενηλικίωση   

ακολούθησε η λειτουργία του  Kabbalat Shabbat 

 

 

Εκδηλώσεις Μνημης  
 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου πραγματοποίησε τις φετινές 

εκδηλώσεις Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ρόδου και 

της Κω από τις 23 έως 25 Ιουλίου 2018. 

 

 Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου προβλήθηκε η ταινία «Ο λαβύρινθος της   

 σιωπής» με μεγάλη συμμετοχή θεατών. Η βραβευμένη ταινία του  

 Τζούλιο Ρικιαρέλι είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και  

 ξετυλίγει τον μίτο της αλήθειας για την αποκατάσταση της ιστορίας, για  

 την μεταπολεμική άρνηση των Γερμανών να παραδεχθούν και να  

 αποδεχθούν τις ευθύνες τους για το Ολοκαύτωμα. 



Jewish Community of Rhodes 2018 

 
 Την Τρίτη 24 Ιουλίου, το πρωί, στο Εβραϊκό Νεκροταφείο της Ρόδου έγινε η καθιερωμένη Ασκαβά   

 για τα μέλη της Κοινότητας και τους ροδίτες επισκέπτες του εξωτερικού από τον Σοφολογιώτατο  

 Ραβίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν.  

 Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος για την πύρινη λαίλαπα που  

 προκάλεσε την απώλεια δεκάδων ανθρώπων και κατέκαψε την Αττική, η Ισραηλιτική Κοινότητα  

 Ρόδου αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη συναυλία «Από τον Αττίκ στον Γούναρη» με 

τον Δαυίδ Ναχμία. 

  Το πρωί της Τετάρτης 25 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 

η επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή από τον 

Ραβίνο Αθηνών κ. Γκάμπριελ Νεγρίν.  

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 

Δήμου και της Περιφέρειας, της Γερμανικής   

 εκκλησίας, της Μητρόπολης, οι Πρόξενοι της  

       Τουρκίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας στη Ρόδο, 

η Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ισραήλ Σαουσάν Χασσόν, ο Αστυνομικός Διευθυντής 

Δωδεκανήσου, ο Λιμενάρχης και ο Διοικητής ταγμάτων εθνοφυλακής και εκπρόσωποι 

Εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανισμών. Εκ μέρους 

του ΚΙΣΕ συμμετείχαν: ο Β΄ Αντιπρόεδρος Μόρις 

Μαγρίζος ο οποίος απηύθυνε και σύντομη 

προσφώνηση, και ο Γεν. Ταμίας ΚΙΣΕ Δανιήλ 

Μπεναρδούτ.  

Η ερμηνεύτρια Ίρις Μαυράκη, της οποίας η 

μητέρα ήταν εβραία από την Αυστρία, ερμήνευσε 

το κομμάτι «Arvolés Yoran Por Luvias», στη 

μνήμη της μητέρας της και για την 80η επέτειο της προσάρτησης της Αυστρίας στο Γερμανικό 

Ράιχ, το 1938. 

Η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Άντζη 

Σαλταμπάση, συγγραφέας του βιβλίου «Μπερλίν». 

 

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 

Ολοκαυτώματος. 

Μετά την κατάθεση η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου 

παρέθεσε γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της 

Μεσαιωνικής Πόλης στους επίσημους καλεσμένους 

της και στους Ροδίτες του εξωτερικού. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Δωρεά της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου υπέρ των πυρόπληκτων της 

Αττικής 

 

Συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος, τη μεγάλη οδύνη και την ανείπωτη θλίψη για την πύρινη 

λαίλαπα που προκάλεσε την απώλεια δεκάδων ανθρώπων και κατέκαψε την Αττική, η 

Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου προχώρησε στην κατάθεση δωρεάς 1000€ στον ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό που δημιούργησε η Ελληνική Κυβέρνηση. 

Η σκέψη μας είναι στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και περνούν δύσκολες 

στιγμές. Ευχόμαστε δύναμη στους πληγέντες και ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων. 

 

Αύγουστος 

 
 

Τρεις γενιές στη Ρόδο 
 

 

 

Στις αρχές Αυγούστου η οικογένεια της Deborah 

Krantzman ήρθε στη Ρόδο για μία μέρα κάνοντας 

κρουαζιέρα στο Αιγαίο, με σκοπό να γιορτάσει τα Μπαρ 

Μίτσβα του μικρού τους γιου, Drew 13 ετών, του 

πεθερού της, Merle Krantzman 90 ετών, του κουνιάδου 

της, Steve Krantzman 56 ετών και του ανιψιού της 

Stephen Krantzman 23 ετών.  

Το γεγονός αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την οικογένεια να γίνει 

στην Ρόδο καθώς η προγιαγιά του Drew, Behora Alhadeff, ήταν 

Ροδίτικης καταγωγής. Την τελετή τέλεσε ο Ραβίνος Αθηνών 

Γκαμπριέλ Νεγρίν. 

Τρεις γενεές, «Le Dor ve Dor», από γενιά σε γενιά, όπως 

είχαν κάνει οι πρόγονοί τους για χιλιετίες, επιθυμώντας να 

ενισχύουν και να επιβεβαιώσουν τους δεσμούς τους με τη 

Ρόδο και την Κοινότητά μας. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Η οικογένεια Bomse  από το Maryland 

 
Η τελετή του Μπαρ ή του Μπατ Μίτσβα είναι η 

μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 

Είναι ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή κάθε παιδιού και 

συμβάλλει στην ενίσχυση της θρησκευτικής του 

ταυτότητας. 

Η οικογένεια Bomse, από το Maryland των ΗΠΑ, μαζί 

με φίλους της οικογένειας, γιόρτασαν στις 17 Ιουλίου το 

Μπατ Μίτσβα της κόρης τους Emma μαζί μας. 

Μας τιμά ιδιαίτερα η επιθυμία όλων των οικογενειών που 

αποφασίζουν να τελέσουν στη Συναγωγή μας ένα τόσο 

σημαντικό και χαρμόσυνο γεγονός. 

Η συγκίνηση των λίγων φίλων, συγγενών και της οικογένειας που παρακολούθησαν την 

τελετή ήταν εμφανής. Ακολούθησε γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της πόλης όπου ήταν 

καλεσμένοι και μέλη της Κοινότητας. 

Για ακόμη μια φορά συνδέσαμε τις χαρούμενες στιγμές με τις παραδόσεις της θρησκείας μας 

αλλά και το παρελθόν με το μέλλον. 

 

 Το Μπαρ – Μίτσβα του Caden Bialow 

 

Η οικογένεια του Todd Bialow από το New 

Jersey, μαζί με 23 άτομα του στενού 

οικογενειακού τους κύκλου, γιόρτασαν στις 

16 Ιουλίου το Μπαρ Μίτσβα του μικρότερου 

γιου τους, Caden. Ήταν μία ωραία και σεμνή 

τελετή στην οποία συμμετείχαν και μέλη της 

Κοινότητάς μας. Ακολούθησε μία μικρή 

γιορτή σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής 

με μαθήματα ροδίτικων παραδοσιακών και 

ελληνικών χορών, πολύ κέφι και σπάσιμο 

πιάτων! 

 

 

 
 



 

 
Ντοκιμαντέρ 

 
  Συντελεστές του τηλεοπτικού ιταλικού καναλιού RAI UNO 

στις αρχές Αυγούστου, επισκέφθηκαν τον χώρο μας, πήραν 

συνέντευξη από τον κ. Σάμι Μοντιάνο, επιζώντα του 

Ολοκαυτώματος και βιντεοσκοπήσαν πλάνα από τον χώρο 

της Συναγωγής και την πλατεία των Εβραίων Μαρτύρων για 

το τηλεοπτικό πρόγραμμα «ULISSE».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ο σκηνοθέτης Γιάννης Ιωάννου, από την Κύπρο μαζί με Αυστραλούς συναδέλφους 

του, στα πλαίσια της παραγωγής ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ για την μετακίνηση 

λαών και πληθυσμών στη Μεσόγειο, συνομίλησαν με τον κ. Σάμι Μοντιάνο και 

κατέγραψαν την προσωπική του ιστορία. Ξεναγήθηκαν στον χώρο της Συναγωγής και 

της Εβραϊκής Συνοικίας από την Διευθύντρια κα Κάρμεν Κοέν. Ένα μεγάλο μέρος 

του ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στους Σεφαραδίτες και την ιστορική τους πορεία. 

 

Παρουσίαση του βιβλίου Villa of Secrets της Patricia Wilson στη Ρόδο  
 

 

 

Το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, πραγματοποίησε την 

1η Αυγούστου την παρουσίαση του βιβλίου «Villa of Secrets» της Βρετανίδας 

συγγραφέας Patricia Wilson, σε συνεργασία με το Υπο – Προξενείο  της 

Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο και την Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου. Η ιστορία 

λαμβάνει χώρα στη Ρόδο και αναφέρεται στη δραματική απέλαση των Εβραίων 

της Ρόδου στο Άουσβιτς το 1944. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
Συνδυάζει μυστήριο, αγωνία, συμπόνια. Τα οικογενειακά 

μυστικά αποκαλύπτονται με εντυπωσιακό τρόπο στο τέλος του 

μυθιστορήματος. Η συγγραφέας, Patricia Wilson, είναι από το 

Λίβερπουλ. Αφού αποσύρθηκε από επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στην Αγγλία ήρθε στην Ελλάδα, αρχικά στην 

Κρήτη, και τον τελευταίο καιρό ζει στη Ρόδο. Το πρώτο της 

βιβλίο “Island of Secrets” κυκλοφόρησε το 2017 και γρήγορα 

έγινε ένα από τα best sellers του Amazon. Τον Φεβρουάριο του 

2018 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της "Villa of Secrets" 

και ήδη έχει από τις καλύτερες πωλήσεις στο Amazon. Όπως είπε 

η συγγραφέας, η Ρόδος με την ιστορία της, τα όμορφα τοπία και τους ανθρώπους της, ήταν 

μια μεγάλη έμπνευση για εκείνη. Οι ιστορίες που άκουσε από ανθρώπους στο Παραδείσι (ένα 

χωριό κοντά στην πόλη της Ρόδου), όπου κατοικεί, της έδωσαν την ώθηση για να αρχίσει να 

ψάχνει την ιστορία του νησιού και τελικά να γράψει το βιβλίο της “Villa of Secrets”. Το νέο 

βιβλίο αποτυπώνει την ταραχώδη ιστορική περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που είναι 

ορατή στους ανθρώπους και τα μνημεία στα σοκάκια της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Το 

βιβλίο είναι ένα ιστορικό βιβλίο μυθοπλασίας που βασίζεται στην απέλαση των Εβραίων της 

Ρόδου. Η πρόξενος της Βρετανίας κα Ράνια Κοσιώρη και η μεταφράστρια κ. Ελευθερία 

Μπινίκου μίλησαν για το βιβλίο. 

 

 

Επισκέψεις Πανεπιστημίων 

 

Φοιτητές από το Northeastern University και φοιτητές του ΔΙΚΕΜΕΣ (Διεθνές Κέντρο 

Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών - μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προωθεί 

τη μελέτη του πολιτισμού της Ελλάδας), επισκέφτηκαν τη Συναγωγή της Ρόδου και το 

Μουσείο, όπου και ξεναγήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

 

Σεπτέμβριος 
 
 
 

Επίσκεψη του Γερμανού Πρέσβη της Αθήνας 

 

 

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου μάς τίμησε με την παρουσία του ο 

Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. 

Jens Plötner. 

Ο κ. Plötner, μαζί με τον πρόξενο της Γερμανίας στη Ρόδο κ. 

Δημήτριο Γιώρτσο, ξεναγήθηκαν στο χώρο της Συναγωγής 

«Shalom» από τον κ. Isaac Habib και του Εβραϊκού Μουσείου 

της Ρόδου. 

Ακολούθησαν συζητήσεις για τη συνεργασία της Πρεσβείας με 

την Κοινότητα σε διάφορα προγράμματα και τη συμμετοχή της Γερμανικής Πρεσβείας στις 

Εκδηλώσεις Μνήμης του 2019 για τα 75 χρόνια από την απέλαση των Ροδίων και Κώων 

Εβραίων. 

 

 

 
 Επίσκεψη της Lynn Schusterman 

 
Η Lynn Schusterman είναι Αμερικανίδα φιλάνθρωπος, 

συνιδρυτής και πρόεδρος του Οικογενειακού Ιδρύματος Charles 

και Lynn Schusterman και ιδρυτής πολλών φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Schusterman-Israel, το 

ROI Community και το Jerusalem Season of Culture. 

Μας επισκέφθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς της και εξέφρασε 

την ικανοποίηση της για την ξενάγηση και την φιλοξενία. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Το Μπατ – Μίτσβα της οικογένειας Nahman  
 

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, στη Συναγωγή Kahal Shalom, η οικογένεια του Steve Nahman 

γιόρτασε το Μπατ Μίτσβα της κόρης τους μαζί με τα 70ά γενέθλια της μητέρας του. 

Οι παππούδες του Steve Nahman είχαν παντρευτεί το 1934 στη Συναγωγή της Ρόδου, όπου μέλη της 

οικογένειας γιόρταζαν θρησκευτικές τελετές. Ήταν μία ωραία και σεμνή τελετή. Μετά την τελετή 

ακολούθησε η λειτουργία του Σαμπάτ. Το γιορταστικό δείπνο έγινε κάτω από τη Σουκά μας. 

Ανοιχτές Πόρτες 2018 
 

 

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, h Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου έλαβε 

μέρος, στην διοργάνωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Rhodes 

Riches, “Ανοιχτές Πόρτες». Η 

Συναγωγή Kahal Kadosh 

Shalom και το Εβραϊκό 

Μουσείο έμειναν ανοιχτά από 

τις 10:00 έως τις 18:00 και η 

είσοδος για όλους ήταν 

ελεύθερη. Η Κοινότητα παρείχε 

δωρεάν ξεναγήσεις στη Συναγωγή και την Εβραϊκή Συνοικία.  

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένο στην 

30η επέτειο της ένταξη της Ρόδου στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της Unesco, το 1988.  Η διοργάνωση «Ανοιχτές Πόρτες» 

ξεκίνησαν το 2010. Το 2018 ήταν η 9η φορά πραγματοποίησης της.  

Για την οργάνωση, συνεργάστηκαν με του Rhodes Riches , Η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Ρόδου και τα Γενικά Κρατικά Αρχεία Δωδεκανήσου.  

 
 
 
 
 
 
 



Οκτώβριος 

 Επίσκεψη του  Ehud’s Olmert 

 
Τον Οκτώβριο δεχθήκαμε την ξαφνική επίσκεψη του πρώην 

πρωθυπουργού του Ισραήλ, κ. Ehud Olmert.Ο πρώην πρωθυπουργός 

μαζί με τους συνεργάτες του, ξεναγήθηκαν στον χώρο της Συναγωγής 

και του Μουσείου και συζήτησε με την κα Κοέν, για επίκαιρα θέματα 

που απασχολούν το Ισραήλ, τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την 

αναβάθμιση των σχέσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα. 

 

 

 

 
 

 

 

Επίσκεψη ομοθρήσκων από το Σαν Ντιέγκο 

 

 

Στις 12 Οκτώβρη μας επισκέφθηκαν μέλη του Jewish 

Federation of San Diego. Ο Sam Amiel, παλιός φίλος 

της Κοινότητας έκανε τη λειτουργία του Σαμπάτ και 

ακολούθησε δείπνο στο οποίο συμμετείχαν και μέλη 

της Κοινότητας. Έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών 

δώρων. Την επομένη μέρα ξεναγήθηκαν στην 

Εβραϊκή Συνοικία. 

Η επίσκεψή τους ήταν μέρος ενός ταξιδιού με 

κατάληξη την Εβραϊκή Κοινότητα της Σόφιας, όπου είναι χορηγοί εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Το Μπαρ – Μίτσβα της οικογένειας Benatar 
 

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, στην Συναγωγή Kahal 

Shalom, η οικογένεια Benatar από το Johannesburg, μαζί 

με 50 άτομα του στενού της οικογενειακού 

περιβάλλοντος, γιόρτασε την ενηλικίωση του γιού της 

Oliver. Η οικογένεια διάλεξε τη Συναγωγή μας για να 

τιμήσει την καταγωγή της από το νησί της Ρόδου. 

Μετά την τελετή της ενηλικίωσης η οικογένεια παρέθεσε 

μία μικρή δεξίωση για τους καλεσμένους της στον αύλειο 

χώρο της Συναγωγής. 

 

 

Εκδήλωση του κολεγίου «Ροδίων Παιδεία»

 
Την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου το κολλέγιο «Ροδίων 

Παιδεία» διοργάνωσε μία συγκινητική εκδήλωση, 

αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων. 

Προσκεκλημένοι της εκδήλωσης και μεταξύ των 

κεντρικών ομιλητών ήταν η διευθύντρια της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Ρόδου κ. Κάρμεν Κοέν, καθώς και ο κ. Isaac 

Habib, o οποίος διηγήθηκε γεγονότα που έζησε η μητέρα 

του, κα Lucia Capelluto, Ρόδια Εβραία που επέζησε από το 

στρατόπεδο του Άουσβιτς. 

 

 

 

Βραδιά Ποίησης 

 
Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μια 

ποιητική βραδιά στο χώρο της Συναγωγής. H 

χορωδία του Οικουμενικού Κέντρου της 

Γερμανόφωνης Εκκλησίας έψαλε θρησκευτικούς 

ύμνους και απαγγέλθηκαν ποιήματα της ποιήτριας 

Selma Merbaum – Eisinger, μιας εβραιοπούλας 

που γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1924 και πέθανε σε ηλικία 18 

χρονών σε ναζιστικό στρατόπεδο. Το «Ανθολόγιο» της , με 57 ποιήματα της, 



διασώθηκε από τη φίλη της Else Schächter. Οι 

φιλόλογοι σήμερα συμφωνούν πως τα ολιγάριθμα 

ποιήματα, τα οποία η Selma άφησε πίσω της, 

φανερώνουν μία ασυνήθιστη χαρισματική 

προσωπικότητα και έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό 

άνθρωπο. Μουσικοί όπως ο Herbert Grönemeyer 

μελοποίησαν τα ποιήματά της και γνωστοί ηθοποιοί, 

όπως η Iris Berben, τα έχουν διαβάσει δημόσια. 

 

 

Επίσκεψη 41 Σουηδών 
 

«Χθες, είχα το προνόμιο να 

επιστρέψω στην αρχαία συναγωγή 

της Ρόδου. 

Αυτή τη φορά ήταν με σαράντα ένα 

Σουηδούς που ταξίδεψαν από τη 

γενέτειρα τους με το πλοίο «Elida». 

Ξεκινήσαμε το πρωί τραγουδώντας, 

αγοράσαμε δεκάδες ψωμάκια από 

το αρτοποιείο της Κικής, που 

βρισκόταν απέναντι από το δρόμο, και βγήκαμε οπλισμένοι με σάντουιτς. 

Το περπάτημα από τη νέα μαρίνα στη συναγωγή διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με λίγη δυσκολία και 

απειθαρχία στο περπάτημα των αγοριών και των κοριτσιών που διέσχιζαν τους δρόμους με τα 

φανάρια. 

Αποδείχθηκε ότι το Ρως α΄Σσανά » (Εβραϊκή θρησκευτική Πρωτοχρονιά), έψαχναν για  μινιάν να 

πουν το  Kaddish για μια οικογένεια, ήμουν ο ένατος, βρέθηκαν  δέκα, εξήγησα στην ομάδα τι είναι 

το  Kaddish, και τι είναι το  μινιάν των δέκα. Ορισμένοι από το μινιάν ήταν Ισραηλινοί τουρίστες από 

τη Νετάνια.  Είπαμε το Kaddish δίπλα από τις επιγραφές των ονομάτων των θυμάτων του 

Ολοκαυτώματος, και ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση. 

Η κα Κοέν είναι η διευθύντρια της κοινότητας και διαχειρίζεται το μικρό μουσείο και τη συναγωγή 

τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η κοινότητα αριθμεί  περίπου δεκαπέντε άτομα, ότι απέμεινε από την 

Εβραϊκή Κοινότητα του υπέροχου αυτού νησιού. 

Τους μίλησε για τη Συναγωγή «Kahal Shalom» της Ρόδου που χτίστηκε το 1577, την μόνη που 

απέμεινε από τις έξι συναγωγές, και για τους Εβραίους της Ρόδου κατά τη διάρκεια των Ιταλών και 

μετά τον πόλεμο. 

Σηκώθηκα και εγώ για να μιλήσω στα παιδιά λίγο για τον εαυτό μου και πώς πήρα μέρος σε αυτήν 

την κρουαζιέρα.                                                                                                                                  



 

 Ευχαρίστησα την  Diana και τον Stephan, τον αρχηγό του γκρουπ, για την πρόσκληση, κάτι που για 

μένα ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Τους εξήγησα ότι είχα συμμετάσχει σε δεκάδες κρουαζιέρες σε όλη 

μου τη ζωή, και ότι υπήρξα εκπαιδευτής.  

Τους είπα ότι μόλις πριν από τέσσερα χρόνια , μετά από 24 χρόνια μελέτης της Kabbalah,  

ανακάλυψα ότι ήμουν Cohen και ότι ήρθα εδώ ως ιερέας της Τορά για το Ρως α’Σσανά, σε αυτή τη 

συναγωγή, για πρώτη φορά. 

Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. 

Ο Stefan Kftein, "ο ηγέτης" κυριολεκτικά, εξήγησε στα παιδιά την έννοια του Ιουδαϊσμού, των 

Εβραίων, της συναγωγής και της Τορά, η οποία είναι η βάση, από την οποία προήλθε ο 

Χριστιανισμός  και ως εκ τούτου οι εκλεκτοί άνθρωποι, οι οποίοι επέζησαν τόσα χρόνια και 

εξοντώθηκαν και διώκονται, πρέπει να γίνονται σεβαστοί. 

 

Τελειώσαμε με το αίτημά μου να πούμε τραγούδια στα σουηδικά και στα αγγλικά, όπως κάναμε τα 

πρωινά  και μετά το δείπνο στο πλοίο». 

 

 (Μετάφραση από εβραϊκό κείμενο που γράφτηκε από τον κ. Gabriel Confino, από τη σελίδα 

του στο Facebook) 

 

 

Νοέμβριος 

Το πρόγραμμα Crocus 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

“Crocus”απευθύνεται σε μαθητές από 

την ηλικία των 11 έως 18 ετών και 

αποτελεί δραστηριότητα σε πολλά 

σχολεία σε όλο τον κόσμο. Το 

πρόγραμμα “Crocus” είναι ένας τρόπος 

για τους νεότερους να μάθουν για το 

Ολοκαύτωμα και να ενισχύσουν τις 

γνώσεις τους σε σχέση με τους κινδύνους 

των διακρίσεων, προκαταλήψεων και μισαλλοδοξίας.  

Στη Ρόδο το 4ο  γυμνάσιο, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους, κας Κλιάρη, φύτεψε 

βολβούς κρόκου στην αυλή της Συναγωγής. Η δραστηριότητα αυτή έλαβε χώρα κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής τους επίσκεψης στη Συναγωγή και το Εβραϊκό Μουσείο. Η 

διευθύντρια της Κοινότητας, κα Κοέν, τους καλωσόρισε και τους μίλησε για την ιστορία της 



Εβραϊκής Κοινότητας της Ρόδου και για την απέλαση των Εβραίων της Ρόδου και της Κω 

στο Άουσβιτς – Μπίρκεναου. Στους μαθητές δόθηκε ένα φυλλάδιο για τις βασικές έννοιες 

του εβραϊσμού  που εκδόθηκε από την Κοινότητα. Τους δόθηκε επίσης μεταφρασμένη στα 

ελληνικά η μαρτυρία της Lucia Capelluto, μιας από τις λίγες επιζώντες   της Ρόδου. 

Έπειτα, οι μαθητές φύτεψαν τους βολβούς του κρόκου στην αυλή  της Συναγωγής και του 

Μουσείου. 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός για το Ολοκαύτωμα στην Ιρλανδία παρέχει στα σχολεία 

βολβούς κίτρινου κρόκου προκειμένου να τα φυτέψουν στην μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων 

εβραιόπουλων και των χιλιάδων άλλων παιδιών που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα. 

Η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία φύτευσης και η παρακολούθηση της ανάπτυξης 

των λουλουδιών, ενθαρρύνει τη συνεχή κατάρτιση όσον αφορά τη σημασία της ανοχής και 

του σεβασμού. Τα κίτρινα λουλούδια φέρνουν στη μνήμη του κίτρινου αστεριού του Δαυίδ 

που οι Ναζί ανάγκασαν τους Εβραίους να φορέσουν. 

Το λουλούδι του κρόκου ανθίζει στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου, κοντά στη 

Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Στην Ελλάδα το πρόγραμμα 

“Crocus” υποστηρίζεται από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, έναν συνεργαζόμενο 

οργανισμού του Crocus Project. 

 

 

Εκδόσεις Βιβλίων 
 
 

 

STOLEN SCRIPT 
 

Ένα συναρπαστικό θρίλερ από μια σειρά βιβλίων που γράφτηκε 

από τη συγγραφέα Janet Pywell. Η συγγραφέας εμπνεύστηκε από 

την ιστορία της 800 χρόνων Τορά  της Εβραϊκής Κοινότητας 

Ρόδου. Η Μίκυ Ντος Σάντος, μία έξυπνη και επαναστάτρια 

φωτογράφος, μετά από μια προσωπική αποτυχία στη Νέα Υόρκη, 

πηγαίνει στην Ελλάδα για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα 

μιας πολύτιμης Τορά  και υπόσχεται να την επιστρέψει στο 

Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου. Αλλά ο χρόνος τελειώνει ... Ένα 

συναρπαστικό θρίλερ που εξελίσσεται γρήγορα ... στη Νέα 

Υόρκη (ΗΠΑ), τη Σμύρνη (Τουρκία) και τη Ρόδο (Ελλάδα).  

 
 

 



Θυμώμαστε την κληρονομιά μας… 

Μια συγκινητική σύνθεση του Joseph D. Alhadeff, με καταγωγή από τη Ρόδο, με 

την οποία η Diane Perelsztejn επέλεξε να ξεκινήσει το ντοκιμαντέρ της «Ρόδος: 

Νοσταλγία» 

 

 

 

 
 

Que quedó de mi judería, 
de la Cay Ancha al datilar, 
de l’Espejo a la Puerta de la Mar? 
Por las siete callejicas 
dando bueltas y bueltisicas, 
del Cal Grande a la Turquería 
que quedó de mi judería? 

 
De Jidiós quedó vazía, 
que pecado y que manzía. 
Ma yo siempre bushco y digo 
un pariente, un amigo 

puede ser se salvaría. 
 

Que quedó de mi judería? 
Caminando como un loco 
no topí muncho ni poco; 
de los mios, por dolor, 
Más ni uno, que malor. 
Por la poca l’alegría, 
nada quedó de mi judería. 

 
 
 
 

Τι απέμεινε από τη Τζουντερία μου,  
από την Cay Ancha ως τις Φοινικιές,  
από τους καθρέφτες ως τη θαλασσινή πύλη;  
Κατά μήκος των επτά στενών δρόμων  
κάνοντας περιπάτους και σύντομες βόλτες, 
από την Kahal Grande στην Τουρκική συνοικία  
τι απέμεινε από την Τζουντερία μου;  

 
Είναι άδεια από Εβραίους τώρα,  
τι κρίμα, τι μεγάλο κρίμα.  
Αλλά συνεχίζω να κοιτάζω γύρω μου 
και να λέω ότι ένας συγγενής, ένας 
φίλος, μπορεί να σώθηκε.  

 
Τι απέμεινε από την Τζουντερία μου;  
Αγχωμένος περπατάω σαν τρελός  
δυστυχώς δεν βρήκα ούτε πολλά ούτε λίγα από 
την οικογένεια μου,  
Ούτε έναν άνθρωπο, τι κακή τύχη.  Προς 
μεγάλη μας θλίψη τίποτα δεν έμεινε από την 
Τζουντερία μου.  

 
 

*Από το βιβλίο  “A history of Jewish Rhodes” της Esther Fintz Menasce



 


