ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗ ΣΤΟ ΑΠΕ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ

Στις 14.9.2022 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΑΠΕ συνέντευξη του πρέσβη των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνη σχετικά με θέματα της επικαιρότητας.

Στη συνέντευξη ο αμερικανός πρέσβης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο θέμα της
μετατροπής της πλατείας Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, που σήμερα λειτουργεί ως
πάρκινγκ, σε πάρκο μνήμης, καθώς και στην ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη
Θεσσαλονίκη, που σχετίζονται με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της πόλης. Στις
δηλώσεις του ο κ. Τσούνης υπογράμμισε ότι η οφειλόμενη τιμή στη μνήμη των θυμάτων της
ναζιστικής θηριωδίας έχει ήδη αργήσει και δεσμεύτηκε μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες,
αλλά και ο ίδιος προσωπικά να βοηθήσουν και στα δύο αυτά μεγάλα έργα που συνδέονται με
την ιστορική μνήμη και την τραγική μοίρα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως δημοσιεύουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα:

«Πολλές φορές μου αρέσει να επικαλούμαι τον Σαίξπηρ λέγοντας πως αν είναι κάτι να
γίνει θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Νομίζω ότι "χάσαμε το πλοίο" σε ό,τι αφορά το γρήγορα,
καθώς έχουν περάσει σχεδόν 80 χρόνια από το Ολοκαύτωμα», λέει. «Δεν υπήρξε αρκετή
αναγνώριση και πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Είναι μια ιστορική αδικία», προσθέτει και
αναφερόμενος στην πλατεία Ελευθερίας, τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι πάρκινγκ.

«Η πλατεία Ελευθερίας πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το μέρος απ' όπου η εβραϊκή
κοινότητα οδηγήθηκε στα στρατόπεδα θανάτου. Δεν μπορεί να είναι χώρος στάθμευσης»,
σημειώνει και τονίζει την ανάγκη να μετατραπεί η πλατεία Ελευθερίας άμεσα σε πάρκο
μνήμης.

«Υπάρχουν πολλά μέρη για να γίνουν πάρκινγκ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που είναι σε
κοντινή απόσταση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη
στάθμευση εδώ, καταλαβαίνω όμως επίσης ότι έρχεται το μετρό και υπάρχουν άλλα μέρη
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για να παρέχεται χώρος στάθμευσης. Επομένως, δεν επιδιώκω να αντιμετωπίσω μια
ιστορική ανισότητα δημιουργώντας μια μεγαλύτερη πρόκληση στάθμευσης για τους
Θεσσαλονικείς. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία (το
πάρκινγκ) για αδράνεια σε ένα απίστευτα σημαντικό ζήτημα», υπογραμμίζει.

Τονίζει επίσης την ανάγκη να προχωρήσει και η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος.
«Πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και να ξεκινήσει η ανέγερση ενός παγκοσμίου
κλάσης Μουσείου Ολοκαυτώματος που θα θυμίζει τα όσα τραγικά συνέβησαν στον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας, ότι αυτό θα μπορούσε να
συμβεί ξανά, καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται...», λέει με έμφαση ο Αμερικανός πρέσβης,
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο της εκπαίδευσης και τη συμβολή του Μουσείου σε αυτή
τη διαδικασία.

*Στοιχεία από ιστοσελίδα ΑΠΕ, 14.9.2022
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