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Ροδίτες 

 Εβραίοι  

επέζησαν 

 από τα  

στρατόπεδα 

Εβραϊκή Παροιμία - «Ό,τι κι αν συμβεί, όταν ταξιδεύεις  

έχεις πάντα μία ιστορία για να  διηγηθείς»  

Ό 
ταν πρόκειται για διακοπές, οι ταξιδιώτες 

σήμερα, έχουν πολλές επιλογές. Μερικές 

φορές είναι δύσκολο να        αποφασίσουν 

με όλα τα είδη των ταξιδιών που βρίσκονται στη διά-

θεση τους. Μια από αυτές τις επιλογές  είναι  και το 

ταξίδι  με κρουαζιερόπλοιο. 

Οι κρουαζιέρες έχουν όλα όσα χρειάζεται και ο πιο 

ανήσυχος ταξιδιώτης. Αντί να κλείσετε αεροπορικά 

εισιτήρια, ξενοδοχείο και στη συνέχεια να πρέπει να 

κανονίσετε φαγητό και διασκέδα-

ση ξεχωριστά, οι κρουαζιέρες τα 

προσφέρουν όλα. Ξεπακετάρετε 

μία φορά και επιστρέφετε στην 

άνεση του  δωματίου σας κάθε 

βράδυ. 

Μεγάλο μέρος των δυτικών συνό-

ρων του Ισραήλ είναι η Μεσόγειος 

Θάλασσα, η οποία επιτρέπει δια-

κοπές με πλοίο. Η Mano Cruise 

είναι η μόνη κρουαζιέρα από τη 

Χάιφα. 

Από το 2009, το Golden Iris, ταξι-

δεύει στην Ελλάδα, την Κύπρο, 

την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλ-

γαρία και την Ιταλία. Κάνει δρομο-

λόγια από το Μάρτιο έως το Νοέμ-

βριο εκτός από το Γιομ Κιπούρ. 

Το πρώτο βήμα του  420 μιλίων 

ταξιδιού μου στη Ρόδο ξεκίνησε τη 

στιγμή που μπήκα στο Golden 

Iris. 

Το πλοίο διαθέτει ευχάριστο πλή-

ρωμα, ωραίες καμπίνες, 3 κασσέρ 

γεύματα, ψυχαγωγία, γυμναστήριο 

και αφορολόγητα ψώνια.  

         

Μετάφραση του κειμένου της 

Andee Gold 

Έχει επίσης καζίνο στιλ Λας Βέ-

γκας, συναγωγή, σπα, κέντρο αι-

σθητικής,, και πισίνα όπου  μπο-

ρεί κάποιος να χαλαρώσει ενώ 

βρίσκεται στη θάλασσα. Σταματή-

σαμε στη Ρόδο. Ένα από τα μεγα-

λύτερα νησιά των Δωδεκανήσων 

στην Ελλάδα, γνωστό και ως το 

νησί των Ρόδων. 

Αναφορά για την παρουσία Εβραί-

ων στη  Ρόδο γίνεται για πρώτη 

φορά στο Βιβλίο των Μακκαβαίων 

και χρονολογείται από τον 2ο αιώ-

να π.Χ. 

Η απόδειξη της εβραϊκής παρου-

σίας στη Ρόδο έχει παραμείνει ο-

ρατή για πολλούς αιώνες. Τα στε-

νά, τοξωτά, πλακόστρωτα με-

σαιωνικά σοκάκια της εβραϊκής 

συνοικίας, φέρουν μέχρι σήμερα 

πολλά εβραϊκά σύμβολα. 

Ο ιστορικός Ιώσηπος αναφέρει 

επίσης τους Εβραίους του νησιού, 

τον 1ο αιώνα μ.Χ..  

Ένα χαμόγελο από το 

όμορφο αγόρι που ήταν 

γραφτό να πεθάνει στο 

Άουσβιτς 

«Angel Boy», 1943, φωτο-

γραφία ενός νεαρού Εβραίου 

αγοριού από τη Ρόδο, της 

οικογένειας Angel. Φοράει το 

Αστέρι του Δαβίδ στο πέτο 

του παλτού του.  

Οι Εβραίοι της Ρόδου δεν 

ήταν υποχρεωμένοι να φο-

ρούν το Αστέρι. Για τη φωτο-

γραφία τη φοράει ως μια α-

θώα χειρονομία υπερηφά-

νειας, αντί για την πραγματι-

κή της χρήση ως σύμβολο 

δίωξης. 

 Τραγικά, το αγόρι απελάθη-

κε το επόμενο έτος στο 

Άουσβιτς, όπου δολοφονή-

θηκε μαζί με περίπου 1.500 

Εβραίους της Ρόδου. 

Φωτογραφία της Miru Alcana 



«Εβραϊκό Μουσείο Ρόδου» - από την Ι.Κ.Ρόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταγενέστερα ιστορικά κείμενα 

επιβεβαιώνουν την παρουσία τους 

κατά τον 12ο αιώνα. 

Τα τελευταία πεντακόσια χρόνια, 

το υπόβαθρο των Εβραίων της 

Ρόδου επηρεάστηκε κυρίως από 

τους Εβραίους που εγκατέλειψαν 

την   Ισπανία κατά την περίοδο της    

Ιεράς Εξέτασης.  

Η Εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου 

μιλούσε Λαντίνο, παρόμοια με τα 

σύγχρονα Ισπανικά. Κατά τη διάρ-

κεια της ακμής της, τη δεκαετία 

του 1930, η κοινότητα είχε πληθυ-

σμό περίπου 4.000 ατόμων. 

Το 1943 η Ρόδος καταλήφθηκε 

από τους Γερμανούς. Σε λιγότερο 

από έναν χρόνο, 1.673 μέλη της 

Εβραϊκής κοινότητας συνελήφθη-

σαν και απελάθηκαν στα στρατό-

πεδα συγκέντρωσης όπου δολο-

φονήθηκαν 1.522 άτομα. 

Μόνο 151 άτομα σώθηκαν και με-

τανάστευσαν στη Ν.Αφρική, το 

Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

άλλα μέρη. Το 1947 το νησί παρα-

χωρήθηκε στην Ελλάδα . 

Θαύματα συμβαίνουν ακόμα και 

κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Οι 

ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αποφάσισαν να κρύψουν τις Τορά. 

Ανάμεσα στις Τορά ήταν ένας πά-

πυρος 800 ετών, ένας από τους 

παλαιότερους στον κόσμο. Στα 

κρυφά, οι Τορά δόθηκαν στον Με-

γάλο Μουφτή της Ρόδου για φύλα-

ξη. Ο Μεγάλος Μουφτής τις 

έκρυψε στο τζαμί Morad Reis. Με-

τά τον πόλεμο, οι Τορά επιστρά-

φηκαν στους λίγους ανθρώπους 

της Εβραϊκής Κοινότητας που εί-

χαν επιβιώσει». Aron Hasson   

Ιδρυτής του Εβραϊκού Μουσείου 

Ρόδου 

Η Συναγωγή Καχάλ Σαλώμ είναι η 

μοναδική συναγωγή που έχει απο-

μείνει και χρησιμοποιείται για τις 

λειτουργίες  στο νησί της Ρόδου. 

Είναι η παλαιότερη στην Ελλάδα. 

Χτίστηκε το 1577,  και  σχεδιάστη-

κε σε παραδοσιακό σεφαραδίτικο 

στιλ. 

Επί του παρόντος, υπάρχει μια 

μικρή εβραϊκή κοινότητα, περίπου 

20 Εβραίοι. 

Η Συναγωγή χρησιμοποιείται για 

την λειτουργία της Παρασκευής, 

γάμους, ενηλικιώσεις και τις Μεγά-

λες Γιορτές, μόνο όταν επισκέπτες 

ή απόγονοι Ροδιτών  επισκέπτο-

νται το νησί .   

 

Δύο πολύ ιδιαίτερες γυναίκες,         

η Πρόεδρος της  κοινότητας                

κα Μπέλλα Άντζελ Ρέστη και η 

Διευθύντρια  κα Κάρμεν Κοέν         

εργάζονται όλο τον χρόνο για να 

εξασφαλίσουν ότι οι επισκέπτες θα 

εκτιμήσουν την εβραϊκή κληρονο-

μιά και ιστορία της Ρόδου. 

Σύμφωνα με το “A Guidebook to 

the Jewish Quarter of Rhodes”, 

«Στα έξι δωμάτια δίπλα στη συνα-

γωγή Καχάλ Σαλώμ βρίσκεται το 

Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου. Τα 

δωμάτια χρησιμοποιούνταν παλαι-

ότερα ως αίθουσες προσευχής για 

τις γυναίκες. Μετά το Ολοκαύτω-

μα, τα δωμάτια ήταν κενά μέχρι 

την ίδρυση του μουσείου το 1997. 

Ο Aron Hasson, δικηγόρος από το 

Λος Άντζελες και γ’ γενιάς Ροδί-

της, παρατήρησε την έλλειψη επί-

γνωσης για τη ιστορία της κοινότη-

τας. Αυτό του ενέπνευσε την ιδέα 

της δημιουργίας του μουσείου.  

«Το μουσείο δημιουργήθηκε για 

να διατηρήσει την ιδιαίτερη κληρο-

νομιά των Εβραίων της Ρόδου, 

καθώς και για να προωθήσει την 

ευαισθητοποίηση του κοινού και 

την εκτίμηση της μοναδικής ιστορί-

ας του. 

« Ξεκίνησε ως μια έκθεση φωτο-

γραφίας που απεικονίζει την     

εβραϊκή ζωή στη Ρόδο πριν από 

τον   Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 

2006, παρουσιάστηκε το πρώτο 

έκθεμα.»  

Σήμερα είναι το σπίτι για μια «400 

χρονών Τορά  της Ρόδου», ένα 

αντίγραφο του 1426 Siddur της 

Ρόδου (το πρωτότυπο βρίσκεται 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 

στην Αγγλία), και διάφορα 

έγγραφα, και αντικείμενα από την 

Τζουντερία. 



Δύο νέα αντικείμενα  

προστέθηκαν στο μουσείο: 

μία Μεγκιλά και μία εβραϊκή  

εφημερίδα της δεκαετίας 

του ‘30 

Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην καρδιά της εβραϊκής   

συνοικίας 

Ως Εβραίοι, πρέπει να θυμόμαστε 

την ιστορία μας και να μην επιτρέ-

πουμε σε άλλους να καταστρέφουν 

το παρελθόν μας.  

Το Εβραϊκό Μουσείο Ρόδου ανήκει 

στην Εβραϊκή Κοινότητα του νησιού. 

Όταν ρωτήθηκε, ποια είναι τα αγα-

πημένα του εκθέματα, ο Aron μίλη-

σε με υπερηφάνεια για δύο από τα 

νεότερα αντικείμενα που προστέθη-

καν φέτος: 

1  Μία αρχαία Μεγκιλά που γρά-

φτηκε στη Ρόδο. Γράφτηκε το 

1862 και χρησιμοποιήθηκε για το 

Purim. Το 1920, μεταφέρθηκε στη 

Νέα Υόρκη, όταν μια οικογένεια 

Hasson μετανάστευσε στις ΗΠΑ  

 

 

 

 

 

Αργότερα όταν η οικογένεια μετακό-

μισε στη Χαβάη, μεταφέρθηκε εκεί. 

Πρόσφατα δωρήθηκε στο Rhodes 

Jewish Historical Foundation. 2  «El Boletin» η Εβραϊκή Εφη-

μερίδα της Ρόδου. Στη δεκαε-

τία του 1930, εκδόθηκε από τον 

Hizkia Franco και γράφτηκε στα Λα-

ντίνο.  

Μετά την επίσκεψή σας, η μετάβα-

ση στο κατάστημα δώρων είναι το 

επόμενο λογικό βήμα. Μπορείτε να  

αγοράσετε ένα αναμνηστικό που 

θα σας θυμίζει την εμπειρία σας, 

ένα ενθύμιο για να προσθέσετε στη 

συλλογή σας, ή ένα ασυνήθιστο 

αναμνηστικό των αντικειμένων που 

φτιάχνονται από ντόπιους. Όλες οι 

αγορές βοηθούν στην κάλυψη των 

εξόδων αποκατάστασης και συντή-

ρησης του Μουσείου και της Συνα-

γωγής. 

Τόσο η Συναγωγή όσο και το Μου-

σείο λειτουργούν καθημερινά 

(εκτός Σαββάτου) 10:00-15:00, α-

πό τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο,  

Κάθε χρόνο, περίπου 20.000 του-

ρίστες επισκέπτονται για να θαυ-

μάζουν την αρχιτεκτονική και        

τα περίτεχνα εσωτερικά σχέδια α-

πό την εποχή της χαμένης  σεφα-

ραδίτικης κοινότητας .  

Αν σχεδιάζετε οποιοδήποτε Bar / 

Bat mitzvoth ή γάμο, η συναγωγή 

είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση.  

 

 

 

 

Ωστόσο, για την περίοδο Νοεμβρίου 

- Μαρτίου, οι χώροι αυτοί είναι ανοι-

κτοί μόνο κατόπιν ραντεβού. 

Στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας 

βρίσκεται το Μνημείο του Ολοκαυ-

τώματος, το οποίο είναι αφιερωμένο 

στους Εβραίους μάρτυρες της Ρό-

δου και της Κω, που σκοτώθηκαν 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Έχει έξι πλευρές, με κάθε πλευρά 

να εμφανίζει κείμενο σε διάφορες 

γλώσσες (ελληνικά-γαλλικά-ιταλικά-

αγγλικά-εβραϊκά-Ladino):«Ποτέ μην 

ξεχνάς. Στην αιώνια μνήμη των 

1604 Εβραίων μαρτύρων της Ρόδου 

και της Κω, που δολοφονήθηκαν 

στα ναζιστικά στρατόπεδα θανά-

του.» 

Φεύγοντας από την Παλιά Πόλη της 

Ρόδου και επιστρέφοντας στο Gold-

en Iris,  δεν μπορούσα να ξεχάσω 

την εικόνα του «Άγγελου με το Α-

στέρι του Δαβίδ». 

Δεν αναγκάστηκε να φορέσει το Κί-

τρινο Αστέρι, αλλά το έκανε με πε-

ρηφάνια, μόνο για να είναι ακόμα  

ένα αθώο θύμα που δολοφονήθηκε 

από τον Χίτλερ. Από εμάς εξαρτάται 

να θυμόμαστε και να διδάσκουμε τις 

νέες γενιές την ιστορίας μας. 

Το ταξίδι ανοίγει τα μάτια σε νέες 

ιδέες, πολιτισμό και ιστορία. Δεν 

έχει σημασία η ηλικία σας, απολαύ-

στε το ταξίδι σας. Καλό ταξίδι. 

Η συναγωγή εξωτερικά 


