
Η δεύτερη ζωή 
μετά το Αουσβιτς

Οκτώ πορτρέτα επιζώντων του στρατοπέδου 
συγκέντρωσης παρουσιάζει η εικαστικός Αρτεμις 

Αλκαλάη στην Κέρκυρα, με τη συνεργασία των 
Ευγενίας Αλεξάκη και Ρεβέκκας Βιτάλ

Της Διονυσιασ Μαρινου
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«Ωραία Κέρκυρα, γλυκιά, Κέρ-
κυρα αγαπημένη, ποιος ξέρει 
αν θα ’ρθει ο καιρός να ζούμε 

ενωμένοι. Για να σου πω τα βάσανα που 
τράβηξα κει πέρα, στης Πολωνίας τα κελιά 
στο λάγκερ νύχτα μέρα. Σωστά ζουρλά μας 
ντύσανε με μπλε και άσπρες ρίγες, κι απ’ 
τον καημό τ’ αδέρφια μας πέφτανε σαν τις 
μύγες. Χτυπούσαν άναντρα σκυλιά ώσπου 
η καρδιά ματώνει κι έκαιγαν γυναικόπαιδα 
οι μαύροι δολοφόνοι. Κι αν κλαίμε, κλαίμε 
άδικα, τα μάτια μας χαλάμε, ο Χίτλερ μάς 
τους έκαψε, πίσω δεν τους γυρνάμε. Και 
εσείς παιδιά της λευτεριάς που μάθατε το 

δράμα σκοτώστε τον τον φασισμό, σας το 
αφήνω τάμα».  

Οι στίχοι αυτοί τη συντρόφευαν σε όλη 
της τη ζωή μετά το κολαστήρια. Μέσα σε 
λίγες γραμμές περιέγραφαν τα όσα έζησε 
στο Αουσβιτς και τον πόνο που έκρυβε στην 
καρδιά της. Τους τραγούδησε σε σκοπό 
παλιού, παραδοσιακού κομματιού όταν η 
Αρτεμις Αλκαλάη, της πήρε συνέντευξη 
για να την εντάξει στο καλλιτεχνικό της 
πρότζεκτ για τους έλληνες επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος. Τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα, η Αννα Μορδεχάι έφυγε από τη ζωή. 
Ωστόσο, οι αναμνήσεις της, η φιγούρα της 
και η περιπέτειά της στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης παραμένουν ζωντανά ως μια 

υπενθύμιση στις νέες γενιές του σκοτεινού 
δυναμικού του ανθρώπου όταν τον κυριεύει 
ο φασισμός και η μισαλλοδοξία. 

Το πορτρέτο της Αννας Μορδεχάι μαζί με 
την αφήγηση του διωγμού της είναι κομμάτι 
της έκθεσης της Αρτεμης Αλκαλάη «Κέρκυρα 
Ι Επιστροφή. Ελληνες Εβραίοι επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος» που εγκαινιάζεται στις 25 
Οκτωβρίου στη Συναγωγή της Κέρκυρας. 
Η εικαστικός παρουσιάζει έως τις 29 Νο-
εμβρίου μια σειρά οκτώ φωτογραφιών με 
Κερκυραίους Εβραίους, οι οποίοι πέρασαν 
τις πόρτες των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
και κατάφεραν να επιβιώσουν των φρικαλε-
οτήτων τους. Μαζί, εκτίθενται αποσπάσματα 
σε μορφή βίντεο από συνεντεύξεις που 
έδωσαν στη δημιουργό για τα όσα πέρασαν 
στα καμπ των ναζί.

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή 
μια σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει στην 
Κέρκυρα η πρεσβεία της Γερμανίας το δι-
ήμερο 23 με 25 Οκτωβρίου με αφορμή την 
τρέχουσα γερμανική προεδρία της Διεθνούς 
Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώμα-
τος. Στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώ-
σεων βρίσκεται η ισραηλίτικη κοινότητα 
του νησιού, η οποία εξοντώθηκε σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στο Ολοκαύτωμα.  Από τα 2.000 
μέλη της, επέστρεψαν μόλις 180 από την 
εθνικοσοσιαλιστική μηχανή μαζικής εξόντω-
σης. Μέσα από τις εκθέσεις, διαλέξεις και 
μία συναυλία, φιλοδοξία των εκδηλώσεων 
είναι όχι μόνο να μνημονεύσει την τραγική 
ιστορία της τοπικής κοινότητας αλλά και να 
τιμήσει τη μακραίωνη ιστορία της. 

ΑΠΟ ΤΟ 2012. Η Αλκαλάη από το 2012 
συνθέτει το καλλιτεχνικό της έργο «Σπίτι: 
μια περιπλάνηση» με πορτρέτα Ελλήνων 

Εβραίων που επέζησαν των ναζιστικών 
στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η πρώτη που 
πόζαρε στον φακό της επιδεικνύοντας το 
τατουάζ με τον αριθμό της ήταν η Κερκυραία 
Σάντρα Κοέν. Τώρα, η εικαστικός ανοίγει 
το προσωπικό της αρχείο κι επιστρέφει στο 
νησί φέρνοντας επτά ιστορίες ανθρώπων 
που στάλθηκαν σε επίγειες κολάσεις αλλά 
κατάφεραν να αποδράσουν πίσω στη ζωή. 
Μαζί τους συμπεριέλαβε επιπλέον τιμητικά 
και την Νταμαντίνα Βιβάντε, κόρη Ελλήνων 
Εβραίων από την Κέρκυρα που έφυγαν από 
το νησί μετά το άγριο πογκρόμ του 1891. Η 
ίδια εκτοπίστηκε αρχικά στο στρατόπεδο 
Ριζιέρα ντι Σαν Σάμπα στην Τεργέστη και 
στη συνέχεια στο Ράβενσμπρουκ κι έπειτα 
στο Μπέργκεν – Μπέλζεν απ’ όπου απελευ-
θερώθηκε στις 15 Απριλίου 1945. 

«Παρόλο που μοιράστηκαν τις ίδιες τραυ-
ματικές εμπειρίες, η προσωπική ιστορία του 
καθενός είναι πηγή μεγάλης συγκίνησης, τε-
ράστιας γνώσης και ιερής κληρονομιάς. Αυτή 
η διαδρομή υπήρξε για μένα μια διαδικασία 
μοναδική. Είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ βα-
θύτερα με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, 
να αποπειραθώ, ματαίως (;), να την κατανοή-
σω και να προσπαθήσω να τη μεταπλάσω σε 
εικαστικό ιδίωμα. Πάνω απ’ όλα όμως είχα την 
τύχη να γνωρίσω αυτούς τους εξαιρετικούς 
ανθρώπους, να προλάβω τους τελευταίους 
μάρτυρες μιας εποχής περασμένης αλλά και 
τόσο κοντινής», αναφέρει η Αλκαλάη για το 
εικαστικό – ερευνητικό πρότζεκτ της που με-
τράει περισσότερα από 70 φωτογραφισμένα 
πρόσωπα. Ολα συγκεντρωμένα θα έχουν την 
ευκαιρία να τα δει το ευρύ κοινό στη σελίδα 
www.greekjewsholocaustsurvivors.art που 
αναμένεται να βγει στον διαδικτυακό αέρα 
στις 23 Οκτωβρίου.

Ντίνος Μάτσας

Νταμαντίνα 
Βιβάντε



Η επιστροφή των Μαραθωνομάχων, 
η προτομή του Θεμιστοκλή

Επιστρέφουν στη γη που γεννήθηκαν 
ύστερα από 19 αιώνες. Είναι οι 
22 αθηναίοι μαραθωνομάχοι της 

Ερεχθιήδος φυλής. Η μαρμάρινη στήλη με 
χαραγμένα τα ονόματά τους που κάποτε 
βρισκόταν στον Τύμβο των 192 πεσόντων 
της ιστορικής μάχης εναντίον των Περσών 
μεταφέρθηκε από τον Ηρώδη τον Αττικό (που 
είχε γεννηθεί στον Μαραθώνα) τον 2ο αι. μ.Χ. 
στην έπαυλή του στη Λουκού Κυνουρίας. 
Εξαιτίας αυτής της ίσως αδόκιμης «μετακό-
μισης» σώθηκε στο πέρασμα των αιώνων. 
Και είναι αυτή η στήλη που για πρώτη φορά 
επιστρέφει στην Αθήνα και παρουσιάζεται 
ενώπιον του κοινού με αφορμή την επετειακή 
έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
«Οι Μεγάλες Νίκες. Στα όρια του Μύθου και 
της Ιστορίας», η οποία εγκαινιάστηκε χθες 
παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας 
Μενδώνη. «Πρόκειται για ένα μοναδικής 
σημασίας κειμήλιο» σχολιάζει στα «ΝΕΑ» η 
διευθύντρια του ΕΑΜ, Μαρία Λαγογιάννη. 
«Και είναι ένα από τα 105 αντικείμενα που 
συνθέτουν τη συγκεκριμένη έκθεση η οποία 
έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο κοινό όχι 
μια επίπεδη ανάγνωση της Ιστορίας όπως θα 
τη διάβαζε κάποιος σε ένα σχολικό εγχειρί-
διο, αλλά μια προσέγγιση που μέσα από τις 
πηγές και τα αρχαία τεκμήρια επιτρέπει την 
ανασύνθεση των δραματικών εκείνων στιγ-
μών που έζησαν οι Ελληνες σε μια περίοδο 

που είχαν πιστέψει πως έχουν τη βοήθεια 
των ολύμπιων θεών. Γι’ αυτό άλλωστε και 
ερμήνευαν ως θεία βοήθεια όλα τα φυσικά 
φαινόμενα που έπλητταν τον περσικό στρατό, 
ενώ δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη ναυμαχία 
του Αρτεμισίου άρχισαν να αποκαλούν τον 
Δία Σωτήρα».  Η στήλη των Μαραθωνομάχων 

που ταξίδεψε από την Αρκαδία στην Αθήνα 
δεν είναι το μοναδικό έκθεμα που κάνει το 
ντεμπούτο του στο ΕΑΜ. Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα έρχεται, σύμφωνα με την κυρία 
Λαγογιάννη, η προτομή του Θεμιστοκλή, του 
πρωτομάστορα της νίκης στη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, από το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Οστιας (πρόκειται για το ρωμαϊκό αντίγραφο 
ενός πρωτότυπου έργου του 5ου αι. π.Χ.) και 
θα συνυπάρξει με το κράνος του Μιλτιάδη, το 
οποίο είχε αφιερώσει ο αθηναίος στρατηγός 
και υπεύθυνος για τη νίκη στον Μαραθώνα 
στο ιερό του Διός στην Αρχαία Ολυμπία. Στις 
πρωτιές της έκθεσης – η οποία αποτελείται από 
οκτώ εκθεσιακές ενότητες, με τις έξι πρώτες 
να είναι αφιερωμένες σε διαφορετικά επει-
σόδια και μάχες των Περσικών Πολέμων και 
τις δύο τελευταίες να αφορούν τον απόηχό 
τους στην εικονιστική τέχνη και την ιδεολο-
γική τους σημασία – συγκαταλέγεται επίσης 
και μια μαρμάρινη επιγραφή από τη Βοιωτία 
στην οποία γίνεται αναφορά στους αγώνες 
που καθιέρωσαν οι Ελληνες μετά τη μάχη 
των Πλαταιών, στους οποίους τιμούνταν ο 
Δίας Ελευθέριος. 

«Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αν παρακο-
λουθήσουμε ολόκληρη τη διαδρομή από τον 
Μαραθώνα έως τις Πλαταιές οι Ελληνες σε 
καμία στιγμή δεν ρέπουν προς την υπερβολή. 
Διατηρούν το μέτρο και κινούνται με σωφρο-
σύνη παρά το γεγονός ότι είναι οι νικητές. 
Αφιερώνουν τα όπλα τους στα μεγάλα ιερά 
και δεν αποτυπώνουν σκληρές σκηνές μάχης 
στην τέχνη τους, αλλά προτιμούν συμβολι-
κούς τρόπους για να μνημονεύσουν τη νίκη 
τους, όπως απεικονίσεις της Αμαζονομαχίας 
(αντιπάλων από την Ανατολή όπως οι Πέρ-
σες) ή Νικών, και αυτό διότι αποδίδουν την 
ήττα των αντιπάλων τους στην αλαζονεία» 
καταλήγει η Μαρία Λαγογιάννη. 
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Δύο σημαντικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, ο «Επιτάφιος» 
και ο «Διόνυσος», τα οποία σπανίως αναπαράγονται επί 
σκηνής, παρουσιάζει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο των 
μέτρων για την πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού, η συ-
ναυλία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη φυσική παρουσία 
κοινού. Ωστόσο οι λάτρεις της μουσικής του Θεοδωράκη 
θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτά τα δύο πο-

λιτικά έργα θρησκευτικής φόρμας χάρη στην απευθείας 
μετάδοση της βραδιάς από το Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 
στις 20.00. Ο «Επιτάφιος» θα παρουσιαστεί σε νέα ενορ-
χήστρωση του Γιάννη Μπελώνη, ενώ το έργο ερμηνεύει 
η Μπέττυ Χαρλαύτη, μια τραγουδίστρια με μεγάλη θητεία 
στο ρεπερτόριο του συνθέτη. Ο «Διόνυσος» έρχεται ξανά 
ύστερα από δύο δεκαετίες, ερμηνευμένος από τον Ζαχαρία 
Καρούνη. Το 11μελές μουσικό σύνολο θα διευθύνει η Λίζα 
Ξανθοπούλου. Μία ημέρα πριν από τη συναυλία, απόψε 

στις 19.00, θα υπάρξει αφιερωματική εκπομπή στο Δεύτε-
ρο Πρόγραμμα. Ο Φώτης Απέργης μέσα από τη συχνότητα 
των 103,7 θα ξεδιπλώσει την ιστορία του «Επιταφίου», θα 
αφηγηθεί άγνωστα περιστατικά και θα μεταφέρει μαρτυρί-
ες από τις δύο πρώτες ιστορικές ηχογραφήσεις του έργου 
με την ερμηνεία της Νάνας Μούσχουρη και του Γρηγόρη 
Μπιθικώτση αντίστοιχα. Ακόμα, στο στούντιο θα φιλοξενη-
θούν οι βασικοί συντελεστές της συναυλίας στην Εναλλα-
κτική Σκηνή.

Αφιέρωμα στον Μίκη και απευθείας μετάδοση από την ΕΛΣ στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Της Μαιρησ αΔαΜοπουλου

Σημαντικά ευρήματα στην επετειακή έκθεση 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Οι Μεγάλες 
Νίκες. Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας»

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ. Στην Κέρκυρα, η έκθεση 
στήθηκε με τη γενική επιμέλεια της Ευγενί-
ας Αλεξάκη ενώ τον γραφιστικό σχεδιασμό 
έκανε η Ρεβέκκα Βιτάλ. Οι φωτογραφίες 
εντός της Συναγωγής γίνονται έργα τέχνης 
με μια αντισυμβατική έννοια του όρου, συμ-
μετέχοντας άμεσα στον προβληματισμό 
για την απόλυτα ακραία εμπειρία του Ολο-
καυτώματος. «Στην Κέρκυρα η Αλκαλάη 
πραγματοποιεί μια επιτέλεση: ενθέτει κι 
εκθέτει τις συναντήσεις της με κερκυραίους 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος στον τόπο 
της, στην εβραϊκή συνοικία, στη Συναγω-
γή. Καλλιτέχνιδα κι επιζώντες “επιστρέ-
φουν” στην Κέρκυρα και μας προσκαλούν 
να δούμε, να ακούσουμε, να γνωρίσουμε 
τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τις συ-
γκεκριμένες ιστορίες, να λάβουμε ενεργά 
μέρος στο καθήκον της γνώσης, να επιτελέ-
σουμε από κοινού μια διαδικασία ιστορικής 
επίγνωσης και δικαιοσύνης. Καλλιτέχνιδα 
και επιζώντες μας προσφέρουν εικόνες – 
τόπους περισυλλογής, κυριολεκτικούς και 
συμβολικούς, προσωρινές ή και μόνιμες 
ευκαιρίες να συνυπάρξουμε, να αλληλεπι-
δράσουμε και να στοχαστούμε γόνιμα πάνω 
στο παρελθόν και το παρόν, στο τραύμα και 
τη συμφιλίωση», τονίζει από την πλευρά της 
η Ευγενία Αλεξάκη. 

INFO
«Κέρκυρα Ι Επιστροφή. Ελληνες Εβραίοι 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος», 25/10 
έως 29/11 στη Συναγωγή της Κέρκυρας. 
Από 23/10 διαδικτυακά στο www.
greekjewsholocaustsurvivors.art

Αποψη της έκθεσης «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα όρια του Μύθου και της Ιστορίας» που εγκαινιάστηκε χθες στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Στην προθήκη δεξιά,διακρίνεται η μαρμάρινη στήλη με τα ονόματα των 22 αθηναίων μαραθωνομάχων της Ερεχθιήδος φυλής

Οι Περσικοί Πόλεμοι ζωντανεύουν 
μέσα από τη νέα περιοδική έκθεση

INFO
Η περιοδική έκθεση «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα 
όρια του Μύθου και της Ιστορίας» στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων 44) έως τις 
28 Φεβρουαρίου 2021


