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Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Συναυλία: Την Κυριακή θα 
ακουστεί μια ξεχασμένη παρτιτούρα 
στη συναυλία «Ποτέ Ξανά» της Κρατι
κής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για τα 
θύματα του Ολοκαυτώματος. Σελ. 14
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«Ποτέ ξανά» για τα θύματα των ναζί
Συναυλία της ΚΟΘ την Κυριακή με ομιλία του Μαρκ Μαζάουερ και μια άρια που μετέγραψε άγνωστος Ελληνας Εβραίος

Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

«Almas tyernas y puras/ Keri- 
das y regaladas» θα τραγουδή
σει η υψίφωνοε Μαριάντζελα 
Χατζησταματίου στην 80ή επε- 
τειακή εκδήλωση τηε Ισραηλιτι- 
κήε Κοινότηταε Θεσσαλονίκηε 
την ερχόμενη Κυριακή - ημέρα 
Μνήμηε Ελλήνων Μαρτύρων 
και Ηρώων του Ολοκαυτώμα- 
tos. Είναι οι στίχοι στα λαντίνο 
από μια άρια για τιε «τρυφερέε 
και καθαρέε ψυχέε» που ανα
δύθηκαν στουε ουρανούε, έναε 
θρήνοε τηε Θεσσαλονίκηε για 
τουε δικούε τηε ανθρώπουε που 
έχασε στα ναζιστικά στρατόπεδα 
του θανάτου. Η παρτιτούρα τηε 
τρίλεπτηε άριαε, ξεχασμένη και 
θαμμένη για περισσότερο από 
70 χρόνια στα ιστορικά αρχεία 
τηε Ισραηλινήε Κοινότηταε Θεσ
σαλονίκηε, ανακαλύφθηκε πρό
σφατα από την ιστορικό Ρίκα 
Μπενβενίστε για να μελετηθεί 
στη συνέχεια από τη δρα μου- 
σικολογίαε Χρύσα Σκαρλάτου.

Οι στίχοι τηε γραμμένοι στην 
εβραιοϊσπανική γλώσσα (λαντί
νο) των σεφαραδιτών Εβραίων 
τηε Θεσσαλονίκηε, από άγνω
στο στίχου ργό πάνω στη μουσι
κή τηε γνωστήε άριαε «Ombra 
mai fu» από την όπερα «Ξέρξηε» 
του Γκέοργκ Φ. Χέντελ (1685- 
1759), αναφέρονται προφανώε 
στα θύματα του Ολοκαυτώμα- 
τοε. Την άρια, σύμφωνα με την 
έρευνα, ερμήνευσε για πρώτη, 
και μοναδική ίσωε, φορά ο τε- 
νόροε και τότε καθηγητήε του 
Εθνικού Ωδείου Αθηνών Κώσταε 
Λιόνταε (Κοζάνη 1903 - Βιέννη 
1953) στιε 2 Μαΐου 1954 σε εκ
δήλωση τηε Ισραηλιτικήε Κοι- 
νότηταε Θεσσαλονίκηε για το 
Γιομ Α Σοά, συνοδεία στο αρμό
νιο τηε συζύγου του, υψιφώνου 
Πιρόσκα Λιόντα.

Οι νέοι στίχοι, εξηγεί η μου- 
σικολόγοε Χρύσα Σκαρλάτου, 
αντικαθιστούν το πρωτότυπο 
κείμενο του Νικολό Μινάτο στη 
γνωστή άρια του «Ξέρξη». Στο 
κείμενο «Amas Tyernas y pura8» 
τηε Θεσσαλονίκηε, ο άγνωστοε 
δημιουργόε διατηρεί το επίθετο 
«τρυφερόε» στον πρώτο στίχο του 
ρετσιτατίβου μόνο που αντί για τα 
«φύλλα» αναφέρεται στιε «ψυχέε».

Οι στίχοι είναι μια επίκληση: 
«Κεραυνοί και αστραπέε ποτέ ξα
νά να μη διαταράξουν την πο
λύτιμη ησυχία σαε, να μη σαε

Τα τραγούδια που γράφτηκαν στο Αουσβπς έχουν στην πλειονότητά τους ελληνικό στίχο, καθώς τραγουδώντας στη γλώσσα της πατρίδας δήλωναν την ελλη
νική τους ταυτότητα. Τα περισσότερα περιγράφουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, ενώ ορισμένα με σαρκασμό την ωμή πραγματικότητα.

Η άρια είναι προσευχή 
για τους «πατέρες, 
τους αδελφούς, 
τις μητέρες, πλάσματα 
που στις φλόγες 
σάς ανάλωσαν».

βεβηλώσουν περτσσότερεε βάρ- 
βαρεε πράξετε». Η άρια είναι προ
σευχή για τουε «πατέρεε, τουε 
αδελφούε, ττε μητέρεε, πλάσμα
τα που στιε φλόγεε σάε ανάλω
σαν», όπωε λένε οι στίχοι, με σα- 
φείε αναφορέε στο επταήμερο 
πένθοε και στο Καντίε - την κα
θημερινή δοξαστική προσευχή 
που ψάλλεται και στιε κηδείεε 
από τουε πενθούντεε Εβραίουε.

Την ερχόμενη Κυριακή, η τρί
λεπτη άρια θα ακουστεί για πρώ-

Η χαμένη παρτιτούρα 
αποτελεί έναν 
από τους θησαυρούς 
της άγνωστης και ανε
ξερεύνητης μουσικής 
των Ελλήνων Εβραίων.

τη φορά στον 21ο στην αφιερω- 
ματτκή συναυλία «Ποτέ ξανά» 
τηε Κρατικήε Ορχήστραε Θεσ
σαλονίκηε στο Μέγαρο Μουσι- 
κήε με ένα πρόγραμμα το οποίο, 
όπωε επισημαίνει ο νέσε καλλι- 
τεχνικόε διευθυντήε τηε ΚΟΘ, 
Σίμοε Παπάναε, «χτίστηκε για να 
καταπραΰνει και να αποφορτίσει 
το βάροε τηε τραγωδίαε» στην 
οποία θα αναφερθεί ο Βρετανόε 
ιστορικόε και συγγραφέαε Μαρκ 
Μαζάουερ με την ομιλία του «80
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Η παρτιτούρα ήταν ξεχασμένη και θαμμένη για περισσότερο από 70 χρόνια 
στα ιστορικά αρχεία της Ισραηλινής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

χρόνια μετά: Ενθυμούμενοι τη 
Θεσσαλονίκη το 1943». Τα έρ
γα των Τζβι Αβνί (1927) [Prayer 
(«Tefillah»)] για έγχορδα, Λέο- 
ναρντ Μπερνστάτν [Nocturne 
(«Halil») για ορχήστρα δωματίου 
και σάλο φλάουτο] και Μπραμε 
(συμφωνία αρ. 3 σε φα μείζο- 
να, έργο 90) υπό τη διεύθυνση 
του Yoav Talmi έχουν επιλεγεί 
για ένα «συναισθηματικό ταξί
δι, φόρο τιμήε στουε Εβραίουε 
τηε πόληε μαε».

Τραγούδια του Αουσβιτς
Η χαμένη παρτιτούρα απο

τελεί έναν από τουε θησαυρούε 
τηε άγνωστηε και ανεξερεύνη- 
τηε μουστκήε των Ελλήνων 
Εβραίων με την οποία ασχολεί- 
ται η Μαριάντζελα Χατζησταμα- 
τίου εδώ και έξι χρόνια. Πρώτοε 
καρπόε τηε έρευναε ήταν ο δί- 
σκοε «Αγνωστοι μουστκοί θη
σαυροί των Ελλήνων Εβραίων» 
ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει 
δεύτερη συλλογή με τίτλο «Τρα
γούδια του ολοκαυτώματοε των 
Ελλήνων Εβραίων». Περιλαμβά
νει 16 άγνωστα και ανέκδοτα 
τραγούδια που είχαν γραφτεί 
την περίοδο 1942-1943 σταγκέ- 
το τηε Θεσσαλονίκηε και στα 
στρατόπεδα του Αουσβιτε. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι οι στί
χοι των τραγουδιών στην πλει
ονότητά τουε είναι γραμμένοι 
στα ελληνικά. Τραγουδώνταε 
στη γλώσσα τηε πατρίδαε, δήλω
ναν την ελληνική τουε ταυτότη
τα. Τα περισσότερα, εξηγεί η κ. 
Χατζησταματίου, περιγράφουν 
τιε δύσκολεε συνθήκεε διαβίω- 
σηε, την τραγική τουε κατάστα
ση, ορισμένα με σαρκασμό την 
ωμή πραγματικότητα. Κάποια, 
καθαρά πατριωτικά, έχουν σα
φή αναφορά στην πατρίδα: «Εί
μαι γνήσιοε και τπστόε Ρωμιόε». 
Ενα εμβατήριο από την περίοδο 
τηε αντίστασηε με αλλαγμένουε 
στίχουε αναπτέρωνε το ηθικό 
τουε στο Αουσβιτε. «Ετσι είναι 
η ζωή κορίτσια/ κάντε υπομο
νή θα βγούμε από το Αουσβιτε» 
είναι οι στίχοι ενόε ακόμη τρα
γουδιού σε μελωδία τηε εποχήε 
του πολέμου, ενώ πάνω στο ρε
μπέτικο τραγούδι του Μάρκου 
Βαμβακάρη πάτησαν οι στίχοι 
που έγραψαν και τραγουδούσαν 
Ελληνεε στα στρατόπεδα: «Θεσ
σαλονίκη μου γλυκιά πατρίδα 
δοξασμένη/ αχ, πότε θ’ άρθει 
ο καιρόε να ζούμε ενωμένοι».
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