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απ’ έξω ανθρώπους, στενοχωριέμαι πολύ. 
Τους φωτογραφίζω, τους βιντεοσκοπώ και 
καταγράφω τα στοιχεία τους. Αυτή η έκθε-
ση είναι η πρώτη επαφή, η φωτογραφική, 
μετά θα είναι η κινούμενη εικόνα ή ο λόγος. 
Θέλω να φτιάξω και ένα βιβλίο με φωτο-
γραφίες και κείμενα με τις ιστορίες τους… 
Προέρχομαι από μια εβραϊκή οικογένεια, 
στην οποία είχαμε απώλειες –ο πατέρας 
του πατέρα μου δεν γύρισε ποτέ από τα 
στρατόπεδα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι 
συγγενείς κι από την πλευρά της μητέρας 
μου– οι γονείς μου κρύβονταν και, έτσι, 
γλίτωσαν. Μεγάλωσα, λοιπόν, με αυτά τα 
«παραμύθια». Αντί για την Κοκκινοσκου-
φίτσα, άκουγα τις ιστορίες του παππού, της 
γιαγιάς και όλων των συγγενών. Αυτό ήταν 
ένα έναυσμα που είχα πάντα μέσα μου, 
αλλά δεν ήμουν ώριμη να το διαχειριστώ, 
από μια ηλικία και μετά μπορείς με αυτά τα 
φαντάσματα έτσι λίγο να τα βρεις. Από την 
άλλη, όταν άρχισαν να φεύγουν από τη ζωή 
όσοι είχαν γυρίσει από τα στρατόπεδα, η 
απουσία τους με πλήγωσε και με πίκρανε, 
γιατί δεν είχα προλάβει να ασχοληθώ μαζί 
τους. Έτσι, αποφάσισα να ασχοληθώ με 

τους άλλους, τους μη συγγενείς, που τώρα 
πια είναι σαν μέλη της οικογένειάς μου, 
τους αγαπώ πολύ! Γύρισα σε όλη την Ελ-
λάδα για να τους βρω, συζητήσαμε, γελά-
σαμε, κλάψαμε, αγκαλιαστήκαμε, φάγαμε, 
αλληλογραφούμε, τηλεφωνιόμαστε. Ό,τι 
δεν έχω από συγγενείς το έχω από αυτούς 
τους ανθρώπους, το ίδιο είναι. 
Υπάρχουν και κάποιοι που δεν 
επιθυμούν να φωτογραφηθούν, ή, αν 
θέλεις, να επαναφέρουν στη μνήμη 
τους όσα έζησαν; 

Προς το παρόν, μόνο πέντε από όσους συ-
νάντησα δεν δέχτηκαν να φωτογραφηθούν, 
το σέβομαι απόλυτα. Όσους πλησιάζω, τους 
ρωτάω με πολλή διακριτικότητα αν θέλουν 

να μου πουν κάποια ιστορία, αναμνήσεις. 
Έχω βίντεο από τους περισσότερους, άλλοι 
θέλουν να μιλήσουν, άλλοι σιωπούν ακό-
μα… Τη δεκαετία του 1980-90, αρχίζουμε 
να έχουμε προσωπικές μαρτυρίες από τους 
επιζώντες. Για περίπου 30-40 χρόνια, οι άν-
θρωποι αυτοί δεν ήθελαν να μιλήσουν για 
το τραύμα τους.  Υπάρχει το εξής φαινόμε-
νο παγκοσμίως: οι επιζώντες δεν μίλησαν 
στα παιδιά τους, αλλά μίλησαν στα εγγόνια 
τους. Είναι πολύ συγκινητικό, τα εγγόνια 
τούς έπεισαν να πουν την ιστορία τους. 
Πώς συνδέεις την εικαστική σου 
πορεία με τα πορτρέτα αυτά; 
Το 2010, έκανα μια έκθεση στη Γκαλερί 7 
με θέμα «Το Σπίτι», όπου παρουσίασα 25 
σπίτια, μικρές δισδιάστατες κατασκευές 
από διάφορα υλικά, από ξύλο, νήμα, φω-
τογραφία, κεντημένα, ζωγραφισμένα. Αυτά 
τα σπιτάκια τα πήρα μετά την έκθεση και 
άρχισα να περιπλανιέμαι μαζί τους σε όλη 
την Αθήνα και να τα φωτογραφίζω μαζί με 
τους ανθρώπους της – σε διάφορους χώ-
ρους, εκκλησίες, συναγωγές, νεκροταφεία, 
κήπους, παραλίες, με παιδάκια, άτομα από 
διαφορετικά επαγγέλματα, με άστεγους, το-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θαύματα από τη χαραμάδα
Μια συγκλονιστική εικαστική αφήγηση για τους Έλληνες Εβραίους  

που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα.

Συνέντευξη της Άρτεμις Αλκαλάη
στην Ντόση Ιορδανίδου

ίωσαν το ταξίδι στην κόλα-
ση και επέστρεψαν στη ζωή. 
Σαράντα τέσσερις Έλληνες 
Εβραίοι που διασώθηκαν 
από το Ολοκαύτωμα, από τις 

θηριωδίες των ναζιστικών στρατοπέδων. 
Σαράντα τέσσερα πορτρέτα, 44 θαύματα 
της ζωής. Γηραιοί πια, 86-105 χρονών, 
επιτρέπουν στον εαυτό τους να θυμηθεί. 
Να φωτογραφηθεί, να εκφραστεί, να μοι-
ραστεί τις τραυματικές εμπειρίες του. Και 
η εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη, με απώ-
λειες στη δική της οικογένεια, τους ανα-

ζητά, τους «ξεκλειδώνει», με σεβασμό, 
με αγάπη. Ξεδιπλώνοντας, παράλληλα, 
και τη δική της ιστορία. Τους φωτογρα-
φίζει, τοποθετώντας δίπλα τους από ένα 

εικαστικό σπίτι, που έχει δημιουργήσει 
εκείνη. Ένα σπίτι που εκείνοι στερήθηκαν 
σε τρυφερές ηλικίες. Και τους παρουσι-
άζει σε μια συγκινητική έκθεση, φόρο 
τιμής σε όσους χάθηκαν τόσο άδικα αλλά 
και σε όσους επέζησαν πέρα από κάθε 
προσδοκία. Μια υπενθύμιση της ιστορί-
ας. Ένας ύμνος στη ζωή. 
Πότε και πώς ξεκίνησε η ιδέα της 
καταγραφής των ελλήνων επιζώντων;
Ξεκίνησε για διάφορους λόγους το 2012 και 
είναι ένα έργο σε εξέλιξη, προσπαθώ να 
συναντήσω κι άλλους, δεν θέλω να αφήνω 

«Προσπάθησα να τους 
ρωτήσω με ποιον τρόπο 
σώθηκαν. Δεν ήξεραν 

ούτε αυτοί, μου έλεγαν  
ο Θεός με έσωσε,  

ή έγινε ένα θαύμα».

«Γύρισα σε όλη την 
Ελλάδα για να τους βρω, 
συζητήσαμε, γελάσαμε, 
κλάψαμε. Ό,τι δεν έχω 

από συγγενείς το έχω από 
αυτούς τους ανθρώπους».

Η Νίνα Μπενρουμπή ήταν κρατούμενη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν, σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη. Η Άρτεμις Αλκαλάη, με σεβασμό, «ξεκλειδώνει»  
τις ιστορίες επιζώντων της μεγαλύτερης γενοκτονίας στην ιστορία της ανθρωπότητας και μας τις παρουσιάζει σε μια μοναδική έκθεση. 

Η Ευθυμία Ματαθία έζησε τη φρίκη του Άουσβιτς. Στο συγκεκριμένο στρατόπεδο εξόντωσης, δολοφονήθηκαν 1.100.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 900.000 ήταν Εβραίοι.
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απ’ έξω ανθρώπους, στενοχωριέμαι πολύ. 
Τους φωτογραφίζω, τους βιντεοσκοπώ και 
καταγράφω τα στοιχεία τους. Αυτή η έκθε-
ση είναι η πρώτη επαφή, η φωτογραφική, 
μετά θα είναι η κινούμενη εικόνα ή ο λόγος. 
Θέλω να φτιάξω και ένα βιβλίο με φωτο-
γραφίες και κείμενα με τις ιστορίες τους… 
Προέρχομαι από μια εβραϊκή οικογένεια, 
στην οποία είχαμε απώλειες –ο πατέρας 
του πατέρα μου δεν γύρισε ποτέ από τα 
στρατόπεδα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι 
συγγενείς κι από την πλευρά της μητέρας 
μου– οι γονείς μου κρύβονταν και, έτσι, 
γλίτωσαν. Μεγάλωσα, λοιπόν, με αυτά τα 
«παραμύθια». Αντί για την Κοκκινοσκου-
φίτσα, άκουγα τις ιστορίες του παππού, της 
γιαγιάς και όλων των συγγενών. Αυτό ήταν 
ένα έναυσμα που είχα πάντα μέσα μου, 
αλλά δεν ήμουν ώριμη να το διαχειριστώ, 
από μια ηλικία και μετά μπορείς με αυτά τα 
φαντάσματα έτσι λίγο να τα βρεις. Από την 
άλλη, όταν άρχισαν να φεύγουν από τη ζωή 
όσοι είχαν γυρίσει από τα στρατόπεδα, η 
απουσία τους με πλήγωσε και με πίκρανε, 
γιατί δεν είχα προλάβει να ασχοληθώ μαζί 
τους. Έτσι, αποφάσισα να ασχοληθώ με 

τους άλλους, τους μη συγγενείς, που τώρα 
πια είναι σαν μέλη της οικογένειάς μου, 
τους αγαπώ πολύ! Γύρισα σε όλη την Ελ-
λάδα για να τους βρω, συζητήσαμε, γελά-
σαμε, κλάψαμε, αγκαλιαστήκαμε, φάγαμε, 
αλληλογραφούμε, τηλεφωνιόμαστε. Ό,τι 
δεν έχω από συγγενείς το έχω από αυτούς 
τους ανθρώπους, το ίδιο είναι. 
Υπάρχουν και κάποιοι που δεν 
επιθυμούν να φωτογραφηθούν, ή, αν 
θέλεις, να επαναφέρουν στη μνήμη 
τους όσα έζησαν; 

Προς το παρόν, μόνο πέντε από όσους συ-
νάντησα δεν δέχτηκαν να φωτογραφηθούν, 
το σέβομαι απόλυτα. Όσους πλησιάζω, τους 
ρωτάω με πολλή διακριτικότητα αν θέλουν 

να μου πουν κάποια ιστορία, αναμνήσεις. 
Έχω βίντεο από τους περισσότερους, άλλοι 
θέλουν να μιλήσουν, άλλοι σιωπούν ακό-
μα… Τη δεκαετία του 1980-90, αρχίζουμε 
να έχουμε προσωπικές μαρτυρίες από τους 
επιζώντες. Για περίπου 30-40 χρόνια, οι άν-
θρωποι αυτοί δεν ήθελαν να μιλήσουν για 
το τραύμα τους.  Υπάρχει το εξής φαινόμε-
νο παγκοσμίως: οι επιζώντες δεν μίλησαν 
στα παιδιά τους, αλλά μίλησαν στα εγγόνια 
τους. Είναι πολύ συγκινητικό, τα εγγόνια 
τούς έπεισαν να πουν την ιστορία τους. 
Πώς συνδέεις την εικαστική σου 
πορεία με τα πορτρέτα αυτά; 
Το 2010, έκανα μια έκθεση στη Γκαλερί 7 
με θέμα «Το Σπίτι», όπου παρουσίασα 25 
σπίτια, μικρές δισδιάστατες κατασκευές 
από διάφορα υλικά, από ξύλο, νήμα, φω-
τογραφία, κεντημένα, ζωγραφισμένα. Αυτά 
τα σπιτάκια τα πήρα μετά την έκθεση και 
άρχισα να περιπλανιέμαι μαζί τους σε όλη 
την Αθήνα και να τα φωτογραφίζω μαζί με 
τους ανθρώπους της – σε διάφορους χώ-
ρους, εκκλησίες, συναγωγές, νεκροταφεία, 
κήπους, παραλίες, με παιδάκια, άτομα από 
διαφορετικά επαγγέλματα, με άστεγους, το-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θαύματα από τη χαραμάδα
Μια συγκλονιστική εικαστική αφήγηση για τους Έλληνες Εβραίους  

που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα.

Συνέντευξη της Άρτεμις Αλκαλάη
στην Ντόση Ιορδανίδου

ίωσαν το ταξίδι στην κόλα-
ση και επέστρεψαν στη ζωή. 
Σαράντα τέσσερις Έλληνες 
Εβραίοι που διασώθηκαν 
από το Ολοκαύτωμα, από τις 

θηριωδίες των ναζιστικών στρατοπέδων. 
Σαράντα τέσσερα πορτρέτα, 44 θαύματα 
της ζωής. Γηραιοί πια, 86-105 χρονών, 
επιτρέπουν στον εαυτό τους να θυμηθεί. 
Να φωτογραφηθεί, να εκφραστεί, να μοι-
ραστεί τις τραυματικές εμπειρίες του. Και 
η εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη, με απώ-
λειες στη δική της οικογένεια, τους ανα-

ζητά, τους «ξεκλειδώνει», με σεβασμό, 
με αγάπη. Ξεδιπλώνοντας, παράλληλα, 
και τη δική της ιστορία. Τους φωτογρα-
φίζει, τοποθετώντας δίπλα τους από ένα 

εικαστικό σπίτι, που έχει δημιουργήσει 
εκείνη. Ένα σπίτι που εκείνοι στερήθηκαν 
σε τρυφερές ηλικίες. Και τους παρουσι-
άζει σε μια συγκινητική έκθεση, φόρο 
τιμής σε όσους χάθηκαν τόσο άδικα αλλά 
και σε όσους επέζησαν πέρα από κάθε 
προσδοκία. Μια υπενθύμιση της ιστορί-
ας. Ένας ύμνος στη ζωή. 
Πότε και πώς ξεκίνησε η ιδέα της 
καταγραφής των ελλήνων επιζώντων;
Ξεκίνησε για διάφορους λόγους το 2012 και 
είναι ένα έργο σε εξέλιξη, προσπαθώ να 
συναντήσω κι άλλους, δεν θέλω να αφήνω 

«Προσπάθησα να τους 
ρωτήσω με ποιον τρόπο 
σώθηκαν. Δεν ήξεραν 

ούτε αυτοί, μου έλεγαν  
ο Θεός με έσωσε,  

ή έγινε ένα θαύμα».

«Γύρισα σε όλη την 
Ελλάδα για να τους βρω, 
συζητήσαμε, γελάσαμε, 
κλάψαμε. Ό,τι δεν έχω 

από συγγενείς το έχω από 
αυτούς τους ανθρώπους».

Η Νίνα Μπενρουμπή ήταν κρατούμενη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν, σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη. Η Άρτεμις Αλκαλάη, με σεβασμό, «ξεκλειδώνει»  
τις ιστορίες επιζώντων της μεγαλύτερης γενοκτονίας στην ιστορία της ανθρωπότητας και μας τις παρουσιάζει σε μια μοναδική έκθεση. 

Η Ευθυμία Ματαθία έζησε τη φρίκη του Άουσβιτς. Στο συγκεκριμένο στρατόπεδο εξόντωσης, δολοφονήθηκαν 1.100.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 900.000 ήταν Εβραίοι.
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ξικομανείς, μετανάστες. Ήθελα να δω πώς 
φέρονται οι άνθρωποι όταν τους δίνεις ένα 
σπίτι. Ήταν μαγικό, το κρατάγανε όλοι αγκα-
λιά και δεν ήθελαν να το δώσουν πίσω! Η 
στέγη πάνω από το κεφάλι μας, αυτό που 
όλοι θέλουμε, ένα σπιτικό. Κάτι που είχαν 
στερηθεί οι περισσότεροι. Και τους έπεισα 
να φωτογραφηθούν, χωρίς κανένα πρό-
βλημα, όλοι. Έκανα μια σχετική έκθεση στο 
Βeton7 και ένα λεύκωμα από τις Εκδόσεις 
«Καπόν». Μέσα, λοιπόν, στον αστικό ιστό 
θεώρησα ότι υπάρχει χώρος και για επιζώ-
ντες, ότι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη έχει 
υποστεί και αυτό, δεν έχει μόνο μετανάστες, 
άστεγους κ.λπ., αλλά και επιζώντες από το 
Ολοκαύτωμα, κάτι που είναι δηλαδή η ευ-
ρωπαϊκή ιστορία. Έτσι, μετά, επικεντρώθη-
κα μόνο εκεί, γιατί αυτοί με ενδιέφεραν σ’ 
αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου.
Γιατί τοποθετείς τα σπιτάκια σου μέσα 
στα πορτρέτα;
Ένιωθα την ανάγκη να τα δέσω αυτά τα δύο 
σαν μια γέφυρα ιστορικού ντοκουμέντου 
και τέχνης. Αυτούς τους ανθρώπους τους 
έχουν ήδη φωτογραφίσει πολλοί, δεν είναι 

ότι προσθέτω κάτι καινούριο. Σκέφτηκα να 
κάνω κάτι πιο ποιητικό κάτι πιο εικαστικό 
και συμβολικό. Με το σπίτι γεφυρώνεται 
το χάσμα, πάμε πίσω στην παιδική ηλικία, 
στην εστία, εκεί που αυτοί οι άνθρωποι 
μεγαλώσανε με όλη την ευτυχία, τα μέλη 
της οικογένειας, τη θαλπωρή, και αυτό το 
έχασαν, ενώ πολλοί δεν το ξαναβρήκαν στο 
γυρισμό, είχε καταληφθεί το σπίτι τους, ήταν 
πολύ δύσκολα χρόνια. Οι διασωθέντες επέ-
στρεψαν μόνοι τους, σχεδόν χωρίς γονείς, 
αδέρφια, έχοντας χάσει και την περιουσία 
τους, τα υλικά αγαθά, και τους συγγενείς 
τους. Γι’ αυτό πήρα το συμβολικό αρχέτυπο 
του σπιτιού, το σχήμα που κάθε παιδάκι ζω-

γραφίζει, το σπίτι με τη στέγη και την καμι-
νάδα, και το έβαλα κοντά τους, ώστε να τους 
δώσω μια εστία, να μαλακώσω τον πόνο 
τους. Και να δημιουργηθεί και η σχέση με-
ταξύ μας – πολλούς δεν τους ήξερα, κι έτσι 
με το κομμάτι το δικό μου άρχισε και μια 
συνομιλία άλλου τύπου, για την καινούρια 
οικογένεια που έφτιαξαν. Οι περισσότεροι 
παντρεύτηκαν αμέσως και έκαναν μεγάλες 
οικογένειες, με πολλά παιδιά, εγγόνια, δι-
σέγγονα. Αφοσιωθήκανε στη ζωή με μανία.
Σε κάποια πορτρέτα, ωστόσο, δεν 
εμπεριέχονται σπίτια σου.
Πρόκειται για εκείνους, τους τυχερούς της 
υπόθεσης, που στάλθηκαν στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και όχι εξόντωσης Μπέρ-
γκεν-Μπέλσεν στη Γερμανία, χάρη στις 
ηρωικές προσπάθειες του τότε ισπανού 
πρόξενου της Αθήνας Sebastian de Romero 
Radigales. Είναι Εβραίοι Σεφαραδίτες, οι 
πρόγονοι των οποίων είχαν εκδιωχθεί από 
την Ισπανία τον 15ο αιώνα και οι περισσό-
τεροι από αυτούς είχαν εγκατασταθεί στη 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ένα διάταγμα 
του 1930, απέκτησαν το δικαίωμα να έχουν 

ισπανικό διαβατήριο, και έτσι ο πρόξενος 
κατάφερε να καθυστερήσει την εκτόπιση, 
ώστε, τελικά, αντί να πάνε στο Άουσβιτς και 
να καούν, να μεταφερθούν στο Μπέργκεν- 
Μπέλσεν για έξι μήνες. Κατόπιν, τους πήγαν 
στην Ισπανία, μετά στην Καζαμπλάνκα σε 
ένα αμερικάνικο στρατόπεδο, ακολούθησε 
η Βρετανική Παλαιστίνη και, όταν τέλειωσε 
ο πόλεμος, αποφάσισε ο καθένας πού ήθε-
λε να πάει. Διασώθηκαν όλοι – γι’ αυτό δεν 
τους έβαλα κάποιο σπίτι, αφού δεν έχασαν 
μέλη της οικογένειάς τους. Τους φωτογρά-
φισα με τα έγγραφα με τα οποία διασώ-
θηκαν. Αυτή είναι η πιο μαλακή πλευρά, η 
άλλη είναι τρομακτικά σκληρή.    
Ένιωσες ότι έχουν κάποιο κοινό όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι; 

Προσπάθησα να τους ρωτήσω με ποιον 
τρόπο σώθηκαν. Δεν ήξεραν ούτε αυτοί, 
μου έλεγαν ο Θεός με έσωσε, ή έγινε ένα 
θαύμα, ήμουνα τυχερός-ή, ήταν η μοίρα 
μου έτσι. Δεν ξέρουν πώς επέλεξαν τον 
διπλανό τους για θάνατο και όχι εκείνους. 
Αυτό που είδα εγώ στους διασωθέντες ήταν 
μια τρομακτική ψυχική δύναμη και η απο-
φασιστικότητα να ζήσουν και να συνεχίσουν 
τη ζωή, να μην παραδώσουν τα όπλα. Είναι 
άτομα με πολύ ισχυρή θέληση και τρομερές 
προσωπικότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
σε «πιάνει» το όπλο ή ο θάλαμος. Κατά την 
άποψή μου, είναι μικρές χαραμάδες που 
ανοίγουν και συμβαίνουν θαύματα. Στο 
Άουσβιτς δολοφονήθηκαν 1.100.000 άν-
θρωποι, από τους οποίους οι 900.000 ήταν 
Εβραίοι. Όταν μπήκε ο σοβιετικός στρατός, 
βρήκε 7.000 σκελετωμένους ζωντανούς 
νεκρούς. Γιατί επιβίωσαν αυτοί οι 7.000; Δεν 
πρόλαβαν να τους σκοτώσουν; Ήταν πιο δυ-
νατοί από τους υπόλοιπους; Τύχη; Όλα μαζί. 
Αυτοί οι σκελετοί, λοιπόν, έγιναν ξανά άν-
θρωποι, έκλεισαν τα μάτια, το στόμα, κλει-
δώσανε στο ντουλάπι πολλά πράγματα και 
αποφάσισαν να συνεχίσουν. Για μένα, αυτό 
είναι ένα τρομακτικά μεγάλο μάθημα. Είναι 
ένας ύμνος στη ζωή.   n

*«Η έκθεση της Άρτεμις Αλκαλάη «Έλληνες Εβραίοι επι-
ζώντες από το Ολοκαύτωμα. Μια εικαστική αφήγηση» πα-
ρουσιάζεται στο Ινστιτούτο Θερβάντες, Μητροπόλεως 23, 
τηλ. 210 3634117, έως τις 19 Μαρτίου. Είσοδος ελεύθερη. 
www.alkalay.com.

«Με το σπίτι γεφυρώνεται 
το χάσμα, πάμε πίσω 

στην παιδική ηλικία, στην 
εστία, εκεί που αυτοί οι 

άνθρωποι μεγαλώσανε με 
όλη την ευτυχία».

Το ιστορικό  
της εξόντωσης
Πριν από το Ολοκαύτωμα, ζούσαν στην Ελ-
λάδα 70.000 Εβραίοι, τώρα έχουν απομείνει 
περίπου 5.500 – οι 3.500 ζουν στην Αθήνα,  
1.000 στη Θεσσαλονίκη και γύρω στους 500 
σε άλλες κοινότητες. 

Θεσσαλονίκη
14 Μαρτίου-2 Αυγούστου 1943: Σε συνολικά 
19 σιδηροδρομικές αποστολές εκτοπίζονται 
περίπου 56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. 
Προορισμός το στρατόπεδο Άουσβιτς- 
Μπιρκενάου, στην Πολωνία. Από αυτούς 
θα επιστρέψουν περίπου 1.950. Ποσοστό 
εξόντωσης 96%. 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
23-25 Μαρτίου 1944: Συλλαμβάνονται οι 
Εβραίοι των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέ-
βεζας, των Τρικάλων και της Χαλκίδας.
Τρίκαλα: Από 520 άτομα επέστρεψαν 360. 
Ποσοστό εξόντωσης 31%.
Ιωάννινα: Η κοινότητα υπέστη σχεδόν 
ολοσχερή καταστροφή. Από πληθυσμό 
1.850 Εβραίων επέστρεψαν 163. Ποσοστό 
εξόντωσης 91%.
Πρέβεζα: Επέστρεψαν μόνο 15 από τη 
μικρή κοινότητα των 250 ατόμων. Ποσοστό 
εξόντωσης 94%.
Άρτα: Από 384 άτομα επέστρεψαν 60. Ποσο-
στό εξόντωσης 84%.
Χαλκίδα: Από 325 άτομα επέστρεψαν 170. 
Ποσοστό εξόντωσης 48%.

Κέρκυρα
9 Ιουνίου 1944: Συλλαμβάνονται και 
εκτοπίζονται στο Άουσβιτς οι 2.000 Εβραίοι 
της Κέρκυρας. Αφανίστηκε σχεδόν όλη η 
κοινότητα. Επέστρεψαν μόνο 187. Ποσοστό 
εξόντωσης 91%.

Ρόδος
23 και 25 Ιουλίου 1944: Αναχωρεί το πλοίο 
με τους 1.900 Εβραίους της Ρόδου και της 
Κω για το μεγαλύτερο σε διάρκεια καταγε-
γραμμένο ταξίδι. Μεταφέρονται στο Χαϊδάρι 
κι από εκεί, στα τέλη Αυγούστου, στο Άου-
σβιτς. Η τελευταία εκτόπιση. Επέστρεψαν 
200. Ποσοστό εξόντωσης 89%.

Στην Αθήνα και στη Λάρισα τα ποσοστά εξό-
ντωσης είναι μικρότερα, γιατί πολλοί εντά-
χθηκαν στον ΕΛΑΣ, στα βουνά, και σώθηκαν 
– από τους 30.000 του ΕΛΑΣ, οι 1.000 ήταν 
Εβραίοι, ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ιστορικό 
ντοκουμέντο που λίγοι γνωρίζουν.

Το θαύμα της Ζακύνθου
Οι 250 περίπου Εβραίοι της Ζακύνθου σώ-
θηκαν όλοι, δεν εκτοπίστηκε κανένας, γιατί 
ο μητροπολίτης, ο δήμαρχος και οι κάτοικοι 
του νησιού τούς προστάτεψαν και τους 
έκρυψαν, με κίνδυνο της ζωής τους βέβαια.
.

Οι Φλώρα Μοντιάνο, Ούγκο Φρανσές, Ραούλ Σαπόρτα, Λόλα Άντζελ είχαν μεταφερθεί στο Μπέργκεν-Μπέλσεν.  Πριν από το Ολοκαύτωμα, στην Ελλάδα ζούσαν 70.000 Εβραίοι. 
Σήμερα, δεν ξεπερνούν τους 5.500, εκ των οποίων οι 3.500 ζουν στην Αθήνα. 

Η εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη. «Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη επαφή, μετά θα είναι η κινούμενη ιστορία ή ο λόγος. 
Θέλω να φτιάξω και ένα βιβλίο με φωτογραφίες και κείμενα από τις ιστορίες τους».

Στον τοίχο οι αναμνήσεις-εικόνες της φρίκης. Ο Γιεούντα 
Σαπόρτα κρατούνταν στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. 
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ξικομανείς, μετανάστες. Ήθελα να δω πώς 
φέρονται οι άνθρωποι όταν τους δίνεις ένα 
σπίτι. Ήταν μαγικό, το κρατάγανε όλοι αγκα-
λιά και δεν ήθελαν να το δώσουν πίσω! Η 
στέγη πάνω από το κεφάλι μας, αυτό που 
όλοι θέλουμε, ένα σπιτικό. Κάτι που είχαν 
στερηθεί οι περισσότεροι. Και τους έπεισα 
να φωτογραφηθούν, χωρίς κανένα πρό-
βλημα, όλοι. Έκανα μια σχετική έκθεση στο 
Βeton7 και ένα λεύκωμα από τις Εκδόσεις 
«Καπόν». Μέσα, λοιπόν, στον αστικό ιστό 
θεώρησα ότι υπάρχει χώρος και για επιζώ-
ντες, ότι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη έχει 
υποστεί και αυτό, δεν έχει μόνο μετανάστες, 
άστεγους κ.λπ., αλλά και επιζώντες από το 
Ολοκαύτωμα, κάτι που είναι δηλαδή η ευ-
ρωπαϊκή ιστορία. Έτσι, μετά, επικεντρώθη-
κα μόνο εκεί, γιατί αυτοί με ενδιέφεραν σ’ 
αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου.
Γιατί τοποθετείς τα σπιτάκια σου μέσα 
στα πορτρέτα;
Ένιωθα την ανάγκη να τα δέσω αυτά τα δύο 
σαν μια γέφυρα ιστορικού ντοκουμέντου 
και τέχνης. Αυτούς τους ανθρώπους τους 
έχουν ήδη φωτογραφίσει πολλοί, δεν είναι 

ότι προσθέτω κάτι καινούριο. Σκέφτηκα να 
κάνω κάτι πιο ποιητικό κάτι πιο εικαστικό 
και συμβολικό. Με το σπίτι γεφυρώνεται 
το χάσμα, πάμε πίσω στην παιδική ηλικία, 
στην εστία, εκεί που αυτοί οι άνθρωποι 
μεγαλώσανε με όλη την ευτυχία, τα μέλη 
της οικογένειας, τη θαλπωρή, και αυτό το 
έχασαν, ενώ πολλοί δεν το ξαναβρήκαν στο 
γυρισμό, είχε καταληφθεί το σπίτι τους, ήταν 
πολύ δύσκολα χρόνια. Οι διασωθέντες επέ-
στρεψαν μόνοι τους, σχεδόν χωρίς γονείς, 
αδέρφια, έχοντας χάσει και την περιουσία 
τους, τα υλικά αγαθά, και τους συγγενείς 
τους. Γι’ αυτό πήρα το συμβολικό αρχέτυπο 
του σπιτιού, το σχήμα που κάθε παιδάκι ζω-

γραφίζει, το σπίτι με τη στέγη και την καμι-
νάδα, και το έβαλα κοντά τους, ώστε να τους 
δώσω μια εστία, να μαλακώσω τον πόνο 
τους. Και να δημιουργηθεί και η σχέση με-
ταξύ μας – πολλούς δεν τους ήξερα, κι έτσι 
με το κομμάτι το δικό μου άρχισε και μια 
συνομιλία άλλου τύπου, για την καινούρια 
οικογένεια που έφτιαξαν. Οι περισσότεροι 
παντρεύτηκαν αμέσως και έκαναν μεγάλες 
οικογένειες, με πολλά παιδιά, εγγόνια, δι-
σέγγονα. Αφοσιωθήκανε στη ζωή με μανία.
Σε κάποια πορτρέτα, ωστόσο, δεν 
εμπεριέχονται σπίτια σου.
Πρόκειται για εκείνους, τους τυχερούς της 
υπόθεσης, που στάλθηκαν στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και όχι εξόντωσης Μπέρ-
γκεν-Μπέλσεν στη Γερμανία, χάρη στις 
ηρωικές προσπάθειες του τότε ισπανού 
πρόξενου της Αθήνας Sebastian de Romero 
Radigales. Είναι Εβραίοι Σεφαραδίτες, οι 
πρόγονοι των οποίων είχαν εκδιωχθεί από 
την Ισπανία τον 15ο αιώνα και οι περισσό-
τεροι από αυτούς είχαν εγκατασταθεί στη 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ένα διάταγμα 
του 1930, απέκτησαν το δικαίωμα να έχουν 

ισπανικό διαβατήριο, και έτσι ο πρόξενος 
κατάφερε να καθυστερήσει την εκτόπιση, 
ώστε, τελικά, αντί να πάνε στο Άουσβιτς και 
να καούν, να μεταφερθούν στο Μπέργκεν- 
Μπέλσεν για έξι μήνες. Κατόπιν, τους πήγαν 
στην Ισπανία, μετά στην Καζαμπλάνκα σε 
ένα αμερικάνικο στρατόπεδο, ακολούθησε 
η Βρετανική Παλαιστίνη και, όταν τέλειωσε 
ο πόλεμος, αποφάσισε ο καθένας πού ήθε-
λε να πάει. Διασώθηκαν όλοι – γι’ αυτό δεν 
τους έβαλα κάποιο σπίτι, αφού δεν έχασαν 
μέλη της οικογένειάς τους. Τους φωτογρά-
φισα με τα έγγραφα με τα οποία διασώ-
θηκαν. Αυτή είναι η πιο μαλακή πλευρά, η 
άλλη είναι τρομακτικά σκληρή.    
Ένιωσες ότι έχουν κάποιο κοινό όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι; 

Προσπάθησα να τους ρωτήσω με ποιον 
τρόπο σώθηκαν. Δεν ήξεραν ούτε αυτοί, 
μου έλεγαν ο Θεός με έσωσε, ή έγινε ένα 
θαύμα, ήμουνα τυχερός-ή, ήταν η μοίρα 
μου έτσι. Δεν ξέρουν πώς επέλεξαν τον 
διπλανό τους για θάνατο και όχι εκείνους. 
Αυτό που είδα εγώ στους διασωθέντες ήταν 
μια τρομακτική ψυχική δύναμη και η απο-
φασιστικότητα να ζήσουν και να συνεχίσουν 
τη ζωή, να μην παραδώσουν τα όπλα. Είναι 
άτομα με πολύ ισχυρή θέληση και τρομερές 
προσωπικότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
σε «πιάνει» το όπλο ή ο θάλαμος. Κατά την 
άποψή μου, είναι μικρές χαραμάδες που 
ανοίγουν και συμβαίνουν θαύματα. Στο 
Άουσβιτς δολοφονήθηκαν 1.100.000 άν-
θρωποι, από τους οποίους οι 900.000 ήταν 
Εβραίοι. Όταν μπήκε ο σοβιετικός στρατός, 
βρήκε 7.000 σκελετωμένους ζωντανούς 
νεκρούς. Γιατί επιβίωσαν αυτοί οι 7.000; Δεν 
πρόλαβαν να τους σκοτώσουν; Ήταν πιο δυ-
νατοί από τους υπόλοιπους; Τύχη; Όλα μαζί. 
Αυτοί οι σκελετοί, λοιπόν, έγιναν ξανά άν-
θρωποι, έκλεισαν τα μάτια, το στόμα, κλει-
δώσανε στο ντουλάπι πολλά πράγματα και 
αποφάσισαν να συνεχίσουν. Για μένα, αυτό 
είναι ένα τρομακτικά μεγάλο μάθημα. Είναι 
ένας ύμνος στη ζωή.   n

*«Η έκθεση της Άρτεμις Αλκαλάη «Έλληνες Εβραίοι επι-
ζώντες από το Ολοκαύτωμα. Μια εικαστική αφήγηση» πα-
ρουσιάζεται στο Ινστιτούτο Θερβάντες, Μητροπόλεως 23, 
τηλ. 210 3634117, έως τις 19 Μαρτίου. Είσοδος ελεύθερη. 
www.alkalay.com.
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στην παιδική ηλικία, στην 
εστία, εκεί που αυτοί οι 

άνθρωποι μεγαλώσανε με 
όλη την ευτυχία».

Το ιστορικό  
της εξόντωσης
Πριν από το Ολοκαύτωμα, ζούσαν στην Ελ-
λάδα 70.000 Εβραίοι, τώρα έχουν απομείνει 
περίπου 5.500 – οι 3.500 ζουν στην Αθήνα,  
1.000 στη Θεσσαλονίκη και γύρω στους 500 
σε άλλες κοινότητες. 

Θεσσαλονίκη
14 Μαρτίου-2 Αυγούστου 1943: Σε συνολικά 
19 σιδηροδρομικές αποστολές εκτοπίζονται 
περίπου 56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. 
Προορισμός το στρατόπεδο Άουσβιτς- 
Μπιρκενάου, στην Πολωνία. Από αυτούς 
θα επιστρέψουν περίπου 1.950. Ποσοστό 
εξόντωσης 96%. 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
23-25 Μαρτίου 1944: Συλλαμβάνονται οι 
Εβραίοι των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέ-
βεζας, των Τρικάλων και της Χαλκίδας.
Τρίκαλα: Από 520 άτομα επέστρεψαν 360. 
Ποσοστό εξόντωσης 31%.
Ιωάννινα: Η κοινότητα υπέστη σχεδόν 
ολοσχερή καταστροφή. Από πληθυσμό 
1.850 Εβραίων επέστρεψαν 163. Ποσοστό 
εξόντωσης 91%.
Πρέβεζα: Επέστρεψαν μόνο 15 από τη 
μικρή κοινότητα των 250 ατόμων. Ποσοστό 
εξόντωσης 94%.
Άρτα: Από 384 άτομα επέστρεψαν 60. Ποσο-
στό εξόντωσης 84%.
Χαλκίδα: Από 325 άτομα επέστρεψαν 170. 
Ποσοστό εξόντωσης 48%.

Κέρκυρα
9 Ιουνίου 1944: Συλλαμβάνονται και 
εκτοπίζονται στο Άουσβιτς οι 2.000 Εβραίοι 
της Κέρκυρας. Αφανίστηκε σχεδόν όλη η 
κοινότητα. Επέστρεψαν μόνο 187. Ποσοστό 
εξόντωσης 91%.

Ρόδος
23 και 25 Ιουλίου 1944: Αναχωρεί το πλοίο 
με τους 1.900 Εβραίους της Ρόδου και της 
Κω για το μεγαλύτερο σε διάρκεια καταγε-
γραμμένο ταξίδι. Μεταφέρονται στο Χαϊδάρι 
κι από εκεί, στα τέλη Αυγούστου, στο Άου-
σβιτς. Η τελευταία εκτόπιση. Επέστρεψαν 
200. Ποσοστό εξόντωσης 89%.

Στην Αθήνα και στη Λάρισα τα ποσοστά εξό-
ντωσης είναι μικρότερα, γιατί πολλοί εντά-
χθηκαν στον ΕΛΑΣ, στα βουνά, και σώθηκαν 
– από τους 30.000 του ΕΛΑΣ, οι 1.000 ήταν 
Εβραίοι, ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ιστορικό 
ντοκουμέντο που λίγοι γνωρίζουν.

Το θαύμα της Ζακύνθου
Οι 250 περίπου Εβραίοι της Ζακύνθου σώ-
θηκαν όλοι, δεν εκτοπίστηκε κανένας, γιατί 
ο μητροπολίτης, ο δήμαρχος και οι κάτοικοι 
του νησιού τούς προστάτεψαν και τους 
έκρυψαν, με κίνδυνο της ζωής τους βέβαια.
.

Οι Φλώρα Μοντιάνο, Ούγκο Φρανσές, Ραούλ Σαπόρτα, Λόλα Άντζελ είχαν μεταφερθεί στο Μπέργκεν-Μπέλσεν.  Πριν από το Ολοκαύτωμα, στην Ελλάδα ζούσαν 70.000 Εβραίοι. 
Σήμερα, δεν ξεπερνούν τους 5.500, εκ των οποίων οι 3.500 ζουν στην Αθήνα. 

Η εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη. «Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη επαφή, μετά θα είναι η κινούμενη ιστορία ή ο λόγος. 
Θέλω να φτιάξω και ένα βιβλίο με φωτογραφίες και κείμενα από τις ιστορίες τους».
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