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ΑΧΤΙΔΕΣ ΦΩΤΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

«Αχτίδες φωτός εισέβαλαν
μες στο σκοτάδι...»
Dalia Rabikovitch, The Complete Poems So Far,
Hakibbutz Hameuchad, Tελ Αβίβ, 1995

Εβραία με χάρτινο τσαλακωμένο κίτρινο άστρο, το οποίο την καταδεικνύει
ως Εβραία∙ φωτογραφήθηκε από Γερμανό στρατιώτη στο γκέτο του Κούτνο,
Πολωνία 1941
Getty Images

Το γκέτο του Κούτνο δημιουργήθηκε στον λασπωμένο εξωτερικό περίβολο
αυτού που ήταν κάποτε μια βιομηχανία ζάχαρης. Οι Γερμανοί στοίβαξαν περίπου
7.000 Εβραίους σε αυτόν τον περίβολο, αναγκάζοντάς τους να ζουν άστεγοι,
σε κτήρια χωρίς οροφή και σε αυτοσχέδιες καλύβες φτιαγμένες από έπιπλα
και τυχαία αντικείμενα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων του Κούτνο δολοφονήθηκε κατά τη
διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Το Ολοκαύτωμα ήταν ένα ιστορικό γεγογός
ενορχηστρωμένων
πράξεων
κτηνωδίας
και
δολοφονιών από τους Ναζί και τους συνεργούς
τους κατά του εβραϊκού λαού. Σε αυτή την έκθεση,
επιχειρούμε να αποκαλύψουμε την ανθρώπινη ιστορία
και να δημιουργήσουμε έναν χώρο για να ακουστεί
η μοναδική φωνή των γυναικών, αναδεικνύοντας τις
απαντήσεις και τις δικές τους πράξεις απέναντι στις
καταστάσεις που αντιμετώπισαν.
Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Εβραίες γυναίκες
–όπως και οι αντίστοιχες Χριστιανές– ζούσαν σε μια
κοινωνία εν πολλοίς συντηρητική και πατριαρχική.
Eπομένως, οι περισσότερες δεν συμμετείχαν στην
ηγετική ομάδα που ήταν επιφορτισμένη με την
καθοδήγηση της εβραϊκής κοινότητας κατά τη διάρκεια
του Ολοκαυτώματος. Αντ΄ αυτού, οι Εβραίες γυναίκες
ανέλαβαν τον οικογενειακό ρόλο που αφορούσε στην
επιβεβαίωση της «επιθυμίας για ζωή» – την επιβίωση
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου, πολλοί Εβραίοι
άνδρες επιστρατεύτηκαν για καταναγκαστική εργασία
ή διέφυγαν προς τα ανατολικά. Αργότερα, κάποιοι
προσπάθησαν να διαφύγουν στα δάση και πολλοί άλλοι
εκτελέστηκαν. Ως εκ τούτου, αμέτρητες γυναίκες
έμειναν μόνες έχοντας υπό την προστασία τους
παιδιά και ηλικιωμένους, ομάδες που αποτέλεσαν το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των γκέτο κατά
τα μεταγενέστερα στάδια του πολέμου. Ακόμα κι
όταν οι άνδρες παρέμειναν με τις οικογένειές τους,
η αδυναμία τους να τις να παρέχουν τα προς το ζην,
συχνά τους διέλυε ψυχολογικά και κατέστρεφε
τον παραδοσιακό τους ρόλο ως επικεφαλής των
οικογενειών τους. Συνεπώς, οι γυναίκες αναλάμβαναν
καθήκοντα εξασφάλισης της τροφής και διασφάλισης
του ελάχιστου επιπέδου λειτουργικότητας της
οικογένειας παρά την τραγική τους κατάσταση. Οι
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γυναίκες συχνά ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για τις
ομάδες εκείνες του πληθυσμού που είχαν ανάγκη.
Ως επί το πλείστον, φρόντιζαν τον εαυτό τους
μόνο όταν υπήρχε απόλυτη ανάγκη, λειτουργώντας
μάλλον ενστικτωδώς, παρά σε συνέπεια με την
προσωπικότητά τους.
Η ψυχολογική σύνδεση γυναικών και παιδιών, τόσο
από τον περίγυρο όσο και από τις ίδιες τις γυναίκες,
έγινε η κινητήρια δύναμη για την επιβίωσή τους,
ταυτόχρονα όμως τους οδήγησε στην εξολόθρευση.
Γυναίκες που επιβίωσαν της εκστρατείας εξόντωσης
και έγιναν μέρος του συστήματος καταναγκαστικής
εργασίας των Ναζί, εισήλθαν στον κόσμο των
στρατοπέδων. Εκεί, συνήθως σε στρατόπεδα
προορισμένα
αποκλειστικά
για
γυναίκες,
επιχείρησαν να αποκαταστήσουν την εσωτερική
τους ταυτότητα, αφού αποστερήθηκαν κάθε στοιχείο
ατομικότητας, οικογένειας και κουλτούρας. Σε
αυτά τα στρατόπεδα, οι γυναίκες προσπάθησαν να
επιβιώσουν δημιουργώντας ανθρώπινες σχέσεις
με άλλες γυναίκες σε αυτό που ονομάστηκε
“εναλλακτικές οικογένειες”. Ο δεσμός που τους
ένωνε ήταν η λαχτάρα για ζωή, πάση θυσία.
Οι γυναίκες στο Ολοκαύτωμα επικέντρωναν το
μυαλό τους σε ένα μέρος που τους αποστερούσε
το μυαλό∙ και επιδείκνυαν αξιοθαύμαστη δύναμη
σε ένα μέρος που τους αποστερούσε τη δύναμή
τους. Σε ένα μέρος όπου το ίδιο το δικαίωμα στη
ζωή αφαιρέθηκε βίαια από τις γυναίκες και τις
οικογένειές τους, αντιμετώπισαν τον θάνατο με
σθένος και νοηματοδότησαν κάθε επιπλέον λεπτό
της ζωής τους.
Είναι οι φωνές αυτών των γυναικών που θέλουμε να
ακουστούν και των οποίων τις ιστορίες επιθυμούμε
να αφηγηθούμε.
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Αυτή η έκθεση είναι μια προσαρμογή της έκθεσης «Αχτίδες
φωτός», την οποία επιμελήθηκε η Γεουντίτ Ίνμπαρ και η οποία
παρουσιάστηκε στο Γιαντ Βασέμ.
Η έκθεση είναι μια παραγωγή του Τμήματος Περιοδευουσών
Εκθέσεων, Tμήμα Μουσείων, Γιαντ Βασέμ.
Γραφικό σχέδιο: Τμήμα Πληροφορίας-Τεχνολογίας, Γιαντ Βασέμ
Μετάφραση: Αφροδίτη Σπανού – Σαλονικίδου, Μαριλένα
Πόρακου

SHOAH – ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜ Α
Το Ολοκαύτωμα ήταν μια άνευ προηγουμένου
γενοκτονία, ολική και συστηματική, που διαπράχθηκε
από τη ναζιστική Γερμανία και τους συνεργούς
της, με στόχο την εξολόθρευση από προσώπου γης
των Εβραίων, του πολιτισμού και των παραδόσεών
τους. Πρωταρχικό κίνητρο για το Ολοκαύτωμα ήταν
η αντισημιτική ρατσιστική ιδεολογία των Ναζί.
Ανάμεσα στο 1933 και το 1941, η ναζιστική Γερμανία
ακολούθησε μια πολιτική αυξανόμενων διώξεων, η
οποία αφαίρεσε από τους Εβραίους τα δικαιώματα
και την περιουσία τους, και αργότερα στιγμάτισε
και συγκέντρωσε τους εβραϊκούς πληθυσμούς σε
υπό γερμανική διοίκηση προκαθορισμένους χώρους.
Μέχρι το τέλος του 1941, η πολιτική αυτή είχε
εξελιχθεί σε μια συνολική, συστηματική επιχείρηση
την οποία οι Ναζί ονόμασαν «Η Τελική Λύση του
Εβραϊκού Ζητήματος». Όλες αυτές οι πολιτικές έτυχαν
ευρείας αποδοχής τόσο στη Γερμανία όσο και σε
μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η ναζιστική
Γερμανία προόρισε τους Εβραίους της Ευρώπης, και
σταδιακά ολόκληρου του κόσμου, σε ολική εξόντωση.
Παράλληλα με τη μαζική εξόντωση εκατομμυρίων
διά τυφεκισμού, εκατομμύρια Εβραίοι από όλη
την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν και εκτοπίστηκαν
με φορτηγά-τρένα στα στρατόπεδα εξόντωσης –
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις οποίες οι Εβραίοι
θανατώνονταν στους θαλάμους αερίων. Καθ’ όλη
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Φωτογραφία που στάλθηκε από το ανατολικό μέτωπο, από έναν Γερμανό
στρατιώτη.
Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας αναγράφεται: «Εβραίοι υπό δίωξη,
Ιβανγκορόντ, Ουκρανία, 1942»
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, USA

τη διάρκεια της διαδικασίας της καταγραφής, της
επιβίβασης στα τρένα και της εκτόπισης, οι Γερμανοί
εξαπάτησαν τα θύματα ως προς τον πραγματικό σκοπό
του ταξιδιού τους.
Μέχρι το τέλος του πολέμου το 1945, περίπου έξι
εκατομμύρια Εβραίοι είχαν δολοφονηθεί.

Το Γιαντ Βασέμ ιδρύθηκε το 1953 ως το Παγκόσμιο Κέντρο για τη διαφύλαξη της μνήμης, την τεκμηρίωση, την
έρευνα και την εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος. Ως το ζωντανό μνημείο των Εβραίων για το Ολοκαύτωμα, το
Γιαντ Βασέμ διαφυλάττει τη μνήμη του παρελθόντος και μεταλαμπαδεύει τα νοήματά του στις επόμενες γενιές.

Α ΓΑ Π Η
H αγάπη ήταν ένα καταφύγιο και μία νησίδα ασφαλείας σε έναν χαώδη
κόσμο
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Η συντροφικότητα και η οικογένεια αποτελούν τη
βάση της ανθρώπινης κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια
του Ολοκαυτώματος, καθώς ολόκληρος ο κόσμος
κατέρρεε, η συντροφικότητα και η οικογένεια ήταν
σχεδόν το μοναδικό καταφύγιο.
Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι θα έφερνε η επόμενη
στιγμή, πόσο μάλλον η επόμενη μέρα. Ως συνέπεια
αυτού, πάσχιζαν να δημιουργήσουν δομές που θα
τους έδιναν την ψευδαίσθηση της σταθερότητας.
Οι άνθρωποι ερωτεύονταν στα πιο απίθανα μέρη∙
παντρεύονταν, παρόλο που δεν ήξεραν αν θα
κατάφερναν να επιβιώσουν ατομικά ή μαζί, πόσο
μάλλον να δημιουργήσουν μια συζυγική φωλιά.
Ένιωθαν την ανάγκη να επισημοποιήσουν τις
σχέσεις τους, μερικές φορές ως προστασία
εναντίον της εκτόπισης προς τα ανατολικά
και άλλες φορές λόγω της επιθυμίας τους να
εκτοπιστούν μαζί. Ταυτοχρόνως, υπήρχαν και
«ελεύθερα» ζευγαρώματα – σύντομες, προσωρινές
και ανεπίσημες μυστικές συναντήσεις. Αυτές
προέκυπταν ως μέσο για την εξασφάλιση χρημάτων,
τροφίμων, ζωής.
Σε άλλες περιπτώσεις, εξέφραζαν την ψυχολογική
ανάγκη για ζεστασιά και κατανόηση μπροστά στην
εξαθλίωση που τους περιτριγύριζε. Πολλοί ήταν
«απαγορευμένοι έρωτες», που πιθανόν να μην
προέκυπταν ποτέ στον κόσμο που είχε πια χαθεί
ανεπιστρεπτί.
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Γαμήλια γιορτή στο γκέτο του Λοτζ

D

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός
Άουσβιτς-Μπίρκεναου, 1945
Ζινόβιι Τολκάτσεβ

Α ΓΑ Π Η
Μ ΑΡΤΑ ΜΠΥΚ
Νοέμβριος 1941
Προς: Τρούντε Μπυκ
Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη

...Πάνω απ΄όλα, μην ανησυχείς∙ ... και ακόμα
κάτι: παντρεύτηκα∙ για την ακρίβεια, τον
Μάρτιο. Είμαι πολύ χαρούμενη και θα μείνεις
πολύ ικανοποιημένη με τον γαμπρό σου.
Όνομα: Μαριάν Φούρστενμπεργκ, στο Σαμπάκ,
Εβραϊκό Στρατόπεδο Μετανάστευσης, Σερβία∙
Ετών 24∙ Επάγγελμα: μηχανικός αυτοκινήτων,
ηλεκτρολόγος και τεχνικός ραδιοφώνων.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γράψει, καθώς
εργάζεται στις γύρω περιοχές. Πολλούς
χαιρετισμούς και φιλιά
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Η Μάρτα, Βιέννη, Αυστρία 1938
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Το 1939, η Γκέρτρουντ Μπυκ κατάφερε να
εξασφαλίσει αμερικανικές άδειες μετανάστευσης
για την ίδια και τα δύο παιδιά της, τη Μάρτα και
τον Χέρμπερτ. Η δεκαεξάχρονη Μάρτα, ένθερμη
σιωνίστρια, αρνήθηκε να ακολουθήσει. Τον
Νοέμβριο, μετανάστευσε στη γη του Ισραήλ, με
μια ομάδα 1.300 Εβραίων προσφύγων οι οποίοι
κατέβηκαν τον Δούναβη. Έφτασαν μέχρι τη Σερβία,
αλλά όταν δεν μπορούσαν να πάνε παραπέρα,
αποφάσισαν να μείνουν στην πόλη Σαμπάκ.
Η Μάρτα άρχισε να γράφει γράμματα στη μητέρα της
τον Ιανουάριο του 1941. Μετά την κατάληψη της
Σερβίας από τους Γερμανούς, η ομάδα οδηγήθηκε
πίσω από συρματοπλέγματα και υπέστη κακοποίηση
και δολοφονίες. Τον Οκτώβριο του 1941, οι άνδρες
του στρατοπέδου μετακινήθηκαν, δήθεν για δουλειά,
και δολοφονήθηκαν. Ένα μήνα αργότερα, αγνοώντας
την τύχη των ανδρών, η Μάρτα έγραψε στη μητέρα
της ότι τον Μάρτιο είχε παντρευτεί έναν άνδρα από
το στρατόπεδο, ονόματι Μαριάν Φούρστενμπεργκ.
Τον Νοέμβριο του 1941, η Μάρτα επικοινώνησε με
τη μητέρα της για τελευταία φορά.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 1942, ολόκληρη η
ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Μάρτα, είχε
δολοφονηθεί.
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Από τη Μάρτα και τον Μαριάν

D

Γράμμα της Μάρτα προς τη μητέρα και τον αδελφό της

Α ΓΑ Π Η
ΜΙ ΡΙ ΑΜ ΛΙΤΜ ΑΝ
Ήλθε να με επισκεφτεί ο Λέων Λίμπακ, ο φίλος
μου από το Άουσβιτς, και μερικές ημέρες αργότερα
μου έκανε πρόταση γάμου... αλλά την απέρριψα.
Ένιωθα ότι δεν ήμουν έτοιμη να παντρευτώ ακόμα.
Ο Λέων πέρασε όλο το βράδυ καθισμένος δίπλα
μου, περιμένοντάς με να πω «Ναι»... Τελικά, μου
είπε στα ρωσικά: «Τώρα αποχωριζόμαστε∙ δεν θα
ξαναειδωθούμε». Μετά έφυγε. Δεν τον έχω δει από
τότε.
Εκείνη την εποχή έλαβα άλλες πέντε προτάσεις γάμου,
αλλά τις απέρριψα όλες.
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Μίριαμ, Ιταλία, 1945

Η Μίριαμ, γεννημένη το 1923, έλειπε από το σπίτι της
στο Πούστελνικ όταν οι Εβραίοι κάτοικοι του χωριού
εκτοπίστηκαν στην Τρεμπλίνκα και δολοφονήθηκαν.
Πήγε στη Βαρσοβία και στη συνέχεια εντάχθηκε
στους παρτιζάνους.
Μετά τη σύλληψή της, η Μίριαμ εκτοπίστηκε
στο Άουσβιτς, όπου συνάντησε τον Λέων Λίμπακ
Κρύτσμπεργκ.
Ο Λέων, ένας φυλακισμένος στη μονάδα των
Ζοντερκομμάντο (φυλακισμένοι που επιλέγονταν
από τους Ναζί για να εργάζονται στις εγκαταστάσεις
εξόντωσης), έδωσε στη Μίριαμ ρούχα, παπούτσια και
τρόφιμα, τα οποία καταφέρε να εξασφαλίσει λαθραία
γι΄ αυτήν, καθώς και ένα δακτυλίδι που είχε φτιάξει
ειδικά για εκείνη.
Προς το τέλος του πολέμου, η Μίριαμ στάλθηκε σε
πορεία θανάτου και απελευθερώθηκε στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Λέντσινγκ στην Αυστρία.
Η Μίριαμ και ο Λέων ξανασυναντήθηκαν σε
στρατόπεδο εκτοπισμένων, όπου η Μίριαμ
απέρριψε την πρόταση γάμου του.
Το 1945, η Μίριαμ συνάντησε τον Νόα Νέβο, μέλος
της Εβραϊκής Ταξιαρχίας, παντρεύτηκαν και το 1946
το ζεύγος μετανάστευσε στη γη του Ισραήλ.
Η Μίριαμ και ο Λέων δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.
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Δακτυλίδι με κόκκινη καρδιά στο κέντρο, διακοσμημένο με τους αριθμούς
και των δύο που είχαν ως φυλακισμένοι – δώρο από τον Λέων προς την
αγαπημένη του Μίριαμ, στο Άουσβιτς

Μ Η Τ Ρ Ο Τ Η ΤΑ
Η ανάγκη να σώσουν τα παιδιά τους έθεσε τις μητέρες ενώπιον τρομερών
διλημμάτων

Ένα από τα πρωταρχικά διλήμματα που
αντιμετώπισαν οι οικογένειες ήταν πώς να βρουν
κρυψώνες, ειδικά για τα παιδιά και για όσο αυτό
ήταν ακόμα δυνατό. Γνωρίζοντας ότι η πιθανότητα
να μη δουν τα παιδιά τους ποτέ ξανά ήταν μεγάλη,
πολλοί γονείς δεν μπορούσαν να βρουν την ψυχική
δύναμη να κάνουν αυτό το βήμα, εκτός κι αν
αντιλαμβάνονταν ότι διαφορετικά τους περίμενε
βέβαιος θάνατος. Εφόσον κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο
να το αντιληφθούν, πολλοί γονείς δεν παρέδωσαν
τα παιδιά τους σε άλλους ακόμα κι όταν μπορούσαν
να το κάνουν.
Στα γκέτο, οι μητέρες ήταν απασχολημένες με την
καθημερινή επιβίωση, κυρίως με την εξασφάλιση
τροφής και τη διατήρηση της υγιεινής, για να
απομακρύνουν το ενδεχόμενο ασθενειών. Οι έγκυοι
τις περισσότερες φορές εύχονταν να αποβάλουν,
αφού γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να ταΐσουν και
να φροντίσουν τα νεογέννητα, καθώς η υπόλοιπη
οικογένεια επιβίωνε με δυσκολία. Ακόμα κι έτσι
όμως, μερικές φορές η ίδια η πανταχού παρουσία
του θανάτου ενέπνεε στις γυναίκες την επιθυμία
να δημιουργήσουν νέα ζωή.
Οι μητέρες των παιδιών που βρίσκονταν στις ουρές
της «επιλογής», ήταν ίσως οι μόνες στις οποίες
οι δολοφόνοι έδωσαν το δικαίωμα της επιλογής
να πεθάνουν μαζί με τα παιδιά τους. Ακόμα κι
εκεί, ωστόσο, σε στιγμές δύσκολες, που δεν είχαν
προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία, τα παιδιά
απομακρύνονταν μερικές φορές δια της βίας από τα
χέρια των ελάχιστων γυναικών που επιλέγονταν για
μια ζωή σκλαβιάς, και παραδίδονταν σε γιαγιάδες
ή σε κάποιους που βρίσκονταν εκεί δίπλα, και με
τους οποίους οδηγήθηκαν μαζί στον θάνατο.
Μέσα σε όλον αυτόν τον τρόμο και τη βία,
μερικές μητέρες, ωθούμενες από το ένστικτο
της επιβίωσης, πήραν αποφάσεις ή προχώρησαν
σε πράξεις που έρχονταν σε σύγκρουση με τους

αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες που διέπουν
τη σχέση μητέρας-παιδιού. Άλλες μητέρες,
ωστόσο, επέλεξαν να πεθάνουν μαζί με τα παιδιά
τους, μολονότι θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει
διαφορετικά – και αυτή, επίσης, ήταν μια «επιλογή»
όχι πάντοτε κατανοητή σε συνηθισμένους καιρούς.
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Γυναίκες και παιδιά κατά τη διάρκεια της εκτόπισης των Εβραίων του
Συντλόβιετς και της γύρω περιοχής στην Πολωνία, προς το στρατόπεδο
εξόντωσης της Τρεμπλίνκα, 23 Σεπτεμβρίου 1942

Μ Η Τ Ρ Ο Τ Η ΤΑ
ΓΚΕΝ Ι Α ΓΙΟΥΤΖΚΙ
27 Σεπτεμβρίου 1943

Αγαπητή κυρία Μπρόνια,
Είναι τόσο δύσκολο για μένα να σας γράψω...
Κυρία Μπρόνια, σας ικετεύω, φροντίστε τον γιο
μου, να είστε σαν μητέρα του.
Ο Μιχάλ πρέπει να τρώει όσο περισσότερο μπορεί
γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει; Πρέπει να είναι
δυνατός και ικανός να αντέξει μεγάλη
ταλαιπωρία.
Παρακαλώ φροντίστε να ντύνεται ζεστά κι επίσης
να φορά κάλτσες. Δεν μπορώ να γράψω
περισσότερο,
τα δάκρυά μου έχουν στερέψει.
Είθε ο Θεός να σας φυλάει και τους δύο.
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Φιλιά.

Η Γκένια στο Σοσνόβιετς της Πολωνίας, πριν από τον πόλεμο
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Τον Αύγουστο του 1943, το γκέτο του
Σοσνόβιετς διαλύθηκε και ο σύζυγος της
Γκένια, Μπερ (Μπρόνεκ), δολοφονήθηκε. Η
Γκένια και ο γιος της Μιχάλ διέφυγαν στην
«άρεια» πλευρά, όπου η Γκένια κατάφερε να
εξασφαλίσει πλαστές ταυτότητες και για τους
δυό τους. Έδωσε τον Μιχάλ σε μια Πολωνή, την
Μπρόνια, για να τον φροντίζει. Η Γκένια βρήκε
δουλειά ως οικονόμος στο σπίτι ενός Γερμανού
γιατρού. Όταν ο γιατρός έλαβε οδηγίες για
μετεγκατάσταση στη Βιέννη, πήρε μαζί του τη
Γκένια και τον γιο της.
Λίγο αργότερα, η ταυτότητα της Γκένια
αποκαλύφθηκε∙ οδηγήθηκε στη φυλακή και
ο Μιχάλ μπήκε σε ορφανοτροφείο. Όταν η
Γκεστάπο ενημέρωσε τη Γκένια ότι επρόκειτο
σύντομα να την εκτοπίσουν, αποφάσισε να
πάρει μαζί της και τον γιο της, φοβούμενη ότι
το ορφανοτροφείο θα διαλυόταν.
Το 1944 μητέρα και γιος εκτοπίστηκαν στο
Άουσβιτς και δολοφονήθηκαν∙ τα παιδιά στο
ορφανοτροφείο επέζησαν.

(πάνω) Το γράμμα της Γκένια προς την
Μπρόνια, τη γυναίκα που έκρυψε τον γιο της

Η Γκένια και ο Μιχάλ, γκέτο του Σοσνόβιετς, 1941-1942

Μ Η Τ Ρ Ο Τ Η ΤΑ
ΕΣΤΕΡ ΦΡ ΕΝΚΕ Λ
Παρασκευή

Αγαπημένοι μου,
Είμαι στο τρένο. Ο Ρίτσαρντ μου δεν ξέρω τι θα απογίνει.
Είναι ακόμα στο Πιτιβιέρ. Σώστε το παιδί μου, το μικρό
αθώο μωρό μου!!! Πόσο πολύ θα κλαίει. Σώστε τον
Ρίτσαρντ, το αγόρι μου. Δεν μπορώ να γράψω. Η καρδιά
μου, ο Ρίτσαρντ μου, η ψυχή μου είναι πέρα μακριά και
κανείς δεν προστατεύει το δίχρονο παιδί μου.
Να πεθάνω, γρήγορα, ω παιδί μου!
Δώστε μου τον Ρίτσαρντ μου.
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Ο Ρίτσαρντ γεννήθηκε στη Γαλλία το 1940, με γονείς
την Έστερ (Έστα) και τον Νισσάν.
Στις 16-17 Ιουλίου 1942, η γαλλική Αστυνομία έλαβε
διαταγή να συλλάβει γυναίκες και παιδιά άνω των
δεκαέξι ετών. Η Έστερ δεν ήθελε να αφήσει μόνο
του τον γιο της. Η Έστερ και ο Ρίτσαρντ στάλθηκαν
μαζί στο προσωρινό στρατόπεδο συγκέντρωσης
Πιτιβιέρ στη Γαλλία. Περίπου τρεις εβδομάδες
αργότερα, η γαλλική Αστυνομία αποφάσισε να
εκτοπίσει μόνο τις μητέρες στο Άουσβιτς. Τα παιδιά
χωρίστηκαν διά της βίας από αυτές. Ο δίχρονος
Ρίτσαρντ και τα υπόλοιπα παιδιά αφέθηκαν μόνα
τους στο στρατόπεδο.
Στον δρόμο για το Άουσβιτς, η Έστερ έριξε μια κάρτα
από το βαγόνι του τρένου, που απευθυνόταν στους
συγγενείς της, ικετεύοντάς τους να σώσουν το μωρό
της. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, ο Άντολφ
Άιχμαν έδωσε εντολή στη γαλλική Αστυνομία να
στείλουν τα παιδιά στο προσωρινό στρατόπεδο
συγκέντρωσης Ντρανσί και από εκεί στο Άουσβιτς.
Η Έστερ και ο γιος της Ρίτσαρντ δολοφονήθηκαν
στο Άουσβιτς με διαφορά ενός περίπου μήνα.

Κάρτα την οποία έριξε η Έστερ από το τρένο καθοδόν προς το Άουσβιτς και
με την οποία απευθυνόταν στην οικογένειά της στο Παρίσι

Μ Η Τ Ρ Ο Τ Η ΤΑ
ΝΤΙΝ Α ΜΠΟΥ ΧΛΕΡ
Λόμποργκραντ, 15 Απριλίου 1942
Αποστολέας: Μπλάνκα Μπούχλερ
Δωμάτιο Αρ. 42

Αγαπημένο μου κοριτσάκι! Στις 28 αυτού
του μήνα θα είναι τα δεύτερα γενέθλιά
σου. Ο Θεός να σε ευλογεί με χαρά και
υγεία∙ μακάρι να είσαι σύντομα κοντά
στους γονείς σου.
Φιλιά,
Μαμά και Γιαγιά

y
p

N
o

t
o

Η Ντίνα, ετών πέντε, με τη θεία της Μπλάνκα (με στολή παρτιζάνων), μετά
τον πόλεμο
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Η
Ντίνα
γεννήθηκε
στο
Ζάγκρεμπ
της
Γιουγκοσλαβίας, με γονείς τον Ντραγκούτιν και την
Μπλάνκα. Περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της
κατοχής, ο πατέρας της εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης Γιασένοβατς, όπου δολοφονήθηκε. Η
Ντίνα, η μητέρα της και η γιαγιά της στάλθηκαν στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης Λόμποργκραντ. Αφού
η μητέρα της κατάφερε να τη βγάλει λαθραία από
το στρατόπεδο, η Ντίνα οδηγήθηκε στη Μπλάνκα
Φίρστ, ξαδέλφη της μητέρας της.
Έναν χρόνο αργότερα, η μητέρα και η γιαγιά της
Ντίνα δολοφονήθηκαν στο Άουσβιτς.
Τρεις μήνες μετά την άφιξη της Ντίνα στο σπίτι
της Μπλάνκα, η Μπλάνκα την τοποθέτησε σε
μοναστήρι και εντάχθηκε στους παρτιζάνους.
Η Ντίνα οδηγήθηκε σε μια γυναίκα με το όνομα
Ανίτσα Μπέιλιτς, αλλά εκεί δεν της φέρονταν καλά
κι έτσι η Μπλάνκα την παρέδωσε στην οικογένεια
Μπέριτιτς, που τη φρόντιζαν με αφοσίωση και τη
βάπτισαν με το όνομα Μάγια.
Όταν ο πόλεμος τελείωσε, η Μπλάνκα πήρε πίσω
την Ντίνα –παρά την αντίθεση της οικογένειας
Μπέριτιτς– και μετανάστευσαν στη γη του Ισραήλ.
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Χάρτινο σημείωμα που κρέμασε η μητέρα της Ντίνα
Μπλάνκα γύρω από τον λαιμό της θυγατέρας της,
όταν φυγαδεύτηκε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης
Λόμποργκραντ. Στο σημείωμα αναγράφονται το όνομα
της Ντίνα, η ημερομηνία γέννησής της, και τα ονόματα
δύο συγγενών στους οποίους θα έπρεπε το παιδί
να παραδοθεί. Στο πίσω μέρος του σημειώματος, η
Μπλάνκα πρόσθεσε το όνομα και τη διεύθυνση του
παιδίατρου του παιδιού.

Η Μπλάνκα με τη θυγατέρα της
σε βρεφική ηλικία (στο καρότσι)

Η Ντίνα με την Τζίνα Μπέριτιτς

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Οι γυναίκες διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα όσων ήταν πιο
ευάλωτοι από αυτές
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Κατά την περίοδο πριν από το Ολοκαύτωμα, οι
γυναίκες αναλάμβαναν μια σειρά από ρόλους. Οι
περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, ωστόσο,
ήταν νηπιαγωγοί, δασκάλες, καταστηματάρχες,
γκουβερνάντες, μαγείρισσες, μοδίστρες και άλλα
συναφή επαγγέλματα. Αυτό το μοντέλο συνεχίστηκε
και κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος∙ θα
μπορούσε να πει κανείς ότι επεκτάθηκε. Σχεδόν
όλες οι γυναίκες έπρεπε να εργάζονται. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου των γκέτο, πολλές γυναίκες
αναζήτησαν δημόσια λειτουργήματα τα οποία
αφορούσαν στη βοήθεια και τη φροντίδα προς τους
άλλους.
Οι γυναίκες διαχειρίζονταν δημόσιες κουζίνες, ήταν
υπεύθυνες σε σπίτια για παιδιά και έστηναν δίκτυα
για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Προσέφεραν τις
υπήρεσίες τους ως δασκάλες και γκουβερνάντες,
των οποίων οι γονείς είχαν εκτοπιστεί ή είχαν
επιστρατευτεί σε καταναγκαστικά έργα. Εργάζονταν
ως γιατροί και ως νοσοκόμες στα γκέτο, με τους
παρτιζάνους και στα στρατόπεδα.
Οι γυναίκες διακινδύνευαν τη ζωή και την υγεία
τους περιθάλπτοντας ασθενείς με μεταδοτικές
ασθένειες και παιδιά σε κρυψώνες. Πολλές πέθαναν
μαζί με τα παιδιά που φρόντιζαν, μολονότι θα
μπορούσαν να είχαν σωθεί. Μοχθούσαν νυχθημερόν,
καθώς η κατάσταση επιδεινωνόταν κάθε στιγμή
που περνούσε, χωρίς να αφήσουν τη σωματική τους
αδυναμία να μειώσει τις προσπάθειές τους.
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H Μάργκοτ Στάιν, υπάλληλος κοινωνικής πρόνοιας του OES (Oeuvre de
Secours Aux Enfants ή Οργάνωση για την Ευημερία των παιδιών), εξετάζει
παιδιά στο στρατόπεδο καραντίνας του ξενοδοχείου Μπομπάρ, Μασσαλία,
Γαλλία 1941-1942
USHMM, Ευγενής παραχώρηση: Μάργκοτ Στάιν Σάμουελ
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Η ώρα του παραμυθιού
Γκέτο του Τερεζίν, 1942-1945
Πάβελ Φαντλ

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΣΤΕ ΦΑΝ Ι Α ΒΙ ΛΤΣΥΝΣΚΑ
Ημερομηνία: 2 Απριλίου, 1940

Αγαπητή μου, είμαστε καλά. Δουλεύω λίγο στο ορφανοτροφείο,
ενώ ο Κόρτσακ κάνει πολλά. Δεν έχω έλθει [στη γη του Ισραήλ],
διότι δεν θέλω να φύγω χωρίς τα παιδιά.
Δική σου,
Στέφα
H Στεφανία
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Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Ισραήλ

Η Στεφανία (Στέφα) γεννήθηκε στην Πολωνία
το 1886. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο
Πανεπιστήμιο της Λιέγης, στο Βέλγιο, επέστρεψε
στη Βαρσοβία και τοποθετήθηκε ως υπεύθυνη ενός
εβραϊκού ορφανοτροφείου.
Το 1909, γνώρισε τον επιφανή εκπαιδευτικό και
συγγραφέα Δρ Γιανούς Κόρτσακ και οι δυο τους
δημιούργησαν δεσμό. Το 1919, όλα τα παιδιά
μετακινήθηκαν σε νέο ορφανοτροφείο, όπου η
Στεφανία ήταν γενική διευθύντρια και ο Κόρτσακ
διευθύνων σύμβουλος. Όταν ξεκίνησε ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Κόρτσακ επιστρατεύτηκε
και η Στεφανία συνέχισε να διευθύνει το
ορφανοτροφείο, το οποίο είχε επεκταθεί και πλέον
στέγαζε γύρω στα 150 παιδιά.
Το 1938, η Στεφανία επισκέφτηκε τη γη του Ισραήλ.
Έμεινε στο Κιμπούτς Έιν Χαρόντ μέχρι το 1939 και
μετά επέστρεψε στη Βαρσοβία. Με τη ναζιστική
κατοχή, τα μέλη του Έιν Χαρόντ οργάνωσαν τη
φυγή της από τη Βαρσοβία, αλλά αυτή αρνήθηκε
και μετακόμισε στο γκέτο της Βαρσοβίας μαζί με
τον Δρα Κόρτσακ και τα παιδιά. Στις 6 Αυγούστου
1942, έλαβαν εντολή για εκτόπιση των ορφανών.
Η Στεφανία, ο Κόρτσακ και τα υπόλοιπα μέλη του
προσωπικού αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα
καθήκοντά τους και πορεύτηκαν με τα 192 ορφανά
στο σημείο συγκέντρωσης Ουμσλαγκπλάτζ στη
Βαρσοβία, με τη Στεφανία υπεύθυνη των παιδιών
ηλικίας 9-12 ετών.
Δολοφονήθηκαν όλοι στο στρατόπεδο εξόντωσης
της Τρεμπλίνκα.
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Κάρτ-ποστάλ που έγραψε η Στεφανία και στάλθηκε μέσω του Ερυθρού
Σταυρού προς τα μέλη του Κιμπούτς Έιν Χαρόντ, 1940
Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Ισραήλ

Ο Δρ Κόρτσακ και η Στεφανία με τα παιδιά υπό τη φροντίδα τους, 1923
Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Ισραήλ

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΤΡΟΥΝΤΕ ΓΚΡΟΑΓΚ
Αφού η σιωνιστική μας συνείδηση απαιτούσε από μας να
προστατεύουμε τα παιδιά ακόμα και από πνευματική βλάβη
–στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό– καθώς περνούσαν από
την κόλαση της εκτόπισης, δεν προκαλεί έκπληξη ότι
θεωρούσαμε αποδεκτό κάθε μέσο. Χαρτί μπορούσαμε να
βρούμε και είχα λίγο βαμβάκι [μαλλί], διότι ήμουν νοσοκόμα.
Έτσι έφτιαξαν τα νεαρά αγόρια και κορίτσια αυτά τα
αγαλματίδια από βαμβάκι...
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Η Τρούντε
Μπέιτ Τερέζιενστατ - Theresienstadt Martyrs Remembrance
Association, Γκιβάτ Χάιμ Ιχούντ, Ισραήλ
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Η Τρούντε γεννήθηκε το 1889 στο Χόνενστατ της
Τσεχοσλοβακίας. Ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα
νηπιαγωγών στη Βιέννη το 1911 και το 1939
παρακαλούθησε ένα πρόγραμμα νοσηλευτικής.
Το 1942 η Τρούντε και η οικογένειά της εκτοπίστηκαν
στο Τερεζίν, όπου η Τρούντε εργάστηκε ως
νοσηλεύτρια, φροντίζοντας κυρίως ηλικιωμένους
και ψυχικά ασθενείς. Ήταν επίσης νηπιαγωγός και
εκπαιδευτικός σε ένα κέντρο φροντίδας βρεφών
και σε διάφορα νηπιαγωγεία.
Έδινε διαλέξεις στο γκέτο για τις δραστηριότητες
που λάμβαναν χώρα σε αυτά τα ιδρύματα και για
την κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών και
παιχνιδιών από χαρτί και βαμβάκι. Η Τρούντε
φρόντιζε ηλικιωμένους, ασθενείς και παιδιά με την
ίδια αφοσίωση, πασχίζοντας να γεμίσει τις ζωές
τους με λίγο φως.
Η Τρούντε και ολόκληρη η οικογένειά της επέζησαν.

Έργα των παιδιών, γκέτο του Τερεζίν

Μπέιτ Τερέζιενστατ - Theresienstadt Martyrs Remembrance Association, Γκιβάτ Χάιμ Ιχούντ, Ισραήλ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΣΗ
Η προστασία της θηλυκότητάς τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος
επέτρεψε στις γυναίκες να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους

Δεν υπάρχει πιο καταφανής αντίφαση από αυτήν που
υπάρχει ανάμεσα στο Ολοκαύτωμα και τη γυναικεία
φύση. Η επένδυση στη θηλυκότητα θεωρείτο
πολυτέλεια σε τέτοιους καιρούς. Παρολαυτά,
η θηλυκή όψη της γυναίκας παρέμενε βασικό
συστατικό της προσωπικότητάς της. H προσβολή
της γυναικείας φύσης ήταν προσβολή προς τις
ίδιες τις γυναίκες ως ολοκληρωμένα ανθρώπινα
όντα. Κάποιες γυναίκες χρησιμοποίησαν τη
σεξουαλικότητά τους για να επιβιώσουν ή για να
κερδίσουν μια χάρη – να σώσουν κάποιο μέλος
της οικογένειάς τους, να εξασφαλίσουν μια φέτα
ψωμί, κ.λπ. Από τη δική τους οπτική γωνία, ήταν
απλώς ακόμα ένας τρόπος για να παραμείνουν
ζωντανές. Η καλή εμφάνιση κατά τη διάρκεια
του Ολοκαυτώματος ήταν επίσης συνώνυμο
της ζωής - πριν από την «επιλογή», οι γυναίκες
άπλωναν ψήγματα από ρουζ στα μάγουλά τους ή
τα τσιμπούσαν για να φαίνονται πιο υγιείς και να
αποφύγουν έτσι τον θάνατο. Μια χτένα για τις
ψείρες σε ένα στρατόπεδο μπορεί να επέτρεπε σε
μια γυναίκα να ζήσει, καθώς οι ψείρες κουβαλούσαν
ασθένειες. Οι γυναίκες συνέχισαν να πλένονται σε
οποιοδήποτε νερό μπορούσαν να βρουν – έστω
κι αν ήταν παγωμένο από τον σκληρό ευρωπαϊκό
χειμώνα, εάν βέβαια ήταν αρκετά τυχερές να έχουν
αυτή την ευκαιρία.
Αν και οι ρατσιστικοί νόμοι απαγόρευαν τη
σεξουαλική επαφή ανάμεσα στους Ναζί και τα
θύματα, υπήρχαν αρκετοί τρόποι για να επιτεθούν
οι Ναζί στις γυναίκες: διαταγές να γδυθούν
ολότελα σε δημόσια θέα, άγγιγμα στο σώμα τους,
εκτέλεση σκληρών ξυλοδαρμών. Στα στρατόπεδα,
η «επιλογή» με τα θύματα γυμνά ήταν μέρος της
καθημερινότητας.
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Η μπλούζα που έλαβε η Έλεν Ρύμπα σε ένα στρατόπεδο κοντά στη Λειψία,
στο οποίο προσέθεσε μία πορτοκαλιά χάντρα

Εβραία κρατούμενη με τον αριθμό 13138 από το Ράντομ της Πολωνίας, αφού
της ξύρισαν το κεφάλι, Άουσβιτς
Panstwowe Muzeum w Ozwiecimin, Πολωνία

Στο Πλασόβ βρήκαμε χρησιμοποιημένο κραγιόν...
πήραμε ένα κομμάτι μεμβράνη, απλώσαμε ό,τι
απέμεινε και το διπλώσαμε. Όποτε πηγαίναμε σε
νέο στρατόπεδο, το απλώναμε απαλά στα μάγουλά
μας.
Μαρύλα Σπέρλινγκ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΣΗ
Λ Ι Ν Α ΜΠΕΡΕ ΖΙΝ
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Η Λίνα (αριστερά) και οι αδελφές της Μπέττυ και Άννα, Οκτώβριος 1945

Η Λίνα γεννήθηκε το 1910 στη Λιθουανία.
Παντρεύτηκε τον Γιάκομπ Μπερεζίν το 1933 και
μετακόμισαν στο Kάουνας της Λιθουανίας. Η κόρη
της, Σουλαμίτ, γεννήθηκε το 1935. Το 1941, όλοι
οι Εβραίοι εκτοπίστηκαν στο γκέτο. Στη δίωξη
κατά των παιδιών (Kinder Aktion) τον Μάρτιο του
1944, η Σουλαμίτ μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς,
όπου δολοφονήθηκε. Όταν το γκέτο διαλύθηκε
τον Ιούλιο του 1944, η Λίνα και οι δύο αδελφές
της εκτοπίστηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Στούτχοφ, όπου η Λίνα έφτιαξε για τον εαυτό της
τον στηθόδεσμο. Ο σύζυγός της στάλθηκε στο
Νταχάου και δολοφονήθηκε.
Η Λίνα και οι αδελφές της επέζησαν. Μετανάστευσε
στο Μεξικό, όπου ξαναπαντρεύτηκε.
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Ο στηθόδεσμος που έφτιαξε η Λίνα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Στούτχοφ

Μας έντυσαν με ρούχα φυλακισμένων.
Ως επαγγελματίας μοδίστρα, άρχισα να
ονειρεύομαι πώς να φτιάξω για τον εαυτό
μου έναν στηθόδεσμο και τι υλικά θα
χρησιμοποιούσα.
Αφαίρεσα τη φόδρα από τα μανίκια [των
ανδρικών σακακιών] και τώρα είχα λίγο
ύφασμα. Μια γυναίκα που βρήκε μια
βελόνα στην τσάντα της μου την έδωσε
με αντάλλαγμα το φαγητό μιας ολόκληρης
μέρας. Ξετύλιξα κλωστή από την κορδέλα
γύρω από την κουβέρτα. Βρήκα ένα
σπασμένο παράθυρο και αφαίρεσα ένα
θραύσμα τζάμι από αυτό.
Ξάπλωσα χάμω με το ύφασμά μου και
το θραύσμα του τζαμιού και έκοψα το
πολύτιμο αντικείμενό μου. Μετά το έραψα.
Φορούσα τον στηθόδεσμο για σχεδόν επτά
μήνες μέχρι την απελευθέρωση.
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Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΣΗ
Μ ΑΡΓΚΟΤ Φ ινκ
Είχα την ευκαιρία να κλέψω λίγο σύρμα
που είχε περισσέψει. Έτσι έφτιαξα τη
χτένα. Είχα τη χτένα μαζί μου συνεχώς,
διακινδυνεύοντας να με τσακώσουν.
Υποθέτω ότι αν με είχαν τσακώσει, θα είχα
τιμωρηθεί άγρια.
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Η Μάργκοτ μετά τον πόλεμο
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Η Μάργκοτ γεννήθηκε το 1925 στην Κολωνία της
Γερμανίας. Το 1938, η Μάργκοτ και ο μικρότερος
αδελφός της, ο Μαξ, στάλθηκαν στους θείους
τους στην Ολλανδία. Το 1942 η Μάργκοτ και ο Μαξ
κρύφτηκαν με άλλους συγγενείς τους στο σπίτι των
θείων τους στο Άμστερνταμ. Το 1943 ολόκληρη η
οικογένεια συνελήφθη. Η Μάργκοτ τοποθετήθηκε
σε μια ομάδα που δούλευε σε εργοστάσιο του
ομίλου Φίλιπς. Τον Ιούνιο του 1944, η ομάδα της
στάλθηκε στο Άουσβιτς και από εκεί στις γυναικείες
φυλακές του Ράιχενμπαχ. Τον Φεβρουάριο του
1945, οι γυναίκες στάλθηκαν σε πορεία θανάτου.
Όταν απελευθερώθηκαν την 1η Μαΐου 1945,
μεταφέρθηκαν στη Σουηδία. Η Μάργκοτ γύρισε
στην Ολλανδία για να ξαναβρεί τον θείο της και τη
μικρότερή του κόρη που είχαν επιζήσει∙ εκεί έμαθε
ότι οι γονείς της, ο μικρότερος αδελφός της και η
θεία της είχαν δολοφονηθεί.
Ένα χρόνο αργότερα, η Μάργκοτ μετανάστευσε στη
γη του Ισραήλ.

Η χτένα που έφτιαξε η Μάργκοτ στις γυναικείες φυλακές του Ράιχενμπαχ

Α Ν Τ Ι Σ ΤΑ Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Ω Σ Η
Οι γυναίκες χρησιμοποίησαν το φύλο τους, για να συμβάλουν στις
προσπάθειες αντίστασης

Σχεδόν όλοι όσοι συμμετείχαν στον πόλεμο κατά
των Ναζί και των συνεργών τους κατά τη διάρκεια
του Ολοκαυτώματος, εξέφραζαν μια επιλογή –
αποδέχονταν έναν ενεργητικό θάνατο, αντί ενός
παθητικού (π.χ. στους θαλάμους αερίων). Οι
Εβραίοι δεν μπορούσαν ούτε να διασφαλίσουν
την επιβίωσή τους ούτε να κερδίσουν τον πόλεμο
αντιστεκόμενοι. Η επιλογή ήταν πάνω απ΄ όλα μια
πράξη υπερηφάνειας.
Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες απέφυγαν εντελώς
αυτή την επιλογή, στον βαθμό που έμεναν στο
οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι μόνες γυναίκες
που μπορούσαν να υποκύψουν στην ιδέα του
πολέμου ή να ενταχθούν στην Αντίσταση ήταν
νεαρές ενήλικες γυναίκες, οι οποίες δεν ήταν ακόμα
υπεύθυνες για άλλους.
Κατά κανόνα, οι γυναίκες ήταν εντελώς
ανεπιθύμητες σε μη εβραϊκές ομάδες παρτιζάνων.
Στις περιπτώσεις εκείνες που οι γυναίκες γίνονταν
αποδεκτές σε τέτοιες μονάδες, αναγκάζονταν να
σφουγγαρίζουν πατώματα, να πλένουν τα ρούχα των
ανδρών και να ανέχονται σεξουαλική παρενόχληση,
ακόμα κι αν ίδρυαν νοσοκομεία, έκαναν χειρουργικές
επεμβάσεις και εμπλέκονταν σε άλλες πράξεις που
έσωζαν ζωές.
Ωστόσο, οι γυναίκες είχαν να διαδραματίσουν
έναν σημαντικό ρόλο στην Αντίσταση, κυρίως στη
διάσωση. Όταν οι γυναίκες ήταν εντεταλμένες με τη
μεταφορά λαθραίων υλικών από ένα μέρος σε άλλο,
μεταμφιέζονταν σε κοινωνικές λειτουργούς που
φρόντιζαν παιδιά. Στα στρατόπεδα, ο ενεργητικός
ρόλος των γυναικών στην Αντίσταση συνήθως
περιοριζόταν στις δολιοφθορές οπλισμού που
κατασκεύαζαν. Περιστασιακά, εάν μια γυναίκα
ορμούσε σε έναν φρουρό, αμέσως δολοφονούνταν.
Οι απόπειρες απόδρασης τελείωναν επίσης με
παρόμοιο τρόπο. Αυτές οι πράξεις των γυναικών
ήταν επικίνδυνες, επειδή το τίμημα θα πλήρωναν όχι
μόνο οι εμπνευστές τους, αλλά και πολλοί όμηροι
οι οποίοι σίγουρα θα εκτελούνταν.
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Τρεις γυναίκες της Αντίστασης που απομακρύνονται από τα καταφύγια, κατά
τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης στο γκέτο της Βαρσοβίας, 1943
Από δεξιά προς αριστερά: Η Μάλκα Ζντρόιεβιτς και οι συντρόφισσές της,
Μπλούμα και Ρούχαλε , μέλη της Εβραϊκής Οργάνωσης Μαχητών

Η Ραχέλ Ρούντνικι με μια ομάδα παρτιζάνων που δραστηριοποιούνταν στο
δάσος του Ρούντνικι. Η φωτογραφία λήφθηκε κατά την απελευθέρωση του
Βίλνιους, 1944.
Κεντρικά Κυβερνητικά Αρχεία της Μόσχας

Α Ν Τ Ι Σ ΤΑ Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Ω Σ Η
ΦΑ ΝΝΥ ΣΟΛΟΜ Ι ΑΝ
Άρχισα να χειρουργώ αμέσως. Αποστράγγισα πύον που δεν είχε πήξει∙
ακρωτηρίασα ακόμα και ένα δάχτυλο. Τα έκανα όλα όχι με μεγάλη γνώση
αλλά με όλη μου την καρδιά... Αφού βρήκα το βιβλίο «Ο γιατρός που
διαφυλάσσει την υγεία», που βασιζόταν στις βασικές αρχές της φυσικής
θεραπείας, έγινα φλογερός λάτρης αυτής της μεθόδου.
Σχεδόν όλες οι γυναίκες της μονάδας είχαν συζύγους, που τις
υπηρετούσαν συγχρόνως ως αφέντες και ως υπερασπιστές της «τιμής»
τους ενάντια σε άλλους άνδρες... Δεν μπορούσα να συνηθίσω στην ιδέα
ότι για να έχω το προνόμιο της σχετικής ηρεμίας κατά τη διάρκεια της
ημέρας, έπρεπε να συναινώ στην παρενόχληση τη νύχτα.

y
p

Η Φάννυ με στολή

Η Φάννυ σπούδασε Φυσική Αγωγή και εργάστηκε ως
εκπαιδεύτρια ιατρικής γυμναστικής σε νοσοκομεία.
Το Υπουργείο Παιδείας της Πολωνίας την έστειλε
στη Σουηδία για ανώτερες σπουδές αλλά επέστρεψε
στο Πινσκ, τη γενέτειρά της, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.
Όταν διαλύθηκε το γκέτο του Πινσκ και όλοι οι
κάτοικοί του δολοφονήθηκαν, ήταν μια από τους
λίγους που κατάφεραν να διαφύγουν στα δάση και να
προσχωρήσουν στην Αντίσταση. Αρχικά, υπηρέτησε
ως νοσοκόμα σε μικρές ομάδες παρτιζάνων, αλλά
αργότερα εργάστηκε ως επικεφαλής γιατρός μιας
ταξιαρχίας παρτιζάνων και έστησε ένα χειρουργείο,
όπου διενήργησε πολλές εγχειρήσεις.
Παρά τη θέση της και τον ουσιαστικό της ρόλο, η
Φάννυ αισθανόταν ότι οι συνάδελφοί της δεν της
απέδιδαν τη δέουσα μεταχείριση και τον δέοντα
σεβασμό, διότι ήταν και γυναίκα και Εβραία. Μετά
τον πόλεμο, μετανάστευσε στο Ισραήλ με τον σύζυγο
και την κόρη της.
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Μετάλλιο νίκης και σελίδα από ιατρικό βιβλίο που χρησιμοποίησε η Φάννu
στα δάση
«Κορίτσι αντιμέτωπο με την αγχόνη», Moreshet and Sifryat Poalim, 1971

Α Ν Τ Ι Σ ΤΑ Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Ω Σ Η
ΜΙ ΡΙ ΑΜ ΓΟΥΟΤΕΡΜ ΑΝ
Πολλά παιδιά ήταν κρυμμένα στο ίδρυμα για
παιδιά της Κέιτι Μούλντερ στο Χίλβερσουμ. Σε
μια από τις επισκέψεις μου σε αυτό το ίδρυμα,
η Κίττι [η φίλη μου, που ήταν κρυμμένη εκεί]
με οδήγησε σε ένα κλειστό δωμάτιο και είπε:
«Έχω ακόμα μια δουλειά εδώ – να φροντίσω
δυο μωρά που μόλις έφτασαν.» Όταν μου τα
έδειξε, αντιλήφθηκα ότι ήταν ο αδελφός και η
αδελφή που είχα δει στον σταθμό του τρένου
λίγες μέρες νωρίτερα. Το κορίτσι, η Μίριαμ
Χάμερσλαγκ, ήταν 18 μηνών και το αγόρι [ο
Χένρι] ήταν μόνο δύο εβδομάδων.
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Ο Μίριαμ και ο Μεναχέμ, 1943

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Μίριαμ και ο
Μεναχέμ Πίνκοφ ήταν ενεργοί στην ολλανδική
Αντίσταση για τη διάσωση παιδιών. Η αποστολή
της Μίριαμ ήταν να συγκεντρώνει τα παιδιά των
οποίων οι γονείς είχαν επιλεγεί για εκτόπιση ή που
είχαν ήδη εκτοπιστεί στο προσωρινό στρατόπεδο
συγκέντρωσης Βέστερμπορκ και να τα μεταφέρει
στον σιδηροδρομικό σταθμό του Άμστερνταμ.
Η Μίριαμ έφτανε στον σταθμό με ένα μωρό
στο καρότσι και περίμενε τον σύνδεσμο που
θα παρέδιδε τα παιδιά στις κρυψώνες τους.
Η Μίριαμ δεν γνώριζε τον προορισμό των
παιδιών ούτε την ταυτότητα των γυναικών
που τα αναλάμβαναν. Τελικά συνελήφθη και
εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Μπέργκεν-Μπέλσεν. Μετά την απελευθέρωση, η
Μίριαμ δραστηριοποιήθηκε στην επιστροφή των
κρυμμένων παιδιών στις εβραϊκές Αρχές.
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Η Μίριαμ και ο Χένρι (Τσβι) Χάμερσλαγκ σε ένα ίδρυμα στο Χίλβερσουμ, 1944

Τα βρεφικά σκεύη φαγητού που έφτασαν με τον Χένρι
Χάμερσλαγκ στο Χίλβερσουμ

Βρεφική ζακέτα με την οποία η Μίριαμ Χάμερσλαγκ
ήταν τυλιγμένη, καθώς τη μετέφεραν στο Χίλβερσουμ

ΦΙΛΙΑ
Ομάδες φίλων έγιναν υποκατάστατα οικογενειών που έσωζαν ζωές

H ενηλικίωση επερχόταν πολύ γρήγορα κατά
τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Κορίτσια που
κανονικά θεωρούνταν πολύ νέα, συμπεριφέρονταν
ως ενήλικες γυναίκες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
γονείς έπαυαν να παρέχουν τα προς το ζην για τις
οικογένειές τους. Τα κορίτσια συχνά ανέπτυσσαν
μηχανισμούς επιβίωσης και έπαιρναν την τύχη τους
στα χέρια τους. Παρολαυτά, τα κορίτσια λαχταρούσαν
μια φίλη που θα τις υποστήριζε και στην οποία θα
άνοιγαν την καρδιά τους. Μαζί αντλούσαν δύναμη
από τις αναμνήσεις της πατρίδας, των φίλων και
ανακάλυπταν εσωτερικές δυνάμεις, των οποίων
την ύπαρξη μέχρι τότε αγνοούσαν.
Οι ενήλικες γυναίκες, επίσης, χρειάζονταν φίλες –
στα γκέτο αν είχαν επιβιώσει χωρίς τους συζύγους,
στα γυναικεία στρατόπεδα εργασίας, ή αργότερα
μετά την απώλεια της οικογένειας που υπήρξε
γι΄αυτές πηγή δύναμης και υποστήριξης.
Η δημιουργία παρεών κατά το Ολοκαύτωμα
ήταν αποκλειστικό φαινόμενο των γυναικών.
Όπως διατυπώθηκε από την ιστορικό Τζούντιθ
Μπάουμελ-Σβαρτς, ήταν πλεονέκτημα να «μένεις
αόρατη» εκείνη την εποχή∙ ένα δίκτυο φίλων
τραβούσε την προσοχή. H ομαδικότητα, ωστόσο,
συνιστούσε πλεονέκτημα ως προς τις πιθανότητες
υποστήριξης και επιβίωσης. Μικρές ομάδες που
αποτελούνταν από δυο ή τρεις φίλες, συγγενείς
ή μεγαλύτερες γυναίκες, συγκεντρώνονταν για να
φτιάξουν μεγαλύτερες ομάδες που προστάτευαν
ένα κορίτσι ή κορίτσια μικρότερα από αυτές.
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Μενταγιόν φτιαγμένο από ψωμί, το οποίο δόθηκε στη Χάνα Φράνκελ ως
δώρο γενεθλίων από τις φίλες της σε στρατόπεδο εργασίας
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Κάρτ-ποστάλ που δόθηκε στη Φέλλα Ρόζενμπεργκ στο Άουσβιτς, στις 10
Ιανουαρίου 1945, για τα 14α γενέθλιά της από τις φίλες της μητέρας της,
πριν από την αναχώρησή τους για μια πορεία θανάτου.

ΦΙΛΙΑ
Χ Ι ΛΝΤΕ ΓΚ ΡΥΝΜ ΠΑΟΥΜ
Ήμασταν πάντα μία για όλες και νιώθαμε ότι
και οι άλλες ήταν όλες για εμάς. Ακόμα κι αν
δεν ήμασταν πάντα μαζί, πάντα είχαμε την
αίσθηση ότι ανήκαμε κάπου. Μας βοηθούσε
πολύ, πάρα πολύ, τόσο πρακτικά όσο και,
αναμφίβολα, ψυχολογικά.
Ανν Μπορ
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Η Χίλντε (δεξιά) με τα μέλη της ορχήστρας, μετά την απελευθέρωση
Ευγενής παραχώρηση: Χίλντε Ζίμχε, Κιμπούτς Νέτσερ Σερένι, Ισραήλ

Η Χίλντε γεννήθηκε στο Βερολίνο. Σπούδασε βιολί
και έπαιζε σε ορχήστρα νέων. Το 1940 η Χίλντε
προσχώρησε σε ένα σιωνιστικό στρατόπεδο
εκπαίδευσης στο Άρενσντορφ. Στις 20 Απριλίου
1943, οι εκπαιδευόμενοι εκτοπίστηκαν στο
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Στο Άουσβιτς κράτησαν
επαφή∙ η σύμβουλός τους, Ανν Μπορίνσκι, ήταν ο
κύριος σύνδεσμός τους στο στρατόπεδο γυναικών.
Τα κορίτσια έστελναν κρυφά μηνύματα η μια στην
άλλη για να λένε τα νέα τους και φρόντιζαν η μια
για τις ανάγκες της άλλης.
Η Χίλντε εντάχθηκε στην ορχήστρα γυναικών στο
Μπίρκεναου, μία θέση που διασφάλιζε καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης. Κατάφερε να μεταφέρει όσες
περισσότερες μαθητευόμενες φίλες της μπορούσε
στην ορχήστρα, και προμήθευε με φαγητό όσες
έμειναν πίσω. Η μαέστρος της ορχήστρας ήταν η
Άλμα Ροζέ, μια βιρτουόζα βιολινίστρια. Η Άλμα
θεωρούσε την ορχήστρα ως μέσο επιβίωσης για
τις γυναίκες. Επίσης κατάφερε να εξασφαλίσει για
τα μέλη της ορχήστρας συνθήκες που θεωρούνταν
καλές για τα δεδομένα του στρατοπέδου. Η Χίλντε
στην αρχή έπαιζε βιολί, αλλά αργότερα έγραφε
παρτιτούρες και έγινε η κύρια βοηθός της Άλμα.
Η Άλμα δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς. Η Χίλντε, η
Ανν και κάποια μέλη του σιωνιστικού στρατοπέδου
εκπαίδευσης επέζησαν και τελικά μετανάστευσαν
στο Ισραήλ.

Η Άλμα πίστευε πως αν επιβιώναμε από
αυτή την περίοδο, ίσως να μπορούσαμε να
αποδείξουμε ότι θα μπορούσαμε να χτίσουμε
κάτι στο στρατόπεδο, ότι θα υπήρχε κάποιο
νόημα στο ότι επιζήσαμε.
Χίλντε Γκρύνμπαουμ
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Μια τσάντα μουσικής που έφτιαξε η Χίλντε από μία μαξιλαροθήκη που της
δόθηκε από μια φίλη στο Άουσβιτς και ένα στυλό που χρησιμοποιούσε η Χίλντε
για να γράφει τη μουσική για την ορχήστρα στο Άουσβιτς
Δάνειο από τη Χίλντε Ζίμχε, Κιμπούτς Νέτσερ Σερένι, Ισραήλ

Ανν, Ελβετία 1945

Η Άλμα παίζει βιολί, Ολλανδία 1942

Ευγενής παραχώρηση: Ελντάντ

Amadeus Press, Ευγενής παραχώρηση:

Αλόνι, Κιμπούτς Μαγιάν Τσβι, Ισραήλ

Συλλογή Μάλερ – Ρόουζ, Οντάριο

ΦΙΛΙΑ
Λ Ι ΛΗ ΚΑΣΤΙ ΧΕ Ρ
Είχα μόνο ένα πράγμα στο μυαλό: να
ενθαρρύνω τις Εβραίες γυναίκες εκεί να μην
τα παρατήσουν, να μην απογοητεύονται, να μην
είναι απαισιόδοξες και να αντέξουν.
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Γράψτε, ζωγραφίστε και μπορείτε να κερδίσετε
Ιδού τα βραβεία:
1- Ένα μπολ πατάτες
2- Μια βελόνα πλεξίματος
3- Χειρομαντεία [μία συνάντηση]
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Η Λίλη, Ισραήλ 1953
Ευγενής παραχώρηση του Ιτζχάκ Μπεν-Χάνο, Χάιφα, Ισραήλ
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Η Λίλη (Άλις) γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ
της Γιουγκοσλαβίας. Κατά τη διάρκεια του
Ολοκαυτώματος, εκτοπίστηκε από την Ουγγαρία
στο Άουσβιτς. Από το Άουσβιτς στάλθηκε στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης Όμπερ Χόενελμπε. Κάθε
δεύτερη Κυριακή, δινόταν στις γυναίκες χρόνος να
φροντίσουν την προσωπική τους υγιεινή. Αυτές
τις ώρες, η Λίλη οργάνωνε πολιτιστικά δρώμενα
στα οποία συμμετείχαν περίπου είκοσι γυναίκες.
Έκαναν διαγωνισμούς ζωγραφικής, ποίησης και
συγγραφής διηγήματος. Έφτιαξαν μια σκηνή από
κουτιά, διοργάνωναν απαγγελίες και σκετσάκια,
έκαναν συζητήσεις, έφτιαχναν γλυπτά από πατάτες,
μελοποιούσαν τα ποιήματά τους, τραγουδούσαν και
ονειρεύονταν την απελευθέρωση. Η Λίλη έκρυβε τα
ποιήματα και τις ζωγραφιές κάτω από την μπλούζα
της.
Η Λίλη επέζησε και μετανάστευσε στο Ισραήλ το
1948.

Ζωγραφιές των Έρικα Γκόλντμαν, Φάτζι Σπίγκελ και μιας άγνωστης νεαρής γυναίκας

ΠΙΣΤΗ
Στα χρόνια της απόγνωσης, οι γυναίκες έβρισκαν παρηγοριά και ηθική
δύναμη στην πίστη
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Προσευχή για το Γιομ Κιπούρ, γκέτο του Λοτζ, Πολωνία 1941
The Jewish Heritage-Writing Project

Πολλά ερωτήματα έχουν εγερθεί σχετικά με τη
θρησκεία κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Μερικοί Εβραίοι ένιωθαν ότι ο Θεός τούς είχε
εγκαταλείψει και δεν καταλάβαιναν πώς και γιατί
έπρεπε να υπομένουν τέτοιον πόνο. Άλλοι, κατά
τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, βρήκαν στην
πίστη την παρηγοριά και την ψυχική δύναμη που
δεν μπορούσαν να βρουν πουθενά αλλού. Οι λέξεις
δύσκολα μπορούν να περιγράψουν τη δύναμη που
αντλούσαν αυτοί οι άνθρωποι από την πίστη, την
ηθική δύναμη που τους προσέφερε αυτή και πώς
διαφύλασσε το ηθικό τους υψηλό, ακόμα κι όταν
τα σώματά τους δεν μπορούσαν πια να αντέξουν τα
μαρτύρια.
Οι γυναίκες που έμεναν προσηλωμένες στη
θρησκεία συνέχισαν να τηρούν τις εντολές και τις
θρησκευτικές εορτές όσο καλύτερα μπορούσαν.
Προσεύχονταν, νήστευαν, απείχαν από το ψωμί κατά
τη διάρκεια του Πάσχα των Εβραίων και άναβαν
κεριά για το Σάββατο και κατά τη διάρκεια της
Χανουκά.
Εκτός του ότι διατηρούσαν τη θρησκεία τους και
συνέχιζαν να τηρούν τα θρησκευτικά έθιμα, αυτές
οι γυναίκες αντλούσαν ηθική δύναμη από την πίστη
τους. Αυτό επιδρούσε στη συμπεριφορά τους στην
κόλαση που ζούσαν και τους επέτρεπε να σκέφτονται
περισσότερο τους άλλους και να προσφέρουν.
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Η Έστερ Όμπσφελντ, κρυμμένη σε ένα κελάρι στο Άμστερνταμ, Ολλανδία,
Χανουκά 1942. Μετά την ανακάλυψη της κρυψώνας, η Έστερ εκτοπίστηκε
στο στρατόπεδο εξόντωσης του Σόμπιμπορ, όπου δολοφονήθηκε.

Γυναίκες ψήνουν άζυμα για το Πάσχα των Εβραίων, γκέτο της Βαρσοβίας, Πολωνία.

ΠΙΣΤΗ
Λ Ι ΒΙ Α ΚΟΡΑΛΕΚ
Ο ραββίνος μας στην πόλη Γκυόρ μάς μάζεψε
πριν πάει στο Άουσβιτς και είπε, ανάμεσα σε
άλλα: «Δεν καθαγιάζει ο τόπος τον άνθρωπο
αλλά ο άνθρωπος καθαγιάζει τον τόπο.» Αυτή
την ιερή μέρα δοκιμαζόμαστε. Πρέπει να
τηρούμε την εντολή «ΟÙ κλέψεις». Ο καθένας
μας παίρνει μια μικρή μερίδα και πρέπει να
είναι ικανοποιημένος με αυτήν.
Από το κήρυγμα που έδωσε η Λίβια στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης Πάρσνιτς, Γιομ Κιπούρ, 1944
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Η Λίβια (δεύτερη από δεξιά) και οι μαθήτριές της, Τσόρνα (Σοπρόν),
Ουγγαρία, 1943.
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Γεννημένη στο Γκυόρ της Ουγγαρίας, η Λίβια
εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς τον Ιούνιο του 1944.
Τον Αύγουστο μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης Πάρσνιτς, όπου εργαζόταν σε
εργοστάσιο
κατασκευής
εξαρτημάτων
για
αεροπλάνα.
Την παραμονή του Γιομ Κιπούρ, 1944, κατόπιν
παράκλησης των φίλων της η Λίβια έκανε ένα
κήρυγμα στις γυναίκες του στρατοπέδου. «Δεν
ήθελα να γίνω κάπο∙ δεν ήθελα να είμαι η αρχηγός.
Δεν υπήρχε ανάγκη γι’ αυτό. Ήθελα μόνο να τους
δώσω κουράγιο.» Οι γυναίκες δεν έφαγαν το ψωμί
που έλαβαν την ημέρα του Κιπούρ∙ αντ’ αυτού, το
φύλαξαν κάτω από το μαξιλάρι τους.
Για το Πέσαχ, οι γυναίκες επιχείρησαν να ετοιμάσουν
το σέντερ, αλλά οι Γερμανοί το διέλυσαν. Η Λίβια
απέφυγε να φάει ψωμί ολόκληρη εκείνη τη βδομάδα.
Μετά τον πόλεμο, η Λίβια παντρεύτηκε τον Άλανταρ
Σπίγκελ και μετανάστευσε στο Ισραήλ.

Κομμάτια από χαρτί από το κήρυγμα που έκανε η Λίβια στο Γιομ Κιπούρ στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης Πάρσνιτς.

ΠΙΣΤΗ
ΝΤΙΤΑ ΚΟΥ ΡΣΝΕ Ρ
Ήταν μια γυναίκα εκεί, η Κλάρι Κάνα.
Προσευχόταν όλη μέρα κι όλη νύχτα. Άκουγα
τις προσευχές της και σκέφτηκα να τις γράψω,
ώστε αν πεθαίναμε να γνωρίζουν ότι από δω
πέρασαν Εβραίες γυναίκες.
Προσευχόταν στα αρχαία Εβραϊκά και
κατέγραψα τις προσευχές με λατινικούς
χαρακτήρες.
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Η Χέντι και η Ντίτα σε στρατόπεδο εκτοπισμένων, το 1946
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Η Ντίτα γεννήθηκε στο Βιέννη. Το 1939 διέφυγε με
την οικογένειά της στην Ουγγαρία. Τον Ιούνιο του
1944, εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
Από το Άουσβιτς, η Ντίτα και η μητέρα της Χέντι
στάλθηκαν στο στρατόπεδο εργασίας Γκέλσενκιρχεν
και από εκεί στο στρατόπεδο εργασίας Ζόμμερντα.
Πεπεισμένη ότι κανένας Εβραίος δεν θα επιβίωνε
του Ολοκαυτώματος, η Ντίτα θεώρησε σημαντικό
να καταγράψει εβραϊκές προσευχές. Έκλεβε
τα αυτοκόλλητα από τα κιβώτια πυρομαχικών
στο Ζόμμερντα και πάνω σε αυτά κατέγραφε τις
προσευχές που άκουγε από μια γυναίκα ονόματι
Κλάρι Κάνα, την ώρα που αυτή προσευχόταν. Καθώς
δεν μιλούσε εβραϊκά, έγραφε τις προσευχές όπως
τις άκουγε, με λατινικούς χαρακτήρες.
Καθώς ο πόλεμος έβαινε προς το τέλος του, η Ντίτα
και η Χέντι οδηγήθηκαν σε πορεία θανάτου.
Απελευθερώθηκαν στη Λειψία και αργότερα
μετανάστευσαν στο Ισραήλ.
Χειρόγραφη μεταγραφή των προσευχών από την Ντίτα

ΦΑΓΗΤΟ
Όταν το στομάχι είναι άδειο, η φαντασία μαγειρεύει
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Όταν οι γυναίκες έφταναν στα στρατόπεδα, αφού
είχαν χάσει ολόκληρες τις οικογένειές τους,
προσπαθούσαν να διατηρήσουν ίχνη της ανθρωπιάς
τους. Ένας τρόπος για να το επιτύχουν αυτό, ήταν
η ενασχόληση με συνταγές μαγειρικής.
Οι συνταγές είναι παράδοση ανάμεσα στις γυναίκες∙
παραδίδονται από μάνα σε κόρη, αποτυπώνουν την
οικογένεια, την κοινότητα και τις γεωγραφικές
παραδόσεις των γυναικών. Γι΄ αυτόν τον λόγο, στο
πιο απίθανο μέρος από όλα, εν μέσω τρομακτικής
σωματικής σκλαβιάς και κατάρρευσης του κόσμου
τους όπως τον ήξεραν, οι γυναίκες ασχολούνταν με
την ανάμνηση και τη δημιουργία συνταγών.
Οι γυναίκες κατέγραφαν συνταγές, για να
αποδείξουν και να υπενθυμίσουν στους εαυτούς
τους από πού είχαν έλθει και για να τις μεταδώσουν
στις επόμενες γενιές. Μερικές φορές έγραφαν
υπερβολικές ποσότητες συστατικών, για να κάνουν
τη φαντασίωση πιο σαγηνευτική.
Έγραφαν σε κάθε κομματάκι χαρτί που έβρισκαν και
με κάθε πολύτιμο κομμάτι μολυβιού που έβρισκαν
τυχαία ή αποκτούσαν ανταλλάσοντας ψωμί. Κι όταν
δεν είχαν μολύβι ή χαρτί, φώναζαν τις συνταγές το
βράδυ καθεμιά από το κρεβάτι της στους σκοτεινούς
στρατώνες, μεταμορφώνοντας τους κοιτώνες, για
μια στιγμή, στα σπίτια που κάποτε είχαν.
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Γυναίκα σε αυτοσχέδια κουζίνα, στο προσωρινό στρατόπεδο συγκέντρωσης
Γκουρς, Γαλλία

D

Γυναίκα ταΐζει κορίτσι, γκέτο του Λότζ, Πολωνία

ΦΑΓΗΤΟ
ΓΕΟΥΝ ΤΙΤ ΑΟΥΦΡΙ ΧΤΙΓΚ
Η Γεουντίτ Αουφρίχτιγκ ήταν άρρωστη και έχασε
τη διανομή της καθημερινής φέτας ψωμιού.
Η Έντιθ Γκόμπους, η καλύτερή της φίλη, της
έστειλε το ψωμί με ένα σημείωμα στο οποίο
της έγραφε τι είχαν φανταστεί ότι είχαν φάει.
Πρωινό: Πρωινό τύπου Κάρλσμπαντ – αυγά, βούτυρο,
τυρί, μαρμελάδα
Δεκατιανό: Γιαούρτι, λάνγκους (πατατοκεφτέδες),
ραπανάκι
Μεσημεριανό: Πατατόσουπα με ξινόκρεμα και φύλλα
δάφνης, σπαράγγια με ξινόκρεμα και φρυγανιά
τριμμένη. Αυγό μελάτο και μοσχάρι με σάλτσα ντομάτας
με μακαρόνια. Τηγανητό μήλο με σάλτσα βανίλιας
Απογευματινό: Σοκολατούχο γάλα με σαντιγύ και
αυγοφέτες με αμύγδαλα και κέικ
Δείπνο: Kολοκυθάκια, τηγανητές πατάτες με
κρεμμύδια, σαλάτα με φρέσκο κρεμμυδάκι, μικρά
μπισκότα και μαύρος καφές, φρούτα.
Τα φάγαμε όλα εκτός από μια μικρή φέτα ψωμί, που
φυλάξαμε για σένα.
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Η Γεουντίτ λίγο πριν από τη σύλληψή της, Ολλανδία, Ιούνιος 1944
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Γεννημένη στην Ουγγαρία, η Γεουντίτ μετανάστευσε
στο Άμστερνταμ το 1938. Μόλις άρχισε η γερμανική
κατοχή, γνώρισε τη σύζυγο του Ούγγρου πρέσβη
στην Ολλανδία, που την προμήθευσε με διαβατήριο
στο οποίο δεν φαινόταν η εβραϊκή καταγωγή της.
Η Γεουντίτ έγινε μέλος της Αντίστασης, διανέμοντας
πλαστά δελτία τροφίμων και φαγητό σε εβραϊκές
οικογένειες που κρύβονταν σε ολλανδικά
αγροκτήματα.
Όταν προδόθηκε από μια Ολλανδή, εκτοπίστηκε
το 1944 στο στρατόπεδο Βέστερμπροκ και από
εκεί στο γυναικείο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Ράβενσμπρουκ, όπου την έβαλαν να εργαστεί στο
εργοστάσιο της Siemens. Η Γεουντίτ επέζησε του
πολέμου, μετανάστευσε στη Γαλλία και αργότερα
στο Ισραήλ.
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Το γράμμα με το «φανταστικό
γεύμα» που η Έντιθ έστειλε στη
Γεουντίτ

Κομμάτι από ύφασμα από σημαία των Ναζί, στο οποίο η Γεουντίτ κέντησε
τα ονόματα των γυναικών κρατουμένων στο γυναικείο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Ράβενσμπρουκ.

ΦΑΓΗΤΟ
ΒΑ ΛΥ Κον
Μετά από μιας μέρας δουλειά, γυρίσαμε στους στρατώνες. Ήμασταν
πολύ κουρασμένες και έγραψα για φαγητό∙ αυτό που είπε κάποιος
ήταν το καλύτερο: τρώγαμε με τη φαντασία μας.
Γράφαμε για το φαγητό όλη τη νύχτα∙ έγραφα πάνω σε ό,τι έβρισκα,
σε φωτογραφίες του Χίτλερ [που είχα βρει στον δρόμο].
Κέικ με μέλι:
1 κιλό αλεύρι, ¼ [sic] ζάχαρη, 12 [sic] μέλι, 2 ασπράδια, ρούμι, καφές,
μαγειρική σόδα
Αναμειγνύουμε με ξινόκρεμα, χωρίζουμε τα αυγά και αφαιρούμε τα
κροκάδια
Πασπαλίζουμε αμύγδαλα και ζάχαρη από πάνω
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Η Βάλυ πριν από τον πόλεμο
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Η Βάλυ και ο σύζυγός της Έβαλντ ζούσαν πριν από
τον πόλεμο στην Πράγα. Τον Ιούλιο του 1943, η
Βάλυ, ο Έβαλντ και η μητέρα της Βάλυ εκτοπίστηκαν
στο γκέτο του Τερεζίν. Τον Οκτώβριο του 1944, η
Βάλυ και η μητέρα της στάλθηκαν στο ΆουσβιτςΜπίρκεναου. Η Βάλυ επέζησε της «επιλογής» αλλά
η μητέρα της δολοφονήθηκε. Αρκετές εβδομάδες
αργότερα, στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Λέντσινγκ, όπου έγραψε βιβλιαράκια με συνταγές
πίσω από φυλλάδια ναζιστικής προπαγάνδας που
έβρισκε στον δρόμο. Στη συνέχεια, στάλθηκε στο
Μαουτχάουζεν.
Μετά την απελευθέρωση, η Βάλυ ανακάλυψε ότι
ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί. «Τα πάντα μέσα
μου κατέρρευσαν. Αυτό το τραύμα δεν έκλεισε.
Επέστρεψα, αλλά χωρίς τον Έβαλντ δεν είχα σπίτι».
Η Βάλυ μετανάστευσε στη γη του Ισραήλ το 1946.

Σελίδες πάνω στις οποίες η Βάλυ έγραψε κάποιες από τις συνταγές

ΤΕΧΝΗ
Δημιουργώ σημαίνει αναπνέω! Η δημιουργία είναι απόδραση από τη
δύσκολη καθημερινή πραγματικότητα

Σε αυτή τη σκοτεινή εποχή, υπήρχε μια ασυνήθιστη
ανάγκη να διαφυλαχθεί η αίσθηση του κανονικού.
Ένα τέτοιο σημάδι ήταν η δημιουργία τέχνης.
Οι γυναίκες είχαν ενεργό συμμετοχή σε αυτό το
φαινόμενο.
Έπαιζαν σε κονσέρτα και θεατρικές παραστάσεις
στα γκέτο και τα στρατόπεδα. Στον τομέα της
ζωγραφικής –σύμφωνα τουλάχιστον με το υλικό
που βρέθηκε– οι γυναίκες ήταν μειοψηφία. Ωστόσο,
οι γυναίκες ιστορικοί στο γκέτο της Βαρσοβίας
διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην καταγραφή
στοιχείων σχετικά με το γκέτο για το αρχείο του
Εμμάνουελ Ρίνγκελμπλουμ. Ποίηση γραφόταν πολύ
πιο εντατικά και έχουν διασωθεί πολλά στοιχεία
που να το αποδεικνύουν, συμπεριλαμβανομένων
πολλών ποιημάτων από γυναίκες. Γυναίκες, επίσης,
εκπροσωπούνταν σε σχετικά νέες για την εποχή
μορφές τέχνης, όπως η φωτογραφία.
Αυτές οι καλλιτεχνικές προσπάθειες ήταν έκφραση
μιας ψυχολογικής και κοινωνικής ανάγκης, μια πηγή
οξυγόνου μέσα στην ασφυξία. Oτιδήποτε μπορούσε
κανείς να χρησιμοποιήσει για να εκφράσει τον
πόνο του ή, αντίθετα, για να ξεφύγει από την
πραγματικότητα μέσω του γέλιου και της ειρωνίας,
παρείχε ένα μέσο το οποίο οι άνθρωποι άδραξαν ως
ευκαιρία και χρησιμοποιούσαν για να εκφράσουν
την ουσία των ταλέντων τους.
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Σκηνή από θεατρική παράσταση στο γκέτο της Βαρσοβίας
Ομοσπονδιακό Αρχείο, Κομπλέντς, Γερμανία
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Αυτοπροσωπογραία της
Ζουλιά Πιρότ, Μασσαλία,
Γαλλία 1942
Μουσείο Φωτογραφίας του
Σαρλερουά, Τζούλια Πιρότ

Ως μέλος της Αντίστασης,
η Ζουλιά χρησιμοποίησε
τη φωτογραφική μηχανή
της για να απαθανατίσει
επιχειρήσεις της Αντίστασης
των Μακί το 1944, γυναίκες
και παιδιά στα στρατόπεδα
και άλλες θεματικές. Το
1943, έστειλε λαθραία
στις ΗΠΑ μια έκθεση
φωτογραφιών με τον τίτλο
«Η Γαλλία υπό κατοχή».
Αργότερα, απαθανάτισε την
απελευθέρωση

Χορεύτρια Φλαμένκο Καταρίνα Φρανκ
Γκέτο Τερεζίν, 1944
Σάρλοτ Μπουρέσοβα

ΤΕΧΝΗ
ΣΕΛΜ Α ΜΕΡΜ ΠΑΟΥΜ - ΑΪΣΙΝΓΚΕΡ
«Ένα ποίημα»
7 Ιουλίου, 1941
Θέλω να ζήσω.
Θέλω να γελώ και να δίνω παρηγοριά,
να δίνω μάχες, να αγαπώ και να μισώ,
να κρατώ τον παράδεισο στο χέρι μου,
να είμαι ελεύθερη να αναπνέω και να φωνάζω:
Δεν θέλω να πεθάνω. Όχι!
Όχι.
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Σέλμα, Τσέρνοβιτς, Μάιος 1940
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Η Σέλμα γεννήθηκε στο Τσέρνοβιτς της Μπουκοβίνα
και άρχισε να γράφει ποίηση ως έφηβη. Τον Οκτώβριο
του 1941, η Σέλμα και οι γονείς τους εγκλείστηκαν
στο γκέτο του Τσέρνοβιτς και τον επόμενο Ιούνιο
η οικογένεια εκτοπίστηκε στην Υπερδνειστερία.
Μετά από εξαντλητική πορεία, στάλθηκαν στο
στρατόπεδο εργασίας Μιχαΐλοβκα, όπου Γερμανοί
και Ουκρανοί οδηγούσαν σε λιμοκτονία και
τρομοκρατούσαν ανηλεώς τους φυλακισμένους.
Πριν από την εκτόπισή της στην Υπερδνειστερία,
η Σέλμα κατάφερε να δώσει το λεύκωμά της με
ποιήματα και ζωγραφιές στον Λάιζερ Φίχμαν, τον
φίλο της από τo Κίνημα Νέων Χασομέρ Χατσαΐρ, στον
οποίο αφιέρωσε τα ποιήματά της. Η Σέλμα πέθανε
από τύφο στις 16 Δεκεμβρίου 1942 σε ηλικία 18
χρονών. Οι γονείς της δολοφονήθηκαν έναν χρόνο
αργότερα.
Ο Λάιζερ στάλθηκε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής
εργασίας στην αρχή της ναζιστικής κατοχής.
Κράτησε το λεύκωμα μέχρι το 1944, οπότε το
έστειλε στην Έλσε, φίλη της Σέλμα, στο Τσέρνοβιτς.
Μετά επιβιβάστηκε στο μυστικό μεταναστευτικό
σκάφος Μεφκουρέ, το οποίο ήταν καθοδόν προς
τη γη του Ισραήλ. Το Μεφκουρέ τορπιλίστηκε και
βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα∙ ο Λάιζερ χάθηκε
χωρίς να ξέρει ότι η Σέλμα είχε πεθάνει.
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Το λεύκωμα με ποιήματα και ζωγραφιές της Σέλμα

Ο θάνατος της Σέλμα Μέρμπαουμ – Άισινγκερ
Στρατόπεδο Μπέρσαντ, Υπερδνειστερία 1943
Άρνολντ Νταγκάνι

