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Το 1523, όταν οι Σεφαραδίτες 

Εβραίοι  ήρθαν στη Ρόδο, μετά την 

κατάκτηση της από τους 

Οθωμανούς, βρήκαν ήδη μια 

Συναγωγή. Την ονόμασαν Kahal 

Kadosh Gadol (The Holy Great 

Congregation) ή στα λαντίνο , Kahal 

Grande. Κατασκευάστηκε στα τέλη 

του 15ου αιώνα μετά την τουρκική 

πολιορκία του 1480. Χτίστηκε αντικαθιστώντας μια παλαιότερη συναγωγή 

που  καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. 

 Όπως λέγεται, ο Πάπας Σίξτος ο Δ΄ έδωσε άδεια στον Μέγα Μάγιστρο 

Πιερ ντ’ Ομπισόν να επιτρέψει την κατασκευή της, θεωρώντας ότι κατά 

την προηγούμενη πολιορκία οι εβραίοι είχαν συμβάλει «θαρραλέα» στην 

υπεράσπιση της πόλης. 

Τα μέλη αυτής της  συναγωγής ήταν Ελληνο-εβραίοι ή αλλιώς 

«Ρωμανιώτες» εβραίοι . Μετά την άφιξη του μεγάλου αριθμού των 

Σεφαραδιτών, στη συναγωγή άρχισαν να χρησιμοποιούν σταδιακά  τη 

γλώσσα και το τελετουργικό των Ισπανο-εβραίων.  

Το 1944 κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω του ότι ήταν 

κοντά στο κεντρικό λιμάνι, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια  

αεροπορικών επιδρομών των Συμμάχων με στόχο γερμανικά πλοία. Παρ’ 

όλα αυτά, οι δομικοί τοίχοι της συναγωγής «Grande» παρέμειναν όρθιοι 

για αρκετά ακόμη χρόνια. Κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια, οι τοίχοι 

κατέρρευσαν και η περιοχή γέμισε με ερείπια. Το 2003, η Διεύθυνση της 
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Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Ρόδου καθάρισε τα συντρίμμια  που είχαν 

συσσωρευτεί αποκαλύπτοντας τα θεμέλια των περιμετρικών τοίχων  της 

συναγωγής , τα πατώματα  και άλλα χαρακτηριστικά. 

 

H Συναγωγή  Camondo 

Η συναγωγή Camondo ήταν μία από 

τις μικρές συναγωγές. Χτίστηκε το 

1865 (συγχρόνως με και κάποια 

κοντινά σπίτια για άπορες 

οικογένειες), χάρη στη γενναιόδωρη 

υποστήριξη του Κόντε  Abraham de 

Camondo, τραπεζίτη και γνωστού 

φιλάνθρωπου της Κωνσταντινούπολης.  

Έγινε γνωστή  ως η συναγωγή που είχε πιο σύντομες θρησκευτικές 

λειτουργίες  από άλλες συναγωγές. Βρισκόταν σε όροφο πάνω από την 

καμάρα του δρόμου, γνωστού στην κοινότητα ως «La Kayeja del Talmud 

Torah» ή «Kayeja de Havra», τη σημερινή οδό Βυζαντίου. Το θρησκευτικό 

δημοτικό σχολείο Talmud Torah βρισκόταν  απέναντι  από την είσοδο της 

συναγωγής. 

The Kahal Tikkun Hazot 

H Tikkun Hazot ήταν άλλη μία μικρή 

συναγωγή που χτίστηκε τη δεκαετία του 

1870. Το όνομα σημαίνει 

«μεταμεσονύχτια λειτουργία» και 

αναφέρεται στο γεγονός ότι οι 

λειτουργίες ξεκινούσαν την αυγή. 

Βρισκόταν στην σημερινή  οδό Γαβαλά. 

Καθώς τις λειτουργίες της  συναγωγής 

Η τοποθεσία της Συναγωγής «Camondo»  

Η μπροστινή είσοδος της συναγωγής 

«Tikkun Hazot» με κυκλική σκάλα που 

οδηγούσε στο γυναικωνίτη. 



παρακολουθούσαν οι πλουσιότερες οικογένειες της κοινότητας (κυρίως  

τα μέλη της πλουσιότερης  οικογένεια  της Ρόδου, Alhadeff), ήταν γνωστή 

ως «El Cal de los Ricos» η Συναγωγή των πλουσίων και το ίδιο όνομα 

δόθηκε και  στον δρόμο «la Kaye de los Rikos», ο δρόμος των πλουσίων. 

 

Υπήρχαν επίσης δύο μικρότερες συναγωγές που εξυπηρετούσαν 

περιορισμένο αριθμό ατόμων: 

• Η « Kal de Ham Yusufachi Franco» που άνοιξε το 1938.  Βρισκόταν 

εντός των τειχών της Παλιάς Πόλης κοντά σε μια από τις εισόδους που 

οδηγεί  στην θάλασσα.  

• Η « Kal de el Ermano Shemuel Hanan» βρισκόταν στην Kay Ancha , την 

τωρινή πλατεία των Εβραίων Μαρτύρων. 

 Ο Τζόζεφ Χανάν είχε  ένα κατάστημα στην εβραϊκή συνοικία της Παλιάς 

Πόλης,  στην πλατεία που τότε ήταν γνωστή ως «Piazza Bruciata» («η 

καμένη πλατεία»). Ονομάστηκε έτσι, εξαιτίας μιας  μεγάλης πυρκαγιάς 

που ξέσπασε στην πλατεία, πιθανότατα να ήταν η Μεγάλη Πυρκαγιά του 

1864. Σήμερα  είναι γνωστή ως Πλατεία Ιπποκράτους. 

Ο Τζόζεφ Χανάν είχε μια καλή οικονομική κατάσταση και κατάφερε να 

αγοράσει , στην πλατεία  γνωστή ως Kay Ancha , ένα  οικοδομικό 

τετράγωνο σπιτιών που αποτελείτο  από δύο ή τρία γειτνιάζοντα  διώροφα 

σπίτια . 

 Η συναγωγή Χανάν, δίπλα στο σπίτι όπου έμενε, ήταν μια μικρή 

οικογενειακή συναγωγή όπου ο ίδιος είχε  το ρόλο του Χαζάν, ή του 

κάντορα. 

 



Όλες οι συναγωγές είχαν μπαλκόνι με διακοσμητικά ξύλινα διαχωριστικά   

που χρησίμευαν για να διαχωρίζουν το γυναικωνίτη.. Οι γυναίκες που 

κάθονταν στο μπαλκόνι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες, 

αλλά οι άντρες δεν μπορούσαν να τις δουν.  Ο κύριος χώρος των ανδρών 

είχε το όνομα  La Kehilah και ο γυναικωνίτης ήταν γνωστός  ως La Azara. 

Καμία από τις συναγωγές δεν είχε  χώρους συνάθροισης . Οι εκδηλώσεις 

γίνονταν   στις   αυλές των συναγωγών.                                                                    

 

 

Πηγές: 

“A history of Jewish Rhodes” by Esther Fintz Menascé 

“A guidebook to the Jewish Quarter” by Aron Hasson 

“The Family Treasure” by Tony Alhadeff 

“I Remember Rhodes” by Rebecca Amato Levy 


