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Απόσπασμα 

 

Σε αυτό το άρθρο ερευνώ τη μεταναστευτική ροή των Εβραίων μεταξύ της Ρόδου και του Μπουένος Άιρες σε 

μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την πολιτική μετάβαση από την οθωμανική αυτοκρατορία στην ιταλική 

(ημι)αποικιακή κυριαρχία. Η μετανάστευση στο εξωτερικό, ένα φαινόμενο που δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

σοβαρές αλλαγές πριν και μετά την κατοχή του νησιού  από ιταλικά στρατεύματα το 1912,  αντιμετωπίζεται εδώ 

ως μια στρατηγική που εφαρμόζεται ευρέως από άτομα και οικογένειες από το μεγαλύτερο νησί των 

Δωδεκανήσων, θέτοντας την εμπειρία των μεταναστών στο προσκήνιο, προκειμένου να κατανοήσουμε 

καλύτερα την πρακτική της μετανάστευσης ως διαπραγμάτευση της θέσης τους σε ένα διασυνδεδεμένο 

κοινωνικό χώρο μεταξύ δύο ηπείρων, και να αποφύγουμε να χαρακτηρίσουμε  αυτό το κίνημα ως πολιτιστικό 

ή θρησκευτικό. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της διατοπικής ιστορίας της μετανάστευσης, το άρθρο είναι 

μια προσπάθεια να διασταυρωθεί το αναπτυσσόμενο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της Ρόδου μέσα από το μοτίβο 

μετακίνησης των ανθρώπων και του κεφαλαίου. 
 

 

Η εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου και η κινητικότητά της φαίνεται να απασχολούν τους ιστορικούς από τη 

δεκαετία του 1930, με την εγκυκλοπαιδική  μελέτη του Avram Galante σχετικά με το Σεφαραδίτικο 

πληθυσμό στην Τουρκία 1. Νέες καταγραφές εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970, κυρίως από τους 

απογόνους των Ροδιτών της διασποράς και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ένα γεγονός που 

σηματοδότησε τον αφανισμό της εβραϊκής παρουσίας στα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, η μετανάστευση στην 

Αργεντινή αναφέρεται εν συντομία ως φαινόμενο που δεν αξίζει ξεχωριστή ανάλυση 2,και επισκιάζεται 

από την εστίαση στη μετανάστευση στο Κονγκό και τη Ροδεσία 3. Οι συγγραφείς συχνά αναφέρονται σε 

προηγούμενες μελέτες χωρίς να προσθέτουν νέες πληροφορίες και σπάνια  καταγράφουν  προσωπικές  

εμπειρίες μεταναστών. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να προβάλλει τα μεμονωμένα άτομα έτσι ώστε να 

βάλει τα  θεμέλια για την ανάλυση του «προ-μεταναστευτικού κόσμου». Αυτή η πτυχή εξακολουθεί να 

υποβαθμίζεται στην ιστοριογραφία για την εβραϊκή μετανάστευση στην Αργεντινή,4 στην οποία οι 

σεφαραδίτες εβραίοι της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων και των Ροδιτών, φαίνεται να είναι μια 

                                                           
1 Galante, Avram (1986): Histoire de Juifs de Turquie, Tome 7. Istanbul: ISIS. 
2 Rahmani, Moïse (2000): Rhodes, un pan de notre mémoire. Paris: Romillat, p. 157–161; Fintz Menascé, Esther (1992): 

Gli Ebrei a Rodi. Storia di un’antica comunità annientata dai nazisti. Milano: Guerini e Associati, p. 217; Hirschon, Renée 
(2002): The Jews of Rhodes: The Decline and Extinction of an Ancient Community. In: Rozen, Minna (ed.): The L ast 
Ottoman C entury a nd B eyond. The J ews in T urkey a nd the B alkans 1808 – 1945. Tel Aviv: Tel Aviv University, p. 291–
307; Angel, Marc (1980): The Jews of Rhodes. The History of a Sephardic Community. New York: Sepher Hermon; Levy, 
Isaac Jack (1989): Jewish Rhodes: A Lost Culture. Berkeley: Jedah L. Magnes Museum. 
3 Hirschon, Renée (2005): Jews from Rhodes in Central and Southern Africa. In: Ember, Melvin; Ember, Carol; Skoggard, 
Ian (eds.): Encyclopedia of Diasporas. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, p. 925–934; Benatar, Jacqueline; 
Pimienta-Benatar, Myriam (2000): De Rhodes à Elisabethville. L’Odyssée d’une communauté Sepharade. Paris: S.I.I.A.C.; 
Schachar, Nathan (2013): The Lost World of Rhodes. Greeks, Italians, Jews, and Turks between Tradition and Modernity. 
Brighton: Sussex Academic Press, p. 129–136. Two valuable (auto) biographic accounts focused on WWII and its 
aftermath are Alhadeff, Vittorio (1998): Le chêne de Rhodes. Saga d'une grande famille sépharade. Paris: Méditerranée, 
p. 237–262; Hazan, Martín (2009): Un día más de vida. Rodas, Auschwitz, Buenos Aires. La odisea de David Galante. 
Barcelona: Inédita Editores, p. 114–139. For a valuable study rich of archival references on persecution and deportation 
see Clementi, Marco; Toliou, Eirini (2015): Gli ultimi ebrei di Rodi. Leggi Razziali e Deportazioni nel Dodecaneso Italiano 
1939-1945. Roma: DeriveApprodi. 
4 Tolcachier, Fabiana Sabina (1997): The Historiography of Jewish Immigration to Argentina: Problems and Perspectives. 

In: Klich, Ignacio; Lesser, Jeff (ed.): Arab and Jewish Immigrants in Latin America. Images and Realities. London and 
Portland: Frank Cass, p. 204–226, 220. See also: Devoto, Fernando (2003): Historia de la inmigración en la Argentina. 
Buenos Aires: Sudamericana; Avni, Haim (1983): Argentina y la historia de la inmigración judía. Buenos Aires: AMIA; 
Mirelman, Victor A. (1988): En Busqueda de una Identidad. Los inmigrantes judíos en Buenos Aires 1890-1930. Buenos 
Aires: Milá; McGee Deutsch, Sandra (2010): Crossing Borders, Claiming a Nation – A History of Argentine Jewish Women 
1880-1955. Durham and London: Duke University Press. 
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«ξεχασμένη υπο-ομάδα»,5 ή «μειοψηφία εντός της μειονότητας » 6 συγκριτικά με τους Εσκενάζι.7 Μια 

έρευνα για τις βιογραφικές τροχιές μπορεί να αποκτηθεί μέσω της αρχειακής συλλογής των 

Καραμπινιέρων, της ιταλικής αστυνομίας που στάθμευσαν στη Ρόδο, η οποία περιέχει χιλιάδες προσωπικά 

αρχεία. Επιπλέον, αναφορές από τα τοπικά σχολεία της Alliance Israélite Universelle (AIU) είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές σχετικά με την τελευταία δεκαετία του Οθωμανική κυριαρχία στη Ρόδο. Μια πρώτη εικόνα για 

τη μετα-μεταναστευτική διάσταση στο Μπουένος Άιρες μπορεί να δώσουν διάφορες πηγές στο διαδίκτυο: 

Η ψηφιοποιημένη βάση δεδομένων του Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) 1960 

παρέχει στιγμιότυπα αυτών των ατόμων κατά την άφιξη τους στο Μπουένος Άιρες μεταξύ του 1880 και 

1960. 8 Ένα δείγμα  214 εγγραφών  θα βοηθήσει στην ποσοτική  ανάλυση που δείχνει  τη πολυπλοκότητα 

αυτής της κινητικότητας διαχρονικά. Το κύριο πρόβλημα σχετικά με αυτήν τη βάση δεδομένων είναι 

κάποια κενά που παρουσιάζει, ειδικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα: Ο τόπος γέννησης λείπει 

μέχρι το 1923, δεν υπάρχει τρόπος να εξακριβωθεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι 

μετανάστες και δεν υπάρχει ίχνος «παράνομης» μετανάστευση. Ως εκ τούτου, έχω λάβει υπόψη τα 

δεδομένα πριν από το 1923 μόνο σε περιπτώσεις όπου σε συνδυασμό με άλλες πηγές μπορούσα, με 

υψηλότερο βαθμό βεβαιότητας, να διασταυρώσουν την ταυτότητα των μεταναστών. Όσον  αφορά το 

ποιοτικό επίπεδο, συνέλεξα  αφηγήσεις τόσο των ίδιων των μεταναστών όσο και των απογόνων τους όχι 

μόνο ως διάσπαρτες αναφορές σε έντυπα κείμενα, αλλά και μέσω των σχολίων  που δημοσιεύτηκαν  σε 

ιστοσελίδες όπως το Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου, πολύ δημοφιλής ιστοσελίδα για τους απογόνους 

Ροδιτών  από όλο τον κόσμο. 

 

 

 
Η Διατοπική Προσέγγιση 

 

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν είναι δυνατή μια συλλογική κατηγοριοποίηση των μεταναστών εφικτή 

και χρήσιμη. Για παράδειγμα, υιοθετώντας όρους όπως η εβραϊκή μετανάστευση στην Αργεντινή ή Εβραίοι 

μετανάστες από τη Ρόδο,9 τι μπορεί να φανεί για το πώς προσδιορίστηκαν αυτοί οι παράγοντες και πώς 

δημιούργησαν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση; Στην πραγματικότητα, η ίδια η θρησκεία, όπως 

ισχυρίζεται ο Quataert, δεν ήταν επαρκής παράγοντας για τον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των 

ατόμων στην ύστερη οθωμανική αστικότητα. 10   

Επιπλέον, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι  πολιτιστικού και πολιτικού προσδιορισμού επιρροές 

διαμορφώνονται   από τον Οθωμανισμό στη γαλλική επιρροή της Alliance και του τοπικού Καθολικού 

Λυκείου, από τον «εξιταλισμό» που  προωθήθηκε μέσω κυβερνητικών προσπαθειών μετά το 1912 στον 

Σιωνισμό. Αυτός ο πλουραλισμός αντανακλάται στην πολυγλωσσία του πληθυσμού και την ορολογία 

αναφορικά με την εθνικότητα που συναντάμε στα αρχεία της CEMLA,11 ενώ η μετα - μεταναστευτική 

ιστοριογραφία αναφέρει κυρίως στους Ροδίτες εβραίους (Ροδεσλί) ως μέλη μιας ευρύτερης ομάδας οι 

Σεφαραδίτες , οι Οθωμανοί , οι Τούρκοι ή οι  Μεσογειακοί.12 

 
 

                                                           
 
5 Ibid, p. 218. 
6 Bejarano, Margalit; Aizenberg, E dna (2012): Introduction. A mosaic of Diverse Identities. In: Ibid (eds.): Contemporary 

Sephardic Identity in the Americas. An Interdisciplinary Approach. Syracuse: Syracuse University Press, p. xiii–xxii, xiii; 
Gutkowski, Hélène (1999): Erase una vez… Sefarad. Los Sefardíes del Mediterráneo. Su Historia Su Cultura. Buenos Aires: 
Lumen. 
7 See the study on Jewish-Argentine women: McGee Deutsch (2010). For a comparative study of the Sephardim in Latin 

America, see: Rein, Ranaan (2008) (ed.): Árabes y judíos en Iberoamérica. Similitudes, Diferencias y Tensiones. Sevilla: 
Fundación tres culturas. 
8 cemla.com/buscador/, last access: 02.08.2015. 
9 It is worth noting that Jews represent by far the largest group of migrants on this route, although the phenomenon 
surely regarded individuals of other confessions as well. As an example, the Greek hairdresser Petros Polemikos had a 
shop in Buenos Aires as early as 1911. See the ad: „Ellinikon Koureion Petrou Polemikou”. In: Nea Rodos 29, 11.01.1911. 
10 Quataert, Donald (2012): The Ottoman Empire 1700-1922 (2nd Ed.). Cambridge: CUP, p. 142–143. 
11 Bejarano notes that the Argentine authorities gave priority to the citizenship recorded on the passport instead of ethnic 

or religious labels. See: Bejarano, Margalit (2008): Los turcos en Iberoamérica: El llegado del millet. In: Rein, Ranaan (ed.): 
Árabes y judíos, p. 39–58, p. 40. 
12 The last is found mainly in: Mc Gee Deutsch (2010). 



Αντέας Γκουίντι - H μεταναστευτική ροή των εβραίων μεταξύ Ρόδου και Μπουένος Άιρες (1905-1948) 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Η κοινωνία υποδοχής παρουσίασε επίσης ένα περίπλοκο μοτίβο ενσωμάτωσης και διαχωρισμού 

εντός του Εβραϊκού πληθυσμού και σε σχέση με τους μη Εβραίους. Συμφωνώ με την παρατήρηση του 

Devoto, το άγχος  μετατοπίστηκε στις εθελοντικές προσπάθειες να  αναδημιουργήσουν μια επαρκή 

ταυτότητα και πάνω από όλα χώρους κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 13Αυτά οδήγησαν, για παράδειγμα, σε 

διαφορετικούς βαθμούς ενδογαμίας ή το διαχωρισμός της γειτονιάς: Είναι αδύνατο να αρνηθεί κανείς ότι 

ο εβραϊσμός και τα Λαντίνο ήταν παράγοντες συνεκτικότητας. Όχι μόνο οι Ασκεναζίμ και Σεφαρδίτες στο 

Μπουένος Άιρες βρήκαν τους δικούς τους συλλόγους και βίωσαν διαφορετικούς ρυθμούς ενσωμάτωσης, 

αλλά ακόμη και μέσα στους τελευταίους βλέπουμε ποικιλομορφία μεταξύ των Εβραίων του Μαρόκου, του 

Αιγαίου και της Συρίας. Ο Mirelman  ισχυρίζεται ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των Οθωμανικών 

κοινοτήτων μεταναστών  ήταν σπάνια  έως τη δεκαετία του 1920.14 Το  να διαχειρίζεσαι  τους μετανάστες 

σύμφωνα με το θρήσκευμα, την εθνικότητα ή την ιθαγένεια δεν βοηθά στην κατανόηση  της εμπειρίας τους  

και του ιστορικού της  ζωής στη χώρα τους  και  της κοινωνικής υποδοχής.  Εδώ είναι όπου η έννοια της 

μετατοπικότητας, όπως περιγράφεται από τους Freitag και von Oppen, γίνεται χρήσιμη, κυρίως επειδή 

αντιμετωπίζει το ζήτημα του πώς να προσεγγίσουν το « trans -gression των ορίων μεταξύ χώρων πολύ 

διαφορετικής κλίμακας και τύπου »και της« (επανα) δημιουργίας «τοπικών» διακρίσεων ανάμεσα σε 

αυτούς τους χώρους ».15 Οι μετανάστες γεννήθηκαν, μεγάλωσαν ή πέρασαν μία σημαντική περίοδο της 

ζωής τους σε μια πολύ περιορισμένη χωρική περιοχή, την εβραϊκή γειτονιά της Ρόδου, που φιλοξενούσε 

κατά μέσο όρο 3000 άτομα.16 Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Salomon Notrica, οι πρώτοι Εβραίοι 

μετανάστες από τα Δωδεκάνησα εγκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον στις πολύ κεντρικές οδούς 25 de 

Mayo ή Reconquista στο Μπουένος Αιρες, 17 αργότερα μετακόμισαν και στους νεοφερμένους γύρω από 

την  Calle Olleros στο barrio Colegiales, 18 όπου οι περισσότεροι βρίσκονται μέχρι σήμερα.  Το ένα τρίτο 

της τέταρτης γενιάς Ροδεσλί απογόνων εξακολουθούν να σχετίζονται με τις ρίζες των προγόνων τους, να 

επισκέπτονται τη Ρόδο για διακοπές και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Ρόδο, 

εμφανίζοντας έτσι τη διατοπική ταυτότητα τους.  Παρ 'όλα αυτά, ο στόχος αυτού του άρθρου δεν είναι να 

καθορίσει μια άκαμπτη διπολική ένταση μεταξύ του Αιγαίου και του Ρίο ντε λα Πλάτα, αφού πολλοί 

μετανάστες έφτασαν στο Μπουένος Άιρες από άλλες πόλεις, όπως ο Vittorio Alhadeff, ο οποίος έφυγε από 

το Μιλάνο μετά από 10 χρόνια για να αποφύγει τις φυλετικές διώξεις του 1939. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

άνθρωποι που γεννήθηκαν στο Μπουένος Άιρες μεγάλωσαν στη Ρόδο και αργότερα επέστρεψαν στην 

Αργεντινή, όπως ο Haim Berro, ο οποίος έζησε σχεδόν 20 χρόνια στο νησί του Αιγαίου. 19 Τελικά αυτός  

κατακερματισμός υποδηλώνει την εγκυρότητα της έννοιας της μετακίνησης  πολλών ατόμων   για 

περιοδικό διάστημα και όχι για μόνιμο.20   

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                           
13 Devoto (2003), p. 335. 
14 Mirelman (1988), p. 207. 
15 Freitag, Ulrike; Von Oppen, Achim: (2010): Introduction. “Translocality”: An Approach to Connection and Transfer in 
Area Studies. In: Ibid (eds.): Translocality. The Study of Globalising Processes from a Southern Perspective, Leiden and 
Boston: Brill Academic Publishers, p. 6. 
16 The Italian c ensus o f 1 922 m entions 3.277 Jews l iving i n t he c ity o f R hodes, o f w hom 1 0% a pproximately in 
other neighborhoods. Interestingly, this source records 598 Jews as “Emigrated from the Dodecanese.” See: GAK DOD IDD 
20 1922 21. For 1916, the director of the Alliance school mentions “more than 4000” inhabitants. See report by M. Levy, 
11.08.1921, AIU PARIS France X F 18.06. 
17 Interview originally recorded on 09.08.1988. AMIA, Centro Marc Tucnow, 28320, n. 135 CD 20. 
18 Feierstein, Ricardo (2006): Historia de los Judios Argentinos. Buenos Aires: Galerna, p. 238. 
19 File GAK DOD CCRR 1.2.639 1936. 
20 Freitag; Van Oppen (2010), p. 7. 
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Η ιστορικότητα της κινητικότητας 

 
 

Κρίνοντας από τη βάση δεδομένων CEMLA, ο «πρωτοπόρος» στη διαδρομή Ρόδος-Μπουένος Άιρες ήταν 

έμπορος Isaac Capuya, ο οποίος έφτασε στο Ρίο ντε λα Πλάτα τον Ιούλιο του 1905 σε ηλικία 19 ετών.21 Ένα 

χρόνο αργότερα, μια έκθεση από τη Σχολή AIU αναφέρει δύο αδέλφια, τον Ezra και τον Saul Alhadeff, 

που άφησαν τη Ρόδο για να επανασυνδεθούν με τον πατέρα τους που δραστηριοποιούταν ως έμπορος στο 

Μπουένος Άιρες.22 Έτσι, η Αργεντινή προσέλκυσε τους Ροδεσλί λίγα χρόνια αργότερα από άλλους 

προορισμούς, όπως το Κονγκό, όπου έποικοι άνοιξαν καταστήματα για «αυτόχθονες εργάτες» 23 από το 

1898 και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχουν αρχεία της παρουσίας Rodesli στο Σιάτλ το 1904. 24 Η 

πιο συνηθισμένη διαδρομή να πάνε με πλοίο από τη Ρόδο σε λιμάνι της Δυτικής Ευρώπης, απ’ όπου τα 

πλοία αναχωρούσαν είτε για τη Βόρεια είτε για τη Νότια Αμερική. Συχνά, το πλοίο έφτανε στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο ή στο Μοντεβιδέο, όπου η διαδρομή παρατεινόταν μέχρι το Μπουένος Άιρες. 25 Τώρα θα 

εξετάσουμε τους παράγοντες που ώθησαν την πρώιμη μετανάστευση από τη Ρόδο. Μια κοινή αφήγηση 

αναφέρεται στο προσχέδιο στις τάξεις του Οθωμανικού Στρατού που έγινε υποχρεωτικό για τους μη 

Μουσουλμάνους το 1908, αν και δεν υπάρχει βεβαιότητα για τον πραγματικό αντίκτυπο αυτού του 

μέτρου. Ο Ahmad αναφέρει ότι η Οθωμανική εβραϊκή ελίτ πήρε το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας «πιο 

σοβαρά» από άλλες μη μουσουλμανικές κοινότητες. 26
 Ο Ginio δίνει παραδείγματα τόσο «πατριωτικής» 

πίστης όσο και κριτικής στον εβραϊκό τύπο όσον αφορά τη στρατολόγηση και τονίζει τη σχέση μεταξύ της 

απροθυμίας να υπηρετήσουν στο στρατό και της  μετανάστευσης,27
 μια κοινή γνώμη, χωρίς προσθήκη 

λεπτομερών αναφορών, από τους Bejarano και Aizenberg. 28  Στην αφήγηση του Notrica: Αρχικά, ο 

ερωτώμενος μιλάει για τον πατέρα του Ηλία που έφυγε το 1907 για να ξεφύγει από τη 

στρατολόγηση. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι η μεταρρύθμιση επηρέασε για πρώτη φορά τη Ρόδο στα τέλη του 

1909, αβέβαιος για την ακριβή ημερομηνία, η οποία αφήνει κάποιες αμφιβολίες για την πραγματική αιτία 

της μετανάστευσης. 29 Υποστηρίζει ότι αυτή η μεταρρύθμιση ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στην 

μετανάστευση, αν και η βαρύτητα της έχει υπερεκτιμηθεί: Ακόμα κι αν αναφορές από την AIU ότι οι Ρόδιοι 

Εβραίοι «τρομοκρατήθηκαν» από τη στρατολόγηση, φαίνεται ότι είχε ελάχιστο αντίκτυπο, όπως, για 

παράδειγμα, μόνο έξι Εβραίοι που γεννήθηκαν το 1883 στρατολογήθηκαν το 1910, σε σύγκριση με είκοσι 

έναν Έλληνες.30 Επιπλέον, δεν υπήρχε κανένα μοτίβο στις στρατηγικές για να αποφευχθεί η στρατιωτική 

θητεία. Στην πλούσια οικογένεια του Vittorio Alhadeff, ο θείος του Asher φέρεται να επέλεξε να 

«ενεργοποιήσει» τις οικογενειακές επαφές (δηλαδή να δωροδοκήσει) μουσουλμάνους γραφειοκράτες στην 

Κωνσταντινούπολη για να διαγράψει το όνομά του από τη λίστα.31 Το επίκεντρο της έρευνας πρέπει 

επομένως να  μετακινηθεί  από την πολιτική πίστη σε κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, και ένα από τα 

επιχειρήματα για αυτήν την υπόθεση είναι καθαρά χρονολογική: Πώς μπορεί αλλιώς να εξηγήσει τις  
 

 
 

 

 

 

                                                           
21 CEMLA Buscador: „Isaac Capuya.” 
22 Report from 28.11.06. AIU PARIS – FRANCE X 18.06 
23 Benatar; Pimienta-Benatar (2000), p. 107–108. 
24 Angel (1980), p. 147. 
25 See a sample of 26 individuals from the CEMLA database in the time span 11.07.1905 - 09.10.1919. 
26 Ahmad, F eroz ( 2002): T he Special R elationship. T he C ommittee o f U nion a nd P rogress a nd t he O ttoman Jewish  
     Political Elite, 1908 – 1918. In: Levy, Avigdor (ed.): Jews, Turks, Ottomans – A shared history, Fifteenth Through the  
     Twentieth Century. Syracuse: SUP, p. 212–230, 225. 
27 Ginio, E yal ( 2011): E l Dovér e l m as Sànto. The mobilization of the Ottoman Jewish population during the Balkan Wars  
    (1912-1913). In: Grandits, Hannes; Clayer, Nathalie and Pichler, Robert (eds.): Conflicting Loyalties in the Balkans: The  
    Great Powers, the Ottoman Empire and Nation-Building. New York: Tauris, p. 157–181. 
28 Bejarano; Aizenberg (2012), p. xiv. 
29 Interview recorded on 09.08.1988. AMIA, Centro Marc Tucnow, 28320, n. 135 CD 20. 
30 Report by Tagger, director of the Boys School, 30.03.1910. AIU PARIS – GRÈCE I C, 12. 
31 Alhadeff (1998), p. 106–107. Alhadeff claims that absolutely all Jews were subject to conscription, which appears to be  
    an exaggeration in a peripheral context such as Rhodes. 
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σχετικές αναλογίες της μετακίνησης από το 1908, όταν μεγάλες ομάδες έφυγαν από τη Ρόδο έχοντας 

συγγενικές σχέσεις με «Αχθοφόρους, ράφτες, παντοπώλες» στο Μπουένος Άιρες; 32
 

 

Ο Karpat αναφέρει ότι οι παράγοντες έλξης όπως η απασχόληση και η ευκαιρία για απόκτηση 

γηςστη Νότια Αμερική ήταν πιο σημαντικοί για τους Οθωμανούς μετανάστες: 

 

 

«Πολλοί παραδοσιακοί τεχνίτες και επαγγελματίες άνεργοι γιατί οι δεξιότητές τους είχαν γίνει 
απαρχαιωμένες» αναχώρησαν στο γύρισμα του αιώνα, στο πλαίσιο μιας γενικής αλλαγής στην αστική αγορά 
εργασίας πολλών οθωμανικών επαρχιών, όπου νέοι, πιο εξειδικευμένοι επαγγελματίες εμφανίστηκαν στους 
τομείς των «μεταφορών, των τραπεζών, της ασφάλισης, [κ.λπ.]» 33 
 
 

 Η έλλειψη οριζόντων σταδιοδρομίας για μικροπωλητές, ράφτες, μικρούς καταστηματάρχες σε 

συνδυασμό με την (αντιλαμβανόμενη) αφθονία νέων ευκαιριών συμβαδίζει με τις εκθέσεις της AIU. Ο 

διευθυντής του Παρθεναγωγείου αναφέρει το 1908 τις θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στους νέους 

«Δραπετεύουν από την ανεπανόρθωτη φτώχεια της γενέτειράς τους»: Το φαινόμενο όχι μόνο μείωσε τον 

αριθμό των «πάμπτωχων », αλλά βελτίωσε την οικονομική δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού που έμεινε 

πίσω. 34 Κάτι παρόμοιο διαπιστώνεται δύο χρόνια αργότερα και τονίζει το ρόλο της συγγενικής 

αλληλεγγύης όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που παρέχουν οι μετανάστες στους συγγενείς τους που 

έμειναν πίσω. 35 Αυτό αποδεικνύει πώς η διατοπικότητα δεν εφαρμόζεται μόνο στην κίνηση των 

ανθρώπων, αλλά και στη ροή κεφαλαίων που μετέβαλε τον κοινωνικό ιστό στη Ρόδο. Αν λάβουμε υπόψη 

τα αρχεία του Καθολικού Κολεγίου, το πιο διάσημο και ακριβό σχολείο της Ρόδου, ο αριθμός των Εβραίων 

μαθητών αυξήθηκε από 8 το 1905 σε 112 το 1920 (σε μια εποχή που ο εβραϊκός πληθυσμός μειώθηκε), 

ενώ η ποσόστωση των Ορθόδοξων και μουσουλμάνων μαθητές ταλαντώθηκε μόνο λίγο. 36  Έτσι, τα 

χρήματα που ρέουν από το εξωτερικό θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

αναβάθμιση του πολιτιστικού κεφαλαίου μιας οικογένειας. 

 

Μετά τη συνθήκη της Λωζάνης και τη διεθνή αναγνώριση της ιταλικής κυριαρχίας,  υπήρξε μια 

αλλαγή όσον αφορά την ιθαγένεια, καθώς οι περισσότεροι Εβραίοι της Ρόδου επέλεξαν το  

«Cittadinanza Egea», ένα είδος ιταλικής ιθαγένειας δεύτερης κατηγορίας που παρόλα αυτά επέτρεπε 

υποβολή αίτησης για διαβατήρια. Έτσι, η γραφειοκρατία μετανάστευσης έγινε μέρος της πολιτικής 

παρακολούθησης των Ιταλών Καραμπινιέρων : Ο αιτών κρινόταν σύμφωνα με την πολιτική και ηθική 

συμπεριφορά, όπως ήταν η περίπτωση του Alberto Levi, ο οποίος υπέβαλε αίτηση το 1935 μαζί με τη 

σύζυγό του μετά την έκδοση της άδειας εργασίας, 37 που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με τον 

περιοριστικό νόμο περί μετανάστευσης που ψηφίστηκε στην  Αργεντινή το 1932. 38 Ωστόσο, έδινα εξάμηνη  

βίζα σε όσους ήταν άνεργοι , όπως έγινε στην περίπτωση της χήρας Lea Capelluto και της κόρης της Caden   

η οποία μετανάστευσε το ίδιο έτος με την ένδειξη «νοικοκυρά».39
  

 

Όσον αφορά την τοπική πολιτική, μέχρι το 1936 όταν ο Cesare Maria De Vecchi, έγινε 

Κυβερνήτης της Ρόδου και ακολούθησε αφομοιωτικές πολιτικές «φασισμού», πολλοί Εβραίοι επέδειξαν 

πίστη στον φασισμό, ακόμη και ορισμένοι οπαδοί του αναθεωρητικού σιωνισμού που θεωρήθηκαν ύποπτοι 

από τις αρχές ως ακόλουθοι μιας νέας ιδεολογίας μεταξύ των δύο πολιτικών ιδεών. 40 Αυτή η συγγένεια 

αφορούσε και τους μετανάστες, ειδικά στην Αφρική, όπου φέρεται να υπήρχε μεγάλη προσκόλληση στο 
 

 

 

                                                           
32 Report from 16.11.1908. AIU PARIS France X F 18.06. 
33 Karpat, Kemal (1985): The Ottoman Emigration to America, 1860-1914. In: International Journal of Middle East Studies,  

     Vol. 17 / 02 , p. 175-209, p. 178. 
34 Report from the Boys School, January 1909. AIU PARIS - GRÈCE V E, 23. 
35 Report from the Boys School, 30.03.1910. AIU PARIS – GRÈCE I C, 27. 
36 Diagramme du College. FSC Roma – Rhodes 560.1. 
37 GAK DOD CCRR 2 12 1747 1935. 
38 Devoto (2003), p. 362.  
39 GAK DOD CCRRR 2 12 1822 1935, 2 12 1823 1935. 
40 Clementi; Toliou (2015), p. 59–66. 
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φασιστικό κόμμα μεταξύ εποίκων Ροδιτών . 41 Δεν υπάρχουν ακόμη τέτοια στοιχεία για το Μπουένος 

Άιρες, αλλά δύο αρχεία νεαρών που γεννήθηκαν εκεί και εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο μας δίνουν κάποια 

στοιχεία. Ο ήδη αναφερόμενος Haim Berro έκανε αίτηση για ένταξη στη φασιστική ομοσπονδία νέων 

( Federazione Giovanile Fasci di Combattimento, FGC) το 1936, αλλά την ίδια στιγμή αναφέρθηκε ότι δεν 

ήταν μέλος μιας αναλογικής οργάνωσης, της Gioventù Italiana del Littorio δύο χρόνια 

αργότερα. 42 Γεννημένος την ίδια χρονιά με τον Berro, ο Raimondo Hanan εκδιώχθηκε το 1937 από το 

FGC για «αδιακρισία, αδιόρθωτη συμπεριφορά και έλλειψη φασιστικής πίστης: »43 Η απέλασή του 

προήλθε σημαντικά από τη δική του απείθεια να να φορέσει τη φασιστική στολή στην επέτειο της έναρξης 

της εκστρατείας κατά της Αιθιοπίας, αφού συνέπεσε με εβραϊκό εορτασμό.44 Μια τέτοια διφορούμενη 

πίστη μπορεί να υποδηλώνει ότι οι εκπρόσωποι της δεύτερης γενιάς των μεταναστών θα μπορούσαν 

εύκολα, μόλις επέστρεφαν στη Ρόδο, να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

ορίζοντας των προσδοκιών τους περιορίστηκε στο νησί, καθώς τόσο ο Berro όσο και ο Hanan 

επανενεργοποίησαν γρήγορα τους δεσμούς τους με την Αργεντινή, όπου επέστρεψαν αμέσως μετά την 

επιβολή των φυλετικών νόμων εναντίον των Εβραίων στην Ιταλία και τη Ρόδο την παραμονή του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

 
Αυτό οδηγεί στην ανάλυση της μετανάστευσης ως στρατηγικής επιβίωσης σε μια περίοδο πολέμου 

και απέλασης. Η κύρια επίπτωση των φυλετικών νόμων στη Ρόδο ήταν η ευρεία ανάκληση της ιταλικής 

υπηκοότητας που εκδόθηκε μετά το 1919 σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 1 

Δεκεμβρίου 1938 και θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 1939.45 Η ανασυγκρότηση της προσωπικής ζωής  

καθίσταται δύσκολη σε μια εποχή που  η μετακίνηση , συχνά άτυπη ή παράνομη,  απαιτεί  πιο περίπλοκες 

διαδρομές και χρόνο. Έχουν βρεθεί εννέα «σίγουρες» αφίξεις από τη Ρόδο στα αρχεία της CEMLA από το 

1939.46 Αν και μπορεί να υπήρχαν περισσότερες αναχωρήσεις για το Μπουένος Άιρες, η πόλη δεν ήταν ο 

κύριος προορισμός για βιαστικές προσπάθειες αναχώρησης από τη Ρόδο: Οι Καραμπινιέροι ανέφεραν την 

έκδοση 104 διαβατήρια για αποδημία μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 1938, κυρίως για τη Ροδεσία 

και το Βελγικό Κονγκό. Σε μία συνημμένη λίστα που περιέχει 49 ονόματα, κανείς δεν έφευγε για την 

Αργεντινή.47 Ακόμη και αν είναι ξεχωριστός, δεδομένου ότι ο συγγραφέας ανήκε σε μία από τις 

πλουσιότερες και με διεθνείς διασυνδέσεις οικογένειες της Ρόδου, τα απομνημονεύματα του Vittorio 

Alhadeff περιέχουν μια πολύτιμη περιγραφή της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο 

συγγραφέας, που εκείνη την εποχή ζούσε στο Μιλάνο, ισχυρίζεται ότι, μαζί με τη σύζυγό του και το θείο 

του, επέλεξαν το Μπουένος Άιρες «λόγω του κλίματος και της γλώσσας,» και αμέσως άρχιζε να εξετάσει 

ένα επιχειρηματικό πλάνο για το πώς θα ιδρύσει ένα παράρτημα της πετυχημένης οικογενειακής εμπορικής 

επιχείρησης και τράπεζας στην Αργεντινή.48 Το ταξίδι το καλοκαίρι του 1939 συνεπαγόταν πολλές αλλαγές 

από την αρχική διαδρομή, δωροδοκώντας υπαλλήλους σιδηροδρόμων για ένα εισιτήριο της τελευταίας 

στιγμής από τον φόβο του γερμανικού U-Boot κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς στη Νέα Υόρκη. 

Ωστόσο, η μεγάλη οικονομική ευμάρεια της οικογένειάς του μπορούσε να του προσφέρει την καλύτερη 

δυνατή άνεση, ακόμη και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες.49 Αμέσως μετά την άφιξή του στις 21 

Μαΐου 1940,50 ο Alhadeff και η σύζυγός του συνέχισαν τις δραστηριότητές τους σε μια νέα χώρα, της 

οποίας το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ήταν το πνεύμα του ανταγωνισμού, της αυτοεκπλήρωσης και 

του εγωισμού, το οποίο δεν τον εμπόδισε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την φιλόξενη πατρίδα 51 

 

 

 

                                                           
41 Rahmani (2000), p. 157. This issue is not mentioned by Benatar and Pimienta-Benatar (2000). 
42 GAK DOD CCRR 1 2 639 1936. 
43 Radiazione”. In: Il Messaggero di Rodi, 12.10.1937. 
44 GAK DOD CCRR 1 2 643 1936. 
45 Galante (1986), p. 272–275. 
46 CEMLA Buscador: “Maurizio Alhadeff,” “Davide Benveniste,” “Abner Capelluto,” “Davide Capelluto,” “Abner Notrica,”  

    “Salvador Tarica,” “Mose Soriano,” “ Isacco Menasce, ” “Regina de Capina Menasce,” “Giovanni Menasce.” 
47 GAK DOD CCRR 20 ps 1932, sheet 270 ff.. 
48 Alhadeff (1998), p. 231. 
49 Ibid, p. 237–243. 
50 CEMLA Buscador: “Vittorio Alhadeff,” “Renia Alhadeff.” 
51 Alhadeff (1998), p. 246–247. 
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Συγκρίνοντας αυτήν την εμπειρία χωρίς σοβαρές απώλειες ή επαγγελματικές ρήξεις με την 

περίπτωση του David Galante, που φέρεται να είναι ο μόνος επιζών του ολοκαυτώματος που ζει σήμερα 

στο Μπουένος Άιρες, προκύπτει μια διαφορετική εικόνα. Γεννημένος το 1925, ο Galante είχε έναν 

μεγαλύτερο αδελφό, τον Hiskia, ο οποίος μετανάστευσε στην Αργεντινή το 1936 σε ηλικία 24 ετών 

(καταγράφηκε ως emplejado – υπάλληλος).52 Αυτός και ο αδελφός του Moshe σκεφτόντουσαν να 

ακολουθήσουν Hiskia53 αλλά τελικά παρέμειναν στη Ρόδο μέχρι την απέλασή τους τον Ιούλιο του 1944. 

Μετά την απελευθέρωση, ο Galante επέστρεψε στη γενέτειρά του, αλλά δεν άντεξε τη θλίψη για τον 

αφανισμό της κοινότητας.54 Τελικά, ακολούθησε τον αδελφό του Moshe, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς να 

μεταναστεύσει στο Μπουένος Άιρες, καθώς ένιωθε ότι η υποστήριξη από τον αδελφό του Hiskia θα 

μπορούσε να είναι μεγάλη βοήθεια και αισθανόταν άνετα με την συγγένεια μεταξύ των δύο γλωσσών 

(Ισπανικών και Λαντίνο).55 

 

Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε οικογενειακούς δεσμούς και αλληλεγγύη να συμβάλλουν στην 

απόφαση της μετανάστευσης στην Αργεντινή. Και πάλι, η δωροδοκία του αργεντίνικου και του ιταλικού 

λιμενικού προσωπικού ήταν απαραίτητη, δεδομένου ότι τα δύο αδέλφια δεν είχαν νόμιμα ταξιδιωτικά 

έγγραφα: ο Hiskia το είχε φρόντισε από το Μπουένος Άιρες, αλλά οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού ήταν πολύ λιγότερο άνετες από εκείνες που βίωσε ο Alhadeff, όπως η παραμονή τους για πενήντα 

ημέρες σε μια αποθήκη όπου έτρωγαν τα περισσεύματα που τους έφερνε ο φύλακας.56 Δύο χρόνια μετά 

την άφιξή τους, υπέβαλαν αίτηση για την υπηκοότητα στην  Αργεντινή, και ανακαλύφθηκε από τις αρχές 

η  παράνομη μετανάστευση τους, με αποτέλεσμα να φυλακιστούν για δύο εβδομάδες, μια εμπειρία για την 

οποία αισθάνθηκαν «ταπεινωμένοι».57 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αρχεία CEMLA, το μεταναστευτικό κύμα  πέρα από τη βραχυπρόθεσμη 

κινητικότητα φαίνεται να ξεθωριάζει στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Όπως είδαμε, οι εξελίξεις στη 

διεθνή πολιτική και οι πολιτικές ρυθμίσεων του κράτους σίγουρα επηρέασαν τη μετανάστευση καθ 'όλη 

τη διάρκεια των δεκαετιών, αν και οι οικογενειακοί δεσμοί παρέμειναν κυρίαρχος λόγος μετανάστευσης. 

Για το λόγο αυτό είναι πλέον σκόπιμο να απευθυνθούμε στη δημογραφική πλευρά του ζητήματος. 

 

 

Μετανάστευση και οικογένεια 

 

 

Συνδυάζοντας τη βάση δεδομένων CEMLA με τις προσωπικές ιστορίες μας επιτρέπει περαιτέρω 

διαφοροποίηση της εξιστόρησης. Η ιστορία του προαναφερθέντος Isaac Capuya είναι ένα σημαντικό 

παράδειγμα: Μετά το 1905, επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες το 1915 σε ηλικία 29 ετών, παίρνοντας μαζί 

του τη γυναίκα του Amada (ηλικίας 22 ετών και άνεργη) και τα τρία του παιδιά. Η ηλικία των παιδιών του, 

ωστόσο, υποδηλώνει ότι είχε περάσει τουλάχιστον 4 χρόνια στη Ρόδο μετά την πρώτη του παραμονή στην 

Αργεντινή. Είναι ενδιαφέρον ότι όχι μόνο η οικογενειακή, αλλά και η επαγγελματική του κατάσταση 

άλλαξε από «έμπορος» σε « εργάτης» ( jornalero ) καθώς και η εθνικότητά του, καταχωρημένη πλέον ως 

«ελληνική», αν και το νησί ήταν ακόμη επίσημα υπό την οθωμανική κυριαρχία.58
 

 

Η ιστορία του Isaak Franco  και της συζύγου του Rebecca  προσθέτει  κάτι στο να αντιληφθεί 
κανείς τι συνέβαινε :: ο Isaak  μετακόμισε στην Αργεντινή το 1918, έμεινε έξι χρόνια στην αγροτική πόλη 

Trenque Lauquen όπου διέμενε ο αδελφός του . Επέστρεψε για λίγο στη Ρόδο το 1924, όπου άκουσε 

 

 
 

 

 

 

                                                           
52 CEMLA Buscador: “Hiskia Galante.” 
53 Hazan (2009), p. 21. 
54 Ibid, p. 108. 
55 Ibid, p. 112. 
56 Ibid, p. 113. 
57 Ibid, p. 115–118. 
58 CEMLA Buscador: „Isaac Jacob Capuia,“ “Amada Capuia,” “Moise Capuia,” “Roberto Capuia,” “Sara Capuia.” 
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για ζήτηση εργατικού δυναμικού στο Βελγικό Κονγκό. Μετά από πέντε χρόνια στην Αφρική, επέστρεψε 

στη Ρόδο με σκοπό να παντρευτεί αλλά χωρίς αποτέλεσμα.59 Ο Isaak επέστρεψε στη συνέχεια στην 

Αργεντινή και μόνο κατά τη διάρκεια μιας τρίτης παραμονής στη Ρόδο το 1932 μίλησε με τους παππούδες 

της Ρεβέκκας ζητώντας τη συγκατάθεσή τους.60 Ωστόσο, το πρότυπο του «διακοινοτικού» γάμου δεν ήταν 

απαραίτητα το πιο κοινό: Αντί για ίση μετανάστευση και για τα δύο φύλα, παρατηρούμε σαφή 

δημογραφική ανισορροπία στο νησί του Αιγαίου,61 που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μετανάστευση 

Ιταλών εποίκων, μερικοί από τους οποίους παντρεύτηκαν ντόπιους Εβραίους. Όσον αφορά την 

οικογενειακή κατάσταση των ανδρών μεταναστών, αν και υπάρχει ελάχιστο διαθέσιμο υλικό, υποθέτουμε 

ότι ίσχυαν για τους Ροδεσλί ότι και για τους Σεφαραδίτες: Ο Devoto κάνει λόγο για ξεκάθαρο αριθμό 

ανδρών μεταναστών (365/100) από την Οθωμανική Αυτοκρατορία,62
 ενώ ο Mirelman ισχυρίζεται ότι οι οι 

Εβραίοι της Μεσογείου τελούσαν δια θρησκευτικό γάμο, σε μικρότερο βαθμό από τους Εσκενάζι.63
  

 

 

Ο παρακάτω πίνακας από τη βάση δεδομένων CEMLA δείχνει την εξέλιξη σε χρονικό διάστημα σχεδόν 

σαράντα χρόνων: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτα απ 'όλα, η μέση ηλικία κατά την άφιξη αυξάνεται σταδιακά. Όσον αφορά την ποσόστωση των 

φύλων, μετά το 1934 προκύπτει μια πιο ισορροπημένη αναλογία, που προέρχεται πιθανότατα από το 

γεγονός ότι πολλά παντρεμένα ζευγάρια ήθελαν να διαφύγουν από την επικράτηση των φυλετικών νόμων 

του 1938. Η οικογενειακή κατάσταση διαφέρει και στις τρεις χρονικές περιόδους και βλέπουμε μια 

επικράτηση των μεμονωμένων μεταναστών αρσενικού γένους μέχρι το 1933. Αυτή η εξέλιξη επηρεάστηκε 

πολύ από τους νόμους της Αργεντινής περί μετανάστευσης: Από το 1923 ένας αυστηρότερος κανονισμός 

εμπόδισε τη μετανάστευση των γυναικών που ταξιδεύουν μόνες ή με παιδιά κάτω των 15 ετών,64 και του 

ήδη αναφερόμενος νόμος του 1932 (επισήμως) συνέδεσε την άδεια μετανάστευσης με προϋπάρχουσα 

σύμβαση εργασίας. 

 

Δυστυχώς, αναλύοντας τα πρότυπα γάμου των επόμενων γενεών των Ροδεσλί φαίνεται  ότι 

βασίζονται  μόνο σε ποιοτικές πηγές. Στη συνέντευξή του, ο Notrica ισχυρίζεται ότι η συναγωγή Templo 
Chalom, που ιδρύθηκε το 1937, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάμειξη οικογενειών διαφορετική 

προελεύσεως που οδήγησε σε διακοινοτικούς γάμους στο Μπουένος Άιρες.65 Πριν το 1937 οι Οθωμανοί  

Εβραίοι είχαν ιδρύσει μια Συναγωγή και ένα Ταλμούδ Τορά στην περιοχή Villa Crespo,66 αλλά 

οι Ροδεσλί ήταν μάλλον συνηθισμένοι να προσεύχονται μόνοι τους στο σπίτι κάποιου Ροδίτη ή ενοικιάζαν 

                                                           
59 Gutkowski (1999), p. 69. 
60 Ibid, p. 61. 
61 Hirschon (2002), p. 302. The Italian census of 1922 reports 214 Jewish men and 465 women aged between 20 and 30 in  

     1922. See: GAK DOD IDD 20 1922 21. 
62 Devoto (2003), 300. 
63 Mirelman (1988), p. 165. 
64 Devoto (2003), p. 355. 
65 Interview recorded on 09.08.1988. AMIA, Centro Marc Tucnow, 28320, n. 135 CD 20. 
66 See Mirelman (1988), p. 255; Brodsky, Adriana (2012): Educating Argentine Jews: Sephardim and their Schools, 1920s-  

    1960s. In: Ran, Amalia; Axelrad Cahan, Jean (ed.): Returning to Babel. Jewish Latin American Experiences,  
    Representations, and Identity. Leiden: Brill, p. 33-52, p.34. 

Μέσος όρος ηλικίας 

Άγαμοι (α/γ) 

Παντρεμένοι (α/γ) 

Διαζευγμένοι (α/γ) 

Παιδιά έως 15 ετών 

Σύνολο 

Πίνακας 1. Μέση ηλικία και οικογενειακή κατάσταση των Ροδεσλί κατά την άφιξή τους στο Μπουένος Άιρες 
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δωμάτιο από την Sociedad Italiana στο Colegiales.67 Το Πνευματικό κέντρο Chalom ιδρύθηκε το 1929 

στην επέτειο της δήλωσης Balfour,68 και εξελίχθηκε σε κανονική Συναγωγή το 1937, αλλά η εβραϊκή 

αιγαιοπελαγίτικη κοινότητα δεν μπορούσε να παράσχει τους δικούς της Ραβίνους. Η ευημερία του 

πολιτιστικού κέντρου Chalom προσέλκυσε και άλλες Σεφαραδίτικες οικογένειες που ήρθαν σε στενότερη 

επαφή με τη δεύτερη γενιά Ροδεσλί, και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακόμα «όριο» ξεπεράστηκε στην τρίτη 

γενιά, καθώς πολλοί παντρεύτηκαν Εσκενάζι και Μιζράχι Εβραίους.69 Ορισμένοι που ανήκουν στην τρίτη 

γενιά όπως ο Marcelo Benveniste ή ο Freddy Berro έχουν τέσσερις Ροδεσλί παππούδες.70  Μια εξαιρετική 

περίπτωση είναι η Silvia Hasson Hazan πρώην Menascé, της οποίας οι παππούδες Felix Hasson και Clara 

Alhadeff έφτασαν στο Μπουένος Άιρες το 1911, ο πατέρας της οποίας παντρεύτηκε ένα κορίτσι από τη 

Σμύρνη και αυτή τελικά παντρεύτηκε έναν τρίτης γενιάς Ροδεσλί στο Ρίο ντε Τζανέιρο. 71
 

 

Μετανάστευση και κοινωνική κινητικότητα 

 

Η θέση των μεταναστών στην αγορά εργασίας και οι δεσμοί τους με την οικογένειάς τους στη Ρόδο είναι 

μια άλλη σημαντική πτυχή για τη διαφοροποίηση της εμπειρίας της μετανάστευσης. Η  εικόνα είναι και 

πάλι κατακερματισμένη, επίσης επειδή η ορολογία σχετίζεται με τα επαγγέλματα της CEMLA η βάση 

δεδομένων ποικίλλει συχνά κατά την περίοδο που αναλύεται. 

 

 

Μέσα από μια διαχρονική ενδοσκόπηση, παρατηρούμε επίμονες και μεταβαλλόμενες τάσεις. Για 

παράδειγμα, οι εργάτες δεν περιορίζονται στην πρώιμη μετανάστευση αλλά αντιπροσωπεύουν μια 

σημαντική ομάδα κατά τη δεκαετία του 1930. Ταυτόχρονα, η σχετική πλειοψηφία των ανδρών μεταναστών 

αποτελείται από εμπόρους: Αν και αυτό το επάγγελμα είναι δύσκολο να ενταχθεί σε μια ενιαία κοινωνική 

κατηγορία, μπορεί να ειπωθεί ότι βίωσαν τη μετανάστευση ως επανεπένδυση κεφαλαίου που είχαν ήδη 

στη Ρόδο. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι σαφώς μειοψηφία, αλλά με μια πιο προσεκτική ματιά 

διαπιστώνουμε ότι η μετανάστευση παίρνει μέρος στα χρόνια μετά τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις 

εναντίον των Εβραίων. Επιπλέον, ήδη από τη δεκαετία του 1910 πολλοί από τους νεότερους μετανάστες 

δεν έφτασαν ως ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό ήδη από τη δεκαετία του 1910 πολλοί από τους νεότερους 

μετανάστες δεν έφτασαν ως ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό αλλά είχαν λάβει εκπαίδευση στη Ρόδο η  
 

 

                                                           
67 Memories of Alberto Benveniste and José Menascé.  

     http://www.benveniste.com.ar/rodas/english/communities/chalom.htm, last access: 02.08.2015. 
68 Among the fifteen signatories we see many Rodesli, such as Isaak Franco, Menascé, Alhadeff, Soriano, etc.  
     http://www.benveniste.com.ar/rodas/images/acta_chalom.gif, last access: 02.08.2015. 
69 Interview recorded on 09.08.1988. AMIA, Centro Marc Tucnow, 28320, n. 135 CD 20. 
70 Personal communication from Marcelo Benveniste. In regard to Berro see his blog VEOVEO:  
     http://elveoveo.blogspot.it/2011/06/veo-veo10.html, last access: 02.08.2015. 
71 See her posts on the website of the Jewish Museum of Rhodes:  

     http://www.rhodesjewishmuseum.org/museum/family-photos; and http://www.rhodesjewishmuseum.org/whos- 
     going, last access: 02.08.2015. 

Πίνακας 2. Δείγμα 160 μεταναστών από τη Ρόδο σύμφωνα με το καταγεγραμμένο τους επάγγελμα, 1905-1960. 

http://www.rhodesjewishmuseum.org/whos-
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οποία μάλλον βοήθησε στην εισαγωγή επαγγελμάτων που απαιτούσαν δεξιότητες γραφής και 

υπολογισμού. Οι γυναίκες χαρακτηρίζονται κυρίως ως νοικοκυρές, αν και μερικές κέρδιζαν χρήματα ως 

υπηρέτριες, ή όπως στην περίπτωση της Sarina Galante, είχαν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία πριν την 

αναχώρηση τους από τη Ρόδο και μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «μισθωτές». 72 Συνοψίζοντας, μια 

τέτοια διαφορετική εικόνα υποδηλώνει ότι η μετανάστευση στο Μπουένος Άιρες δεν ήταν απαραίτητα η 

αρχή μιας νέας ζωής, αλλά συχνά μια στρατηγική για την αναστροφή του κεφαλαίου μετατοπιστικά, 

ακολουθώντας περαιτέρω το προηγούμενο επάγγελμα. 

 

Ο Notrica σημειώνει ότι «όλοι [οι πρώτοι μετανάστες] εργάζονταν ως μικροπωλητές» κατά την 

άφιξή τους, όχι μόνο στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, αλλά μέχρι «300, 400 χιλιόμετρα στο εσωτερικό 

της», περιμένοντας να συγκεντρώσουν αρκετό κεφάλαιο για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ή 

κατάστημα.73  Όπως έχουμε δει, πρόκειται για μία γενίκευση που πιθανώς επηρεάζεται από την αντίληψη 

των «turcos» στον τοπικό πληθυσμό,  που τους αναγνώρισε ως το πρωτότυπο των μικροπωλητών.74 

Αν και κανένας μετανάστης ή οι απόγονοί τους δεν ανήκει στην πνευματική ή πολιτική ελίτ της Αργεντινής, 

στην πραγματικότητα μερικοί από αυτούς είχαν στην κατοχή τους ένα αξιοσημείωτο οικονομικό κεφάλαιο 

ήδη στην πρώτη γενιά. Αυτή είναι η περίπτωση του Mois Chami, στα επαγγελματικά επιτεύγματα και τις 

ηθικές αρετές του οποίου η εφημερίδα της εβραϊκής κοινότητας της Ρόδου, El Boletin , αφιέρωσε ένα 

εγκωμιαστικό άρθρο, μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για το πώς 

η ατομική επιτυχία διαδόθηκε ως «διατοπική» είδηση. Ο Chami έφυγε από τη Ρόδο το 1906, έγινε ένας 

πλούσιος και επιτυχημένος επιχειρηματίας στη βιομηχανία πλεκτών του Μπουένος Άιρες, και έδειξε τις 

προτιμήσεις του για τον τρόπο ζωής που του αρέσει ξοδεύοντας μία περιουσία στο χτίσιμο της μιας 

μοντέρνας κατοικίας στην πιο πλούσια περιοχή του Belgrano. 75 
 
 

Συμπεράσματα 

 

 

Το άρθρο έδειξε ότι το μεταναστευτικό κίνημα μεταξύ Ρόδου και Μπουένος Άιρες αποτελεί ένα  

πολύπλοκο και πολλών κατευθύνσεων αντικείμενο μελέτης. Αναμφίβολα, η Αργεντινή ήταν ένας 

προορισμός με χαρακτηριστικά συγκρίσιμα με άλλες χώρες που επέλεξαν οι Ροδεσλί, όπως το Κονγκό, και 

το ότι  μοιράστηκαν πολλές εμπειρίες με τους άλλους Σεφαραδίτες στο Μπουένος Άιρες, αν και 

απαιτούνται περαιτέρω μελέτες αυτού του είδους πριν από την εξαγωγή των κατάλληλων συγκριτικών 

συμπερασμάτων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ ιστορικών γεγονότων 

και μετανάστευσης: Διαδικασίες όπως η μεταρρύθμιση της στρατολόγησης του οθωμανικού στρατού, του 

Α' Παγκοσμίου Πολέμου και η δίωξη των Εβραίων στη Ρόδο από τις ιταλικές φασιστικές αρχές σίγουρα 

καθόρισαν τη ροή των ανθρώπων και του κεφαλαίου στο εξωτερικό, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως πλήρεις ρήξεις, καθώς οι δεσμοί συγγένειας μαζί με την επιδίωξη οικονομικών 

συμφερόντων ήταν εξίσου σημαντικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης.  Ενώ το ζήτημα της κοινής 

πολιτιστικής ταυτότητας μεταξύ των γενεών, τους προβληματισμούς για το κοινωνικό περιβάλλον, και η 

ένταξη στην κοινωνία της Αργεντινής αξίζουν βαθύτερη έρευνα, ένα συμπέρασμα προκύπτει και πάλι από 

την έννοια της διατοπικότητας. Η γνώση σχετικά με την εμπειρία των Εβραίων μεταναστών στην 

Αργεντινή γίνεται πολύτιμη και θα εμπλουτιστεί ως «ανάγκη τοπικής προσαρμογής κάποιου είδους 

τάξης»76 μόνο αν, ταυτόχρονα, παραδεχτούμε ότι ο κατακερματισμός, η ποικιλομορφία, και η χρονικότητα 

αυτού του φαινομένου είναι πολύ σημαντικά για την παρουσίασή του ως ένα συνεκτικό μωσαϊκό. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
72 Gutkowski (1999), p. 55. 
73 Interview recorded on 09.08.1988. AMIA, Centro Marc Tucnow, 28320, n. 135 CD 20. 
74 Avni (1983), p. 270. 
75 “Moise Chami”. In: El Boletin, Enero 1935. 
76 Freitag; Van Oppen (2010), p. 8. 
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