ΑΣ ΞΑΝΑΧΤΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Συναγωγή της Λάρισας, με το συμβολικό όνομα «Ετς Χαγίμ» (Δέντρο της
Ζωής) που μέσα της και γύρω της «άνθισε» η ζωή των Εβραίων αυτής της πόλης,
είναι σήμερα
ένα
ερείπιο που κινδυνεύει να καταρρεύσει!

Το όμορφο, λιτό, αλλά επιβλητικό κτίριο, με την τεράστια ιστορική και
πολιτισμική αξία,
σοβαρά καταπονημένο από τα 160 χρόνια ζωής του,
παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στα χέρια των ειδικών,
για να μελετηθεί η στατικότητά του και να ξεκινήσουν εργασίες στήριξης. Τα ευρήματα
ήταν απογοητευτικά, καθώς πίσω από τις εμφανείς φθορές ανέκυπταν αμέτρητα άλλα
αθέατα προβλήματα, που καθιστούσαν το κτίριο ακατάλληλο και επικίνδυνο. Η Συναγωγή
απογυμνώθηκε από όλα τα στοιχεία της και έχει στηριχτεί προσωρινά, περιμένοντας τη
χρηματοδότηση για να συνεχιστούν οι εργασίες αναπαλαίωσης που έχουν υποδειχθεί από
την ομάδα των έμπειρων μηχανικών.

Με τη Συναγωγή κλειστή εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, ο Ραβίνος, η διοίκηση και
τα μέλη της Κοινότητας κάνουν μια υπερπροσπάθεια να διατηρήσουν ζωντανή τη
θρησκευτική ζωή και τις παραδόσεις
: οι
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λειτουργίες τελούνται στο Πνευματικό Κέντρο, το Ρως Ασσανά και το Κιπούρ γιορτάστηκαν
σε μια τέντα στο προαύλιο του σχολείου, γάμοι και άλλες εκδηλώσεις φιλοξενούνται σε
αίθουσες ξενοδοχείων… Οι Εβραίοι της Λάρισας έχουν επιστρατεύσει κάθε πηγή
εφευρετικότητας, μέχρι η αγαπημένη τους Συναγωγή να αποτελέσει και πάλι το κέντρο
όπου χτυπάει η καρδιά της εβραϊκής ζωής…

Η αναστήλωση της Συναγωγής Ετς Χαγίμ είναι συνυφασμένη με την ίδια την
προσπάθεια της ιστορικής εβραϊκής Κοινότητας Λάρισας να συνεχίσει να υπάρχει.
Είναι όμως ένα
έργο τεράστιου κόστους,
που η Κοινότητα της Λάρισας αδυνατεί να υλοποιήσει μόνη της. Γι' αυτό, με την υποστήριξη
του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου,
στρέφεται για βοήθεια στον Ελληνικό και παγκόσμιο Εβραϊσμό, σε φορείς και ιδιώτες.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, σε όλους τους ομοθρήσκους μας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, σε εσάς που γεννηθήκατε στη Λάρισα κι έχετε συνδέσει το «Καλ» με τις
ωραιότερες αναμνήσεις σας και σε εσάς που μάθατε να το αγαπάτε από διηγήσεις
των γονιών σας, σε εσάς που μας επισκεφθήκατε και σας συγκίνησε η ομορφιά και
η ιστορία της Συναγωγής μας, σε εσάς που θέλετε να συμβάλλετε στη διατήρηση
της εβραϊκής θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς στην πόλη μας,
και
σας καλούμε να συνδράμετε οικονομικά στην αναστήλωση της Συναγωγής μας, του
πυλώνα της εβραϊκής μας ζωής.

Για κάθε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΙΚΛ ( jcl@otenet.gr ) και
το ΚΙΣΕ (
info@kis.gr
). Για τις
δωρεές
σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς
της Ι.Κ. Λάρισας:

EUROBANK σε €

0026.0023.52.0200293655
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ΙΒΑΝ: GR1002600230000520200293655

BIC: ERBKGRAA

ΕΘΝΙΚΗ σε €

397200948-02

ΙΒΑΝ: GR4301103970000039720094802

BIC: ETHNGRAA

EUROBANK σε $

00260023591100023212

IBAN:GR6402600230000591100023212

BIC: ERBKGRAA

Τα ονόματα όλων των δωρητών θα δημοσιευθούν σε ειδικό κατάλογο –
λεύκωμα. Τα ονόματα των ΧΟΡΗΓΩΝ (από 500 ευρώ), των ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ
(από 2.000 ευρώ) και των ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ (από 10.000 ευρώ) θα αναγραφούν σε ειδικό
γλυπτό έργο που θα δημιουργηθεί και θα αποκαλυφθεί στα εγκαίνια της
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επαναλειτουργίας της Συναγωγής.

Κάθε δωρεά προς τον σκοπό αυτόν αποτελεί ευεργεσία. Ας βοηθήσουμε όλοι τη
Συναγωγή της Λάρισας να ξαναχτιστεί!

Λίγα ιστορικά στοιχεία για τη Συναγωγή της Λάρισας

Η Συναγωγή της Λάρισας είναι ένα από τα πιο παλιά κτίσματα της πόλης, δείγμα
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και μνημείο μεγάλης ιστορικής και πολιτισμικής αξίας.
Δείχνει «α υστηρή» εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είναι πανέμορφη και επιβλητική
μέσα στην κατάλευκη, ολόφωτη απλότητά της.

Χτίστηκε το 1866, στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας μιας παραδοσιακής
σεφαραδίτικης Κοινότητας, που μετρούσε ήδη αιώνες αξιόλογης παρουσίας στη
Λάρισα.

Μέχρι σήμερα λειτούργησε αδιάκοπα, με την καθοδήγηση άξιων Ραβίνων, ως δεύτερο
σπίτι για τ
ο
σύνολο των μελών της Κοινότητας. Στέγασε τις προσευχές τους τα Σάββατα και σε όλες
τις εβραϊκές γιορτές. Καμάρωσε τη συμμετοχή των παιδιών του σχολείου στις λειτουργίες,
μοναδική ιδιαιτερότητα της Κοινότητας Λάρισας. Υποδέχτηκε τους «ξενιτεμένους»
Λαρισαίους σε κάθε επιστροφή τους στη γενέτειρα. Ευλόγησε αμέτρητους γάμους, Μπαρ &
Μπατ Μιτσβά (θρησκευτικές ενηλικιώσεις) Μπερίτ Μιλά και Φαδάριο (τελετές
ονοματοδοσίας)
Φιλοξένησε κοινοτικές δράσεις, ανοιχτές στις Αρχές της πόλης και σε μη-Εβραίους
φίλους, όπως
π.χ. τις εκδηλώσεις Μνήμης Ολοκαυτώματος. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έγινε
δημοφιλής προορισμός για επισκέψεις μαθητών, φοιτητών και Εβραίων τουριστών από όλον
τον κόσμο, καθώς και προσφιλές θέμα πτυχιακών και ερευνητικών εργασιών.

Άντεξε στους φοβερούς σεισμούς που συντάραξαν την περιοχή, αντιστάθηκε στη
διαβρωτική υγρασία και είναι η μόνη από τις 7 Συναγωγές της Λάρισας που παρέμεινε
όρθια. Στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής καταλεηλατήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από
τους κατακτητές ως στάβλος... Αναστηλώθηκε όμως με αγάπη από όσους γλύτωσαν από τη
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λαίλαπα του Ολοκαυτώματος και συνέχισε να παίρνει και να δίνει ζωή στην Κοινότητα.

Παρά τις επισκευές και συντηρήσεις που δέχτηκε κατά καιρούς, το κτίριο,
κατασκευασμένο με πλιθιά, ξύλινες κολώνες και χωρίς βαθιά θεμελίωση, σύμφωνα με τις
παλιές μεθόδους, είναι πλέον σοβαρά «τραυματισμένο» με εμφανή τα σημάδια των 160
χρόνων ζωής του. Στο τέλος του 2019, διακόπηκε η λειτουργία της Συναγωγής, για να
γίνουν οι απαραίτητες μελέτες στατικότητας και να ακολουθήσουν εργασίες αναστήλωσης.

Ελπίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας και αγώνας όλων μας είναι το έργο αυτό να
ολοκληρωθεί σύντομα και η Συναγωγή Ετς Χαγίμ να γίνει και πάλι το θρησκευτικό σπίτι και
το επίκεντρο της εβραϊκής ζωής της πόλης.
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