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Μάρτιος 1942

Όλα άλλαξαν τη μέρα που ήρθαν για τα παιδιά. 
Υποτίθεται πως θα βρισκόμουν στον στενό χώρο της 

σοφίτας του τριώροφου κτιρίου που μοιραζόμασταν με 
μια ντουζίνα άλλες οικογένειες μέσα στο γκέτο. Η μαμά 
με βοηθούσε να κρύβομαι εκεί κάθε πρωί πριν φύγει για 
να πάει με το τάγμα εργασίας στο εργοστάσιο, αφήνο-
ντάς μου έναν άδειο κουβά για τουαλέτα και την αυστηρή 
προει δοποίηση να μην το κουνήσω από εκεί. Όμως εγώ 
άρχιζα να κρυώνω και να βαριέμαι μόνη μέσα στον μικρο-
σκοπικό, παγωμένο χώρο όπου δεν μπορούσα να τρέξω ή 
να κουνηθώ, μήτε καν να σταθώ όρθια. Τα λεπτά απλώ-
νονταν σιωπηλά και τα διέκοπτε μόνο ένα ξύσιμο – αόρα-
τα παιδιά, χρόνια μικρότερά μου, που ήταν στριμωγμένα 
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στην άλλη πλευρά του τοίχου. Κρατιόνταν χωριστά το 
ένα από το άλλο χωρίς χώρο να τρέξουν και να παίξουν. 
Όμως έστελναν μηνύματα μεταξύ τους μέσα από χτυπή-
ματα και ξυσίματα, ένα είδος αυτοσχέδιου κώδικα Μορς. 
Μερικές φορές, μέσα στη βαρεμάρα μου, έμπαινα κι εγώ 
στο παιχνίδι τους.

«Η ελευθερία υπάρχει εκεί που τη βρίσκεις» έλεγε συ-
χνά ο πατέρας μου όποτε παραπονιόμουν. Ο μπαμπάς 
είχε έναν τρόπο να βλέπει τον κόσμο όπως ακριβώς τον 
ήθελε. «Η μεγαλύτερη φυλακή είναι το μυαλό μας». Ήταν 
εύκολο γι’ αυτόν να το λέει. Παρόλο που το να είναι εργά-
της στο γκέτο απείχε πολύ από την κανονική του δουλειά 
ως λογιστή πριν από τον πόλεμο, τουλάχιστον μπορού-
σε να πηγαίνει εδώ κι εκεί καθημερινά, να βλέπει άλλους 
ανθρώπους. Δεν τον είχαν κλειδαμπαρώσει όπως είχαν 
κλειδαμπαρώσει εμένα. Εγώ σπάνια έβγαινα από το κτί-
ριο διαμερισμάτων όπου μέναμε απ’ όταν μας ανάγκασαν 
να μετακομίσουμε πριν από έξι μήνες από το διαμέρισμά 
μας στην εβραϊκή συνοικία, κοντά στο κέντρο της πόλης, 
στο Ποντγκόρζε, στη νότια όχθη του ποταμού, όπου είχαν 
εγκαταστήσει το γκέτο. Ήθελα μια φυσιολογική ζωή, τη 
ζωή μου, να είμαι ελεύθερη να τρέχω πέρα από τους τοί-
χους του γκέτο σε όλα τα μέρη όπου πήγαινα κάποτε και 
τα θεωρούσα δεδομένα. Φανταζόμουν να παίρνω το τραμ 
για να πάω στα μαγαζιά στη Ρίνεκ ή στο κίνο, στο σινεμά, 
για να δω μια ταινία, να εξερευνώ τα αρχαία χλοερά βου-
ναλάκια στα προάστια της πόλης. Ευχήθηκα τουλάχιστον 
η κολλητή μου φίλη, η Στεφανία, να ήταν από αυτούς που 
κρύβονταν εδώ κοντά. Όμως αυτή ζούσε σ’ ένα ανεξάρτη-
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το διαμέρισμα έξω από το γκέτο, που προοριζόταν για τις 
οικογένειες της εβραϊκής αστυνομίας.

Δεν ήταν ούτε η ανία ούτε η μοναξιά αυτό που με είχε 
βγάλει ετούτη τη φορά από την κρυψώνα μου, αλλά η πεί-
να. Πάντοτε η όρεξή μου ήταν μεγάλη και η σημερινή με-
ρίδα του πρωινού ήταν μισή φέτα ψωμί, ακόμα λιγότερη 
απ’ ό,τι συνήθως. Η μαμά μού είχε προσφέρει τη δική της 
μερίδα, όμως ήξερα πως χρειαζόταν τη δύναμή της για τη 
μακριά μέρα που είχε μπροστά της στα τάγματα εργασίας.

Καθώς το πρωί αργοκυλούσε στην κρυψώνα μου, η 
άδεια μου κοιλιά είχε αρχίσει να με πονάει. Απρόσκλητα 
οράματα εισέβαλλαν μέσα στο μυαλό μου από τα φαγητά 
που τρώγαμε πριν από τον πόλεμο: πλούσια μανιταρόσου-
πα, πεντανόστιμη σούπα μπορς και πιερόγκι, τα χοντρού-
λικα γεμιστά πουγκάκια ζύμης που συνήθιζε να φτιάχνει η 
γιαγιά μου. Μέχρι το μεσημέρι ένιωθα τέτοια αδυναμία από 
την πείνα, ώστε τόλμησα ν’ αφήσω την κρυψώνα μου και 
να κατέβω στην κοινόχρηστη κουζίνα του ισογείου, όπου 
στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτε άλλο πέρα από 
μια επαγγελματική μασίνα κι ένας νεροχύτης που έσταζε 
καφετί χλιαρό νερό. Δεν πήγα να πάρω φαγητό – ακόμα κι 
αν υπήρχε εκεί λιγάκι, ποτέ δεν θα έκλεβα. Περισσότερο 
το έκανα γιατί ήθελα να δω αν είχαν απομείνει τίποτε ψί-
χουλα στο ντουλάπι και να γεμίσω το στομάχι μου μ’ ένα 
ποτήρι νερό.

Έμεινα στην κουζίνα περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, 
διαβάζοντας το ταλαιπωρημένο βιβλίο που είχα φέρει μαζί 
μου. Εκείνο που απεχθανόμουν όσο τίποτε άλλο στην κρυ-
ψώνα μου στη σοφίτα ήταν το γεγονός ότι ήταν πολύ σκο-
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τεινά για να διαβάζω. Αγαπούσα ανέκαθεν το διάβασμα 
και ο μπαμπάς είχε φέρει μαζί του στο γκέτο όσο περισ-
σότερα βιβλία είχε μπορέσει από το διαμέρισμά μας, παρά 
τις διαμαρτυρίες της μαμάς μου που έλεγε πως έπιαναν 
χώρο στις βαλίτσες μας που τον χρειαζόμασταν για ρού-
χα και τρόφιμα. Ο πατέρας μου ήταν αυτός που μου είχε 
καλλιερ γήσει την αγάπη για τη μάθηση κι είχε ενθαρρύ-
νει τα όνειρά μου να σπουδάσω ιατρική στο πανεπιστήμιο 
Γιαγκελόνιαν προτού οι γερμανικοί νόμοι το καταστήσουν 
αδύνατο, πρώτα αποκλείοντας τους Εβραίους και κατόπιν 
κλείνοντας εντελώς το πανεπιστήμιο. Ακόμα και μέσα στο 
γκέτο, όταν τελείωνε η μακριά κουραστική του μέρα στις 
χειρωνακτικές αγγαρείες, ο μπαμπάς μου χαιρόταν να με 
διδάσκει και να συζητά μαζί μου διάφορες ιδέες. Μάλιστα, 
πριν από μερικές μέρες είχε καταφέρει με κάποιον τρόπο 
να μου βρει ένα καινούριο βιβλίο, Ο Κόμης Μόντε Κρίστο. 
Όμως η κρυψώνα μου στη σοφίτα ήταν πολύ σκοτεινή για 
να καταφέρνω να διαβάσω και ο χρόνος που μου απέμενε 
το απόγευμα, πριν από τη γενική συσκότιση, ήταν ελάχι-
στος. Λίγο ακόμα, είπα στον εαυτό μου γυρίζοντας τη σε-
λίδα μέσα στην κουζίνα. Τι θα πείραζαν λίγα λεπτά. 

Μόλις είχα γλείψει όλο το βρόμικο ψωμομάχαιρο όταν 
άκουσα βαριά λάστιχα να στριγκλίζουν και κατόπιν φωνές 
σαν γαβγίσματα. Πάγωσα και παραλίγο να μου πέσει το βι-
βλίο μου. Οι Ες Ες και η Γκεστάπο ήταν απέξω, συνοδευό-
μενοι από την απαίσια Γιούντισερ Όρντνουνγκσντινστ, την 
εβραϊκή αστυνομία του γκέτο, που εκτελούσε τις διαταγές 
τους. Ήταν μια Ακτσιόν, μια αιφνίδια, απροσδόκητη σύλ-
ληψη μεγάλων ομάδων Εβραίων για να τους μεταφέρουν 



18 ΠΑΜ ΤΖΕΝΟΦ

από το γκέτο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κι αυτός 
ήταν κι ο κύριος λόγος που εγώ έπρεπε να μένω κρυμμέ-
νη. Βγήκα τρέχοντας από την κουζίνα, διέσχισα το χολ και 
ανέβηκα τις σκάλες. Από κάτω ακούστηκε ένας μεγάλος 
κρότος σαν να έσπασε η εξώπορτα του κτιρίου που μέναμε 
και η αστυνομία όρμησε μέσα. Δεν υπήρχε τρόπος να προ-
λάβω να επιστρέψω στη σοφίτα. 

Αντιθέτως, έτρεξα στο διαμέρισμά μας στον τρίτο όρο-
φο. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει ενώ κοιτούσα γύρω 
μου απελπισμένη κι ευχόμουν να υπήρχε κάποιο ερμάρι ή 
ντουλάπα όπου θα χωρούσα να κρυφτώ μέσα στο μικρό 
δωμάτιο, που ήταν σχεδόν άδειο πέρα από μια συρταριέρα 
κι ένα κρεβάτι. Υπήρχαν κι άλλα μέρη, το ήξερα, όπως ο 
ψεύτικος τοίχος από γύψο που κάποια από τις άλλες οικο-
γένειες είχε φτιάξει στο διπλανό κτίριο, ούτε μια βδομάδα 
νωρίτερα. Αυτό όμως ήταν πολύ μακριά και μου ήταν αδύ-
νατο να το φτάσω. Τα μάτια μου καρφώθηκαν στο μεγάλο 
μπαούλο που ήταν φυλαγμένο στα πόδια του κρεβατιού 
των γονιών μου. Λίγο αφότου πρωτοήρθαμε στο γκέτο, η 
μαμά μού είχε δείξει πώς να κρύβομαι εκεί μέσα. Εξασκού-
μασταν σαν να ήταν παιχνίδι, η μαμά άνοιγε το  μπαούλο 
κι εγώ έπρεπε να χωθώ μέσα πριν εκείνη προλάβει να 
κλείσει το καπάκι.

Το μπαούλο ήταν μια φριχτή κρυψώνα, εκτεθειμένο στη 
μέση του δωματίου. Όμως απλώς δεν υπήρχε τίποτε άλλο. 
Έπρεπε να το δοκιμάσω. Έτρεξα ως το κρεβάτι και χώθηκα 
μέσα στο μπαούλο κλείνοντας το καπάκι με δύναμη. Ευ-
χαρίστησα τον Θεό που ήμουν μικρόσωμη σαν τη μαμά. 
Πάντοτε ένιωθα άσχημα για την παιδική μου φτιαξιά, που 
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με έκανε να δείχνω δύο ολόκληρα χρόνια μικρότερη από 
την κανονική μου ηλικία. Τώρα μου φαινόταν σωστή ευλο-
γία, όπως και το γεγονός πως οι μήνες που τρεφόμουν με 
τις τσιγκούνικες μερίδες του γκέτο με είχαν αδυνατίσει κι 
άλλο. Χωρούσα ακόμη στο μπαούλο.

Όταν κάναμε τις πρόβες μας, φανταζόμασταν πως η 
μαμά θα έριχνε κάποια κουβέρτα ή κάποιο ρούχο πάνω 
στο μπαούλο. Φυσικά, τώρα δεν μπορούσα να το κάνω 
αυτό μόνη μου. Έτσι το έπιπλο έστεκε εκτεθειμένο μπρο-
στά στα μάτια οποιουδήποτε έμπαινε στο δωμάτιο και το 
άνοιγε για να δει τι υπάρχει μέσα. Έκανα το κορμί μου μια 
μικρή μπάλα κι αγκάλιασα με τα χέρια τα πόδια μου, αγγί-
ζοντας το λευκό περιβραχιόνιο με το γαλάζιο αστέρι στο 
μανίκι μου που απαιτούσαν απ’ όλους τους Εβραίους να 
το φοράνε.

Ακούστηκε ένας μεγάλος κρότος από το διπλανό κτί-
ριο, ο ήχος που κάνει ο γύψος όταν τον τσακίζει κάποιο 
σφυρί ή τσεκούρι. Η αστυνομία είχε βρει την κρυψώνα 
πίσω από τον τοίχο, που την είχε προδώσει η φρέσκια μπο-
γιά του. Μια φριχτή κραυγή αντήχησε από κάποιο παιδί 
που το βρήκαν και το τράβηξαν έξω από την κρυψώνα του. 
Αν είχα πάει εκεί, θα με είχαν πιάσει κι εμένα.

Κάποιος πλησίασε την πόρτα του διαμερίσματος και 
την άνοιξε διάπλατα. Η καρδιά μου σταμάτησε. Άκουγα 
το λαχάνιασμα, ένιωθα μάτια να ψάχνουν το δωμάτιο. 
Συγγνώμη, μαμά, σκέφτηκα, νιώθοντας τη μομφή της που 
είχα αφήσει τη σοφίτα. Προετοιμάστηκα για την ανακά-
λυψη. Μήπως θα μου φέρονταν καλύτερα αν έβγαινα και 
παραδινόμουν μόνη μου; Τα βήματα ξεμάκρυναν καθώς ο 
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Γερμανός προχώρησε παραπέρα στον διάδρομο, σταματώ-
ντας σε κάθε πόρτα, ψάχνοντας.

Ο πόλεμος είχε έρθει στην Κρακοβία μια ζεστή φθινο-
πωρινή ημέρα, δυόμισι χρόνια νωρίτερα, όταν οι αντιαερο-
πορικές σειρήνες αντήχησαν για πρώτη φορά κι έκαναν τα 
παιδιά στον δρόμο να σκορπίσουν τρέχοντας. Η ζωή έγινε 
δύσκολη και μετά έγινε άσχημη. Το φαγητό εξαφανίστηκε 
και στηνόμασταν σε μακριές ουρές για να προμηθευτούμε 
τα πιο βασικά. Κάποια στιγμή υπήρξε έλλειψη ψωμιού για 
μια ολόκληρη εβδομάδα.

Κι ύστερα, κάπου έναν χρόνο πριν, έπειτα από διατα-
γή της Γενικής Κυβέρνησης, Εβραίοι από μικρές πόλεις και 
χωριά άρχισαν να συρρέουν στην Κρακοβία κατά χιλιάδες, 
παραζαλισμένοι και κουβαλώντας στην πλάτη τα υπάρ-
χοντά τους. Στην αρχή αναρωτήθηκα πού θα έμεναν όλοι 
αυτοί στο Καζιμιέρζ, την ήδη πολυπληθή εβραϊκή συνοικία 
της πόλης. Όμως ένα διάταγμα ανάγκασε τους νεοαφιχθέ-
ντες να πάνε να ζήσουν σ’ ένα συνωστισμένο κομμάτι της 
βιομηχανικής περιοχής Ποντγκόρζε, στην πέρα όχθη του 
ποταμού, που την περιέβαλλε ένας ψηλός τοίχος. Η μαμά 
δούλευε στην γκμίνα, στον τοπικό οργανισμό της εβραϊκής 
κοινότητας, βοηθώντας στην επανένταξή τους, και όταν 
πρωτοήρθαν συχνά είχαμε φίλους φίλων καλεσμένους για 
φαγητό, πριν τους εγκαταστήσουν για τα καλά στο γκέτο. 
Μας έλεγαν ιστορίες από τους τόπους τους τόσο φριχτές 
που ήταν απίστευτες, και η μαμά μ’ έδιωχνε βιαστικά από 
το δωμάτιο για να μην ακούω. 

Αρκετούς μήνες μετά τη δημιουργία του γκέτο, μας 
πρόσταξαν κι εμάς να μεταφερθούμε εκεί. Όταν μου το 
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είπε ο μπαμπάς, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Εμείς δεν 
ήμασταν πρόσφυγες, αλλά ντόπιοι στην Κρακοβία. Απ’ 
όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ζούσαμε στο διαμέρισμά μας 
στην οδό Μέισελσα όλη μου τη ζωή. Ήταν το τέλειο μέρος: 
στην άκρη της εβραϊκής συνοικίας, όμως αρκετά κοντά και 
στο κέντρο της πόλης, ώστε με λίγο περπάτημα να μπορείς 
να απολαύσεις και τους ήχους και τα αξιοθέατά του, και 
στο γραφείο του μπαμπά, στην οδό Στραντόμσκα, ώστε να 
μπορεί να έρχεται τα μεσημέρια για φαγητό. Το διαμέρι-
σμά μας ήταν πάνω από ένα καφέ όπου κάποιος πιανίστας 
έπαιζε κάθε απόγευμα. Μερικές φορές η μουσική έφτανε 
μέχρι επάνω, και τότε ο μπαμπάς στριφογύριζε τη μαμά 
μέσα στην κουζίνα ακολουθώντας την αχνή μελωδία. 
Όμως σύμφωνα με τις διαταγές, οι Εβραίοι ήταν Εβραίοι. 
Μία μέρα. Μία βαλίτσα ο καθένας. Και ο κόσμος που γνώ-
ριζα όλη μου τη ζωή εξαφανίστηκε για πάντα.

Κρυφοκοίταξα από τη λεπτή χαραμάδα του ανοίγμα-
τος του μπαούλου προσπαθώντας να δω στην άλλη άκρη 
του μικρού δωματίου που μοιραζόμουν με τους γονείς μου. 
Ήμασταν τυχεροί, το ήξερα, που είχαμε ολόκληρο δωμάτιο 
δικό μας, ένα προνόμιο που μας είχε δοθεί γιατί ο πατέ-
ρας μου ήταν επιστάτης στα έργα. Άλλες οικογένειες ήταν 
αναγκασμένες να μοιράζονται ένα διαμέρισμα συχνά δύο 
ή και τρεις μαζί. Κι όμως ο χώρος μάς φαινόταν ανυπόφο-
ρα στενός σε σχέση με το πραγματικό μας σπίτι. Ήμασταν 
ο ένας πάνω στον άλλο, οι ήχοι και οι μυρωδιές της καθη-
μερινής συνύπαρξης ήταν μεγεθυσμένοι.

«Κίντερ ράους!» φώναζαν τώρα ξανά και ξανά οι αστυ-
νομικοί καθώς περιπολούσαν στους διαδρόμους. Παιδιά, 



22 ΠΑΜ ΤΖΕΝΟΦ

έξω! Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Γερμανοί έρχονταν να 
ψάξουν για παιδιά μέρα μεσημέρι, ξέροντας πως οι γονείς 
τους θα ήταν στη δουλειά.

Όμως εγώ δεν ήμουν πια παιδί. Ήμουν δεκαοχτώ χρο-
νών και θα έπρεπε να είχα μπει στα τάγματα εργασίας όπως 
κι οι υπόλοιποι της ηλικίας μου και κάποιοι αρκετά χρόνια 
νεότεροι. Μπορούσα να τους δω να μπαίνουν στη σειρά 
για να δηλώσουν παρών κάθε πρωί πριν κατευθυνθούν με 
συρτό βήμα σε κάποιο από τα εργοστάσια. Και ήθελα να 
δουλέψω παρόλο που καταλάβαινα από τον αργό, βασα-
νισμένο τρόπο με τον οποίο περπατούσε πια ο πατέρας 
μου, από το πώς καμπούριαζε σαν γέρος, και από τα χέρια 
της μαμάς που έσκαγαν και αιμορραγούσαν, ότι αυτές οι 
δουλειές ήταν δύσκολες και σκληρές. Εντούτοις, η δουλειά 
σήμαινε πως θα είχα την ευκαιρία να βγω έξω, να δω και 
να μιλήσω με άλλους ανθρώπους. Το ότι κρυβόμουν είχε 
προκαλέσει μεγάλη διαφωνία ανάμεσα στους γονείς μου. 
Ο μπαμπάς πίστευε πως θα έπρεπε να δουλεύω. Οι κάρτες 
εργασίας ήταν πολύφερνες στο γκέτο. Οι εργάτες ήταν πο-
λύτιμοι και είχαν λιγότερες πιθανότητες να τους στείλουν 
σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όμως η μαμά, που 
σπάνια τσακωνόταν με τον μπαμπά μου για κάτι, το είχε 
απαγορεύσει. «Δείχνει μικρότερη από την ηλικία της. Η 
δουλειά είναι υπερβολικά σκληρή. Είναι πιο ασφαλές να 
μείνει μακριά από τα βλέμματα του κόσμου». Έτσι κρυμ-
μένη τώρα, και με τον φόβο πως θα με ανακάλυπταν από 
λεπτό σε λεπτό, αναρωτιόμουν αν θα πίστευε ακόμη πως 
αυτό ήταν το σωστό.

Επιτέλους στο κτίριο απλώθηκε σιωπή, και τα τελευταία 
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απαίσια βήματα απομακρύνθηκαν. Κι όμως δεν κινήθηκα. 
Αυτός ήταν ένας από τους τρόπους τους να  παγιδεύουν 
τους ανθρώπους που κρύβονταν, κάνοντας πως τάχα 
έφευγαν ενώ περίμεναν πότε εκείνοι θα βγουν. Παρέμεινα 
ασάλευτη, μην τολμώντας να αφήσω την κρυψώνα μου. Τα 
άκρα μου άρχισαν να πονάνε και μετά μούδιασαν. Δεν είχα 
ιδέα πόση ώρα είχε περάσει. Μέσα από τη χαραμάδα μπο-
ρούσα να δω πως το δωμάτιο είχε γίνει πιο σκοτεινό, σαν 
να χαμήλωσε λίγο ο ήλιος.

Κάποια στιγμή αργότερα ακούστηκαν πάλι βήματα, 
αυτή τη φορά το κουρασμένο βήμα των εργατών που επέ-
στρεφαν σιωπηλοί και κατάκοποι από τη μέρα τους. Προ-
σπάθησα να ξεδιπλώσω τα μέλη μου μέσα από το μπαού-
λο, όμως οι μύες μου ήταν πιασμένοι και πονούσαν και οι 
κινήσεις μου αργές. Πριν προλάβω να βγω έξω, η πόρτα 
του διαμερίσματός μας άνοιξε διάπλατα και κάποιος με 
ανάλαφρο τρομαγμένο βήμα έτρεξε μέσα. «Σάντι!» Ήταν 
η μαμά που φώναζε με υστερική φωνή.




