Παρουσίαση Βιβλίου "Εβραίοι της Θεσσαλονίκης - 1943. Τα ντοκουμέντα της Ιταλικής ανθρωπιάς"

Στις 12.11.2008 το Κ.Ι.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση, στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών,
για την παρουσίαση του βιβλίου «Εβραίοι της Θεσσαλονίκης – 1943. Τα ντοκουμέντα της
ιταλικής ανθρωπιάς», που εξέδωσε η Ιταλική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
Το βιβλίο, που αναφέρεται στις προσπάθειες των Προξενικών Αρχών της Θεσσαλονίκης
να σώσουν ιταλικής υπηκοότητας –και όχι μόνον- Εβραίους της πόλης από τους
εκτοπισμούς των Ναζί, βασίζεται στη διπλωματική αλληλογραφία μεταξύ του Προξενείου
και του υπουργείου Εξωτερικών στη Ρώμη. Την παρουσίαση των ντοκουμέντων στο βιβλίο
επιμελήθηκαν η καθηγήτρια Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβας Δρ.
Αλεσάντρα Κόπολα, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Κοριέρε ντελα Σέρα» κ. Αντόνιο
Φεράρι και ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» κ. Γιάννης Χρυσάφης.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Τζανπάολο Σκαράντε
και τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ιωάννης Μάζης. Για το
βιβλίο μίλησαν ο κ. Α. Φεράρι και η διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Αθηνών κα Μελίτα Παλεστίνι.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνη ο
οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του βιβλίου αυτού αλλά και γενικότερα στη σπουδαιότητα
τεκμηρίωσης, μέσω των εκδόσεων, όλων των πτυχών της ιστορίας του Ολοκαυτώματος των
Εβραίων της Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. τόνισε ακόμη την έμμεση συμβολή των Ιταλών
στη διάσωση ομοθρήσκων, καθώς ο εβραϊκός πληθυσμός που βρισκόταν στην Ιταλική Ζώνη
Κατοχής είχε το χρόνο –μέχρι τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο του 1943- να
αναζητήσει καταφύγιο. Είναι γεγονός ότι οι Εβραίοι της Ιταλικής Ζώνης διασώθηκαν σε
μεγάλο ποσοστό σε αντίθεση με τους ομοθρήσκους τους της Γερμανικής και Βουλγαρικής
Ζώνης Κατοχής που αφανίστηκαν σχεδόν ολοσχερώς.
Ο πρέσβης της Ιταλίας μίλησε για τη σημασία της έκδοσης, τονίζοντας ιδιαίτερα τις
ευθύνες της χώρας του στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κ. Σκαράντε ανέφερε χαρακτηριστικά:
«…Πιστεύω ότι είναι σωστό η σημερινή Ιταλία να μην απέχει από την αναμέτρηση με το
παρελθόν της, θεωρώ σωστό να μιλάμε για αυτό, ή έστω απλά να διηγούμαστε, χωρίς
έμφαση και με απλότητα, το μικρό κομμάτι της ιστορίας μας που έφερε τους Ιταλούς στην
ελληνική γη. Και τούτο για να επισημάνουμε ακόμη περισσότερο την καθαρή και πλήρη
ανακολουθία μεταξύ της Ιταλίας του τότε και της σημερινής, μεταξύ της ολοκληρωτικής και
επιθετικής Ιταλίας του παρελθόντος με τη σημερινή Ιταλία που τιμά τη δημοκρατία και την
ειρήνη.
Γι΄ αυτό το λόγο, η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα υποστήριξε αυτή την έκδοση, η οποία
θέλει απλώς να θυμίσει πράγματα απλά και -ακριβώς γι΄ αυτό- ιδιαίτερα σημαντικά…».
Με γλαφυρότητα παρουσίασε το περιεχόμενο του βιβλίου, ο δημοσιογράφος κ. Α. Φεράρι,
επιμελητής του έργου, αναφερόμενος στις προσπάθειες για την έκδοσή του και στην
αγωνιώδη περίοδο του 1943, που περιγράφουν τα έγγραφα, όταν ο Ιταλός Πρόξενος
Τζαμπόνι προσπαθούσε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που έθετε η Γερμανική Διοίκηση και
κάθε γραφειοκρατική καθυστέρηση προκειμένου να αποφύγουν τον εκτοπισμό οι ιταλικής
καταγωγής Εβραίοι της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια η διευθύντρια του Ιταλικού Ινστιτούτου κα. Μ. Παλεστίνι στην ομιλία της
αναφέρθηκε στο δράμα της ανθρώπινης πλευράς που παρουσιάζεται μέσα από τα έγγραφα
αυτά και στη σημασία που έχει η προβολή των προσωπικών μαρτυριών και των
ντοκουμέντων στον τομέα της εκπαίδευσης.
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Στο τέλος της παρουσίασης, ο κ. πρέσβης και οι ιταλοί ομιλητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
άκουσαν τις παρεμβάσεις του κοινού, εστιασμένες σε προσωπικές εμπειρίες από την
περίοδο της Ιταλικής Κατοχής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τον βιολιστή κ. Γιάννη
Παπαδόπουλο, ο οποίος έπαιξε κλασικές ιταλικές μελωδίες.
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