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3 Tο Oλοκαύτωμα 
του Eλληνικού και του 

Eυρωπαϊκού Eβραϊσμού 
The Holocaust of 

the Greek and European 
Jews 4
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Πρόγραμμα

Το Ολοκαύτωμα του ελληνικού 
και ευρωπαϊκού εβραϊσμού

20–30.1
→ Έκθεση τεκμηρίων  και 
βιβλίων στο Αναγνωστήριο του 
Πύργου Βιβλίων στον 2ο όροφο
της ΕΒΕ

20–30.1
09:00–21:00
→ Συνεχής προβολή των 
ντοκιμαντέρ Συναγωνιστής 
(Ντάβιντ Γαβριηλίδης) 
& Το Τραγούδι της Ζωής 
(Τώνης Λυκουρέσης) στην 
Aίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
1 (113)  στο ισόγειο της ΕΒΕ 

20.1, 24.1
19:00
→ Προβολή της ταινίας 
τού Αντρέ Σίνγκερ Θα πέσει
 η νύχτα στην Αίθουσα Πύργου 
Βιβλίων στο ισόγειο  της ΕΒΕ

21.1
12:00
→ Προβολή της ταινίας τού 
Κλωντ Λανζμάν Shoah στην 
Αίθουσα Πύργου Βιβλίων στο 
ισόγειο  της ΕΒΕ

27.1
19:30
→ Κεντρική Εκδήλωση για την 
Διεθνή Ημέρα Μνήμης των 
Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
στην Αίθουσα Πύργου Βιβλίων 
στο ισόγειο  της ΕΒΕ

28.1
17:00 –18:10
→ Συναυλία Wiegala, μουσική 
από τα ναζιστικά στρατόπεδα.
Στην Αίθουσα Χορωδίας  
της Εθνικής Λυρικής Σκήνης

↓ 
20–30.1 2018
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Programme

Τhe Ηolocaust of the Greek 
and European Jews 

20–30.1
→ Display of banners 
& books in the 2nd floor Book 
Castle Reading Room 

20–30.1
09:00–21:00
→ Screening loop of the 
documentaries Synagonistis 
(David Gavriilidis) & The Song 
of Life (Tonis Lykouresis) in the 
Multifunctional Room 1 (113)
at the NLG  ground Floor

20, 24.1
19:00
→ Screening of Andre Singer’s 
film Night will fall in the Book 
Castle Room at the NLG 
ground floor

21.1
12:00
→ Screening of Claude 
Lanzmann’s film Shoah  
in  the Book Castle Room  
at the NLG  ground floor

27.1
19:30
→ Main Event for the 
International Holocaust 
Remembrance Day,  in the Book 
Castle Room at the NLG 
ground floor

28.1
17:00 – 18:10 
→ Concert: Wiegala, Music from 
the Nazi  concentration camps.
Ιn the Chorus Rehearsal Room
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1 Μια περιοδεύουσα 
έκθεση του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος
2 A travelling 
exhibition by the 
Jewish Museum of 
Greece

Έκθεση 1 Το Ολοκαύτωμα 
των Ελλήνων Εβραίων, 
1941–44. Προσωπικές 
Μαρτυρίες Exhibition 2 The 
Holocaust of Greek 
Jews, 1941–44. Personal 
Testimonies

↓ 
20–30.1
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Η έκθεση αυτή του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος (ΕΜΕ)  στο-
χεύει στην πολύπλευρη παρου-
σίαση των τραγικών γεγονότων 
της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, με έμφαση στον διωγμό 
των Ελλήνων Εβραίων. Διερευ-
νά, στο μέτρο του δυνατού, τα 
κύρια γεγονότα του πολέμου που 
σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα 
καθώς και τις περιστάσεις μέσα 
στις οποίες εκτυλίχθηκε ο συστη-
ματικός διωγμός και εκτοπισμός 
των Εβραίων της Ελλάδας. Η 
έκθεση αντλεί υλικό κυρίως από 
τα σχετικά αρχεία και τις συλ-
λογές του ΕΜΕ και αποτελεί 
προϊόν διαρκούς έρευνας και 
επεξεργασίας. Έχει εμπλουτιστεί 
με  προσωπικές ιστορίες ανθρώ-
πων που έζησαν από διαφορετική 
σκοπιά, θέση, ιδιότητα ή και τύχη 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 
Ολοκαύτωμα. Κάποιοι υπήρξαν 
όμηροι στρατοπέδων ή κρυμμένα 
παιδιά, άλλοι αγωνιστές της Αντί-
στασης. Υπάρχουν βέβαια και 
ιστορίες ορισμένων σωτήρων. Οι 
μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών 
εντάσσονται στο συγκεκριμένο 
ιστορικό πλαίσιο και προσπαθούν 
να μεταφέρουν στον επισκέπτη το 
κλίμα της εποχής, τις δυσκολίες 
και τα διλήμματα που αντιμετώ-
πισαν ή ακόμα και τις αποφάσεις 
ζωής ή θανάτου που κλήθηκαν 
να πάρουν, χωρίς απαραίτητα 
να γνωρίζουν το βάρος της κάθε 
απόφασης. Θεωρούμε την έκθεση 
αυτή  αφετηρία για να κατανοή-
σουμε καλύτερα τη σημασία του 
Ολοκαυτώματος για μας σήμερα 
αλλά και για να αναμετρηθούμε 
με τα μεγάλα ηθικά ερωτήματα 
που μας θέτει.

This exhibition organized by the 
Jewish Museum of Greece (JMG) 
aims at presenting multiple 
perspectives on the World War 
II tragedy, emphasizing on the 
persecution of Jews in Greece.  
It investigates, as far as possible, 
the major events of the war 
related to the Holocaust as 
well as the circumstances 
under which the methodical 
persecution and displacement 
of Greek Jews took place. 
The exhibition is a product 
of constant investigation and 
scrutinizing, based mainly on 
relevant archives and the JMG 
collections. It is interspersed 
with personal stories of people 
who experienced World War 
II and the Holocaust from 
different perspectives, positions, 
backgrounds or even fate. 
Some were concentration camp 
hostages or hidden children, 
others were Resistance fighters. 
Some stories of Jewish saviors 
are also included. In the broader 
context of the exhibition, 
testimonies are included in 
a specific historical context 
aiming to convey the climate of 
those times, the difficulties, the 
dilemmas people faced and even 
life or death decisions they had 
to make, ignoring in many cases 
the importance of each decision. 
We consider this exhibition as a 
starting point for perceiving the 
significance of the Holocaust 
today as well as for confronting 
the great moral issues it poses.

21:0009:00–
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↓ 
20–30.1

1 Μια έκθεση από 
τις συλλογές της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος
2 An exhibition from 
the Collections of the 
National Library of 
Greece

Έκθεση 1 Το Ολοκαύτωμα 
των Ελλήνων Εβραίων, 
1941–44. Προσωπικές 
Μαρτυρίες Exhibition 2 The 
Holocaust of Greek 
Jews, 1941–44. Personal 
Testimonies
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Παράλληλα με την έκθεση 
φωτογραφικού υλικού του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος 
(ΕΜΕ), προτείνουμε και μια 
μικρή έκθεση βιβλίου. Η διεθνής 
βιβλιογραφία για το Ολοκαύτω-
μα είναι τεράστια και αυξάνεται 
διαρκώς. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν κυκλοφορήσει και στα 
ελληνικά αρκετά σημαντικά 
βιβλία σχετικώς, πρωτότυπα ή 
μεταφρασμένα. Στη μικρή αυτή 
έκθεση επιλέξαμε να περιορι-
στούμε σε βιβλία, από τη συλλο-
γή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος, με μαρτυρίες Ελλήνων 
Εβραίων που επέζησαν.

Along with the photograph 
exhibition of the Jewish Museum 
of Greece, we organize a 
small book exhibition. The 
international bibliography 
referring to the Holocaust is 
huge and is constantly being 
extended. In Greece many 
books, original or translated, 
have been also published in the 
last few years. In this exhibition 
we have opted to focus on 
books, from the collection of 
the National Library of Greece, 
containing testimonies of Greek 
Jews who survived.

21:0009:00–
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Ντοκιμαντέρ 1 Συναγωνιστής: 
Έλληνες Εβραίοι  
στην Εθνική Αντίσταση  
του Ντάβιντ Γαβριηλίδη  
Documentary 2 Synagonistis:  
Greek Jews in the 
National Resistance  
by David Gavriilidis

↓ 
20–30.1

1  Ένα ντοκιμαντέρ 
του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος
2 A documentary 
film by the Jewish  
Museum 
of Greece (JMG)
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Προβολή: 
Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων 1 (113)
Ημερομηνίες:
Σαβ. 20.1 – Τρ. 30.1.2018

Για τη δημιουργία αυτού του 
ντοκυμαντέρ αξιοποιήθηκαν 
οι 17 από τις συνολικά 25 
βιντεοσκοπημένες προφορικές 
μαρτυρίες ανδρών και 
γυναικών, από διάφορες 
εβραϊκές κοινότητες της 
χώρας, που συμμετείχαν 
στην Εθνική Αντίσταση. Οι 
μαρτυρίες καταγράφηκαν 
μέσα σε διάρκεια πέντε 
ετών και αποτελούν σήμερα 
κομμάτι του Αρχείου 
Προφορικής Ιστορίας του 
ΕΜΕ. Ο σκηνοθέτης Ντάβιντ 
Γαβριηλίδης δημιούργησε ένα 
ψηφιδωτό αφηγήσεων που 
παρακολουθούν τη δύσκολη 
όσο και συναρπαστική διαδρομή 
των Εβραίων αγωνιστών κατά 
την Εθνική Αντίσταση: την 
απόδραση από τα γκέτο, την 
έξοδο στο βουνό, τις κακουχίες, 
την αλληλεγγύη και τις σκληρές 
μάχες που οι περισσότεροι από 
αυτούς έδωσαν, εναντίον των 
κατοχικών στρατευμάτων, ως 
αντάρτες.  Ο Συναγωνιστής  
καταγράφει εξομολογήσεις 
ανθρώπων που, ενώ δεν 
βρέθηκαν ποτέ στον ίδιο 
χώρο, συνομιλούν  πάντα tως 
συναγωνιστές.

Film Screening:
NLG Multifunctional 
Room 1 (113) 
Dates:
Sat. 20.1 – Tue. 30.1.2018

17 out of 25 audiovisual 
testimonies of men and 
women from various Jewish 
communities of Greece who 
joined the National Resistance 
were used to make this 
documentary. It took 5 years to 
collect these testimonies and 
today they are a part of JMG's 
Oral History Archive. Director 
David Gavriilidis created a 
mosaic narrative  following 
the difficult but exciting path 
that many Jewish fighters took 
during the Greek Resistance: 
the escape from the ghetto to 
the mountains, the suffering, 
the solidarity and the tough 
guerilla battles most of them 
fought against the occupying 
forces. Synagonistis captures 
confessions of people who 
always talk to each other as 
comrades, although they never 
met each other.

21:0009:00–
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Ντοκιμαντέρ  Το Τραγούδι  
της Ζωής του Τώνη 
Λυκουρέση  
Documentary  Song of Life  
by Tonis Lykouresis

↓ 
20–30.1
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Προβολή: 
Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων 1 (113) 
Ημερομηνίες:
Σαβ. 20.1 – Τρ. 30.1.2018

Ο Τώνης Λυκουρέσης στο 
ντοκιμαντέρ Το Τραγούδι της 
Ζωής καταγράφει την ιστορία 
της διάσωσης ολόκληρης της 
εβραϊκής κοινότητας (275 ψυχές) 
της ιδιαίτερης πατρίδας του, 
της Ζακύνθου. Το γεγονός 
αυτό είναι μοναδικό σε όλη 
την Ευρώπη. Ο συνδυασμός 
πολυετούς έρευνας και 
προσωπικού ενδιαφέροντος 
οδήγησε σε ένα συγκινητικό 
κινηματογραφικό μάθημα 
αλληλεγγύης, ανιδιοτελούς 
προσφοράς, αγάπης και 
ευγνωμοσύνης. 

Film Screening:
NLG Multifunctional 
Room 1 (113) 
Dates:
Sat. 20.1 – Tue. 30.1.2018

In his documentary, The Song of 
Life, Tonis Lykouresis chronicles 
the rescue of the entire Jewish 
community (275 people) in his 
hometown, Zakynthos. This is 
an incident unprecedented all 
across Europe. Multi-annual 
research and his personal 
interest have led to a moving 
cinematic lesson of solidarity, 
selfless aid, love and gratitude. 

21:0009:00–
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Αγγλία/ ΗΠΑ/ Ισραήλ/ 
Δανία
2014, 75´

Παραγωγή:
Sally Angel, Brett Ratner

Αφηγήτρια:
Helena Bonham Carter

Αφηγητής:
Jasper Britton: «German 
Concentration Camps 
Factual Survey»

Εκτέλεση παραγωγής:
Richard Melman, James 
Packer, 
Stephen Frears

Σενάριο:
Lynette Singer

Διεύθυνση 
φωτογραφίας:

Richard Blanshard
Μοντάζ: 

Arik Lahav–Leibovich, 
Stephen Miller

Μουσική σύνθεση: 
Nicholas Singer

UK/ USA/ Israel/ 
Denmark
2014, 75´

Written by:
Lynette Singer

Narrated by:
Helena Bonham Carter
Jasper Britton («German 
Concentration Camps 
Factual Survey») 

Production:
Sally Angel, Brett Ratner

Executive producers:
Richard Melman,  
James Packer, 
Stephen Frears

Cinematography:
Richard Blanshard

Editing:
Arik Lahav–Leibovich, 
Stephen Miller

Music: 
Nicholas Singer

Προβολή ταινίας  Θα πέσει  
η νύχτα του Αντρέ 
Σίνγκερ Film Screening  Νight will 
Fall by Andre Singer

↓ 
20, 24.1
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Προβολή: 
Αίθουσα Πύργου Βιβλίων
Ημερομηνίες:
Σαβ. 20 και Τετ. 24.1.2018

Όταν οι βρετανικές, σοβιετικές 
και αμερικανικές δυνάμεις 
απελευθέρωσαν τους 
φυλακισμένους στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης το 
1945, ο στρατός και οι εικονολήπτες 
των «Επικαίρων» κατέγραψαν 
τις φρικιαστικές εικόνες με τις 
οποίες ήρθαν αντιμέτωποι. 
Αργότερα, ο Σίντνεϊ Μπέρνσταϊν 
του Υπουργείου Πληροφοριών 
της βρετανικής κυβέρνησης και 
η ομάδα του, μεταξύ των οποίων 
ο σκηνοθέτης Άλφρεντ Χίτσκοκ, 
επεξεργάστηκαν το φιλμικό υλικό, 
πραγματοποιώντας παράλληλα 
γυρίσματα στο Μπέργκεν–
Μπέλσεν, το Νταχάου και το 
Άουσβιτς, για να δημιουργήσουν 
μια επώδυνη ταινία με τίτλο 
Γερμανικά Στρατόπεδα 
Συγκέντρωσης – Πραγματική 
Έρευνα. Το ντοκιμαντέρ Θα 
πέσει η νύχτα αποκαλύπτει την 
ανείπωτη ιστορία του ντοκιμαντέρ 
του 1945. Το Θα πέσει η νύχτα 
αντιπαραθέτει πρωτογενές υλικό 
και σκηνές από το ντοκιμαντέρ 
του 1945 με μαρτυρίες από τους 
επιζώντες, τους στρατιώτες που 
τους απελευθέρωσαν και τους 
σκηνοθέτες που κατέγραψαν 
αυτές τις φρικτές εικόνες. Παρά 
την καλλιτεχνική γνησιότητα του 
ντοκιμαντέρ του 1945 και τη χρήση 
του πιο καθηλωτικού φιλμικού 
υλικού που τραβήχτηκε ποτέ σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης, το 
έργο του Μπέρνσταϊν και των 
υπολοίπων δεν προβλήθηκε ποτέ.

Film Screening:
Book Castle Room
Dates:
Sat. 20 and Wed. 24.1.2018

When British, Soviet and 
American forces liberated the 
prisoners of the concentration 
run by the Nazis in 1945, the 
armed forces along with combat 
cameramen filmed the gruesome 
scenes they faced. Many years 
later, Sidney Bernstein, a British 
government official, with his 
team, in which Alfred Hitchcock 
was participating, edited these 
films and at the same time shot 
new scenes in Bergen-Belsen, 
Dachau and Auschwitch in order 
to create a painful film entitled 
German Concentration Camps 
Factual Survey. Night will Fall is a 
documentary film that chronicles 
the making of this deeply 
touching 1945 documentary.  
It displays historic footage from 
the 1945 documentary, with 
recent interviews with survivors, 
liberators as well as with the 
directors who filmed these 
horrific scenes. Despite the 
artistic authenticity of the 1945 
documentary and the usage 
of the most affecting material 
that has ever been filmed in a 
concentration camp, the work  
of Bernstein and his colleagues 
was never been screened.
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Προβολή ταινίας  Shoah του 
Κλωντ Λανζμάν Film 

Screening  Shoah by Claude 
Lanzmann

↓ 
21.1

Shoah (1985)
Γαλλία 
Σκηνοθεσία: 

Κλωντ Λανζμάν
Διάρκεια: 613΄ 

Shoah (1985)
France
Directed by: 

Claude Lanzmann
Duration: 613΄
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Προβολή: 
Αίθουσα Πύργου Βιβλίων 
Ημέρα
Σαβ. 20.1.2018

Το ντοκιμαντέρ του Claude 
Lanzmann είναι χωρίς αμφιβολία 
το συγκλονιστικότερο μέχρι 
τώρα κινηματογραφικό έργο 
για την εξόντωση των Εβραίων 
από τους Γερμανούς ναζί και 
τους συνεργάτες τους. Η ταινία 
έχει ως αφετηρία την ιδέα ότι 
το ακραία αποτρόπαιο δεν 
εικονίζεται. Πώς να κάνεις 
εικόνα τον θάνατο στους 
θαλάμους αερίων; Αποτελείται 
λοιπόν από μαρτυρίες Εβραίων 
που επέζησαν, ναζί που 
εργάστηκαν για την άψογη 
πραγματοποίηση της εξόντωσης, 
και άλλων συγκαιρινών.

Film Screening:
Book Castle Room
Date:
Sat. 20.1.2018

Claude Lanzmann's 
documentary is beyond all doubt 
the most shocking film ever 
made about the extermination 
of the Jewish people by the 
Nazis and their collaborators. 
The film is based on the idea 
that it is impossible to depict 
the utterly gruesome. In what 
way could anyone capture 
the process of dying in a gas 
chamber? It is therefore made 
up by testimonies of Jewish 
survivors, Nazis who worked 
towards the full implementation 
of the extermination, and other 
contemporaries.
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Κεντρική εκδήλωση  Διεθνής 
Ημέρα Μνήμης 
των Θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος Main event  
International Holocaust 
Remembrance Day 

↓ 
27.1

1
Ομιλία: 

Σταύρος Ζουμπουλάκης, 
Πρόεδρος  
του Εφορευτικού 
Συμβουλίου της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  
 
2

Προβολή ταινίας: 
Νύχτα και Καταχνιά 
(1956) 
του Αλαίν Ρεναί  
 
3

Μουσική: 
Ρωμανιώτικοι ύμνοι 
και τραγούδια. 

Tραγούδι:
Μάρκος Μπαττίνος 

Kιθάρα:
Σάκης Νεγρίν

Βιολί:
Θοδωρής Λυκουρόπουλος

1
Address by:

Stavros Zoumboulakis, 
President of the 
Supervisory Council  
of the National Library 
of Greece

2
Screening:

Nuit et Brouillard (1956) 
a film by Alain Resnais

3
Music:

Romaniote hymns 
and songs.

Vocals:
Marcos Battinos

Guitar:
Sakis Negrin

Violin:
Theodoris  
Lykouropoulos
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Αίθουσα Πύργου Βιβλίων  
στο ισόγειο της ΕΒΕ 

Το ντοκιμαντέρ Νύχτα και 
καταχνιά του Αλαίν Ρεναί 
οφείλει τον τίτλο του στο 
όνομα που έδιναν οι ναζί στους 
εκτοπισμένους στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης (Nacht und Nebel, 
NN, από την ονομασία του 
διατάγματος της 7ης Δεκεμβρίου 
1941), που ήθελαν να σκεπάσουν 
με λήθη και καταχνιά τη 
μοίρα τους. Το ντοκιμαντέρ 
αποτυπώνει τη γνώση που 
είχαμε για τα στρατόπεδα την 
εποχή εκείνη, η οποία βεβαίως 
έχει έκτοτε και εμπλουτιστεί και 
αλλάξει. Η ταινία προβλήθηκε 
στο φεστιβάλ Καννών αλλά, 
κατόπιν πιέσεως της Γερμανίας, 
εκτός διαγωνισμού. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το κείμενο 
του Ζαν Καιρόλ, Γάλλου 
αντιστασιακού που επέζησε 
από το Μαουτχάουζεν, το 
μετέφρασε, στη γερμανική 
βερσιόν της ταινίας, ο μεγάλος 
ποιητής Πάουλ Τσέλαν.

Book Castle Room
NLG ground Floor

The title of Alain Resnais’ 
documentary film Nuit et 
Brouillard was inspired by 
the nickname given to the 
concentration camp prisoners 
by the Nazis (Nacht und Nebel, 
NN, the codename for a directive 
issued in December 7, 1941), so 
that nobody would ever find out 
what had become of them. The 
film shows what was known of 
the concentration camps back 
then, which  of course has been 
enriched and changed in the 
meantime. It was featured at 
the Cannes Film Festival, but 
out of competition, after the 
German government demanded 
its withdrawal. It is important 
to note that the film’s script, 
written by Jean Cayrol, a member 
of the French Resistance and 
a Mauthausen survivor, was 
translated for the German edition 
by the great poet Paul Celan.
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Συναυλία Wiegala: Μουσική 
από τα ναζιστικά 
στρατόπεδα Concert  
Wiegala: Music from 
the Nazi concentration 
camps  

↓ 
28.1

1
Βίκτωρ Ούλμαν (1898–1944), 
Σονάτα για πιάνο 
αρ. 6, έργο 49:
Πιάνο: 

Βίκυ Στυλιανού 

2
Ίλσε Βέμπερ (1903–1944),  
Παιδικά Τραγούδια 
Σαξόφωνο:

Guido de Flaviis 
Βιολόνε/Βιέλα:
Δημήτρης Τίγκας 

Νέι: 
Αχιλλέας Τίγκας 

Φωνή:
Αναστασία Κότσαλη

Περιορισμένος αριθμός 
θέσεων. Eίσοδος ελεύθερη με 
δελτία προτεραιότητας, τα 
οποία θα διανέμονται δύο 
ώρες πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης από 
τα ταμεία της ΕΛΣ.

1
Viktor Ullmann 
(1898–1944), 
Piano Sonata No. 6,  
Op. 49: 
Piano: 

Vicky Stylianou 

2
Ilse Weber (1903–1944), 
Children’s Songs 
Saxophone:

Guido de Flaviis 
Violone/fiddle:
Dimitris Tigas

Ney:
Achilleas Tigas

Vocals:
Anastasia Kotsali

Limited number of seats.
Free admission with priority 
vouchers which will be 
distributed two hours  
before the scheduled  
start time at the GNO  
Box Office.
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Xώρος:
Αίθουσα Χορωδίας ΕΛΣ 
Διάρκεια: 1:10'

1 Ο συνθέτης Βίκτωρ Ούλμαν 
γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά 
του 1898 από γονείς εβραϊκής 
καταγωγής, που είχαν ασπαστεί 
τον καθολικισμό πριν από 
τη γέννησή του. Το 1942 
συνελήφθη και κλείστηκε στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης της 
Τερεζίν, όπου λόγω των ειδικών 
συνθηκών εξακολούθησε να 
συνθέτει. Το 1944 μεταφέρθηκε 
στο στρατόπεδο του 
Άουσβιτς–Μπίρκεναου, όπου 
δολοφονήθηκε στους θαλάμους 
αερίων. Το δημιουργικό του έργο 
περιλαμβάνει συνθέσεις κάθε 
είδους συμφωνίες: κοντσέρτα, 
χορωδιακά έργα, όπερες, 
τραγούδια και έργα μουσικής 
δωματίου. 

2 Aφιέρωμα στην ποιήτρια και 
συνθέτιδα Ίλσε Βέμπερ. Γερμανο-
εβραϊκής καταγωγής, παρέμεινε 
έγκλειστη στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Τερεζίν για δύο 
χρόνια, ως νυχτερινή νοσοκόμα 
του στρατοπέδου. Κατέληξε 
να συνδεθεί ιδιαίτερα με τα 
μικρά παιδιά για τα οποία 
έγραφε και συνέθετε. Μέσα 
στις ναΐφ φόρμες τις οποίες 
«έντυνε» με την ευαίσθητη 
λυρική φωνή της, φρόντιζε 
να κρύβει τη σπαραχτική 
αλήθεια της καθημερινότητας 
των παιδιών στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, καθώς τους 
ψιθύριζε λεπταίσθητες μελωδίες 
ελευθερίας.

Venue:
Choir Rehearsal Room, GNO
Duration: 1:10'

1 The composer Victor Ullman 
was born on New Year’s Day 
1898. Both his parents were 
from families of Jewish descent, 
but had converted to Roman 
Catholicism before Viktor's birth. 
In 1942 he was arrested and 
held in Terezin concentration 
camp where, because of the 
particular circumstances, he 
kept composing. In 1944 he 
was transferred to Auschwitz–
Birkenau concentration camp, 
where he perished in the gas 
chambers. His creative work 
includes compositions of many 
kinds: symphonies, concerts, 
choral works, operas, songs and 
chamber music pieces.

2 A tribute to poet and 
songwriter Ilse Weber. Being of 
German-Jewish descent, she 
remained imprisoned in the 
Terezin concentration camp for 
two years, working as a night 
nurse. She composed poems 
and songs for children as she 
became deeply attached to them. 
In her lullaby–like songs, she tried 
to disguise the heartbreaking 
reality of the concentration camp, 
whispering delicate melodies  
of freedom in her sentimental, 
lyric voice.


