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ΕΥΡΑΣΙΑ –ΚΙΣΕ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ», 

Παλαιά Βουλή, Σάββατο 28 Μαΐου  2016, ώρα 12.00 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Σας ευχαριστώ που συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ με αφορμή την επανέκδοση 
ενός σημαντικού βιβλίου, ενός βιβλίου που ξεπερνά τα όρια της ιστορίας του 
ελληνικού εβραϊσμού και αφορά συνολικότερα την ελληνική κοινωνία, μα και 
κάθε ατομική συνείδηση ξεχωριστά.  
 
Το γεγονός ότι παρουσιάζουμε σήμερα το βιβλίο αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν σημαίνει ότι είναι πρόθεσή μας να παραβιάσουμε την 
ιερότητα της Ημέρας του Σαββάτου που υπαγορεύεται από τη θρησκεία 
μας.  
Σήμερα τιμούμε τους αδερφούς μας που διώχθηκαν ακριβώς επειδή 
ήταν Εβραίοι και εξοντώθηκαν ακριβώς επειδή τιμούσαν την Ημέρα του 
Σαββάτου.  Και ο Ελληνικός Εβραϊσμός θα συνεχίσει να τιμά την 
ιερότητα της Ημέρας του Σαββάτου.  
 
Το βιβλίο της Έρικας Κούνιο-Αμαρίλιο και του Αλμπέρτου Ναρ, όταν 
πρωτοεκδόθηκε το 1998, από το Ίδρυμα Ετς Αχαΐμ της Θεσσαλονίκης και τις 
εκδόσεις Παρατηρητής, με επιμέλεια της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου, 
προκάλεσε ισχυρές εντυπώσεις. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να εκφράσω 
ευθύς εξαρχής τις ευχαριστίες μου προς τις εκδόσεις «Ευρασία», που 
αποφάσισαν να επανεκδώσουν το σημαντικό αυτό έργο, και προς την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης που παραχώρησε τα δικαιώματα. 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Οι προφορικές μαρτυρίες των Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα 
αποτελούν πολύτιμα τεκμήρια για κάθε ιστορικό. Η Ισραηλιτική Κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης έχει μια σημαντική ιστορία, η οποία δυστυχώς διακόπηκε βίαια, 
καθώς το σύνολο σχεδόν των Εβραίων της πόλης εξοντώθηκε από τους Ναζί. 
Ήταν ελάχιστοι  εκείνοι που επέστρεψαν στην πόλη μετά την πτώση του 
ναζισμού. Οι μαρτυρίες τους έπρεπε με κάθε τρόπο να καταγραφούν. Αυτή 
ήταν και η αφετηριακή σκέψη των δυο συγγραφέων, να διασώσουν την 
εμπειρία εκείνων που βίωσαν την φρίκη, που έζησαν το ανείπωτο.  
 
Η ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού αποτελούσε για πολλά χρόνια 
αχαρτογράφητο έδαφος. Ο κατάλογος των πηγών και η βιβλιογραφία που 
διαθέταμε ήταν δυστυχώς φτωχά. Επί σειρά ετών η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη 
να ακούσει και οι ίδιοι οι επιζήσαντες δεν άντεχαν να μιλήσουν. Έπρεπε να 
περάσουν αρκετά χρόνια προκειμένου και οι ίδιο οι επιζήσαντες να 
μπορέσουν να μιλήσουν. Το παρόν βιβλίο, στην πρώτη του κιόλας έκδοση, 
ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για συλλογή και καταγραφή των μαρτυριών 
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αυτών. Μια ανάγκη που είχε γεννηθεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, μετά τη 
δίκη του Άϊχμαν και κυρίως από τη δεκαετία του ’80 και εφεξής.  
  
Η μελέτη για την πρόσφατη ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού πρέπει να ξεκινά 
πάντοτε με τις φωνές των ίδιων των Εβραίων. Πιστεύω, βρισκόμαστε στις 
απαρχές της μελέτης αυτής. Ο δρόμος είναι μακρύς. Κατά την διάρκεια της 
πορείας αυτής νέα στοιχεία θα ανακαλύπτονται, στοιχεία που θα φωτίζουν την 
ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας. 
  
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος παρακολουθεί πάντοτε με θερμό 
ενδιαφέρον τις συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά και στέκεται αρωγός σε 
κάθε εγχείρημα μελέτης και καταγραφής της ιστορίας του ελληνικού 
εβραϊσμού. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκδόσεις «Ευρασία» 
που ανέλαβαν την επανέκδοση του πολύτιμου αυτού βιβλίου, καθώς και τους 
εκλεκτούς ομιλητές που μας τιμούν με την παρουσία τους σήμερα εδώ. 
 
Σας ευχαριστώ 


