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Σύμφωνα με τις αποκλειστικές δηλώσεις που παραχώρησαν στο trikalanews.gr - στο χώρο
του εργοταξίου της Συναγωγής Τρικάλων - τόσο ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Τρικάλων κ. Ιάκωβου Βενουζίου, όσο και ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει το
έργο, κ. Κώστας Μανίκας, οι εργασίες ανακαίνισης της Συναγωγής θα ολοκληρωθούν μέχρι
το τέλος Μαΐου 2019.

Εντός του εργοταξίου, πριν περίπου από ένα μήνα, ανακαλύφθηκαν από τα συνεργεία
κατά τη διάρκεια των εργασιών, δυο μαρμάρινες επιγραφές. Η μια τεκμηριώνει τη
χρονολογία του κτίσματος της Συναγωγής και η άλλη, αναγράφει το όνομα του
Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Χεβρά Κεδούσα» με δαπάνες του οποίου φτιάχτηκε ο πρώτος
γυναικωνίτης της Συναγωγής, το 1931.

«Βρήκαμε δυο μαρμάρινες επιγραφές. Τη μια σπασμένη και την άλλη ατόφια. Και οι δυο
βρέθηκαν στον γυναικωνίτη. Στο τμήμα της σπασμένης επιγραφής, αναγράφεται το έτος
1930 εγκαινίων του αρχικού κτίσματος και ονόματα του τότε Δ.Σ. Στην άλλη επιγραφή
αναγράφεται το όνομα του Φιλανθρωπικού Συλλόγου, που έφτιαξε τον ξύλινο γυναικωνίτη
της Συναγωγής, ο οποίος καταστράφηκε από τον σεισμό του 1954. Μετά το σεισμό,
δημιουργήθηκε τσιμεντένιος γυναικωνίτης – απέναντι από τον πρώτο που κατέρρευσε –
μέσα στους τοίχους από πεπιεσμένο χαρτόνι των οποίων και βρέθηκαν οι επιγραφές»,
εξηγεί ο κ. Ιάκωβος Βενουζίου και επισημαίνει: «Δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους και
προσωπικά θεώρησα την ανακάλυψη αυτή, δώρο. Ψάχναμε την χρονολογία του κτηρίου
μέσα από παλιές εφημερίδες, τώρα όμως έχουμε το ίδιο το σώμα των επιγραφών που
αποδεικνύει την ηλικία της Συναγωγής. Πάνω στο κτίσμα του 1930 έγιναν ανακατασκευές
μετά τον σεισμό του 1954, όπου και ο ναός πήρε την σημερινή του μορφή. Πάνω σε αυτή
την μορφή, κάναμε την τωρινή ανακαίνιση».

Τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Συναγωγής Τρικάλων, σύμφωνα με αποκλειστικές
δηλώσεις που ήδη από τον Νοέμβριο του 2018 είχε δώσει στο trikalanews.gr ο κ. Ιάκωβος
Βενουζίου – όταν δηλαδή η ανακαίνιση μόλις είχε ξεκινήσει – πρόκειται να
πραγματοποιηθούν με λαμπρότητα και Παγκόσμια Συνάθροιση των Τρικαλινών Εβραίων.
«Οι εργασίες δεν ήταν και ότι πιο εύκολο. Υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, ιδίως από την
υγρασία που είχε διαβρώσει τις βάσεις του κτηρίου και υπήρχαν και κάποια σοβαρά στατικά
προβλήματα, όχι τόσο στο ναό, όσο στο διπλανό κτήριο. Προσπαθήσαμε και εξακολουθούμε
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να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε για τα επόμενα τουλάχιστον 100
χρόνια να μην χρειαστεί ξανά ο ναός άλλες επεμβατικές εργασίες. Έχουμε βάλει τα
καλύτερα υλικά. Κάνουμε και έξτρα εργασίες από αυτές που αρχικά είχαν προβλεφθεί στην
μελέτη. Το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα πολύ καλό και αυτό δεν αφορά μόνο την
Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων, αλλά όλη την πόλη των Τρικάλων», δήλωσε ο κ. Κώστας
Μανίκας.
-

Βασικός χρηματοδότης η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, αφορά τόσο την ανακαίνιση του κυρίως
ναού, όσο και του διπλανού στην Συναγωγή κτηρίου – το οποίο μέχρι πρότινος ήταν
νοικιασμένο ως κατάστημα – και πλέον μετά την ανακαίνισή του θα χρησιμοποιηθεί, ως
εκθεσιακός χώρος της Συναγωγής και γενικότερα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων.
Ο αρχικός προϋπολογισμός, έχει ξεπεραστεί κατά πολύ και το άνοιγμα φτάνει περίπου
στις 10.000 ευρώ, όπως δήλωσε στο trikalanews.gr ο κ. Ιάκωβος Βενουζίου, πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που φανερώθηκαν
κατά τις εργασίες, εξαιτίας της εκτεταμένης διάβρωσης από την υγρασία που είχαν
υποστεί, τόσο το κτήριο του ναού, όσο και το διπλανό κτήριο.

Βασικός χρηματοδότης του έργου, είναι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας η
οποία μέχρι αυτή την στιγμή, έχει χρηματοδοτήσει το έργο με 200.000 ευρώ (150.000 ευρώ
το 2018 και 50.000 ευρώ το 2019).

«Το έργο ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2018. Έχει γίνει αντικατάσταση της στέγης, τόσο
στον ναό, όσο και στον βοηθητικό χώρο που θα λειτουργήσει πλέον ως εκθετήριο. Έγινε
ανασκαφή του δαπέδου της Συναγωγής σε βάθος ενός μέτρου, προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα στεγανό περιβάλλον με ταυτόχρονη αποστράγγιση των υδάτων. Ενισχύθηκαν οι 4
κίονες με σκοπό την στήριξη της βάσης τους, καθώς ήταν διαβρωμένες από την υγρασία,
επειδή οι κίονες είναι φτιαγμένοι από τούβλα» επισημαίνει ο κ. Βενουζίου και σχετικά με
την χρηματοδότηση του έργου, υπογράμμισε: «Έχουμε μια χρηματοδότηση από την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ύψους 200.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του
αρχικού προϋπολογισμού, καλύφθηκε από εισφορές των ομόθρησκων Τρικαλινών κυρίως,
αλλά και των συγγενών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, προσπαθούμε να βρούμε
χρηματοδότες για άνοιγμα των 100.000 ευρώ».

Στην ερώτηση για το πώς η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, χορηγεί ένα τόσο μεγάλο ποσό
στην Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων, ο κ. Ι. Βενουζίου, σημειώνει: «Η Γερμανία έχει
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ευαισθητοποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, ζητώντας μόνιμα συγνώμη και αυτή την
συγνώμη, χειροπιαστά, αυτή την στιγμή στα Τρίκαλα, εκφράζεται από τον Γενικό Πρόξενο
της Θεσσαλονίκης, Βάλτερ Στέχελ, ο οποίος δείχνει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Εξάλλου
είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, όπου γίνονται εκδηλώσεις
μνήμης του Ολοκαυτώματος».

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα trikalanews.gr, 18.4.2019
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