ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Συναγωγή των Τρικάλων κινδυνεύει. Ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής, πολιτισμού
και ιστορίας της ελληνοεβραϊκής παράδοσης απειλείται. Πρόκειται για την παλαιότερη
Συναγωγή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων, που προπολεμικά συντηρούσε τρεις
συναγωγές, και για την μοναδική που διασώθηκε του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ιστορικό κτίριο της Συναγωγής Καλ Γιαβανίμ των Τρικάλων κινδυνεύει με
κατάρρευση. Ο χρόνος αφήνει το αποτύπωμά του με σημαντικές φθορές στο
δάπεδο, στη στέγη και στις κολώνες λόγω της διάβρωσης από την υγρασία.

Η επισκευή είναι επείγουσα προκειμένου να σώσουμε όλοι μαζί τη συναγωγή μιας
πόλης με ιστορική εβραϊκή παρουσία, μιας πόλης της οποίας η μικρή Κοινότητα
προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις για κρατήσει τη συναγωγή όρθια και λειτουργική. Οι
προσπάθειες όμως αυτές δεν αρκούν.

Για αυτόν τον λόγο το ΚΙΣΕ και η Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων απευθύνουν
έκκληση σε όλους τους ομοθρήσκους μας, ζητώντας τους να συνδράμουν
οικονομικά στην αναστήλωση της Συναγωγής που αποτελεί όχι μόνον ιερό τόπο
προσευχής αλλά και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς των Εβραίων της πόλης.

Οι ελληνικής καταγωγής ομόθρησκοι που ζουν στο εξωτερικό καλούνται να
υποστηρίξουν κι αυτοί από την πλευρά τους την προσπάθεια αυτή, στην παρούσα
δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας και οι Εβραϊκές Κοινότητές
της.
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Γίνε δωρητής τώρα και βοήθησέ μας να σώσουμε μια Συναγωγή, να της
ξαναδώσουμε την λαμπρότητά της και να την παραδώσουμε και πάλι στο κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΙΣΕ ( info@kis.gr ) και με
την Ι.Κ. Τρικάλων (
iakov.venouziou@gmail.com
).

Τα ονόματα όλων των δωρητών θα δημοσιευθούν σε κατάλογο – λεύκωμα που
θα δημιουργηθεί για την ιστορική Συναγωγή Τρικάλων και το έργο συντήρησης και
επαναλειτουργίας της.

Τα ονόματα των ΧΟΡΗΓΩΝ (από 500 ευρώ), των ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (από 2.000
ευρώ) και των ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ (από 10.000 ευρώ) θα αναγραφούν με χρυσά γράμματα
σε Μαρμάρινη Στήλη που θα αναρτηθεί και θα αποκαλυφθεί σε ειδική τελετή στα
πλαίσια της εκδήλωσης για την επαναλειτουργία της Συναγωγής.

Λίγα λόγια για την ιστορία της Συναγωγής

H κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε περίπου το 1925 και ολοκληρώθηκε το 1930. Τα
εγκαίνια της Συναγωγής Καλ Γιαβανίμ έγιναν την ίδια χρονιά (1930), με περίλαμπρο τρόπο
σε επίσημη τελετή στην οποία συμμετείχαν η πολυπληθής Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων,
που τότε ήταν εξαπλωμένη σε Τρίκαλα-Καρδίτσα-Φάρσαλα, οι τοπικές Αρχές και πλήθος
κόσμου από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, καταδεικνύοντας έτσι τις άριστες σχέσεις των
μελών της εβραϊκής Κοινότητας με τους συμπολίτες τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
η τοπική εφημερίδα «Θάρρος» σε ρεπορτάζ της εποχής. Η Συναγωγή είναι Ρωμανιώτικου
ρυθμού και για το λόγο αυτό ονομάζεται «Καλ Γιαβανίμ», δηλαδή των Ελλήνων Εβραίων.
Πρόκειται για ένα από τα λίγα, σπάνια, ιδιαιτέρα και πολύτιμα δείγματα αρχιτεκτονικής και
διαρρύθμισης Ρωμανιώντικου τύπου, με το Βήμα στο κέντρο αντικριστά προς το Εχάλ. Η
Συναγωγή είναι από τα ωραιότερα ιδρύματα της πόλης των Τρικάλων και είναι
καταχωρημένη σε διεθνείς τουριστικούς καταλόγους και λευκώματα παγκόσμιων εβραϊκών
μνημείων ως συναγωγή μοναδικής ομορφιάς και μνημείο λαμπρής ιστορικής και
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πολιτισμικής ελληνοεβραϊκής παράδοσης. Τουρίστες και ερευνητές απ΄ όλον τον κόσμο την
επισκέπτονται τακτικά, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Λόγω του κινδύνου κατάρρευσης η Συναγωγή είναι σήμερα κλειστή για το κοινό.
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