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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ IHRA ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ  

Σάββατο 10.11.1018 – 7μ.μ. 

Πνευματικό Κέντρο Αθ. Τριγώνης (Γαριβάλδη 8) 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ κ. ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

 

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, 
 
 
Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω 
στην αποψινή εκδήλωση που σηματοδοτεί και επίσημα τις δράσεις που έχουν 
αναληφθεί με την ευκαιρία της φετινής Ιταλικής Προεδρίας του IHRA.  Είμαστε 
περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το πλούσιο και γεμάτο συμβολισμούς 
πρόγραμμα εκδηλώσεων στα Τρίκαλα.  
Πλούσιο διότι ο συνδυασμός πολιτιστικών, ιστορικών, λογοτεχνικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο όχι απλώς να 
μιλήσουμε για το Ολοκαύτωμα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων, αλλά να 
μεταδώσουμε τη γνώση, να εκθέσουμε το απόλυτο κακό για αυτό που ήταν, να 
συνειδητοποιήσουμε ότι συνέβη σε ανθρώπους σαν εμάς, διότι άνθρωποι σαν 
εμάς δεν αντέδρασαν ούτε εγκαίρως ούτε αποφασιστικά στον φανατισμό και 
στα πρώτα σημάδια διάδοσης του μίσους.  
 
Παράλληλα, οι εκδηλώσεις αυτές είναι  γεμάτες  συμβολισμούς διότι 
μαρτυρούν τους δεσμούς της όμορφης θεσσαλικής πόλης των Τρικάλων με τον 
εβραϊκό πληθυσμό. Μαρτυρούν τη δύναμη αυτών των δεσμών. Τα Τρίκαλα -
μαζί με τη Λάρισα και τον Βόλο- έχουν ένα από τα μικρότερα κατοχικά ποσοστά 
απωλειών εβραϊκών ψυχών στην Ελλάδα. Η ιταλική κατοχή αλλά και οι 
δυνάμεις της αντίστασης δημιούργησαν μία ζώνη ασφάλειας γύρω από τους 
Θεσσαλούς Εβραίους.  
Ο κύκλος των συμβολισμών και των μηνυμάτων ολοκληρώνεται και με το 
μνημείο Ολοκαυτώματος που θα αποκαλυφθεί αύριο, το οποίο η πόλη των 
Τρικάλων αφιερώνει στα παιδιά της που εξοντώθηκαν βάναυσα κατά τη 
Γερμανική Κατοχή. 
 
 
Αγαπητοί μου, 
Το βάρος της ευθύνης πέφτει σε όλους εμάς, να δράσουμε και να μην 
επιτρέψουμε η ανθρωπότητα να πέσει ξανά στην άβυσσο του σκοταδισμού.  
Ο συναγερμός έχει σημάνει εδώ και καιρό: Σήμανε στο Παρίσι, στις 
Βρυξέλλες, στην Κοπεγχάγη, στη Λυών, στην Τουλούζη, και λίγες μέρες πριν 
στο Πίτσμπουργκ, των Ηνωμένων Πολιτειών.  
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97 ετών ήταν η Ρόουζ Μάλιντζερ -και γεμάτη διάθεση για ζωή- όταν ένα 
φθινοπωρινό πρωϊνό Σαββάτου, ντύθηκε, χτένισε τα κατάλευκα μαλλιά της και 
πήγε στη Συναγωγή του Πίτσμπουργκ για να προσευχηθεί, όπως έκανε κάθε 
Σάββατο μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο φανατικός νεοναζιστής αποφάσισε ότι 
«όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν». Οι σφαίρες του μίσους του βρήκαν τη 
Ρόουζ και άλλους 10 πιστούς που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους από εκείνη τη 
λειτουργία του Σαββάτου. Ήταν ένα Σάββατο όπως το σημερινό….   
Γι΄ αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ στην ιστορία υπάρχει ανάγκη 
να αντιδράσουμε στα ανησυχητικά σημάδια και να κινητοποιηθούμε ακόμη 
περισσότερο.  
Γι΄ αυτό και εκδηλώσεις Μνήμης και Πολιτισμού, όπως αυτές του IHRA 
στα Τρίκαλα, μάς δίνουν θάρρος να συνεχίσουμε το έργο μας όλοι μαζί.  
Γι΄ αυτό και έργα διάρκειας, όπως το Μνημείο Ολοκαυτώματος των Τρικάλων 
και η αναστήλωση της ιστορικής Συναγωγής Τρικάλων δίνουν την καλύτερη 
απάντηση στις κακόβουλες προσπάθειες των αντισημιτών και των αρνητών.  
 
Και από αυτό το βήμα θέλω επίσημα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας για την καθοριστική συμβολή της στην αναστήλωση 
της Συναγωγής των Τρικάλων με την γενναιόδωρη επιχορήγηση 200 χιλιάδων 
ευρώ.  
 
Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων διότι με τις 
πρωτοβουλίες τους δηλώνουν τη δική τους σθεναρή στάση στον αγώνα κατά 
του αντισημιτισμού.  
Ευχαριστώ ειδικότερα τον πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Λουίτζι Μάρρας, 
που -στα πλαίσια της φετινής Ιταλικής Προεδρίας του IHRA- θέλησε να 
συνδέσει τον Πολιτισμό με το Αντιρατσιστικό μήνυμα και δέχθηκε την πρότασή 
μας για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων στα Τρίκαλα.  
 
Ευχαριστίες οφείλω στον Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον 
IHRA Δρα Ευστάθιο Λιανό – Λιάντη για τον ζήλο με τον οποίο προωθεί την 
ενεργό δράση της χώρας μας σε προγράμματα διατήρησης της Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος. 
 
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Τρικάλων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, την 
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα Σοφία Αλεστά και το Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνον 
για την εγκάρδια φιλοξενία των εκδηλώσεων, αλλά και για την αμέριστη 
συμπαράστασή τους στην πρωτοβουλία της ανέγερσης του Μνημείου 
Ολοκαυτώματος, καθώς και για το πνεύμα αδελφικής συνεργασίας που έχει 
οικοδομήσει με την Ισραηλιτική Κοινότητα της πόλης. 
Ευχαριστώ την Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων και τον Πρόεδρό της Ιάκωβο 
Βενουζίου, και τους συγχαίρω διότι διατηρούν μια κοινότητα που -αν και μικρή- 
αποτελεί παράδειγμα ενός ζωντανού κυττάρου στον κοινωνικό ιστό των 
Τρικάλων. 
Ευχαριστώ το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, τον Πρόεδρό του κ. Μάκη Μάτσα και 
την Διευθύντρια κα Ζανέτ Μπαττίνου για τη συμμετοχή του Μουσείου στις 
εκδηλώσεις με την έκθεση για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων που 
εγκαινιάσαμε χθες. Καλώ όλους να την επισκεφθούν -και κυρίως τη νεολαία και 
τα σχολεία της περιοχής- διότι η παιδεία και η γνώση της ιστορίας είναι η 
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μοναδική μας ασπίδα στα λαϊκίστικα κηρύγματα του μίσους, είναι παράλληλα ο 
θεμελιώδης οδηγός μας προς ένα καλύτερο αύριο. 
 
Ολοκληρώνοντας, απευθύνω έκκληση προς όλους τους φορείς -θεσμικούς 
και κοινωνικούς, εθνικούς και διεθνείς- να συνταχθούμε ΜΑΖΙ και ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
απέναντι στις ακραίες ιδεολογίες, που απομακρύνουν το άτομο από την 
ανθρωπιά και απειλούν τη δημοκρατία μας και την κοινωνική γαλήνη.  ΜΑΖΙ 
και ΕΝΩΜΕΝΟΙ πρέπει να δηλώσουμε ότι θα είμαστε οι θεματοφύλακες της 
Μνήμης και ότι δεν θα επιτρέψουμε στον φανατισμό, τον αντισημιτισμό και 
τον ρατσισμό να σηκώσουν ξανά κεφάλι. 
Σας ευχαριστώ. 

 
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Τρίκαλα, 10.11.2018 
 


