
            

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ανοικτή συζήτηση

«Ο Άλλος εν διωγμώ: οι ιδεολογίες του μίσους στο χθες και το σήμερα»

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Ο Ανδρέας Αλμπάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο στο διατμηματικό πρόγραμμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες» και 
ορκίστηκε  διδάκτορας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου  το  2008  στον  τομέα  της  Πολιτισμικής 
Εγκληματολογίας.

Έχει εργαστεί στην εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ενώ είχε αναλάβει 
για δυο χρόνια την επιστημονική διεύθυνση του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων 
Άσυλο της Άρσις στην Μακρινίτσα του Βόλου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν 
την  εκπαίδευση  χωρίς  αποκλεισμούς  και  διακρίσεις,  τις  πολιτισμικές  σπουδές,  την 
κοινωνιολογία της μουσικής και της νεολαίας και την εγκληματολογία.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου στη Λάρισα ως Συντονιστής 
Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  και  στο  Εργαστήρι  Ζωής  του  ΟΚΑΝΑ  στη  Λάρισα  ως 
επιστημονικός υπεύθυνος και εκπαιδευτής.   

Λέων  Α.  Ναρ (1974).  Σπούδασε  Κλασική  Φιλολογία  στο  Α.Π.Θ.,  έκανε  μεταπτυχιακές 
σπουδές  Νεοελληνικής  Φιλολογίας,  Βιβλιολογίας  και  Διδακτικής  της  Λογοτεχνίας  στο  ίδιο 
Πανεπιστήμιο  (2000)  και  το  2007 αναγορεύτηκε  Διδάκτωρ Νεοελληνικής  Φιλολογίας.  Τον 
Δεκέμβριο του 2017 ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το 2007 εξέδωσε (σε συνεργασία με τον Γιώργο Αναστασιάδη και  τον Χρήστο Ράπτη) το 
βιβλίο Εγώ ο εγγονός ενός Έλληνα, η Θεσσαλονίκη του Νικολά Σαρκοζί, (Καστανιώτης) το 
οποίο  μεταφράστηκε  και  στα  γαλλικά.  Το  2009  εκδόθηκε  το  δίτομο  έργο  του  Ναρ  με 
τίτλο Γιωσέφ  Ελιγιά, Άπαντα (Γαβριηλίδης),  ενώ  το  2011  κυκλοφόρησε  το  δίγλωσσο  (σε 
ελληνική και αγγλική γλώσσα) βιβλίο του με τίτλο Το μέλλον του παρελθόντος, Θεσσαλονίκη 
1912-2012 (Καπόν),  (με  φωτογραφίες  του  Γιώργη  Γερόλυμπου),  και  η  μελέτη Ισραηλίτες 
Βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που επιμελήθηκε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. 
Το 2014 κυκλοφόρησε το βιβλίο Το παιχνίδι της εξέδρας, σχολιασμένα συνθήματα από τα 
ελληνικά  γήπεδα (Μεταίχμιο).  Τέλος,  το  2017  κυκλοφόρησε  (Ευρασία)  το  θεατρικό  έργο 
του Δεν  σε  ξέχασα  ποτέ (μαζί  με cd των  σεφαραδίτικών  τραγουδιών  της  ομώνυμης 
παράστασης) που  ανέβηκε  από  το  Κρατικό  Θέατρο  Βορείου  Ελλάδος  το  2017. Aπό  τις 
εκδόσεις Πόλις κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Ξανά στη Σαλονίκη, η μετέωρη επιστροφή των 
Ελλήνων Εβραίων στον γενέθλιο τόπο (1945-46).

Κείμενά του για θέματα φιλολογίας, ιστορίας και λογοτεχνίας, καθώς και βιβλιοκρισίες έχουν 
δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), ενώ έχει επιμεληθεί 
6  βιβλία  (ιστορικού  περιεχομένου  και  παιδικής  λογοτεχνίας).  Είχε  μόνιμη  στήλη  στις 
εφημερίδες Έθνος (2017-2018)  και Μακεδονία  της  Κυριακής (2006-2008).  Γράφει 
στο Parallaximag.gr και  στο περιοδικό Θεσσαλονικέων Πόλις.  Εργάζεται  ως φιλόλογος στο 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης.



Η  Μαρία Καβάλα σπούδασε  ιστορία  στο  Ιόνιο  Πάν/μιο  και  ολοκλήρωσε  μεταπτυχιακές 
σπουδές  και  διδακτορική  διατριβή  στην  ιστορία,  στο  Α.Π.Θ.  και  στο  Παν/μιο  Κρήτης 
αντίστοιχα.  Διδάσκει  Σύγχρονη ελληνική και  ευρωπαϊκή ιστορία,  Ολοκαύτωμα, Ιστορία του 
αντισημιτισμού στον 20ό αι.,  Μεταπολεμική ανασυγκρότηση, Ιστορία και  πηγές στο τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 

Ασχολείται ερευνητικά με την ελληνική κοινωνική και οικονομική ιστορία κατά το μεσοπόλεμο, 
τα χρόνια της γερμανικής κατοχής και μεταπολεμικά, τη γενοκτονία των Εβραίων καθώς και 
με  την  ιστορία  ιδεολογιών  και  πρακτικών  αποκλεισμού  και  διακρίσεων  στον  20ό  αι.. 
Συμμετέχει  στα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Προφορικής  Ιστορίας και  της Εταιρείας 
Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Κεν. και Δυτ. Μακεδονίας.

Στη διάρκεια της ερευνητικής της πορείας έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια,  
σε  ερευνητικά  προγράμματα και  έχει  λάβει  υποτροφίες  ΙΚΥ,  Αριστεία  Α.Π.Θ.,  «Αλμπέρτο 
Ναρ», Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, Yad Vashem, Rothschild και υποτροφία Fulbright στο 
πανεπιστήμιο UCSB (University of California, Santa Barbara). 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις της: 

Μαρία Καβάλα – Κωστής Κορνέτης, «Ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός και η διαχείριση των 
εβραϊκών περιουσιών της Θεσσαλονίκης» στο Α. - Μ. Δρουμπούκη – Ευ. Χεκίμογλου (επιμ.), 
Την επαύριον του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, Έκδοση Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 2017, σ. 125-139, «Οι εκτελέσεις Εβραίων στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της 
Κατοχής.  Πολιτική αντιποίνων και  φυλετισμός»,  στο Άννα Μαχαιρά-Λήδα Παπαστεφανάκη 
(επιμ.–  εισ.),  Εβραϊκές  κοινότητες  ανάμεσα  σε  Ανατολή  και  Δύση,  15ος-20ός  αιώνας:  
Οικονομία,  κοινωνία,  πολιτική,  πολιτισμός,  Πρακτικά  διεθνούς  επιστημονικού  συνεδρίου 
(Ιωάννινα,  21-23  Μαΐου  2015),  Ισνάφι,  Ιωάννινα  2016,  σ. 255-267,  «Το  βρετανικό 
νεκροταφείο στο Καλαμάκι και οι 33 μέρες του Δεκέμβρη 1944», στο Π. Παπαστράτης, Μ. 
Λυμπεράτος,  Λ.  Σαράφη (επιμ.),  Από τη Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά.  Μια τομή στην  
πολιτική ιστορία της Ελλάδας, Πρακτικά συνεδρίου 19-23 Νοεμβρίου 1944, Σύγχρονη Ιστορία, 
Αθήνα  2016,  σ. 483-496,  Η  καταστροφή  των  Εβραίων  της  Ελλάδας  (1941-1944),  
www  .  kallipos  .  gr  ,  HEALLINK,  EU, Αθήνα 2015 (ηλεκτρονική έκδοση), “Historical legacies of 
nationalism and modern conflicts on religious pluralism in Greece: The anti-Semitic rhetoric of 
the newspaper Makedonia in Salonika (1911-1944)”,  International Symposium Proceedings 
2015, UCSB 2015, (σ. 1-11).

Ο Παύλος Νεράντζης είναι δημοσιογράφος και παραγωγός ντοκιμαντέρ

Είναι συντονιστής του Δικτύου «Χάρτα της Ειδομένης» και συντάκτης του ομώνυμου  Κώδικα 
Αντιρατσιστικής  Δεοντολογίας,  που  έχει  υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία 
Δημοσιογράφων. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή στο ιστορικό  Radio Alice, τον 
πρώτο  μη  κρατικό  ραδιοσταθμό  στην  Ιταλία.  Ως  απεσταλμένος  σε  εμπόλεμες  περιοχές 
(Λατινική Αμερική, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ιράκ, Αφγανιστάν) και σε συνόδους κορυφής της 
ΕΕ έχει ταξιδέψει σε 66 χώρες.

Από  το  1979  είναι  ανταποκριτής  στην  Ελλάδα  της  ιταλικής  εφημερίδας  Il Manifesto. 
Εργάστηκε  στις  εφημερίδες  Εγνατία,  Αυγή,  Αγγελιοφόρος,  National Herald,  Paese Sera, 
Europa και  στα περιοδικά Αντί,  Το Τέταρτο (του Μάνου Χατζιδάκη), Προοπτική, Τετράδια, 
Νέα Οικολογία, Οικοτοπία, Info, Διασπορά, Ελληνικό Πανόραμα, Μανδραγόρας και την RAI, 
την δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ιταλία. 

Στην  ΕΡΤ3  διετέλεσε  Διευθυντής  Ειδήσεων  (1996  –  2000)  και  Διευθυντής  Ραδιοφωνίας 
(2011-2012).

Είναι ο δημιουργός της βραβευμένης σειράς ντοκιμαντέρ  Mixer, που ερευνά διεθνή θέματα 
(πρόσφυγες, τρομοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ΜΜΕ, διατροφική αλυσίδα, περιβάλλον, 
κ.ά.). 

Το 2004 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένειμε το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση «για 
τις  έρευνες,  που  προσεγγίζουν  μεγάλα  ζητήματα,  τα  οποία  απασχολούν  τη  διεθνή  και 

http://www.kallipos.gr/


ελληνική κοινή γνώμη,  καθώς και  για  το ήθος και  την πληρότητα,  με την οποία καλύπτει 
πολέμους εδώ και δύο δεκαετίες και θέματα σχετικά με τον ελληνισμό απανταχού της γης».

Βραβεύτηκε επίσης από τη Διεθνή Ακαδημία Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου, την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση Περιφερειακών Τηλεοράσεων CIRCOM, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Συμμετείχε  ενεργά  στα  πρώτα  βήματα  ανάπτυξης  της  μη  κρατικής  ραδιοφωνίας  και 
εκπροσώπησε  τη  χώρα  μας  στο  3ο  Παγκόσμιο  Συνέδριο  Κοινοτικής  Ραδιοφωνίας  της 
UNESCO.

Συμμετείχε  στις  συλλογικές  εκδόσεις  Vivere Pericolosamente –  Ιστορίες  από  την  Ιταλία, 
Μετανάστευση και Κινηματογράφος, Τύπος και Εγκληματικότητα, Δημόσια Σφαίρα σε Κρίση. 
Σε Ελλάδα και Τουρκία παρουσίασε την έκθεση φωτογραφίας «Ίχνη Πολέμου».

Δίδαξε  στη Σχολή  Δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  Έχει 
συνεργαστεί με τη Διεθνή Αμνηστία και τους Γιατρούς του Κόσμου.

Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜΘ και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Η  Βεατρίκη  Σαίας-Μαγρίζου,  Μπέττυ  την  γνωρίζουν  οι  περισσότεροι,  γεννήθηκε  στη 
Θεσσαλονίκη. Ζει στη Λάρισα. Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης.

Σπούδασε  οικονομικά  στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης.  Έχει  γράψει  τα 
μυθιστορήματα Στην Πολυξένη , Ο Νέστορας που Τόρη τον φώναζε αυτή , Μοιραία ταύτιση ,  
Το βραχιόλι  της φωτιάς,  που εκδόθηκαν από τις Εκδόσεις Καστανιώτη,  Με τα φτερά της 
ψυχής από τις εκδόσεις Αρισταρέτη, τα παραμύθια ‘’Ο πρίγκιπας του πλανήτη Βίκτωρ’’ και 
‘’Βίκτωρ ο ταξιδευτής του ουρανού’’ από τις εκδόσεις Διάπλαση, τα θεατρικά έργα Η προίκα , 
που  πήρε  κρατικό  βραβείο  και  παίζεται  από  το  2013  μέχρι  σήμερα,  Το  κοινό  ταμείο,  Η 
τελευταία βελονιά, O πρίγκιπας του πλανήτη Βίκτωρ , το θεατρικό αναλόγιο Λε χάιμ-Στη ζωή 
που απέδωσαν η Αντιγόνη Βαλάκου και ο Πέτρος Φυσσούν. 

Συμμετέχει  με  κείμενά  της  στο  βιβλίο  Νέοι  στη  Δίνη  της  Κατοχής  έκδοση  της  Γενικής 
Γραμματείας  Νέας  Γενιάς.  Στο  Δημοτικό  Ραδιόφωνο  της  Λάρισας  έκανε  την  εβδομαδιαία 
εκπομπή  λόγου  Ιστορίες  χωρίς  τίτλο.  Έγραψε  το  σενάριο  για  την  ταινία  μικρού  μήκους 
Αβραάμ- Αλμπέρτο. 

Κείμενά της διδάσκονται στο τμήμα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβα 
ενώ έχει προσκληθεί από την έδρα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κέιμπριτζ και παρουσίασε 
το έργο της σε Ακαδημαϊκό κοινό.


