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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17.10.22 

 

 
 

Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ του Ηλία Β. Μεσσίνα  
(Εκδόσεις Ινφογνώμων, 2022) 

 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος παρουσιάσεων του 

βιβλίου «Η Συναγωγή» (Εκδόσεις Ινφογνώμων, 2022) του συγγραφέα 
αρχιτέκτονα-πολεοδόμου Δρ Ηλία Μεσσίνα. Ένα βιβλίο που παρουσιάζει την 
έρευνα αλλά και τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την ιστορική και επιστημονική 
τεκμηρίωση και το οποίο κατά τους (ένθερμους) αναγνώστες του "έχει γίνει 
ανάρπαστο!"  

 
Ο Ηλίας Μεσσίνας παρουσίασε το έργο της αναστήλωσης της ιστορικής 

συναγωγής Γιαβανίμ στα Τρίκαλα στο τριήμερο εκδηλώσεων εγκαινίων της 
ανακαινισμένης συναγωγής στις 14-16 Οκτωβρίου, της οποίας ο Ηλίας Μεσσίνας 
ήταν ο επικεφαλής αρχιτέκτονας συντονιστής του έργου με τον Πέτρο Κουφόπουλο, 
τη Μαρίνα Μαριανθέως, τον Κωνσταντίνο Ευαγγέλλου και άλλους εκλεκτούς 
συνεργάτες. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρέσβης της Γερμανίας Δρ Ερνστ Ράιχελ, ο 
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Τρικάλων Ιάκωβος Βενουζίου και ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου 
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που τόνισε ότι «η πόλη αποκαθιστά την ιστορία της. Η συναγωγή αυτή ανήκει στην 
πόλη και αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας των Τρικάλλων». Ο κύκλος διαλέξεων 
ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 

 
Στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας Μεσσίνας μιλάει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 

ΑΠΘ για τις συναγωγές της Ελλάδος γενικότερα και της Θεσσαλονίκης 
ειδικότερα, μιάς πόλης που πριν το Ολοκαύτωμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
είχε 59 συναγωγές διάσπαρτες σε ολόκληρη την πόλη. Όπως είναι πλέον γνωστό το 
πανεπιστήμιο είναι χτισμένο στο χώρο του πρώην εβραϊκού νεκροταφείου, που 
καταστράφηκε το Νοέμβριο 1942 κατά την γερμανική κατοχή. Ο Ηλίας Μεσσίνας 
που ήταν και ο αρχιτέκτονας των έργων αναστήλωσης της ιστορικής συναγωγής 
Μοναστηριωτών, της συναγωγής Γιαντ Λεζικαρόν και της επέκτασης του Εβραϊκού 
Μουσείου, μαζί με τους αρχιτέκτονες KARD Architects Δημήτρη Ραίδη και Αλέξανδρο 
Κουλουκούρη, αναφέρεται στην έρευνα και αποτύπωση των συναγωγών στην 
Ελλάδα, ένα τιτάνειο έργο που ξεκίνησε ο ίδιος το 1993. Στις πιό σπάνιες 
αποτυπώσεις του περιλαμβάνονται και οι συναγωγές Ξάνθης, Κομοτηνής και η 
εβραϊκή λέσχη Καβάλας που λειτούργησε ως συναγωγή, που αργότερα 
κατεδαφίστηκαν.  

 
Ο κύκλος διαλέξεων και βιβλιοπαρουσιάσεων του Ηλία Μεσσίνα ξεκίνησε από 

την Καστοριά όπου πραγματοποιήθηκε στο αρχοντικό Τσιατσιαπά, σε 
συνδιοργάνωση του Δήμου Καστοριάς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς. 
Πραγματοποιήθηκε παρουσία του Βουλευτή Καστοριάς Ζήση Τζηκαλάγια και του 
αντιδημάρχου Πολιτισμού Αθανασίου Ρήμου με συντονίστρια την Αρχαιολόγο, 
Σύμβουλο Πολιτισμού Σουλτάνα Ζορπίδου, η οποία διάβασε και αποσπάσματα του 
βιβλίου. Συμμετείχε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανδρομάχη Σκρέκα, 
η οποία αναφέρθηκε σε θέματα που σχετίζονται με την παρουσία του εβραϊκού 
στοιχείου στην πόλη και τη μελέτη της ιστορίας, πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής 
τους από τον αείμνηστο καθηγητή Πάνο Τσολάκη. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο 
Θοδωρής Μαρδίρης, τέως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και στις περιβαλλοντικές παραμέτρους τις οποίες αγγίζει το βιβλίο. Στην εκδήλωση 
προβλήθηκαν αποσπάσματα της ταινίας του 1936 του Καστοριανού από τις ΗΠΑ 
Bocko Mayo, στις οποίες παρουσιάζεται εκτός της συναγωγής και το εβραϊκό σχολείο 
που σήμερα δεν υπάρχουν, εικόνες από τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, οι οποίοι 
συνελλήφθησαν, κλείστηκαν στο Βαλαλάδικο και στη συνέχεια εκτοπίστηκαν και 
δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα τον Απρίλιο του 1944. 

 
Στη Βέροια η διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη 

συναγωγή στην ιστορική συνοικία της Μπαρμπούτας, με τη στήριξη του Δήμου 
Βέροιας. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης ο οποίος 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο εβραϊκό στοιχείο της Βέροιας αλλά και 
στην συναγωγή που περιγράφεται στο βιβλίο του Ηλία Μεσσίνα, λέγοντας πως «η 
συναγωγή της Βέροιας είναι η παλαιότερη της Βορείου Ελλάδος και αποτελεί πόλο 
έλξης για πολλούς επισκέπτες ετησίως, κάτι που σε συνεργασία με την αντιδημαρχία 
Τουρισμού επιδιώκουμε να το μεγιστοποιήσουμε». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και 



3 

 

ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Λάζαρος Ασλανίδης. Στην παρουσίαση συμμετείχαν η 
φιλόλογος Ευγενία Καβαλλάρη και ο φιλόλογος και ηθοποιός του ΔΗΠΕΘΕ Λευτέρης 
Κορφίδης που διάβασαν αποσπάσματα από το βιβλίο. 
 

Στην Ξάνθη τη διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση διοργάνωσε και φιλοξένησε το 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
αρχιτέκτονας Δημήτρης Πολυχρονόπουλος συντόνισε την εκδήλωση και παρουσίασε 
τον ομιλητή. Συμμετείχαν  η Ειρήνη Τσετινέ και ο Νίκος Κοσμίδης, υποψήφιοι 
διδάκτορες του Τμήματος, οι οποίοι διάβασαν αποσπάσματα του βιβλίου. Στη 
συζήτηση και ερωτήσεις που ακολούθησαν, συμμετείχαν ο πρόεδρος του Τμήματος, 
καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές, θέτοντας ερωτήματα, απόψεις και 
προβληματισμούς πάνω στις ποικίλες πτυχές του θέματος που απαιτεί 
διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά και κοινωνική διαβούλευση, όπως τόνισε η 
αρχαιολόγος-μουσειολόγος Μαρία Πετρά. Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα 
διατήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων, ερωτήματα για την αυστηρή ή 
μη πιστή τήρηση της παράδοσης και του λειτουργικού χαρακτήρα ιστορικών κτιρίων 
και τέλος για την ιερότητα ενός χώρου και πώς αυτή αποδίδεται στα έργα 
αναστήλωσης.  
 

Στην Κομοτηνή η διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην 
ανακαινισμένη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Δήμου Κομοτηνής, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής στο πλαίσιο των δράσεών της με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
«Κομοτηνή Εν Δράσει», οι εκδόσεις Ινφογνώμων, το βιβλιοπωλείο Εκλογή και ο 
«Παρατηρητής της Θράκης». Πριν την εκδήλωση προηγήθηκε ξενάγηση από τον ίδιο 
τον συγγραφέα-αρχιτέκτονα στα ερείπια της συναγωγής δίπλα στα βυζαντινά τείχη. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΔΚΕΠΠΑΚ Νατάσα 
Λιβεριάδου, ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής Αρσένιος, ο 
αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Κομοτηνής Ιωάννης Κυριαζής, η υπεύθυνη του 
Μουσείου Καραθεοδωρή Χριστίνα Αποστολίδου, ο γεωπόνος και ιστορικός της 
πόλης  Τριαντάφυλλος Παπαδάκης, ο πρώην υπουργός Γιώργος Πεταλωτής, ο πρώην 
βουλευτής  Μουσταφά Μουσταφά, η συγγραφέας Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, η 
φιλόλογος υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ροδόπης Κατερίνα Σχοινά, η 
φιλόλογος Αρτεμις Αρχοντογεώργη, ο εκπαιδευτικός και διοργανωτής δράσεων για 
το περιβάλλον Ανέστης Στρατιάδης, η αρχαιολόγος Νάγια Δαλακούρα και πλήθος 
κόσμου. Την εκδήλωση συντόνισε η Τζένη Κατσαρή-Βαφειάδη, φιλόλογος και 
επιμελήτρια εκδόσεων, η οποία παρουσίασε και τη δομή του βιβλίου. Το βιβλίο 
παρουσίασε επίσης ο ιστορικός Βασίλης Ριτζαλέος ο οποίος ανέφερε ότι «με αρκετή 
καθυστέρηση η ιστορία του εβραϊκού ελληνισμού αρχίζει να απασχολεί τόσο την 
επιστημονική κοινότητα όσο και τις τοπικές κοινωνίες». Η ιστορικός Έφη Καραπούλη 
ανέφερε στην τοποθέτησή της ότι «[τα μνημεία, όπως και οι συναγωγές] για κάθε 
πόλη ευρύτερα, αποτελούν τοπόσημα που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της 
και την κάνουν ξεχωριστή.» Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Άννα Μαχαιροπούλου 
διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου. Στην πρωτοσέλιδη δημοσίευση της εκδήλωσης 
στον «Παρατηρητή της Θράκης» αναφέρεται χαρακτηριστικά «Η Τζένη Κατσαρή-
Βαφειάδη [...] σχολίασε την επιτυχημένη υφολογική διακύμανση του [βιβλίου] μεταξύ 
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πολιτισμικής ιστορίας, ιστορίας και λογοτεχνίας. [...] καταγράφει την ιστορία των 
εβραϊκών κοινοτήτων που άνθισαν στις αντίστοιχες πόλεις, παρουσιάζοντας και την 
ερευνητική του κατά περίπτωση πορεία, τα «εργαλεία» του, τις σημειώσεις εργασίας 
του, εν παραλλήλω με τα συναισθήματά του, εντάσσοντας και τις αφηγήσεις των 
πληροφορητών του στο πλαίσιο της πολιτισμικής ιστορίας, και, συγχρόνως, 
αποπειράται να σκιαγραφήσει, συνθέτοντας με τους τρόπους της λογοτεχνίας, 
μυθιστορηματικά [...] να ζωντανέψει την αμερικανίδα αρχαιολόγο Bella Mazur, 
που  μελέτησε το ψηφιδωτό της Συναγωγής της Αίγινας και δημοσίευσε τη μελέτη της 
για τις αρχαίες Συναγωγές [...] το 1935, παραδίδοντάς μας το ημερολόγιό της, 
ημερολόγιο-κατασκευή του συγγραφέα, για ένα νεαρό κορίτσι  που ‘άλλαξε την ιστορία 
σιωπηλά’». 

 
Ο κύκλος διαλέξεων και βιβλιοπαρουσιάσεων στη Θράκη ολοκληρώθηκε στο 

Διδυμότειχο, στο Λαογραφικό Μουσείο. Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος 
Χατζηγιανόγλου, χαιρέτησε την εκδήλωση και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι 
Χριστιανοί, οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι ζούσαν αρμονικά στην πόλη μας [...] 
εκδηλώσεις όπως η σημερινή βιβλιοπαρουσίαση του Ηλία Μεσσίνα και όπως η Ημέρα 
Μουσείων, εμπνέουν τον κόσμο για ενότητα, κοινωνική συνοχή και παράγουν νέες 
ιδέες.» Την εκδήλωση, που παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων και πλήθος 
κόσμου, συντόνισε η Χρυσούλα Κυρούδη Τσιακιράκη παρουσιάζοντας εν τάχει την 
πλούσια και πολυ-πολιτισμική συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν και η φιλόλογος Χρύσα Ζαφειροπούλου και η δασκάλα Ευαγγελία 
Δραγούμη. 
 

Στα Ιωάννινα η διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο 
Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζή» του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων με τη συμμετοχή της φιλολόγου Φωτεινής 
Κοτσιάφτη που διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου. Ο Θανάσης Παπαδόπουλος 
εκπροσωπώντας στον δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ χαιρέτισε την εκδήλωση 
και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το εξαίρετο, πρωτότυπο και μοναδικό βιβλίο του φίλου 
και συμπατριώτη μας αρχιτέκτονα Ηλία Μεσσίνα «Η Συναγωγή» αποτελεί καρπό και 
επιστέγασμα μιας συνεχούς, αδιάκοπης, επίπονης έρευνας και ακούραστης 
προσπάθειας για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης του Ελληνικού Εβραϊσμού [...] Με 
ανεπανάληπτο και γλαφυρό τρόπο αξιοποιώντας προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες 
περιγράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο του [...] Ας ταξιδέψουμε μαζί του σε αυτό το 
οδοιπορικό μνήμης στους εβραϊκούς χώρους θρησκευτικής λατρείας για να 
μοιραστούμε με τον συγγραφέα το σεβασμό της ιστορικής μνήμης, την αυστηρή 
προσήλωση στην επιστήμη και την ανιδιοτελή προσφορά.»  
 

Στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας Μεσσίνας αρχιτέκτονας Δρ Μηχανικός και 
πολεοδόμος απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των 
ΗΠΑ, μιλάει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 7μμ στην αίθουσα 301 στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ με θέμα τις συναγωγές της Ελλάδος γενικότερα και της 
Θεσσαλονίκης ειδικότερα ενώ θα διαβαστούν αποσπάσματα από το βιβλίο του «Η 
Συναγωγή». 
 



5 

 

Έγραψαν και είπαν για το βιβλίο «Η Συναγωγή»: 
 
Καστοριά: ΕΔΩ  
Βέροια: ΕΔΩ  
Ξάνθη: ΕΔΩ  
Κομοτηνή: ΕΔΩ 
Τρίκαλα: ΕΔΩ 
 
Βιβλία του συγγραφέα Ηλία Μεσσίνα που κυκλοφορούν για τις συναγωγές 
της Ελλάδος: 
 
«Η Συναγωγή» 
Εκδόσεις Ινφογνώμων, Aθήνα, 2022 
ISBN: 978-618-5590-21-5 / έκδοση 2022 
 
«The Synagogues of Greece: A Study of Synagogues in Macedonia and Trace: With 
Architectural Drawings of all Synagogues of Greece» 
Foreword by Samuel D. Gruber 
ISBN: 979-8-8069-0288-8 paperback / 2022 Δεύτερη έκδοση 
Από το Amazon 
 
«Η Συναγωγή της Βέροιας / The Synagogue of Veroia» 
Ελληνο-αγγλική έκδοση 
Foreword by Samuel D. Gruber 
ISBN: 979-884-6836-06-8  / 2022 Δεύτερη έκδοση 
Από το Amazon 
 
«Οι Συναγωγές της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας» 
Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Aθήνα, 1997 / Εκτός κυκλοφορίας 
 
Πρόσφατες συνεντεύξεις του Ηλία Μεσσίνα:  
 
Ο λόγος του Η. Μεσσίνα στα εγκαίνια της ανακαινισμένης συναγωγής Τρικάλων: ΕΔΩ 
Ραδιόφωνο Καν, Ισραήλ: ΕΔΩ 
LIFO με τον Νίκο Μπακουνάκη: ΕΔΩ 
Ράδιο Παρατηρητής της Θράκης 94.0 με τη Νατάσα Βαφειάδη: ΕΔΩ 
Archisearch με τον Βασίλη Μπαρτζώκα: ΕΔΩ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία:  
greeksynagogues@gmail.com  
 

https://fouit.gr/2022/10/11/stin-paroysiasi-toy-vivlioy-i-synagogi-sto-archontiko-tsiatsiapa-fotografies/
https://www.veriotis.gr/2022/10/parousiasi-sinagogi-messinis.html
https://xanthi2.gr/2022/10/12/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89/
https://www.paratiritis-news.gr/politismos/ta-fterougismata-ton-evraion-tis-komotinis-sti-synagogi-tous/
https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035TXmM6eWZhQcwUsyQxtkog5qrj9VXi5T2w6G1uZU544xRqmWohoCSeYFCZbEqq6Ll&id=532957781&sfnsn=mo
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=250294
https://www.lifo.gr/podcasts/vivlia-kai-suggrafeis/taxidi-stis-synagoges-tis-elladas?fbclid=IwAR0fC5yLfW9yWeAuaZVPi8Igg3-nNdySIQxUaKHiIU9eQBjXoLxpMqDQcNQ
https://soundcloud.com/radioparatiritis94fm/hlias-messinas14-04-2022
https://open.spotify.com/episode/6IFXmWPMsGiJ0EbcNtu7p0?si=IXLzoEX3Tp2v1oAMZgFjqg
mailto:greeksynagogues@gmail.com

