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Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2022 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 

 
Συνέντευξη τύπου για την συναυλία της  Κ.Ο.Θ. με τον Gil Shaham 

 
για την ‘Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος’ 

 
 
 
Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης  συνέντευξη τύπου  με αφορμή την συναυλία 
που συνδιοργανώνει η ΙΚΘ, η ΚΟΘ και ο ΟΜΜΘ με αφορμή την συναυλία της  ΚΟΘ με τον Gil Shaham για 
την ‘Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος’ στην οποία παρέστησαν οι Πρόεδροι του ΟΜΜΘ κ. 
Βασίλης Γάκης, της ΙΚΘ  κ.  Δαυίδ Σαλτιέλ και του ΕΤΟΣ κ. Στάθης Γεωργιάδης  
 
Ο Προέδρος του ΟΜΜΘ κ Βασίλης Γάκης επισήμανε ότι  
 
«…Το πέπλο σιγής δεν πρέπει να καλύψει τα πάντα.  Γιατί η σιωπή είναι μια ηθική χρεοκοπία η οποία όχι 
μόνο «βαραίνει» συνειδήσεις, αλλά ενισχύει τις προσπάθειες εκείνων που επιχειρούν στοχευμένα να 
διαστρεβλώσουν την αλήθεια.  
 
Εμείς, ως Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα αναδείξουμε όπως αρμόζει την ιστορική μνήμη του 
Ολοκαυτώματος. 
 
Θα την προσεγγίσουμε μέσω της Τέχνης και θα την προβάλλουμε στο κοινό όπως πράξαμε με τη 
γενοκτονία των Αρμενίων, όπως θα πράξουμε και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή. 
 
Βλέπετε, η χώρα μας μας έχει ζήσει την τραγωδία δυο Γενοκτονιών. Των Ελλήνων του Πόντου των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας και των Εβραίων συμπολιτών μας…».  
 
Ο Πρόεδρος της IΚΘ κ Δαυίδ Σαλτιέλ μεταξύ των άλλων τόνισε ότι:  
 
«….Στην Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, τιμούμε 

τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, μεταξύ των οποίων 67.000 Έλληνες Εβραίοι 

50.000 από τους οποίους Θεσσαλονικείς.  
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Σε περιστάσεις όπως αυτή, τέτοιες συνεργασίες πολιτισμού αναδεικνύουν, με όχημα τις νότες έργων 

μεγάλων δημιουργών της μουσικής, τη σημασία που πρέπει να  δείχνουμε καθημερινά σε θέματα 

αλληλεγγύης, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, όπως και της προάσπισης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων…. » 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΤΟΣ κ Στάθης Γεωργιάδης σημείωσε ότι:  

 

H 27η Ιανουαρίου εκτός από Εθνική Ημέρα Μνήμης είναι και μέρα περισυλλογής. Πρέπει να είναι μια μέρα 

διαρκής υπόμνησης ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Έχω στη μνήμη μου πολλές ιστορίες από τις 

διηγήσεις του Χάιντς Κούνιο  που επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων και ξέρω πόσο σημαντική είναι 

η μνήμη και πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα της Ημέρας. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΟΘ συνεργάζεται πάλι με την 

ΙΚΘ και τον ΟΜΜΘ για μια σημαντική συναυλία με ένα εξέχοντα σολίστα…» 

 
Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΚΟΘ  κ. Ζώη Τσόκανου με την σειρά της ανέφερε στο σημείωμα της ότι : 
 
Ευχή όλων μας είναι να βάλουμε ένα λιθαράκι με τη μουσική μας την Κυριακή στη διατήρηση της μνήμης 
όσων έχασαν τη ζωή τους στα κολαστήρια και να μην επιτρέψουμε να επαναληφθεί ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ μία τέτοια 
φρικαλεότητα.  
 
«…Μέσα από το σύντομο πρόγραμμα που της συναυλίας επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε διάφορα 
συναισθήματα και συνδέσεις στο νου των ακροατών με αυτή την επέτειο και τα πολλαπλά της μηνύματα.  
 
Το Αντάτζιο του Μπάρμπερ είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο γιατί δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο 
με τα ανεβοκατεβάσματά του που οδηγούν σε μία πνευματική ανύψωση.  
 
Το Κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν είναι ένας μικρός μουσικός κόσμος από μόνος του. Το πληρέστερο 
έργο του σχετικού ρεπερτορίου και το μοναδικό του είδους που έγραψε ο Μπετόβεν, ο οποίος στοχάζεται 
πάνω σε έννοιες όπως ο Έρωτας, η Ελευθερία και η Δημοκρατία…». 
 
Οι αναλυτικές τοποθετήσεις τους επισυνάπτονται  
 
 
Υπενθυμίζουμε ότι η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν για την ‘Εθνική Ημέρα Μνήμης 
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος’ αφιερωματική συναυλία με 
καλεσμένο έναν τους σπουδαιότερους βιολιστές των ημερών μας, τον βιρτουόζο Gil Shaham, ο οποίος 
συμπράττει με την Κ.Ο.Θ. υπό τη μουσική διεύθυνση της καλλιτεχνικής της διευθύντριας Ζωής Τσόκανου.  
 
Το πρόγραμμα ξεκινά με τον Ψαλμό 22 που ερμηνεύει στα Ισπανοεβραϊκά η υψίφωνος Μαριάντζελα 
Χατζησταματίου και ακολουθεί το καθηλωτικό ‘Αντάτζιο για έγχορδα’ του Μπάρμπερ, το δημοφιλέστερο 
αμερικανικό συμφωνικό έργο, που σκορπά ευλαβικά γαλήνη και μακαριότητα προκαλώντας μία αίσθηση 
ανύψωσης στον ουρανό. 
 
Ο Gil Shaham ερμηνεύει το μεγαλειώδες ‘Κοντσέρτο για βιολί’ του Μπετόβεν, το σημαντικότερο ίσως έργο 
αυτού του είδους. Ένα πνευματώδες δημιούργημα του κορυφαίου συνθέτη που προσθέτει λυρισμό στις 
υψηλές δεξιοτεχνικές προσκλήσεις για να εκφράσει υψηλά ιδανικά και να στοχαστεί πάνω στον Έρωτα, 
την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. 
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Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022 
ώρα 20:00 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
 
 
Διεύθυνση ορχήστρας: Ζωή Τσόκανου 
Βιολί: Gil Shaham 
Υψίφωνος: Μαριάντζελα Χατζησταματίου 
 
Πρόγραμμα: 
Ψαλμός 22 (Ισπανοεβραϊκά)  
Σάμιουελ Μπάρμπερ (1910-1981): Αντάτζιο για έγχορδα, έργο 11     
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): Κοντσέρτο για βιολί σε ρε μείζονα, έργο 61 
 
 
Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου  
Πληροφορίες: www.tsso.gr 
 
 
Έναρξη ηλεκτρονικής διάθεσης δελτίων εισόδου 
Δευτέρα 24/1, ώρα 9:00 
από το www.tsso.gr 
 
Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ. 
Λ. Νίκης 73 
Τηλ. 2310236990 
Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00 
 
Πληροφορίες για το κοινό: 
 
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
www.jct.gr 
 
Κ.Ο.Θ. 
www.tsso.gr 
Facebook @thessalonikistatesymphonyorchestra 
Youtube @TheTsso 
Instagram @tssoofficial 
Twitter @ThesOrchestra 
 

Ο.Μ.Μ.Θ. 
www.tch.gr 
Facebook @MegaroMousikisThessalonikis 
Youtube @Thessaloniki Concert Hall Organization 
Instagram @Megarosalonica 
Twitter @MegaroSalonica 

http://www.jct.gr/
http://www.tsso.gr/
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Συναυλία Covid Free 

Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο χώρο: 
  
- Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
- Πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο, με ισχύ έως 90 ημέρες 
μετά από αυτόν  

Συνδυαστικά με 
- Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου 
να διενεργηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπείας 
  
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής 
συσκευής του θεατή, που σαρώνονται ηλεκτρονικά στην είσοδο μέσω ειδικής εφαρμογής. 
Οι παραπάνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν και ανηλίκους, δώδεκα (12) ετών και άνω. 

Οι ανήλικοι θεατές έξι (6) έως δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, 
ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του υπ. αριθμ. 1 
σχετικού. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα. 
 

Τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Υποχρεωτική η 
χρήση μάσκας. 

 
 
 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Aegean Airlines 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ.Ο.Θ.: ΕΡΤ, ΕΡΤ3, Γ’ Πρόγραμμα, 958 FM, 102 FM, TV100, FM100, Atlas TV, 
Καθημερινή, Χρώμα 105.8 fm, Κοσμοράδιο, Cityportal, gr4you, Έκτακτα Νέα, ελculture 

 


