ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ κ. ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(ΚΥΡ. 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 11 π.μ, πεζόδρομος οδού Πλούτωνος)

Εξοχώτατοι Κύριοι Πρέσβεις,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Σύμβουλοι της Περιφέρειας και του Δήμου,
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA & Αγαπητά Μέλη
της Αντιπροσωπείας,
Κύριε Αντιπρόεδρε του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος,
Κύριοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος,
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Φίλοι,
Σήμερα μνημονεύουμε τα θύματα του μεγαλύτερου εγκλήματος της ιστορίας της
ανθρωπότητας: του Ολοκαυτώματος των 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τους Ναζί.
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει.
Με αυτό το σεμνό μνημείο, που η πόλη των Τρικάλων τους αφιερώνει, η μνήμη τους
γίνεται φάρος άσβεστος για να θυμίζει πως ό,τι έγινε τότε -στο όνομα του μίσους &
του αντισημιτισμού- μπορεί να ξανασυμβεί σε κάθε κοινωνία -όσο εξελιγμένη κι αν
είναι, σε κάθε πόλη -όσο σύγχρονη κι αν είναι, σε κάθε χρονική στιγμή στην ιστορία.
Διότι το μίσος δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, και ο σκοταδισμός του μεσαίωνα
δεν γνωρίζει χρονικά όρια…
Ήταν ακριβώς εδώ, σ΄ αυτή τη γη που πατάμε, στους δρόμους τριγύρω μας -την οδό
Σωκράτους, την Πλούτωνος, την Κονδύλη, την Καραϊσκάκη και τη Διάκου- όταν στις
24 Μαρτίου 1944 οι Γερμανοί έκαναν μπλόκο στην εβραϊκή συνοικία, και σε μια
επιχείρηση-«σκούπα» συνέλαβαν τους Εβραίους των Τρικάλων που είχαν απομείνει
στην πόλη. 139 ψυχές στοιβάχτηκαν σε καμιόνια, εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς, όπου
και εξοντώθηκαν, ακολουθώντας τη μοίρα των 67.000 Ελλήνων και των 6
εκατομμυρίων ευρωπαίων ομοθρήσκων τους.
Είναι ουσιαστικής σημασίας να τονίσουμε ότι η πλειοψηφία της Εβραϊκής
Κοινότητας των Τρικάλων -όπως και των Κοινοτήτων Λάρισας, Βόλου και Καρδίτσαςγλύτωσαν τον αφανισμό χάρη στην απλόχερη ανθρωπιά των συμπολιτών Θεσσαλών,
χάρη σε τοπικούς θρησκευτικούς ηγέτες όπως ο Μητροπολίτης Δημητριάδος
Ιωακείμ, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των ομάδων εθνικής αντίστασης. Ολόκληρα
χωριά -όπως το Συκούριο, το Μαστρογιάννι, το Στόμιο- πρόσφεραν καταφύγιο στις
οικογένειες των κατατρεγμένων Εβραίων, κάνοντας πράξη την ανθρωπιά και την
αυτοθυσία. Η ιστορία του Ολοκαυτώματος αυτού του τόπου μάς δίνει πολλά
μαθήματα και γεννά πολλά μηνύματα. Ο όλεθρος του αντισημιτικού μίσους που
οδήγησε σε μια γενοκτονία, οι καταστροφικές συνέπειες ενός Παγκόσμιου Πολέμου,
η προδοσία, ο ξεριζωμός και οι απώλειες, συνυπάρχουν με τα φωτεινά παραδείγματα
εκείνων που αντιστάθηκαν, εκείνων που βοήθησαν. Είναι χρέος μας να κατανοούμε
όλες τις πτυχές της ιστορίας, και παράλληλα να υπερτονίζουμε τις πράξεις
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ανθρωπιάς, διότι αυτές είναι που μας διδάσκουν ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να
κάνει τη διαφορά.
Το Μνημείο τούτο που αποκαλύπτουμε σήμερα είναι φόρος τιμής και προσδοκία:
το περίγραμμά του παραπέμπει στις σιδηροδρομικές γραμμές του κατέληγαν στο
Άουσβιτς, σχηματίζοντας ταυτόχρονα ένα δάκρυ – υπόσχεση Μνήμης, ενώ το δέντρο
στο κέντρο του συμβολίζει την αναγέννηση της ζωής, την αναδημιουργία και την
ελπίδα.
Με το Μνημείο αυτό τα Τρίκαλα ολοκληρώνουν έναν κύκλο τιμής προς την εβραϊκή
κοινότητα, προσθέτοντας στην κατοχική αλληλεγγύη που προσέφεραν προς τους
συντοπίτες Εβραίους, τη δέσμευση για τη διατήρηση της Μνήμης των χαμένων.
Μαζί με τις ευχαριστίες μας προς τον Δήμο, εκφράζω την πεποίθηση ότι το Μνημείο
αυτό, στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας, θα γίνει σημείο αναφοράς και
προσκυνήματος, αλλά και εφαλτήριο για δημιουργία πρωτοβουλιών μνήμης και
εκπαιδευτικών δράσεων, ένα ζωντανό εργαλείο διάδρασης με την ιστορία. Μόνον
έτσι το Μνημείο θα επιτελέσει τον υψηλό του στόχο: Να διδάξει στην κοινωνία πως
δεν πρέπει να επιτρέψει να ξανασυμβεί ένα νέο Ολοκαύτωμα, και πως ο καθένας
που περνάει από μπροστά του είναι συνυπεύθυνος γι΄αυτό.
Σας ευχαριστώ.

Τρίκαλα, 11 Νοεμβρίου 2018
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
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