Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2020
Αγαπητοί φίλοι,
Το έτος 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους. Η παγκόσμια πανδημία
διατάραξε την καθημερινή ζωή με τρόπους που δεν είχαμε υπολογίσει. Οι
οδηγίες για τη φυσική αποστασιοποίηση έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο κάνουμε πολλές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου
που

εργαζόμαστε,

ψωνίζουμε,

κοινωνικοποιούμαστε,

μαθαίνουμε,

ταξιδεύουμε, ασκούμαστε, κάνουμε εθελοντική εργασία και η λίστα
συνεχίζεται. Μία κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους.. Και φυσικά, δεν θα
μπορούσαμε να μην επηρεαστούμε και εμείς από αυτήν την παγκόσμια κρίση.
Είχαμε μείωση 95% στις επισκέψεις. Πολύτιμοι και αγαπημένοι συνάδελφοι
δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν για να είναι μαζί μας. Όλες οι τελετές
ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν (γάμοι, μπαρ/μπατ μίτσβα). ΑΛΛΑ δεν το
βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε δυναμικά και ελπίζουμε ότι το 2021 θα φέρει σε
όλους ευχάριστες αλλαγές στη ζωή τους.

Παρ’ όλα αυτά, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις δραστηριότητές
μας το 2020...
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Τον Απρίλιο του 2020, η Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου, στο πλαίσιο του
κοινωφελούς χαρακτήρα της και ανταποκρινόμενη στις σκληρές συνθήκες
που περνούσε η χώρα μας, θέλησε να είναι και πάλι παρούσα ως μέλος της
τοπικής κοινωνίας.
Στηρίζοντας τη συλλογική προσπάθεια, προσφέραμε στις υγειονομικές
υπηρεσίες (Νοσοκομείο Ρόδου) και στο Αστυνομικό Τμήμα απαραίτητα
προϊόντα προστασίας από τον επικίνδυνο ιό.
Συγκεκριμένα, και μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του
Νοσοκομείου Ρόδου, δωρήσαμε


16 στολές προστασίας μιας χρήσης

 100 προστατευτικές μάσκες FFP2
 150 μάσκες μίας χρήσης 3 φύλλων

Επίσης,

δωρίσαμε

στο

Αστυνομικό

Τμήμα, 60 συσκευασίες των 500ml
αντισηπτικά χειρός.
Δίνουμε μία σκληρή μάχη εναντίον ενός αόρατου εχθρού, αλλά είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση με συντονισμένο και
πειθαρχημένο τρόπο.
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Τα γενέθλια του Σάμι Μοντιάνο
Στις 18 Ιουλίου, ο Σάμι Μοντιάνο, ένας από τους λιγοστούς Εβραίους της
Ρόδου που επέζησαν του Ολοκαυτώματος, έγινε 90 ετών.

Απελάθηκε στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών, χάνοντας ολόκληρη την
οικογένειά του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς / Μπίρκεναου.
Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που κάθε χρόνο, κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, μας τιμά με την παρουσία του, και εξιστορεί στους επισκέπτες μας τις
εμπειρίες του, μοιράζοντας λίγη από τη σοφία που απέκτησε όλα αυτά τα
χρόνια μέσα από τις δυσκολίες της ζωής και τις άσχημες εμπειρίες του.
Τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα όταν μιλά για τους αρνητές του
Ολοκαυτώματος.
Έφτασε πολλές φορές ένα βήμα πριν το θάνατο, αλλά ο Θεός τον έσωσε και
τώρα καταλαβαίνει γιατί ... Για να διηγηθεί τις εμπειρίες του. Επειδή όπως
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λέει: "Η νέα γενιά δεν πρέπει να δει αυτό που είδαν τα μάτια μου. Ούτε τα
παιδιά σας πρέπει να δουν τι είδαν τα μάτια μου. Αυτή είναι η υποχρέωση
μου. Αυτό μου έδωσε ο Θεός. Ο Θεός επέλεξε μερικούς. Μου έδωσε αυτή
την αποστολή »
Φέτος, λόγω του COVID-19, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει για να είναι μαζί μας.
Κάθε χρόνο γιορτάζαμε τα γενέθλιά του μαζί στη Ρόδο. Έλειψε σε όλους μας.
Η Συναγωγή μας ήταν άδεια χωρίς αυτόν και τη γυναίκα του Σέλμα!
Όλοι του ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, "Μακάρι να ζήσεις μέχρι τα 120!"
Ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε να καλωσορίζει με χαμόγελο τους
επισκέπτες μας στη Συναγωγή, και να αφηγείται το ένδοξο παρελθόν της
μικρής μας κοινότητας και τον άδικο αφανισμό της με τρόπο που μόνο αυτός
ξέρει!

Ημέρα Μνήμης 2020
Η 23η Ιουλίου σηματοδότησε τα 76 χρόνια από την εκτόπιση και τον
αφανισμό των Εβραίων της Ρόδου και της Κω το 1944.
Δυστυχώς, τα Δωδεκάνησα έχουν συνδεθεί με τα τραγικά γεγονότα του
Ολοκαυτώματος, έχοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εξόντωσης των
Εβραίων της Ευρώπης με απώλειες 94%.
Πρέπει να τονίσουμε, ωστόσο, ότι στη μεταπολεμική πορεία της αγωνιώδους
προσπάθειας για την ανασυγκρότηση, η Ρόδος ήταν μία από τις πρώτες
περιοχές στην Ελλάδα που αναγνώρισαν την εξόντωση των Εβραίων
συμπολιτών τους. Αμέσως μετά την Απελευθέρωση, το 1946, ο πρώτος
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εκλεγμένος δήμαρχος της Ρόδου, Γαβριήλ Χαρίτος, μετονόμασε την παλιά
Πλατεία «Πρίγκιπος» σε «Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων».
Κάθε χρόνο η Κοινότητά μας διοργανώνει εκδηλώσεις για τη μνήμη των
θυμάτων της.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινότητάς μας αποφάσισε φέτος, λόγω της
κατάστασης, αντί να διοργανώσει εκδηλώσεις, να βοηθήσει τις τοπικές
φιλανθρωπικές δομές.

Στις 23 Ιουλίου, την ημερομηνία της απέλασής τους,
η κυρία Κοέν κατέθεσε συμβολικά στεφάνι στο
Μνημείο του Ολοκαυτώματος.

Στο πλαίσιο της ημέρας η Κοινότητα διοργάνωσε
την προβολή δύο ταινιών.

Στις 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή
προβολή του ντοκιμαντέρ "Σάμι Μοντιάνο: Η
αποστολή από τη Ρόδο στο Άουσβιτς" μέσω Vimeo
για τους φίλους μας στο εξωτερικό.
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Και στις 30 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η προβολή της
ταινίας «Η Γυναίκα του Ζωολογικού Κήπου» στον θερινό
κινηματογράφο «Ρόδον»

Σχετικά με την Παλιά Συναγωγή

Το 2018 και μετά την παρέμβαση του Ισραηλιτικού Κεντρικού Συμβουλίου
της Ελλάδας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την παρέμβαση
της τοπικής αστυνομίας, απομακρύναμε τους καταπατητές από την σκεπαστή
περιοχή (πρώην γυναικωνίτη) της Παλιάς Συναγωγής "Kehila Grande".
Καθαρίσαμε την περιοχή και κλείσαμε την πρόσβαση.
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Αλλά το θέμα δεν έληξε εκεί. Για να δοθεί άδεια για την περίφραξη της
περιοχής και την τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας για την ανάδειξη της
ιστορικής σημασίας του κτιρίου, έπρεπε να γίνουν πολλά αιτήματα και
συναντήσεις με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Το καλοκαίρι του 2020, μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το έργο.
Μερικές πληροφορίες για την ιστορία της παλιάς Συναγωγής "Kehila
Grande"
Όταν οι Σεφαραδίτες Εβραίοι ήρθαν στη Ρόδο μετά την τουρκική κατάκτηση
το 1523, βρήκαν ήδη μια Συναγωγή. Την ονόμασαν Kahal Kadosh Gadol (The
Holy Great Congregation) ή στα λαντίνο, Kahal Grande. Κατασκευάστηκε
στα τέλη του 1400 μετά την τουρκική πολιορκία του 1480. Χτίστηκε
αντικαθιστώντας μια υπάρχουσα παλαιότερη Συναγωγή που καταστράφηκε
κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ των Ιωαννιτών Ιπποτών και των
Οθωμανών.
Όπως λέγεται, δόθηκε εξουσιοδότηση από τον Πάπα Sixtus IV στον Μέγα
Μάγιστρο Πιερ ντ' Ομπισόν να επιτραπεί η κατασκευή της, θεωρώντας ότι
κατά την προηγούμενη πολιορκία οι Εβραίοι είχαν συμβάλει «θαρραλέα»
στην υπεράσπιση της πόλης.
Τα μέλη αυτής της συναγωγής ήταν Ελληνοεβραίοι «Ρωμανιώτες» . Μετά
την άφιξη του μεγάλου αριθμού των Σεφαραδιτών Εβραίων στη δεκαετία του
1500, η συναγωγή χρησιμοποίησε σταδιακά τη γλώσσα και το τελετουργικό
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των Ισπανοεβραίων. Το 1944 κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
λόγω του ότι ήταν τόσο κοντά στο
κεντρικό λιμάνι, υπέστη ζημιές κατά
τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών
των Συμμάχων με στόχο γερμανικά
Φωτογραφία της Παλιάς Συναγωγής ” Kehila Grande”
το 1957 που δείχνει τις ζημιές από το βομβαρδισμό..

πλοία. Αν και υπέστη σοβαρές ζημιές,
οι δομικοί τοίχοι της συναγωγής Kahal
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

Αρχαιολογικής

Υπηρεσίας της Ρόδου απομάκρυνε τα
Η συναγωγή σήμερα

συντρίμμια που είχαν συσσωρευτεί
αποκαλύπτοντας

τα

θεμέλια

των

περιμετρικών τοίχων της συναγωγής, το πάτωμα και άλλα χαρακτηριστικά.

Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος της Κοινότητας της
Ρόδου στη Συναγωγή «Σαλόμ» του Μπουένος Άιρες
Κάθε χρόνο, στη Συναγωγή «Σαλόμ» του Μπουένος Άιρες, διοργανώνουν
την ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος της Εβραϊκής Κοινότητας της
Ρόδου.
Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο κ. Marcelo Benveniste διοργάνωσε ειδική εκδήλωση
για τον εορτασμό της 76ης επετείου της απέλασης.
8

Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου

2020

Μας ζητήθηκε να γράψουμε μια επιστολή για να διαβαστεί στην εκδήλωση.
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Η Ισραηλιτική Κοινότητα της Κω

Η Εβραϊκή Κοινότητα της Κω αριθμούσε 166 μέλη πριν από τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγοι μετανάστευσαν στη Νότια Αμερική και τη Νότια
Αφρική. Οι περισσότεροι ευημερούσαν στο νησί και ασχολούνταν με το
εμπόριο.
Στις 23 Ιουλίου 1944 συνελήφθησαν 104 Εβραίοι της Κω. Παρά τις
προσπάθειες του διοικητή της ιταλικής αστυνομίας Dante Giocelli, μόνο 6
άτομα σώθηκαν από την απέλαση.
Στις 25 Ιουλίου, τα 98 άτομα μεταφέρθηκαν στη Σάμο όπου ενσωματώθηκαν
με τους Εβραίους της Ρόδου και απελάθηκαν μαζί στο Άουσβιτς.
Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, όλα τα μέλη της Εβραϊκής
Κοινότητας της Κω εξαφανίστηκαν. Μόνο ένας επιζών επέστρεψε στο νησί.
Η Συναγωγή της Κω παραχωρήθηκε στο Δήμο της Κω το 1986 και από τότε
ο Δήμος της Κω την χρησιμοποιεί ως πολιτιστικό κέντρο.
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Το Εβραϊκό Νεκροταφείο της Κω βρίσκεται έξω από την πόλη στο δρόμο
προς το χωριό Πλατάνι (Κερμεντές). Στο παλαιότερο τμήμα του
νεκροταφείου, οι επιτύμβιες στήλες χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα.

Η Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου, το 2002, ανέλαβε κάποιες εργασίες
επισκευής του περιβάλλοντος τοίχου και της πόρτας του νεκροταφείου, λόγω
των ζημιών που είχαν υποστεί από ένα φορτηγό που έπεσε στον τοίχο του
νεκροταφείου.
Από τότε η Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου «υιοθέτησε» το νεκροταφείο της
Κω και κάθε χρόνο πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.
Το 2013, λόγων βανδαλισμών στους τάφους, κάναμε μια πιο ουσιαστική
επισκευή των τάφων.
Το 2014, στην 70ή επέτειο της εκτόπισης των Εβραίων της Κω, έγιναν τα
αποκαλυπτήρια ενός μνημείου του Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο. Το
μνημείο ανεγέρθηκε με έξοδα της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρόδου. Το 2019
διοργανώθηκε εκδήλωση μνήμης για την 75η επέτειο με τη συμμετοχή των
τοπικών αρχών και των Ροδεσλί του εξωτερικού.
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Η Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου συνεχίζει τον ετήσιο καθαρισμό και την
περιποίηση του νεκροταφείου.

Επίσκεψη της διευθύντριας του Ινστιτούτου «Θερβάντες»
Καθώς ο Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς
δημιουργήθηκε
στις
8
Σεπτεμβρίου , αποφασίστηκε, ως ανάμνηση
αυτού του εμβληματικού γεγονότος, η 8η
Σεπτεμβρίου
να
ανακηρυχθεί
«Ημέρα
Αλληλεγγύης των Πόλεων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς». Όλες οι πόλεις της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς καλούνται να γιορτάσουν αυτή
την ημέρα μία φορά το χρόνο.
Ο Δήμος Ρόδου έλαβε μέρος στον εορτασμό της
ημέρας διοργανώνοντας αφιέρωμα στη ναυτική
παράδοση της Ρόδου. Μέρος των εκδηλώσεων
ήταν τα αποκαλυπτήρια μνημείου του γλύπτη
Χουάν Ραμόν Μάρτεν, το οποίο δώρησε η
Ισπανική πρεσβεία και το Ινστιτούτο Θερβάντες, αφιερωμένο στους Έλληνες
ναυτικούς και ιδιαίτερα στους 4 Ροδίτες που έλαβαν μέρος στον πρώτο
περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια, με τον Μαγγελάνο.
Ο εκπαιδευτικός ακόλουθος της ισπανικής πρεσβείας, κ. Ivo Pascual Herrera
και η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες κ. Christina Conde
παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει επίσκεψη
στο γραφείο της κοινότητας. Η κυρία Κοέν τους έκανε μια περιοδεία μέσα
στο Μουσείο και τη Συναγωγή. Συζήτησαν τη δυνατότητα μελλοντικής
συνεργασίας για την προώθηση της Σεφαραδίτικης Κληρονομιάς στην
Ελλάδα. Μία από τις προτάσεις της κυρίας Conde ήταν η χρηματοδότηση της
προσθήκης της ισπανικής γλώσσας στην υπάρχουσα εφαρμογή κινητής
τηλεφωνίας του μουσείου που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στη
συναγωγή και το μουσείο.
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Επίσκεψη αξιωματούχου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας

Στις αρχές Οκτωβρίου, στο πλαίσιο επισκέψεων με διάφορες τοπικές αρχές,
μας επισκέφθηκε ο κ. Ιωάννης Ορφανουδάκης, αξιωματούχος του κόμματος
της Νέας Δημοκρατίας, θεολόγος, μέλος της ομάδας Futurium της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και μέλος της Καθολικής
Εκκλησίας. Διατηρεί προσωπικές σχέσεις με την Εβραϊκή Κοινότητα της
Αθήνας και το Ραββίνο Γκαμπριέλ Νεγκρίν.
Η κυρία Κοέν ξενάγησε τον κύριο Ορφανουδάκη μέσα στη συναγωγή και
μέσα στο μουσείο. Αντάλλαξαν σκέψεις σχετικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες. Ο κ. Ορφανουδάκης
προσφέρθηκε να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων της κοινότητάς μας
με την τοπική καθολική κοινότητα.

Βανδαλισμός Νεκροταφείου
Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τέσσερις
τάφοι, στο εβραϊκό νεκροταφείο της
Ρόδου, βανδαλίστηκαν.
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Την ίδια περίοδο βανδαλισμοί σημειώθηκαν και στα εβραϊκά νεκροταφεία
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Όλοι πήραν θέση καταδικάζοντας τέτοιες
αποτρόπαιες πράξεις. Το Παγκόσμιο
Εβραϊκό Συνέδριο έγραψε: "Ακόμα και μετά
από
σημαντικά
βήματα
που
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα
ενάντια
στο
ρατσισμό,
ο
αγώνας
συνεχίζεται".
Τόσο η Κοινότητά μας όσο και το Εβραϊκό Κεντρικό Συμβούλιο της Ελλάδας
αντέδρασαν άμεσα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την Αθήνα και
εβραϊκές οργανώσεις από το εξωτερικό. Οι συμπολίτες μας προσέφεραν
αμέσως την υποστήριξή τους, η οποία ήταν ενθαρρυντική και συγκινητική.
Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε όλη την Ευρώπη.
Δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ας μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις
κοινωνίες υπάρχουν αρνητικά στοιχεία. Βανδαλισμοί συμβαίνουν και σε μη
εβραϊκές περιοχές.
Με την οικονομική συμβολή της Κοινότητας και τη συμβολική δωρεά του
κ. Marc Menashe αποκαταστάθηκαν οι ζημιές των τάφων.
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Παραγωγή DVD

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την ολοκλήρωση του
τελευταίου μας έργου. «Ένα ταξίδι στο παρελθόν της εβραϊκής Ρόδου» με
οδηγό τον Ισαάκ Χαμπίμπ.
Πρόκειται για μια ξενάγηση στην εβραϊκή συνοικία.
Το DVD διατίθεται προς πώληση στο κατάστημα δώρων μας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
jcrhodes@otenet.gr

Διαβάστε στην επόμενη σελίδα το «Αναμνήσεις από την εβραϊκή συνοικία της Ρόδου»...
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Αναμνήσεις από την εβραϊκή συνοικία
της Ρόδου

Ήταν μια όμορφη ζωή στην Τζουντερία...Οι Ροδεσλί θυμούνται

“Μεγαλώνοντας στο νησί ήταν σαν ένας παράδεισος”
Rachel Hanan (née Hugnu), επιζώσα του Ολοκαυτώματος

“Στους καθημερινούς μας περιπάτους, είτε πηγαίνοντας στο σχολείο, στη δουλειά, στη
συναγωγή, είτε για να επισκεφτούμε ένα φίλο ή συγγενή, περπατούσαμε ανάμεσα σε γνώριμα
και χαμογελαστά πρόσωπα. Οι συγγενείς ήταν συχνά πάρα πολλοί, έτσι όλη η οικογένεια Hugno
μπορούσε να συναντηθεί μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες γιορτών, διαφορετικά θα υπήρχαν
εκατό ξαδέρφια.”
Isaac Jack Lévy

“Η ζωή στη Ρόδο ήταν όμορφη, όμορφη...Όλοι πολύ φιλικοί σαν μια οικογένεια. Ανεξάρτητα
από το πόσους γείτονες... έχουμε, όλοι είναι σαν την οικογένεια... Λέγαμε θεία Straya, θεία
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Rebecca, αλλά δεν ξέραμε αν ήταν συγγενείς ή όχι. Γιατί οι γονείς μας έλεγαν, πείτε γεια στη
θεία Rebecca, πείτε γεια στη θεία Rifka. Όλες έπρεπε να τις λέμε θεία. Έτσι για μας όλοι οι
γείτονες ήταν οικογένεια.
Mirù Alcanà, επιζώσα του Ολοκαυτώματος

“[…]Πηγαίναμε εκδρομές έξω από την εβραϊκή συνοικία και
Rodini, 1936
αυτά είναι τα μέρη που θα ήθελα να περιγράψω εδώ. Οι
εκδρομές γίνονταν σε τόπους φυσικής ομορφιάς που
απέκτησαν ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα για τους Εβραίους. Το
να πηγαίνουμε εκεί έγινε ένας τρόπος ζωής για μας. Σε ομάδες
πηγαίναμε στο Μόντε Σμίθ, που ονομαζόταν Merdjan Tepe
από τους Τούρκους, σε ένα βουνό έξω από την πόλη τη
Φιλέρημο, στο Peveranio (άνω Καλαμώνας), ένα όμορφο
χωριό κοντά στο βουνό του Προφήτη Ηλία. Ήταν έθιμο για τους
νεόνυμφους να μένουν στο ξενοδοχείο στο βουνό. Η Πουέρτα ντε λα Μαρ, μια περιοχή κοντά
στην εβραϊκή συνοικία, περιελάμβανε καμπάνες παραλίας, δύο μεγάλα δημόσια λουτρά,
καφετέριες και πεζόδρομους. Στο τέλος της Πουέρτα ντε λα Μαρ βρισκόταν ο κυματοθραύστης
που ονομάζεται Λας Πένιας, όπου κάποιοι, πάνω στους βράχους, έκαναν πικ νικ το απόγευμα
του Σαββάτου. Πιο κάτω ήταν το εργοστάσιο σαπουνιών όπου η
Mandraki, 1930
βόλτα μας τελείωνε. Ποτέ δεν πήγαμε πέρα από αυτό το σημείο,
όχι επειδή ήμασταν περιορισμένοι, αλλά επειδή προτιμούσαμε
να μένουμε κοντά στην συνοικία μας. Πέρα από το Εργοστάσιο
Σαπουνιών ήταν μια παραλία που ονομαζότανι «Las Salinas»
(ισπανικά: όπου παράγεται αλάτι). Η άμμος ήταν πολύ ζεστή και
θεωρούνταν φαρμακευτική. Οι άνθρωποι με ρευματισμούς
πήγαιναν εκεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θάβονταν
ως τον λαιμό για ολόκληρη την ημέρα. Το Lemon Garden ήταν
ένας διάσημος κήπος γεμάτος λεμονιές και λουλούδια. Ήταν ανοιχτό για μας αποκλειστικά τα
Σάββατα και το Purim. Το Μαντράκι ήταν κατά μήκος της ακτής. Το βράδυ του Σαββάτου και της
Κυριακής, Εβραίοι, Έλληνες, Τούρκοι και Ιταλοί συγκεντρώνονταν για να περπατήσουν εκεί και
να καθίσουν στις υπαίθριες καφετέριες ακούγοντας τις στρατιωτικές μπάντες που έπαιζαν στην
κοντινή πλατεία. [...] Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό ήταν ο δημόσιος κήπος. Τα πικνίκ
δεν επιτρέπονταν εκεί, αλλά πηγαίναμε να απολαύσουμε τα λουλούδια και τη λίμνη με τα ψάρια.
Έχω πολλές αγαπημένες αναμνήσεις [...] Όπως γράφω, τα μάτια μου γεμίζουν με δάκρυα που
θυμούνται αυτές τις όμορφες παιδικές μέρες, όταν μετά τις δουλειές του σπιτιού, όλοι οι γείτονες
μαζεύονταν για να πιούν απογευματινό καφέ, με το φρεσκοψημένο ψωμί και τα «boyos». Όλα
τα παιδιά κάθονταν σε έναν κύκλο γύρω από τις μητέρες στην αυλή. Πού πήγαν αυτές οι όμορφες
μέρες; Γιατί αυτές οι γυναίκες που ήταν τόσο αφοσιωμένες στις οικογένειές τους έπρεπε να έχουν
ένα τόσο τραγικό τέλος από τους Ναζί; Γιατί η αδελφή μου - νέα, όμορφη, υγιής και γεμάτη ζωή
– έπρεπε να πεθάνει, και όχι εγώ; Γιατί με έσωσαν μέσα σε λίγους μήνες και όμως δεν μπορούσα
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να σώσω την αδερφή μου, επειδή απαγορεύτηκε η μετανάστευση; Υπάρχουν τόσα πολλά
«γιατί», χωρίς απαντήσεις, που πρέπει να δεχτώ ότι πρέπει να ήταν το θέλημα του Θεού [...]

Rebecca Amato Levy από το βιβλίο της “I Remember Rhodes”

Μια όμορφη ζωή που έφτασε στο τέλος της ……….

“Σε όλο το χωριό ξαφνικά κάποιος άκουσε φωνές, κλάματα, γκρίνια, και αυταρχικές προσταγές
φαινόταν να πνίγουν όλους αυτούς τους ήχους. Έσκυψα από το παράθυρο που κοιτούσε στη
μεριά του δρόμου και ρώτησα έναν γείτονα που, από περιέργεια, είχε πάει μέχρι τη γωνία για να
δει, τι συμβαίνει. Και ψιθυρίζοντας, είπε αυτές τις λέξεις μόνο: «Απομακρύνουν τους Εβραίους.»
Πού; Μόνο αργότερα παγώσαμε από τον φόβο μας με τα πράγματα που μάθαμε. Ένας είπε ότι
οι Γερμανοί είχαν διώξει τους Εβραίους από τα σπίτια τους, ξαφνικά, χωρίς να τους δώσουν τον
χρόνο να ντυθούν, και ότι τους είχαν συγκεντρώσει όλους, ανήθικα, σε αυτό που ήταν το Παλάτι
της Αεροπορίας, κοντά στο "Hotel delle Terme”.
Aldo Siggillino, Ιταλός δάσκαλος
“23 Ιουλίου 1944, μια καταραμένη μέρα. Ήμουν ένας από εκείνους που είδαν τους φτωχούς
αυτούς ανθρώπους να οδηγούνται βίαια προς το λιμάνι. Ήταν μια τρομερή εμπειρία, σαν
παραίσθηση για έναν νέο 21χρονο. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η ανθρώπινη
σκληρότητα θα μπορούσε να κατέβει σε ένα τέτοιο επίπεδο αθλιότητας, εξαχρείωσης. Για πολλές
νύχτες δεν μπορούσα να κοιμηθώ, επειδή αυτή η εικόνα της απέραντης θλίψης συνέχιζε να
έρχεται πίσω στο μυαλό μου και το ταρακούνησε με τρομακτικούς εφιάλτες. Αλλά αυτό που είδα
δεν ήταν τίποτα σε σχέση με τις θηριωδίες που έπρεπε να υπομείνουν οι Εβραίοι της Ρόδου”.
Gino Manicone, ένας νεαρός Ιταλός πιλότος, από ένα από τα βιβλία του, Nei cieli del Levante
(1999)

“[…]Είδαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αφού έσυρε τη βαλίτσα της για λίγο, έπεσε στο
έδαφος, εξαντλημένη. Οι στρατιώτες, με κλωτσιές, την διέταξαν να προχωρήσει, σηκώθηκε, αλλά
μετά από λίγα βήματα έπεσε ξανά: στη συνέχεια, την άρπαξαν από τα μαλλιά και την έσυραν
κατά μήκος του δρόμου. Φωνάζαμε, τρομοκρατηθήκαμε… οι Γερμανοί μας σημάδεψαν με τα
όπλα τους και αναγκαστήκαμε να φύγουμε.”
Μία Ιταλίδα, μη εβραία
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“ Κάτι για να σας κάνει να καταλάβετε τι ήταν, η δίψα και η πείνα σε αυτό το τρένο. Είχα δίπλα
μου μια κυρία που είχε ένα μωρό ενός έτους. Αυτό το παιδί ήταν τόσο διψασμένο και πεινασμένο
που έγλειφε τον ιδρώτα της μητέρας του. Σήμερα, όταν βλέπω ένα μωρό να κλαίει [...],
οποιοδήποτε παιδί, δεν μπορώ να το αντέξω.”

Violetta Mayo Fintz, επιζώσα του Ολοκαυτώματος

“Φτάσαμε λοιπόν στο στρατόπεδο του Άουσβιτς στην Πολωνία. Οι επιζώντες διατάχθηκαν να
κατεβούν από το τρένο χωρίς αποσκευές και χωρίστηκαν αμέσως σε δύο ομάδες: μία από τους
ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, από άρρωστους και μητέρες με μικρά παιδιά, και η άλλη από
άνδρες και γυναίκες που μπορούσαν να εργαστούν. Η πρώτη ομάδα εξοντώθηκε την ίδια ημέρα:
ένα μέρος αυτών τον ανθρώπων πρώτα σκοτώθηκε στο θάλαμο αερίων και στη συνέχεια τα
πτώματά τους αποτεφρώθηκαν, και οι υπόλοιποι αποτεφρώθηκαν ζωντανοί.”
Mirù Alcanà, επιζώσα του Ολοκαυτώματος

“Στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μόνο λίγοι Ροδίτες επιζώντες επέστρεψαν στο νησί
ελπίζοντας να βρουν στο δικό τους περιβάλλον την ασφάλεια, τη ζεστασιά και τον «πλούτο» της
προηγούμενης ζωής τους. Αν και εξακολουθούσε να είναι ένας «Παράδεισος στη θάλασσα», με
αμπελώνες, τριαντάφυλλα, κυματιστούς λόφους, κρυστάλλινη μπλε θάλασσα, και οικεία
σοκάκια και αυλές, η Ρόδος είχε αποστραγγιστεί από το εβραϊκό αίμα. Η ζωή είχε χαθεί. Αυτό
που βρήκαν στην επιστροφή τους οι διαλυμένες ψυχές των ναζιστικών στρατοπέδων θανάτου
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ήταν μια Τζουντερία που καταστράφηκε από τον πόλεμο, τα σπίτια και οι δρόμοι της οποίας
ανήκαν σε ξένους. Αναζητούσαν μάταια για οικεία πρόσωπα. η ζεστασιά των αναμνήσεων έγινε
διαρκής υπενθύμιση της τραγωδίας. Δυστυχώς, όλοι, εκτός από λίγους Εβραίους, εγκατέλειψαν
το νησί.”
Isaac Jack Lévy

“[…]μεταξύ των τουριστών που έρχονταν και έφευγαν [...] ένιωθα ξένος, [...] μόνος. Πίσω μου
νιώθω τις σκιές του παρελθόντος. Οι αναμνήσεις από τη Ρόδο που ήξερα περνούν μπροστά από
τα μάτια μου με μία νεκρική σιγή. Μια σιωπή που μόνο εμείς, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε
σε αυτήν την συνοικία, μπορούμε να αισθανθούμε, μια σιωπή γεμάτη έντονη θλίψη, με τη βαθιά
επιθυμία να κλάψουμε [...]. Οι δρόμοι των μητέρων, με την ευτυχία και τα παιχνίδια των παιδιών
μας [...] είναι πλέον άδειοι, άψυχοι.”

Mosè Capelluto, σπούδασε στο Ραββινικό Κολέγιο της Ρόδου

*Πηγές
“A history of Jewish Rhodes” της Esther Menasce
“I remember Rhodes” της Rebecca Amato Levy
“The Holocaust in Greece”, chapter: The Deportation of the Jews of Rhodes, 1944 του Anthony McElligott

Διαβάστε στην επόμενη σελίδα τη συνέντευξη που πήρε η δημοσιογράφος Ροδούλα
Λουλουδάκη από τον κ.Γεωργαλίδη και που είχε δημοσιευθεί στη εφημερίδα
«Ροδιακή» στις 13 Μαΐου 2017

20

Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου

2020

“Ωραίο νερό του Ροδινιού, όποιος σε πίνει θα
ξαναγυρίσει!”
Η επιγραφή των Ιταλών στο Ροδίνι, το πάρκο που έζησε δόξες και εγκατάλειψη. Ίσως
πρόκειται για το αρχαιότερο πάρκο στονκόσμο όλο.

Γράφει ηPοδούλα Λουλουδάκη

Το Πάρκο του Ροδινιού έχει τη δική του ιστορία, χαμένη στους αιώνες.
Με τη σχολή του ρήτορα Αισχύνη, με μαθητές διάσημους όπως τον Κικέρωνα
και τον Ιούλιο Καίσαρα, γύρω στο 330 π.Χ, σύμφωνα με το θρύλο το Πάρκο
στην αρχαιότητα φιλοξενούσε τη Σχολή Ρητορικής του Αισχίνη, στην οποία
μαθήτευσαν σπουδαίοι ρήτορες!
Στην εποχή της Ιπποτοκρατίας, στο Πάρκο Ροδίνι βρισκόταν η έπαυλη των
Μεγάλων Μαγίστρων των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου, ενώ η κοιλάδα ήταν
Πάρκο και επί Τουρκοκρατίας.

21

Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου

2020

Ήρθαν οι Ιταλοί και το αποθέωσαν, οι Γερμανοί κατακτητές έκαιγαν τα
παγκάκια του για να μη συναθροίζεται κόσμος, κι όταν έπεσε στα χέρια τα
δικά μας, των Ελλήνων, το πήρε η κάτω βόλτα μέχρι και σήμερα.
Εξαίρεση αποτελούν τα χρόνια της δημαρχίας Πετρίδη, έντεκα το σύνολο
στις δεκαετίες ΄50 και ΄60 τότε που ήταν το σημείο αναφοράς για τη Ρόδο,
που ομόρφαινε τις μέρες και τις νύχτες Ροδίων και επισκεπτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν περιηγητές της Ρόδου και
ιστορικοί, το Ροδίνι έχει την ίδια ηλικία με την πόλη της Ρόδου, είναι 2.400
χρόνων. Πρώτη φορά το συναντάμε το 411 π.Χ. όταν ο Δωριέας, πείθοντας
τους Ρόδιους να ιδρύσουν μια νέα πόλη-κράτος, φέρνει μαζί του στη Ρόδο
πολεοδόμο της Ιπποδάμειας σχολής, για να επιλέξει την ακριβή της θέση. Ο
δάμος Ροδίων (δωρική διάλεκτος), ιδρύθηκε το 408 π.Χ. και χτίστηκε στο
βόρειο-ανατολικό άκρο του νησιού, το κοντινότερο σημείο στις πόλεις του
Αιγαίου, στις παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας και στις πόλεις όλης της
Μεσογείου.

Ο πολεοδόμος διαίρεσε την πόλη, χαράσσοντας ρυμοτομικό σχέδιο,
δημιουργώντας οικοδομικά τετράγωνα. Καθόρισε ζώνες ιδιωτικής
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κατοίκησης και δημόσιας λειτουργίας. Η νεκρόπολή της, εκτεινόταν έξω από
τα τείχη και καταλάμβανε όλη τη νότια πλευρά της. Τα νεκροταφεία
εντάσσονταν στη γενική χωροταξία και πολεοδομία των αρχαίων Ελλήνων οι
οποίοι δεν ξέθαβαν τους νεκρούς τους, καθώς το άνοιγμα των τάφων
θεωρούνταν ιεροσυλία.
Το ρέμα του Ροδινιού, αποτελούσε φυσικό σύνορο μεταξύ της νεκρόπολης
και της αρχαίας πόλης της Ρόδου. Η κοιλάδα του, βρισκόταν εκτός των
τειχών της πόλης και ήταν τμήμα της ροδιακής νεκρόπολης που λόγω του
άφθονου πρασίνου και νερού, λειτουργούσε σαν χώρος περιπάτου και
αναψυχής ενώ εκεί συγκεντρώνονταν και οι ρήτορες της εποχής. Επιλέχτηκε
αυτός ο χώρος λόγω της φυσικής του ομορφιάς.
Κατά την ελληνιστική περίοδο, η Ρόδος ήταν κέντρο εμπορικό και
πνευματικό. Η ανάπτυξη και η ευημερία της, σχετίζεται με την αλλαγή των
ταφικών συγκροτημάτων, που γίνονται πιο μεγάλα και πιο επιβλητικά. Ένας
τέτοιος τάφος τεραστίων διαστάσεων έχει διασωθεί στο χώρο του Ροδινιού,
στη θέση «Πευκάκια», που εσφαλμένα αργότερα, τον ονόμασαν
«Πτολεμαίων», ίσως επειδή βρέθηκε
εκεί, τυχαία, νόμισμα των Πτολεμαίων.
Άλλα ευρήματα είναι ένας Κορινθιακός
τάφος, και αρκετοί ταφικοί περίβολοι
που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί.
Σημαντικό εύρημα είναι οι υπόγειες
υδρευτικές στοές, κτιστές ή λαξευτές
στο βράχο, με τις οποίες υδρευόταν
κυρίως το δυτικό τμήμα της πόλης.
Τότε στη Ρόδο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν ρήτορες, λόγιοι, αλλά και οι κατά
κάποιο τρόπο αντικαθεστωτικοί της εποχής, λόγω της πολιτικής
ουδετερότητας που διατηρούσαν οι κάτοικοι του νησιού μας. Άλλοι πέρασαν
για να διδάξουν και να φύγουν και αρκετοί είτε λόγω της φιλοξενίας είτε λόγω
των υψηλών αμοιβών, παρέμειναν, κι έτσι η Ρόδος έγινε κέντρο Ρητορικής
και Φιλοσοφίας. Λέγεται ότι ο ρήτορας Αισχίνης, το 330 π.Χ ιδρύει στη Ρόδο
ρητορική σχολή. Η θέση που επέλεξε για το διδασκαλείο του, ήταν το Ροδίνι,
αφού εκεί η φύση ευνοούσε τη λειτουργία του. Αργότερα ίδρυσε εκεί
ρητορική σχολή ο Απολλώνιος από την Αλεξάνδρεια, ο επονομαζόμενος
Ρόδιος. Στο πάρκο του Ροδινιού, δίδαξε την «Περιπατητική φιλοσοφία» του
δασκάλου του, ο πιστός μαθητής του Αριστοτέλη, ο Εύδημος. Αργότερα,
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κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, χτίζονται επαύλεις έξω από την πόλη, δηλαδή στο
Ροδίνι, σε επιλεγμένες τοποθεσίες, με πολλή βλάστηση.
Στην περιοχή «Μακρύ Στενό», κάπου μεταξύ των σημερινών οδών
Θεμιστοκλή Σοφούλη και Μιχαήλ Πετρίδη, βρέθηκε μαρμάρινη επιγραφή, με
χαραγμένο το όνομα «ΡΟΔΙΝΑ», που χρησιμοποιείτο ως όνομα γυναικείο
στη δωρική διάλεκτο. Ίσως το κτήμα να ανήκε σε κάποια γυναίκα με το όνομα
«Ροδίνι», κι έτσι να πήρε το όνομά του το τοπωνύμιο.

Στο νεότερο πάρκο υπήρχε ρωμαϊκό υδραγωγείο, με αψίδες και πέτρες
λαξευτές, που στα θεμέλιά του οι Ιππότες έφτιαξαν κανούργιο που μετέφερε
νερό στην πόλη. Χρησιμοποιήθηκε και συντηρήθηκε μέχρι και τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας. Στην εποχή των Ιπποτών, το Ροδίνι λειτούργησε ως χώρος
αναψυχής, ταυτόχρονα με την ύπαρξη αγροικιών όπου έμεναν Ιππότες. Σε
επιστολή του μάλιστα ο Πάπας Ιωάννης ΙΒ΄ , αναφέρεται στο Ροδίνι ως τόπο
εξοχικής κατοικίας του Μαγίστρου. Και ο Βοτανικός κήπος υπήρχε εκεί, μαζί
με την έπαυλη του Μεγάλου Μαγίστρου, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των
Ιπποτών σε βότανα για να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Οι Τούρκοι
κατακτητές το 1522, δεν το έλεγαν πια Ροδίνι, αλλά Ζιμπούλλι ή Ζιμπουλλί,
από την τούρκικη λέξη “Sümbüllu”, που σημαίνει τόπος καλυμμένος από
υάκινθους, κυκλάμινα τα οποία φύτρωναν εκεί σε μεγάλες ποσότητες. Η λέξη
Ζιμπουλλί, μπορεί να έχει και το νόημα της «συμβολής», λόγω των άφθονων
νερών που υπάρχουν εκεί. Και την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής το
Ροδίνι εξακολουθεί να είναι τόπος συγκέντρωσης και μάζωξης οικογενειών.
Πήγαιναν εκεί για τις εκδρομές τους ενώ οι Οθωμανοί πραγματοποιούσαν και
τις θρησκευτικές τελετές τους. Οι Οθωμανοί άφησαν το πάρκο στη μορφή
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που είχε και αξιοποίησαν μόνο την εξωτερική του πλευρά, φτιάχνοντας
καφενείο, χαβούζα και τη βρύση, η οποία έτρεχε νερό από μία μαρμάρινη
πλάκα που το πιθανότερο να ήταν της Ιπποτικής περιόδου, αλλά σμίλευσαν
κι αυτοί και δικά τους αραβουργήματα.
Οι Ιταλοί σεβάστηκαν το Ροδίνι και το έκαναν ακόμα πιο όμορφο! Το 1912
οι Ιταλοί καταλαμβάνουν το νησί και από τη μάχη της Ψίνθου, στην πορεία
τους προς το Μανδράκι, βλέπουν μπροστά τους το Ροδίνι, με τη βλάστηση
και τα νερά και σταματάνε να ξεκουραστούν και να ποτίσουν τα άλογά τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ακολούθησαν μετά τη διαδρομή για
την Αγ. Αναστασία, μπήκαν από την Κόκκινη Πόρτα και βγήκαν στο
Μανδράκι. Οι Ιταλοί στο Ροδίνι φτιάχνουν γεφυράκια, αναστυλώνουν τα
κατεστραμμένα από τη διάβρωση κανάλια, διαμορφώνουν το χώρο του
μοναδικού έως τότε καφενείου και της χαβούζας, βγάζουν τη μία μαρμάρινη
κρήνη, τη μεταφέρουν και την τοποθετούν στην πλατεία Σύμης. Σ΄ αυτήν που
παρέμεινε, σμίλεψαν μία επιγραφή στα ιταλικά και στα ελληνικά που λέει τα
εξής: «ACQUA FINA ACQUA RODINA - CHI TI BEVE RITORNAR
DEVE» Η επιγραφή στα ελληνικά
έλεγε:
«ΩΡΑΙΟ
ΝΕΡΟ
ΤΟΥ
ΡΟΔΙΝΙΟΥ - ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΙΝΕΙ ΘΑ
ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕΙ»! Το κέντρο «Ροδίνι»,
ήταν ένα σχετικά μικρό-χαμηλό κτήριο,
δίπλα σε μια πολύ μεγάλη τεχνητή
λίμνη, κατασκευασμένη κάτω από την
προστατευτική
σκιά
τεράστιων
δέντρων. Στην Ανατολική όχθη της
γραφικής λίμνης, από την Άνοιξη μέχρι
το Φθινόπωρο, ήταν εγκατεστημένη μια ορχήστρα. Στη μέση της λίμνης,
υπήρχε μια ξύλινη αρκετά μεγάλη πίστα, που επέπλεε πάνω σε ξύλινα
βαρέλια. Τα ζευγάρια, περνούσαν στην μοναδική σε γραφικότητα πίστα, από
τρία ξύλινα γεφυράκια.
Αντίθετα οι Γερμανοί κατακτητές προσπάθησαν να αλλάξουν τη
φυσιογνωμία του Ροδινιού.
Το 1940 γίνεται απαλλοτρίωση ακινήτων στο Ροδίνι. Οι κατακτητές,
προσπαθώντας να δημιουργήσουν υποδομές για την ανάπτυξη του
τουρισμού, στο πλαίσιο των σκοπιμοτήτων τους, κατασκευάζουν έργα,
συντηρούν ιστορικά μνημεία, αξιοποιούν αρχαιολογικούς χώρους. Στο πάρκο
δημιουργούν ένα καινούριο, το λεγόμενο ιταλικό Ροδίνι-Πάρκο Rodino. Το
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1943 οι Ιταλοί υπογράφουν ανακωχή στους Γερμανούς οι οποίοι μέχρι το
1945 που βρίσκονται εδώ, καίνε πολλά παγκάκια και όχι μόνο στο πάρκο,
αφήνοντας ελάχιστα, συγκριτικά με αυτά που υπήρχαν πριν τον πόλεμο,
θέλοντας να εμποδίσουν έτσι τις συναθροίσεις του κόσμου στο Ροδίνι.
Μετά την Απελευθέρωση, το Ροδίνι υποβαθμίστηκε και η κατάστασή του
παραμένει άθλια μέχρι σήμερα. Φωτεινή εξαίρεση η περίοδος δημαρχίας του
Πετρίδη ο οποίος θέλησε και σε μεγάλο βαθμό πέτυχε, να κάνει το Ροδίνι
πόλο έλξης για όλους τους Ροδίτες, αλλά και να φέρει τουρίστες. Ο Πετρίδης,
κατάλαβε ότι το Ροδίνι μπορούσε να φέρει λεφτά στη Ρόδο. Έφτιαξε ένα
εστιατόριο το οποίο διαχειριζόταν κάποιος Ρόδιος με το όνομα Βαλσαμούλης,
που είχε επιβλητική είσοδο με τα δύο μαρμάρινα λιοντάρια που
μεταφέρθηκαν από τον κήπο του Καστέλλο. Είχε επίσης πίστα για χορό.
Δημιούργησε καινούργια ξύλινα γεφυράκια, το ποταμάκι το γέμισε με πάπιες,
κύκνους και ψαράκια, το στόλισε με νούφαρα… Έφτιαξε διαδρόμους,
έφτιαξε κλουβιά δημιουργώντας έτσι
ένα ζωολογικό κήπο με μαϊμούδες και
χιμπατζήδες, κι άλλα ζώα που δεν είχε η
Ρόδος. Δημιούργησε και δύο εκτάσεις,
τις οποίες μάντρωσε για να ζουν τα
ελάφια της Ρόδου και τα Κρι-Κρι, που
έφερε από την Κρήτη. Κι έφερε δύο
καμήλες, μία αρσενική και μία θηλυκή
(η
μία
πέθανε
γρήγορα)
και
φωτογραφίζονταν Ροδίτες και οι
τουρίστες μαζί τους. Θα δείτε τις
φωτογραφίες όπου φωτογραφίζονται
διάσημοι σταρ και το βασιλικό ζεύγος, ο
Παύλος και η Φρειδερίκη που ξεναγήθηκαν και δεξιώθηκαν εκεί από τον
Πετρίδη. Όλοι περνούσαν από το Ροδίνι, όταν έρχονταν στη Ρόδο, για να
δουν αυτό τον παράδεισο. Ο Πετρίδης, σκέπασε τη χαβούζα που υπήρχε στον
πλάτανο και είχαν δημιουργήσει οι Τούρκοι, γιατί εκεί πνίγηκε ένα μικρό
παιδί. Μετά το ατύχημα την τσιμέντωσε και έφτιαξε το πέτρινο παγκάκι που
υπάρχει μέχρι σήμερα, περιφερειακά της βρύσης. Κι οι βαρκούλες και τα
περίπτερα και η γιορτή κρασιού, επί Πετρίδη δημιουργήθηκαν! Αξιοποίησε
το ποταμάκι, φέρνοντας βαρκούλες και θαλάσσια ποδήλατα. Βαρκάρης ήταν
ο Σπύρος Κλαδάκης που φρόντιζε να ταΐζει και τις πάπιες και τα ψαράκια, κι
αργότερα ήταν ο Γιάννης Πανάγος. Το Ροδίνι ήταν ενταγμένο στον τρόπο
ζωής μας, ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας, ήταν ο πιο κοντινός και ο
πιο αγαπημένος τόπος απόδρασης. Δεν υπήρχαν τότε τρόποι για να πας πιο
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μακριά. Εκεί πηγαίναμε τις σχολικές μας εκδρομές, εκεί οι «καμουζέλλες»
και το πέταγμα του αετού της Καθαρά Δευτέρας στα Πευκάκια…
Σαν παιδιά, η ανάγκη μας να ρουφήξουμε την απίστευτη ομορφιά κάτω από
τα δέντρα, ανάμεσα στα τρεχούμενα νερά, στα γεφυράκια και τους μικρούς
καταρράχτες, ήταν μεγάλη. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις μνήμες που με
συνδέουν από μικρό παιδί με το Ροδίνι. Γιατί το Ροδίνι ήταν ενταγμένο στον
τρόπο ζωής μας, ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας, ήταν ο πιο κοντινός
και ο πιο αγαπημένος τόπος απόδρασης.
Ας μείνουμε με αυτές τις ωραίες αναμνήσεις !
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Πρόγραμμα δενδροφύτευσης στο νεκροταφείο μας

Η φύτευση ενός δέντρου είναι ένας
ουσιαστικός και παραδοσιακός
τρόπος στην εβραϊκή θρησκεία για
να τιμήσει κάποιος τη μνήμη των
αγαπημένων προσώπων του.
Η Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου ξεκίνησε την αναδάσωση του
νεκροταφείου μας. Παρά την άψογη συντήρηση του νεκροταφείου,
σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους απογόνους των
Ροδιτών εβραίων, την ευκαιρία να φυτέψουν ένα δέντρο στη μνήμη
θυμάτων του Ολοκαυτώματος ή στη μνήμη ενός αποθανόντος
αγαπημένου τους προσώπου.
36 δέντρα φυτεύτηκαν. 24
δέντρα υιοθετήθηκαν. Κάθε
υιοθετημένο δέντρο φέρει μια
πλάκα όπου αναγράφεται το
όνομα του θανόντος και του
δωρητή.
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτό, και είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε αυτήν την ευκαιρία.
Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το "mitzvah" μπορεί να
επικοινωνήσει με την:
κα. Κάρμεν Κοέν
Διευθύντρια της Εβραϊκής Κοινότητας Ρόδου
email: jcrhodes@otenet.gr
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Ευχόμαστε το 2021 να έχουμε πιο πολλές δραστηριότητες να
μοιραστούμε μαζί σας!

Αν επιθυμείτε να στηρίξετε το έργο μας για τη διατήρηση της ιστορίας
μας και τη συντήρηση των κτιρίων της κοινότητας (νεκροταφείο,
συναγωγή, μουσείο) μπορείτε να κάνετε μια δωρεά
στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή μέσω πιστωτικής κάρτας.
Εθνική Τράπεζα Ελλάδας
Κατάστημα 461
Πλατεία Κύπρου, Ρόδος 85100, Δωδεκάνησα, Ελλάδα
Τηλ: +30 22410 54031
Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου
Swift number-BIC: ETHNGRAA
ΙΒΑΝ GR41 0110 4610 0000 4612 0408 599

Αν σκέφτεστε να δωρίσετε ένα αντικείμενο της οικογένειάς σας
στο Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
jcrhodes@otenet.gr
Ελπίζουμε ότι μέσα από τη γενναιοδωρία σας η συλλογή μας
θα συνεχίσει να αυξάνεται!
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