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Το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική
Πινακοθήκη Καρδίτσας τα εγκαίνια της έκθεσης «Άουσβιτς - ενάντια στη λήθη» που
περιλαμβάνει φωτογραφίες των Αδριανού Λέκκα και Ρούλας Σιλιντζή.
Η έκθεση αυτή χάρη και στο ιδιαίτερο θέμα της κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών
συμπολιτών, φίλων της πινακοθήκης, της εκπαίδευσης, της τέχνης, αλλά και της ιστορίας.
Παρόντες από την μεριά του Δήμου Καρδίτσας ήταν ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΚ κ. Ιωάννης
Ρόβας και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στέφανος Θεολόγης και Σωκράτης
Παππάς.

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσάκος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη μεγάλη και
δύσκολη ιστορία του Άουσβιτς, των φυλετικών διακρίσεων και των πολέμων. Ευχαρίστησε
τους δύο καλλιτέχνες που με την τέχνη και τις φωτογραφίες τους μας επιτρέπουν να
γίνουμε κοινωνοί της και να την παρακολουθήσουμε κι εμείς.

Με το χαιρετισμό της η Βουλευτής κυρία Ασημίνα Σκόνδρα εστίασε επίσης στο
Άουσβιτς, την ιστορία και την σημασία του. Εξέφρασε τη γνώμη ότι όλα αυτά μπορούμε να
τα ανιχνεύσουμε μέσα από την συγκεκριμένη έκθεση και για τον λόγο αυτό ευχαρίστησε και
η ίδια τους καλλιτέχνες για τη δουλειά τους.

Από την μεριά τους οι δύο φωτογράφοι, ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή και την
πινακοθήκη για τη δυνατότητα να δείξουν στην Καρδίτσα αυτή τη δουλειά τους,
αποσπάσματα από την οποία έχουν ήδη παρουσιαστεί στη Λάρισα (στο Δημοτικό Θέατρο
ΟΥΗΛ, 2016 και στο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ - Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, 2017).
Μίλησαν με πολλή συγκίνηση για τη συγκλονιστική εμπειρία των ταξιδιών τους στο
Άουσβιτς. Οι φωτογραφίες που επέλεξαν προέρχονται κυρίως από το 2ο ταξίδι τους και τις
συνδύασαν με φωτογραφίες εποχής που σχετίζονται με τον διωγμό των Εβραίων, την
ιστορία και τη λειτουργία του συγκεκριμένου στρατοπέδου συγκέντρωσης. Στην ξενάγησή
τους που ακολούθησε με πολλή παραστατικότατα και βιωματικές λεπτομέρειες μύησαν
τους επισκέπτες στη συγκεκριμένη εμπειρία.

Αυτοδίδακτοι και ερασιτέχνες, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, ασχολούνται με τη φωτογραφία
πολύ εντατικά τα τελευταία χρόνια. Ο Αδριανός Λέκκας είναι γιατρός και η Ρούλα Σιλιντζή
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εκπαιδευτικός. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος μιας φωτογραφικής
ενότητας που αποτελείται από περίπου 120 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 2015.
Πρόκειται για αποσπάσματα από μια φωτογραφική περιήγηση στο Άουσβιτς, το γνωστό
στρατόπεδο συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας με τη βαριά ιστορία.

Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει έως την 30η Νοεμβρίου 2019. Σε όλη της τη διάρκεια θα
πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για σχολικές και άλλες ομάδες. Για τα σχολεία θα
υλοποιηθούν και εκπαιδευτικά προγράμματα για το Δημοτικό (τις μεγάλες τάξεις) και το
Γυμνάσιο - Λύκειο. Είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Β. Τζέλλα & Βασιαρδάνη, 43100 –Καρδίτσα, 24410 79982 & 24410 79119, pinakothiki@di
moskarditsas.gov.gr
ώρες λειτουργίας: Τρίτη & Παρασκευή: 9:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00Τετάρτη, Πέμπτη &
Σάββατο: 8:00 - 14:00, Κυριακή & Δευτέρα: κλειστά
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