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Το φετινό καλοκαίρι αυξήθηκε ο θαλάσσιος τουρισμός στη Ρόδο με αποτέλεσμα να αυξηθεί
σημαντικά και ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν τη Συναγωγή και το Εβραϊκό
Μουσείο της Ρόδου.
Στις 11.8.09 επισκέφτηκε τη Ρόδο η οικογένεια Ορβάλ από το Παρίσι. Τα μέλη της
οικογένειας Ορβάλ αποφάσισαν να συμπεριλάβουν και τη Ρόδο στο πρόγραμμα των
διακοπών τους με σκάφος, στα Δωδεκάνησα και στα παράλια της Τουρκίας, ώστε να
τελεστεί στο νησί η θρησκευτική ενηλικίωση του γιου της Sacha. Έτσι, έδωσαν ραντεβού
στη Ρόδο με συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν από διάφορα μέρη για να παρευρεθούν
στην τελετή. Οι παραβρισκόμενοι, μαζί με τον μεγάλο αριθμό Ισραηλινών τουριστών που
επισκέφθηκαν εκείνη την μέρα τη Συναγωγή, ξεπέρασαν τα 300 άτομα. Η τελετή της
θρησκευτικής ενηλικίωσης ήταν μία ανεπανάληπτη εμπειρία για το νεαρό, ο οποίος
υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει και το γάμο του στη Συναγωγή της Ρόδου.

Στις 28.8.09 επισκέφθηκε τη Ρόδο μια ομάδα ειδικών για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ
ξένης παραγωγής σχετικά με τα άτομα που διέσωσαν Εβραίους κατά την περίοδο του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Σε αυτή την ομάδα συμμετείχε ο διεθνούς φήμης
Άγγλος ιστορικός και συγγραφέας Σερ Μάρτιν Γκίλμπερτ, ο οποίος έχει γράψει 80 και
πλέον βιβλία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι ο επίσημος βιογράφος του Τσόρτσιλ,
έργο για το οποίο του απονεμήθηκε και ο τίτλος του «Σερ» από την Βασίλισσα της Αγγλίας.
Στην ομάδα μετείχε, επίσης, ο κ. Μεχμέτ Ουλκουμέν, γιος του Τούρκου Πρόξενου στη Ρόδο
που έσωσε εβραϊκές οικογένειες, καθώς και τα αδέλφια Τουριέλ, των οποίων η οικογένεια
ήταν από αυτές που διασώθηκαν από τον Πρόξενο Ουλκουμέν. Η ομάδα των ειδικών έκανε
γυρίσματα στη Συναγωγή και την εβραϊκή συνοικία έπειτα από άδεια που έλαβαν.
Για τους επισκέπτες οργανώθηκε λειτουργία την Παρασκευή το βράδυ, καθώς και δείπνο
για το Καμπαλάτ Σαμπάτ.
Ο κ. Γκίλμπερτ και η σύζυγός του έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίσκεψή τους
στη Ρόδο και δώρισαν βιβλία για τη βιβλιοθήκη της Συναγωγής, τα οποία συμπληρώσαν τους
τίτλους των βιβλίων του συγγραφέα που ήδη υπάρχουν. Επίσης, ο κ. Γκίλπμερτ δέχθηκε με
χαρά την πρόσκληση να επισκεφθεί και πάλι το νησί ως επίσημος ομιλητής σε εκδήλωση
της Κοινότητας.
Από τις 30.8.09 μέχρι και τις 3.9.09, επισκέφθηκε τη Ρόδο ομάδα μαθητών από το Δήμο
της Χάιφας, στα πλαίσια της εθελοντικής δουλειάς που προσφέρουν στην Κοινότητα.
Φέτος έκαναν εργασίες επισκευής στο νεκροταφείο και συγκεκριμένα στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος που υπάρχει εκεί.
H Ηβ και ο Πωλ Απολλόνιο, από την Αγγλία, επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Ρόδο πριν
από πέντε χρόνια και αποφάσισαν να κάνουν το γάμο τους στο νησί. Έτσι, στις 8.8.09,
μεταξύ φίλων και συγγενών, πραγματοποίησαν την υπόσχεση αυτή και παντρεύτηκαν στη
Συναγωγή της Ρόδου (φωτογραφία), τηρώντας όλα τα τοπικά έθιμα, όπως είναι η
προσφορά τοπικού γαμήλιου γλυκού (μελεκούνια), καθώς και εβραϊκών γλυκών που
προσφέρονται σε χαρούμενες τελετές (μαρσιπάν).
Oι γιορτές του Ρος Ασανά και του Κιπούρ γιορτάστηκαν στη Ρόδο με τη βοήθεια δύο νέων
χαζανίμ από το Ισραήλ, του Γιονατάν Ντρόρ, του οποίου η καταγωγή, από την πλευρά της
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μητέρας του, είναι από τη Ρόδο και του Χαΐμ Σουρχάν.
Στις 30.9.09 επισκέφθηκε και φωτογράφησε τη Συναγωγή της Ρόδου ο φωτογράφος από
την Αμερική κ. Λούι Ντάβιντσον, ο οποίος σε συνεργασία με το Beth Hatefutsoth, Μουσείο
της Διασποράς στο Ισραήλ, έχει αναλάβει να φωτογραφήσει όλες τις ιστορικά σημαντικές
Συναγωγές ανά τον κόσμο και να δημιουργήσει μια φωτογραφική έκθεση. Σύντομα θα
δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με το υλικό που θα συγκεντρώσει ο κ.
Ντάβιντσον.
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