ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ «ΈΡΜΑΝ ΣΠΗΡΕΡ. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ»

Στις 3.2.2014, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και ο Νέος Κύκλος
Κωνσταντινουπολιτών (ΝΚΚ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργίου Σούρλα «Έρμαν
Σπήρερ. Ο Εθνικός Ευεργέτης». Η παρουσίαση του βιβλίου ξεκίνησε με το χαιρετισμό του
προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το συγγραφέα για τη
μακρά ερευνητική του προσπάθεια, για την ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό της δράσης ενός
Εθνικού Ευεργέτη, μίλησε για το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η
πιο δυνατή ενότητα για μένα, ως Έλληνα και Εβραίου, είναι η τελευταία, όπου αναφέρεται
στη Γενοκτονία των Ποντίων αλλά κυρίως στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων με τη διαπίστωση
ότι οι μοίρες των λαών συνδέονται με τραγικό τρόπο. Ο συγγραφέας παρουσιάζει
εκτεταμένα τη Γενοκτονία των Ποντίων και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων παραθέτοντας
ιστορικά στοιχεία». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ανέγνωσε μήνυμα που απέστειλε ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, πόλης καταγωγής του συγγραφέα, το οποίο
αναφερόταν κυρίως στην αξιόλογη προσωπικότητα του συγγραφέα επισημαίνοντας «πως
αποτελεί παράδειγμα για όλους στη διαφύλαξη αξιών».
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του πρόεδρου του ΝΚΚ, καθηγητή του ΕΜΠ κ. Νικόλαου
Ουζούνογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινή μοίρα του ελληνικού και του εβραϊκού λαού,
η οποία παρουσιάζεται στο βιβλίο μέσα από γεγονότα και επεσήμανε πως η νέα γενιά
πρέπει να καταλάβει πως και σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις υπάρχουν φωτεινά
παραδείγματα ανθρώπων, όπως ο Έρμαν Σπήρερ, που δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς
τον συνάνθρωπό τους.
Κατά την εκδήλωση για το βιβλίο μίλησαν, επίσης, ο υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού κ.
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συναρπαστική ιστορία ανθρωπισμού
του Έρμαν Σπήρερ, μέσα από την οποία αναδεικνύονται διανθρώπινες και διαχρονικές
αρετές, καθώς και για την ενεργοποίηση της συλλογικής και της ατομικής μνήμης μέσω της
οποίας μπορούν να αποφευχθούν αποτρόπαια εγκλήματα του παρελθόντος.
Στη συνέχεια ο ιστορικός και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων
Εκπαιδευτικών, κ. Αντώνιος Παυλίδης, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως μέσα από το
συγκεκριμένο έργο του κ. Σούρλα διασώζονται άγνωστα στο ευρύ κοινό ιστορικά στοιχεία
για έναν «εθνικό ευεργέτη και παγκοσμίου μεγέθους ανθρωπιστή».
Τέλος, ο
συγγραφέας, κ. Γ. Σούρλας,
Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, μίλησε για τις
άριστες σχέσεις του με τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας του Βόλου, τη γενέτειρά του,
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καθώς και για το ότι αποτελεί βασική προτεραιότητά του να προστατευθούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην Ελλάδα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε
τη Δημοκρατία, δεν υπάρχουν περιθώρια για ρατσισμό».
Μετά τις ομιλίες, η βουλευτής και Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της
Ευρώπης κα Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς και ο π. πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης
Σιούφας, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του βιβλίου στη σημερινή κοινωνία και στη
συνεργασία τους με τον κ. Γεώργιο Σούρλα και ακολούθησε παρέμβαση του κ. Ραφαήλ
Σαμπεθάι, ο οποίος ήταν καθηγητής του στο Γυμνάσιο που φοίτησε ο κ. Σούρλας.
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