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 Δημοσιεύτηκε τον στις 30 Σεπτεμβρίου, 2015 |από τη LedgerOnline 

 της Cindy Mindell 

 

WEST HARTFORD - Το ελληνικό νησί της Ρόδου ήταν κάποτε το σπίτι μιας εβραϊκής κοινότητας που η ύπαρξη της 

χρονολογείται από την αρχαιότητα. Η Ρόδος ήταν ένα από τα κεντρικά λιμάνια που συναλλάσσονταν με το αρχαία 

Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην Καινή Διαθήκη ανάμεσα 

στις στάσεις που έκανε στα ελληνικά νησιά ως ιεραπόστολος των εβραϊκών κοινοτήτων της διασποράς, και το νησί 

της Ρόδου.  

Η έντονη για χιλιετίες εβραϊκή παρουσία στη Ρόδο διακόπηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, όταν οι Ναζί κατέλαβαν το νησί και απέλασαν και τους 1.700 Εβραίων που ζούσαν στο εκεί. 

Μια νέα έκθεση διερευνά αυτόν τον αρχαίο και ζωντανό πολιτισμό. Το  «Ήταν Παράδεισος: Οι Εβραίοι της Ρόδου» 

είναι μέρος μιας  αρχαιολογική ανασκαφής με επικεφαλή τον καθηγητή Richard Freund, διευθυντή του κέντρου 

Maurice Greenberg του τμήματος Ιουδαϊκών Σπουδών και καθηγητή της Εβραϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του 

Hartford. 

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από μία από τις συνεντεύξεις που διεξήγαγε ο Freund με τους «Ροδεσλί», ένας 

όρος στα Λαντίνο που οι Ροδίτες εβραίοι χρησιμοποιούσαν στην κοινότητα τους. 

 



«Ο κ. Benjamin Diliscia έδωσε μια από τις πιο συγκινητικές συνεντεύξεις για τη ζωή των Εβραίων της Ρόδου και 

μου ανέφερε: «Ήταν παράδεισος, αλλά δεν το γνωρίζαμε», λέει ο Freund. "Ονομάσαμε την έκθεση μετά από αυτές 

τις συγκινητικές διηγήσεις για μια παράδοση 2.300 ετών των εβραίων της Ρόδου, που δεν υπάρχουν πια, αλλά 

διατηρείται, εν μέρει,  από το έργο μας στη Ρόδο και από εκθέσεις σαν και αυτή». 

Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει βιβλία γραμμένα στα Λαντίνο (πολλά από τα οποία εκδόθηκαν 

στη Ρόδο), προσωπικά αντικείμενα, καθώς και έγγραφα που παραχώρησε προσωρινά το Rhodes Jewish Historical 

Foundation στο Μουσείο Εβραϊκού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Hartford. 

Ο Freund μίλησε με το Ledger για τα μέχρι στιγμής αρχαιολογικά του ευρήματά  και για τις καινούργιες 

πληροφορίες που φέρνει στο φως η νέα έκθεση για τη μοναδική Ροδεσλί κοινότητα. 

 

ΕΡ: Γιατί πήγατε στη Ρόδο; 

ΑΠ: Ξεκίνησα στη Ρόδο γιατί ήθελα να λύσω αυτό που 

νόμιζα ότι ήταν ένα απλό αρχαιολογικό ζήτημα. Δεν ήταν. 

Με ρώτησαν σε ένα συνέδριο γιατί η Συναγωγή Καχάλ 

Σαλώμ του 16ου αιώνα στη Ρόδο είχε δύο ιερά αντί για 

ένα, όπως συναντάμε στην Κέρκυρα, την Κω, τη 

Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες ελληνικές συναγωγές. 

Είναι ένα αρχαιολογικό μυστήριο που μας οδήγησε πίσω 

στην προέλευση των Εβραίων στη Ρόδο και την ιστορία των 

σχέσεων μεταξύ του Αρχαίου Ισραήλ και της Ρόδου. Αυτό 

κατέληξε να οδηγήσει σε ένα τεράστιο αρχαιολογικό και 

γεωεπιστημονικό πρόγραμμα με φοιτητές και μέλη 

διδακτικού προσωπικού από πέντε ιδρύματα. Μπορέσαμε 

και βγάλαμε  σπάνιες αρχαιολογικές άδειες για να 

εξερευνήσουμε κάποιους από τους εθνικούς θησαυρούς της Ελλάδας. 

Δύο χρόνια αργότερα, τώρα ξέρω ότι ξαναγράφουμε το ιστορία των Εβραίων της Ρόδου και ίσως ακόμη και το 

αρχαιολογικό αρχείο της κλασικής Ρόδου. 

Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι υπήρξε εμπόριο μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Ρόδου κατά την Ελληνιστική 

περίοδο (332 - 63 π.Χ.), χάρη στην ανακάλυψη εκατοντάδων Ροδιακών σφραγισμένων αμφορέων στην 

Ιερουσαλήμ. 

Κατά τη διάρκεια των περισσότερων περιόδων, οι Εβραίοι ζούσαν άνετα και ήταν αποδεκτοί σε αυτό το μικρό 

ελληνικό νησί. Αλλά είναι και ήταν ένα νησί που ανέπτυξε μια μοναδική εβραϊκή κουλτούρα. Κατά το Μεσαίωνα, 

λόγω του μορφωμένου και ευσεβούς πληθυσμού της, η εβραϊκή κοινότητα ονομαζόταν «La Chica Yerushalayim». 

Η Μικρή Ιερουσαλήμ. Η Λαντίνο διάλεκτος της Ρόδου ήταν μοναδική και πλούσια με τις τουρκικές, ιταλικές, 

ελληνικές, λατινικές και ισπανικές εκφράσεις της μεσαιωνικής Ισπανίας. Τα έθιμα ήταν ένα αμάλγαμα ισπανικών, 

ρωμαϊκών, βαβυλωνιακών, ιουδαϊκών και βορειοαφρικανικών εθίμων˙ οι συναγωγές ήταν μοναδικές και 

όμορφες,  το φαγητό ήταν τόσο μεσογειακό όσο και μεσανατολίτικο· η τέχνη της Ρόδου συνδύαζε ένα στιλ από 

τους μουσουλμάνους, τους ναΐτες, της Ευρώπη, και τους Εβραίους της Ισπανίας. Και μετά υπήρχαν οι στοιχειώδεις 

ήχοι της λαϊκής και λειτουργικής μουσικής της Ρόδου που απηχούν τους ήχους των τζαμιών, των ελληνορθόδοξων 

ψαλμών και των Ισπανών τροβαδούρων. 

 

ΕΡ: Πως εξελίχθηκε η «Ροδεσλί» κοινότητα; 

Η είσοδος για τη συναγωγή «Σαλώμ» 



ΑΠ: Οι Εβραίοι της Ρόδου αυτοαποκαλούνταν «Ροδεσλί», μια μοναδική ονομασία στα Λαντίνπο, και μια μοναδική 

ονομασία για ένα μοναδικό λαό. Δεν ήταν μόνο Σεφαραδίτες. Ήταν Ροδεσλί. 

Κάθε Εβραίος ταξιδιώτης που ταξίδεψε σε όλο τον εβραϊκό κόσμο επισκέφθηκε και τη Ρόδο. Ο Βενιαμίν της 

Τουδέλας επισκεύτηκε τη Ρόδο τον 12ο αιώνα και μίλησε με λαμπερά λόγια για την εκεί εβραϊκή κοινότητα. 

Από τον 15ο αιώνα και μετά, ήταν βασικά ένα υποσύνολο των 

Σεφαραδιτών Εβραίων. Το 1492, όταν οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν 

από την Ισπανία, κατέληξαν να πηγαίνουν σε κάθε πόλη με 

μεγάλο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου. Οι Εβραίοι 

που ήταν στη Ρόδο πριν από την άφιξη των Ισπανών Εβραίων 

μετά το 1492 ήταν πιθανώς Ρωμανιώτες. Αλλά μετά το 1492, οι 

άνθρωποι που ήρθαν ήταν τόσο κλασικοί σεφαραδίτες που τα 

Λαντίνο έγιναν η κοινή γλώσσα για την κοινότητα της Ρόδου. 

Αυτό έγινε το 1522, όταν οι Οθωμανοί πήραν τη Ρόδο από τους 

Ναΐτες και επέτρεψαν στους  εξόριστους Σεφαραδίτες της 

Ισπανίας να εγκατασταθούν στο νησί. Η Ιταλία πήρε τη Ρόδο 

από τους Οθωμανούς το 1912, κατά τη διάρκεια του 

Ιταλοτουρκικού Πολέμου.  

Σήμερα, υπάρχουν πολύ λίγοι Εβραίοι στη Ρόδο. Έχω γνωρίσει τους 10 από αυτούς, και πολλοί έχουν μικρή σχέση 

με τη ζωντανή εβραϊκή ζωή των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι πολύ λυπηρό, διότι μιλάμε για έναν πληθυσμό που 

κάποτε αποτελούσε περισσότερο από το μισό πληθυσμό της παλιάς πόλης, όταν όλοι ζούσαν μέσα στις πύλες της 

αρχαίας πόλης. Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, η εβραϊκή συνοικία ευημερούσε: στη δεκαετία του 

'20, υπήρχαν 4.000 Εβραίοι, ένα ραβινικό κολέγιο, διάσημες εβραϊκές γεσιβότ, και αυτό που θα αποκαλούσαμε 

σήμερα σύγχρονα εβραϊκά σχολεία. 

Υπάρχει μια φωτογραφία στην έκθεσή μας με τον Μεγάλο Ραβίνο να ευλογεί τους Ιταλούς ηγεμόνες το 1929, όταν 

η Ιταλία κυβερνούσε το νησί. Είναι μια τόσο κλασική σκηνή, και απλά δείχνει πώς οι Εβραίοι ήταν συνυφασμένοι 

με την κοινότητα. Η ιταλική ηγεσία στο νησί βγήκε έξω και ευχαρίστησε τους ραβίνους. θα γιόρταζαν τις γιορτές 

μαζί - ήταν μια πολύ θετική αλληλεπίδραση, και όταν το νησί το είχαν καταλάβει οι Οθωμανοί και όταν το 

κατέλαβαν οι Ιταλούς. 

ΕΡ: Τι συνέβη στη Ροδεσλί κοινότητα τον 20ο αιώνα; 

ΑΠ: Είμαστε τυχεροί που πολλοί Εβραίοι έφυγαν από το νησί στις αρχές του 20ου αιώνα και έφτιαξαν Ροδεσλί 

κοινότητες στη διασπορά. Πολλοί από αυτούς τους μετανάστες αποτελούσαν μέρος των μεταναστεύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1880 μέχρι τη δεκαετία του 1920. Κάποιοι είδαν την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία να καταρρέει και ήθελαν να προλάβουν τις άσχημες εξελίξεις , όταν τα πράγματα ήταν ακόμα καλά. 

Κανείς δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί όταν οι Ιταλοί ήρθαν το 1912. Αναζητούσαν οικονομικές ευκαιρίες. πολλοί 

από αυτούς έκαναν διεθνής συναλλαγές οπότε είχαν διασυνδέσεις. Ευτυχώς για μας γιατί όταν  μετανάστευσαν 

πήραν μαζί τους ένα μικρό κομμάτι της Ρόδου. Έχουμε μερικά σπουδαία τεχνουργήματα στην έκθεση: "Τάκος" με 

μαργαριτάρια, μίκβε "φλιπ-φλοπς" που φορούσε μια νύφη όταν πήγαινε στο μίκβε. Έχουμε τη βαλίτσα ενός 

ραβίνου, την οποία πήρε μαζί του όταν πήγε στο Λος Άντζελες. 

Όλα άλλαξαν με τους Ναζί. Στις 23 Ιουλίου 1944, περίπου 1.700 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν 

στην  Αθήνα απ΄ όπου με τρένα ξεκίνησαν για το μεγαλύτερο ταξίδι στο Άουσβιτς - τρεις εβδομάδες. Μέχρι τη 

στιγμή που έφτασαν εκεί, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη εξασθενήσει. Από το Άουσβιτς 150 επέζησαν. 

Στην έκθεση, παρουσιάζουμε τη ζωή μιας οικογένειας, των Turiel, που σώθηκαν από τον Πρόξενο της Τουρκίας, 

Selahattin Ülkümen το 1944. Τούρκοι και Έλληνες Εβραίοι απελάθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου από το νησί της 

Κέρκυρας. Αλλά στη Ρόδο, ο Ülkümen έσωσε τις ζωές 42 Εβραίων, τους οποίους συμπεριέλαβε στον κατάλογο των 

προστατευμένων Τούρκων πολιτών. 

Ο Μεγάλος Ραβίνος Israel ευλογεί τους Ιταλούς 
ηγεμόνες στο άκουσμα της «Τζουντερίας». 21 Μαΐου 

1929. 



Μετά την ήττα της Ιταλίας από τους Συμμάχους το 1943, οι Ναζί 

κατέλαβαν τη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κυριαρχίας, ο 

Μουσολίνι προστάτευε το Ροδεσλί, μαζί με όλους τους Εβραίους 

στην Ιταλία και τα εδάφη του. Αλλά μόλις ο Μουσολίνι 

καθαιρέθηκε, η μοίρα των Εβραίων της Ρόδου άλλαξε δραματικά.  

Οι Τούρκοι πολίτες στη Ρόδο θα μπορούσαν να ζουν εκεί ως 

προστατευμένοι Τούρκοι πολίτες, αλλά πολλοί Εβραίοι άρχισαν να 

στερούνται υπηκοότητας σε οποιοδήποτε μέρος. Ο Ülkümen, ένας 

Τουρκο-Μουσουλμάνος "Oskar Schindler", αποτελεί επίκεντρο ενός 

μέρους της έκθεση. Στις 19 Ιουλίου 1944, η Γκεστάπο διέταξε όλο 

τον εβραϊκό πληθυσμό της νήσου να συγκεντρωθεί στα κεντρικά 

γραφεία της. Φαινομενικά, επρόκειτο να εγγραφούν για 

"προσωρινή μεταφορά σε ένα μικρό κοντινό νησί", αλλά στην 

πραγματικότητα, συγκεντρώθηκαν για να μεταφερθούν στο 

Άουσβιτς και τους θαλάμους αερίου του. Ο Ülkümen πήγε στο 

Γερμανό διοικητή, στρατηγό Ulrich Kleemann, για να του 

υπενθυμίσει ότι η Τουρκία ήταν ουδέτερη στον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ζήτησε την απελευθέρωση των Εβραίων,  συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των Τούρκων πολιτών αλλά 

και ων συζύγων και των συγγενών τους, αν και πολλοί από τους τελευταίους ήταν Ιταλοί και Έλληνες πολίτες. Για 

παράδειγμα, η μητέρα του Boaz Turiel είχε τουρκική υπηκοότητα και στους δύο γιους της επετράπη να πάρουν 

την τουρκική υπηκοότητα, αλλά ο πατέρας ήταν από τη Ρόδο. Οι Ülkümen τους έδωσαν τέσσερις βίζες και 

απέδρασαν. 

Στις 23 Ιουλίου, οι Ναζί συνέλαβαν 1.673 Εβραίους. Γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν το τουρκικό προξενείο 

στη Ρόδο, σκοτώνοντας την έγκυο σύζυγο του Ülkümen, Mihrinissa, και δύο προξενικούς υπαλλήλους. Οι Γερμανοί 

συνέλαβαν και απέλασαν τον Ülkümen στον Πειραιά και τον φυλάκισαν εκεί μέχρι το τέλος του πολέμου. 

Το Yad Vashem τον τίμησε το 1989, αλλά επειδή ήταν Μουσουλμάνος, ο χαρακτηρισμός άλλαξε από “Righteous 

Gentile” σε “Righteous Among the Nations.”  

Λυπάμαι συχνά όταν οι συνάδελφοι μου ζητούν να αναφέρω λεπτομερώς τα τραγικά γεγονότα του 

Ολοκαυτώματος. Αυτό που σπάνια ρωτούν είναι η τεράστια απώλεια πολιτισμού για τον κόσμο. Οι Εβραίοι της 

Ρόδου, οι οποίοι φυλακίστηκαν στις 23 Ιουλίου 1944, και μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς, ήταν τα αποθετήρια της 

μεγάλης πολιτιστικής διασταύρωσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης - και αυτό δεν θα αποκατασταθεί εύκολα. 

ΕΡ: Τι βρήκατε στις ανασκαφές σας τον περασμένο Ιανουάριο; 

ΑΠ: Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πολλές συναγωγές χτισμένες στην ίδια τοποθεσία. 

Οι κύριες συναγωγές είναι η Kahal Shalom από τον 16ο αιώνα και η Kahal Gadol ή η Kahal Grande – που 

αναφέρονται τόσο με τα εβραϊκά όσο και με τα λαντίνο ονόματά τους. Και οι δύο καταστράφηκαν πιθανότατα το 

1944, αλλά προσπαθούμε να καθορίσουμε τα προηγούμενα επίπεδα των συναγωγών, οπότε θα κάνουμε 

ανιχνευτικές ανασκαφές. Υπάρχουν πολλαπλά στρώματα όχι απαραίτητα επειδή καταστράφηκαν από 

ανθρώπους, αλλά γίνονται σεισμοί στη Ρόδο κάθε 100 με 150 χρόνια. Η συναγωγή του 16ου αιώνα πιθανότατα 

χτίστηκε πάνω από τη συναγωγή που καταστράφηκε το 1481, κατά τη διάρκεια ενός πολύ μεγάλου σεισμού. Έγινε 

ένας σεισμός το 1300, ένας το 1200 και ένας το 1000. Εργαζόμαστε για την ανασκαφή προηγούμενων στρωμάτων 

των συναγωγών για να καθορίσουμε πώς έμοιαζαν, και αν υπάρχουν αντικείμενα που παρέμειναν από τα 

προηγούμενα στρώματα που θάφτηκαν. Χρησιμοποιούμε ραντάρ διείσδυσης εδάφους για να ερευνήσουμε αυτά 

τα χαμηλότερα στρώματα και κάνουμε αρχαιολογική ανασκαφή ακριβείας  για να ανασκάψουμε τις περιοχές όπου 

υποπτευόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν τεχνουργήματα. 

Ενώ ήμασταν στη Ρόδο, μας δόθηκε μια τρίτη αποστολή, η οποία ήταν να βρούμε την ύπαρξη μιας προηγούμενης 

Ο Πρόξενος της Τουρκίας, Selahattin Ülkümen 
(εμφανίζεται εδώ με τη σύζυγο του), που έσωσε τις 

ζωές πολλών Ελλήνων Εβραίων το 1944. το Ισραήλ του 
απένειμε τον τίτλο του Δικαίου των Εθνών 



Συναγωγής, που η κοινότητα πιστεύει ότι ήταν η πρώτη που χτίστηκε τον 12ο ή τον 13ο αιώνα κοντά στα τοίχοι του 

λιμανιού.  

Και μετά μας δόθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή. Μας ζητήθηκε να ψάξουμε για τα ερείπια του 

Ελληνιστικού Τείχους, του παλαιότερου τείχους της πόλης που μπορεί να περιείχε «Τον Κολοσσό της Ρόδου», 

διάσημο άγαλμα ύψους 31μ. Ήταν ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, μαζί με τις πυραμίδες και τους 

κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Ήταν πραγματικά ένα αριστοτεχνικό επίτευγμα, χτισμένο τον τρίτο αιώνα 

π.Χ.. Δυστυχώς έπεσε μετά από 56 χρόνια εξαιτίας ενός μεγάλου σεισμού.  

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εβραϊκή σύνδεση με το άγαλμα. Οι Μουσουλμάνοι κατέκτησαν τη Ρόδο τον έβδομο 

αιώνα και υπάρχει μια σημειογραφία από τον κατακτητή  Muawiyah Α΄: οι Έλληνες θεωρούσαν απαγορευμένο να 

αγγίξουν οποιοδήποτε από τα σπασμένα κομμάτια του Κολοσσού, παρ’όλο που είχε πέσει επτά αιώνες πριν. Ο 

Muawiyah ρωτάει, «Τι συμβαίνει εδώ?» και του εξηγούν. Διόρισε τότε έναν Εβραίο εργολάβο για να πάρει όλο 

τον χαλκό από το άγαλμα και να το στείλει πίσω στην έδρα του τη Δαμασκό. Η σημείωση λέει ότι χρειάστηκαν 900 

καμήλες για να ολοκληρωθεί η εργασία. Έχουμε δύο γράμματα που σώθηκαν και γράφουν για αυτό.  Έτσι ξέρουμε 

ότι οι Εβραίοι ήταν στη Ρόδο τότε. 

Θα επιστρέψουμε τον Μάρτιο του 2016 για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και να φέρουμε πίσω περισσότερα 

αντικείμενα για έκθεση. 

 

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Ήταν Παράδεισος: Η Εβραϊκή Ρόδος» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 

Οκτωβρίου, 2 μ.μ., στο Μουσείο Εβραϊκού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Hartford, 200 Bloomfield Ave., 

West Hartford. Θα προβάλλεται μέχρι την 1η Μαΐου 2016. Για πληροφορίες καλέστε (860) 768-4022 

 

Σε συνδυασμό με την έκθεση, το  «Ladinofest»-μια συναυλία τραγουδιών Ladino που εκτελούνται από τη Susan 

Feltman Gaeta και τον Cantor Sanford Cohn, θα παρουσιαστεί την Κυριακή, Οκτώβριος 18, 7 μ.μ., στη Συναγωγή 

Emanuel, 160 Mohegan Drive, West Hartford. Το Κέντρο Ιουδαϊκών Σπουδών Maurice Greenberg του 

Πανεπιστημίου του Χάρτφορντ χρηματοδότησε τη συναυλία σε συνεργασία με την οικογένεια Korowitz, το 

Avzaradel-Capuano Rhodes Project, τη Συναγωγή Emanuel και το Rhodes Jewish Historical Foundation. Για 

πληροφορίες καλέστε (860) 768-4022 ή (860) 236-1275. 
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