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 Γεννημένη στην 

Αθήνα η Ρίτα Γκαμπάι-

Ταζάρτες σπούδασε ξένες 

γλώσσες. Σεφαραδικής 

καταγωγής η ίδια, έγινε 

γνωστή για το ποιητικό της 

έργο σε γλώσσα Λαδίνο αλλά και για το 

μεταφραστικό. Διδάσκει στην Αθήνα 

την Ισπανοεβραϊκή γλώσσα Λαδίνο. 

 Born in Athens, Rita Gabai-

Tazartes studied foreign languages. Of 

Sephardic descent herself she has be-

come renown for her poetry in Ladino 

and her work as a translator.  She 

teaches the Judeo-Spanish language 

Ladino in Athens. 

Συναγωγή  

Ετζ Χαγίμ  
 

Etz Hayyim  

Synagogue 

Women of the Bible 

by Rita Gabai-Tazartes 
 

11 Μarch 7pm 
 

The presentation will be in Greek, 

written translation provided. 

Οι βιβλικές ιστορίες παρουσιάζουν ένα 

ενδιαφέρον για πολλούς αναγνώστες. 

Και εφόσον περιοριστήκαμε στο ασθε-

νές φύλο, θα πρέπει να πούμε ότι, οι 

γνωστές γυναίκες της μακρινής εκείνης 

εποχής, έδωσαν απαράμιλλα δείγματα 

πρωισμού, θάρρους, εξυπνάδας αλλά 

και αγάπης και πάθους. 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται όχι 

μόνο όπως τις περιγράφει η Παλαιά 

Διαθήκη αλλά με συμπληρωματικά στο-

ιχεία από άλλες πηγές όπως το  

Ταλμούδ και την προφορική παράδοση, 

πηγές που εμπλουτίζουν το κείμενο. 

 

The biblical stories capture the imagina-

tion of many readers. As we focus on 

the supposed weaker sex, we have to 

emphasise that the well-known women 

of that distant era provide unequaled 

examples of valour, courage, intelli-

gence, but also of love and passion. 

In this book they are not only presented 

as they are described in the Old Testa-

ment, but also with additional informa-

tion from other sources like the Talmud 

and oral traditions, sources which enrich 

this text. 

Γυναίκες της Βίβλου 

της Ριτα Γκαμπαϊ-Ταζάρτες 
 

11 Μαρτίου 7μμ 
 

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο  

κ. Κώστας Μουντζούρης 
 

Αποσπάσματα θα διαβάσει η  

ηθοποιός Ακτή Δρίνη 


