ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμ

To Σάββατο 28 Μαΐου 2016 παρουσιάστηκε, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, το βιβλίο Προ
φορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα
(εκδόσεις Ευρασία) των Έρικας Κούνιο-Αμαρίλιο και Αλμπέρτου Ναρ. Την εκδήλωση, την
οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι θρησκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών αρχών και
πλήθος κόσμου,
&pi;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&iota;&sigma;&epsilon; &omicron;
&pi;&rho;ό&epsilon;&delta;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;
&Kappa;.&Iota;.&Sigma;.&Epsilon;. &kappa;. &Mu;&omega;&upsilon;&sigma;ή&sigmaf;
&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&eta;&sigmaf;
, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία της έκδοσης του βιβλίου σε σχέση με τον ελληνικό
εβραϊσμό. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος πήρε τον λόγο στη
συνέχεια, τόνισε κυρίως την αξία της μαρτυρίας ως κειμενικό είδος, με αφορμή την
πρόσφατη επίσκεψή του στο στρατόπεδο Ράβενσμπρουκ.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής της εκδήλωσης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, κάλεσε στο βήμα, την ομότιμη καθηγήτρια
της Φιλοσοφικής Σχολή του Α.Π.Θ. κα Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, η

οποία, υπογράφοντας την εισαγωγή και το επίμετρο του τόμου, παρουσίασε το χρονικό της
έκδοσης του βιβλίου (α΄ έκδοση 1998), με δεδομένο ότι οι άλλοι δύο συντελεστές του έχουν
φύγει από τη ζωή. Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος της Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντώνης Λιάκος τόνισε εμφατικά την ανάγκη το βιβλίο αυτό να
βρεθεί στα σχολεία της χώρας και αναφέρθηκε στην αποσιώπηση του Ολοκαυτώματος,
ακόμη και από αξιόλογα ιστορικά εγχειρίδια που δεν συσχέτισαν το Ολοκαύτωμα με την
ελληνική ιστορία. Ο καθηγητής του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ κ. Νίκος Μαραντζίδης, αναφερόμενος στη σημασία του βιβλίου,
καθώς προηγήθηκε χρονικά από ανάλογες προσπάθειες που έγιναν μεταγενέστερα από
φορείς και ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Γέιλ και το ίδρυμά Σπίλμπεργκ, επισήμανε τη
σημασία της προφορικής μαρτυρίας στην προσέγγιση της ιστορίας. Ο συγγραφέας κ.
Θανάσης Τριαρίδης εξομολογήθηκε ότι το βιβλίο αυτό άλλαξε την προσωπική του
κοσμοθεωρία, εκτίμηση που, όπως τόνισε, δεν πήγασε μόνο από τον απεριόριστο θαυμασμό
που έτρεφε για τον συγγραφέα Αλμπέρτο Ναρ.

Τέλος, επισήμανε τη συνεισφορά του εκδότη Φαίδωνα Κυδωνιάτη και των εκδόσεων
Ευρασία που ανέλαβαν την επανέκδοση του πολύτιμου αυτού βιβλίου, ύστερα από σχετική
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άδεια της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Ετς Αχαϊμ που είχαν αναλάβει την πρώτη
έκδοση του 1998. Αποσπάσματα από τις σπαρακτικές μαρτυρίες ανδρών και γυναικών από
τα στρατόπεδα εξόντωσης, που περιέχονται στο βιβλίο, απέδωσαν ιδανικά οι ηθοποιοί
Μυρτώ Αλικάκη και Λάζαρος Γεωργακόπουλος.
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