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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρθενική έκδοση του «ΑΟΥΣΒΠ'Ζ»

το Μόρτιο του 1973, στη ώιτπκή με τον τίτλιι "Οίί

πολεμικό βιβλίο που αμφκτβήτηαε ανοικτά ιηυ μέχρι τότε κοινή
ιΐίοτη για ίο χαμό ηυν 6.000.000 Εβραιωυ.

ΈΚΤΟΤΕ γυώριοΕ πολλαπλές Εκ6ο<τι-ις Ι.ΙΞ α&οΰημ^άτη επι-
. Η ελληνική γλώοσα αποτί··λ£ΐ ιην ρκτη γλώοοο στην

το παρόν βιβλίο. Το «ΑΟΥΣΒΓΤΖη έχϊΐ γίνει
οτο ρίΰοί: τηιι, έχοντοί; π^λήο^ι έως αήρρρΗ πάνω οπό

1^0.000 αντίτιπία ΟΕ όλο του κόσμο,

κανένα ιΊίνλο σχπική βιβλίο, γιτ αιπώ 6εν πρ<πίβεμαι
σχολ1ύ£1[ι^περ^(1Τί:ρι^^ ιηνπρολόγιοη του κ. Μ^πίνΰά Κοθο'ίί ή

ι-πκύυιαη τ<3υ Τΐιίΰβ 01ιιΪ5ΐορΗ£Γ5βΐι ο<|)ήνοντος τους
νο κρίνουν απροκάλιιΐιτα.

Τέλος (=ιιχίΐριστώ ΡΚ βαΗέων τον ΑΙ^κί ΕΓίδη^ν, πτιαρχηγό
τοο «Γ^ρμ^(νικού Απέλευθερωτικου Κινήμιττοςίί και ιδισιτέρπις
τον κ. ΜΒηττε^ ϊϊαεΐΐίΐ γ<α τηντιμή που μου έκανον, π{ι<π·είνοντσς
και 6ιδυνι ας μου τηνήΓίΕΐα μΕΐάφ(ΐαοης κιιι ί-κδοσιις του ί·ν λόγΐιΐ

ρΊβλίου.
ΑΡΗΕ ΑΡΙΩΝ

8-Β-1988

θ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Γιο τ' όνομα του Θεού, 5ί=υ μπορείς να συνεχίσεις τον αγώνα

σου κήτη της πορνογραφίας και του ηθικού εκφυλισμού χωρίς να
δεσμεύεσαι με την πολιτική, Γιοτί ξίσαπόοσ συνδεδεμένος με το
παρελθόν; Σίγουρα. οεν Επιθυμείς να δικαιώσεις τον Εθυικσοο-
αιαλισμά ή νσ αρνηθείς τα εγκλήματα ταυ παρελθόντος;» Ακόμη
και πολύ φίλοι ί=κυνο.υ πηρήμαιες ικετευτικές εκκλήσεις προς
εμένα αφού ανέφερα τη λέξη ΆουσβιτΕ οε οχέοη με την προπα-
γάνδα τρίόμοΐί γιο ταυπρώτο καιρό. * Ενας ̂ ιλικριυώς ενδιαφερό-
μενος παπάς, μου έγραψε: «έχω να σας πω ότι η στροφή σας προς
την πολιτική τοι? 6ϊ£ιό-ηνθι>ι; ίϊΐζοοτιαστισμου μ? έχίΐ φοβίσει
λίγο, αλλά Βα οταθώ πίσω σος επίσης στο μέλλον, 6ιότι οας
γνωρίζω».

Ενώ Ευχαριστήθηκα καθώς ήμουν ανίικ^ίμευο εμπιστοσύ-
νη ς, ήταν εγερτήριο να αντιληφθώ πως κάθε προοπάθεισ να ευ μυι
την αλήθεια κοίτη δικαιοσύνη γι" τη Γερμανία ονονιόζετοι: πολι-
τική ί>εϊ;ΐΰ-ηυοου· ριζοσπαστισμού. Ναι, πόσο θσ ήθελα να σφήσω
το πορρλθόν να ανοπαύίται,ίΰνυιήρχί. μια αμοιβαία
<πτ' όλες τις πλευρές υα ουγχωρέσουν και υα ^εχάη
έγινε στην ουνθήκη ειρήνης μετά από το τριάντα έτη πολέμου το
Ί648Γ Τίποτα 6^ν Οίκτηκ^, ι>6τε ί>κιΐγμο[ πραγματοποιήθηκαν. Αυ-
τό ήταν πράγματι ένσ ηρωικό επίτευγμα της ος'ιοπρέπειας μέσα
στο πνεύμα ίου Χριοτοό!

Τι [ϊλεποιιμε σήμερα; Ποιος είναι πρόίΗιμοςνίι συγχώρεσες να
ξεχόοει και νο επουλώσει τις παλαιές πληγές; Μόνον οι Γερμανοί

ξανά και £ανά, υποοτηριζόμενοι από νεκρούς. Τι πράττει η
άλλη πλευρά;

Η κιιίίίρ^ηατ] του Γερμανικού Ρσίχ παρανόμως απομακρύνθη-
κε από την εξουσίο. Γερμονοί αξιωματικοί, οι οποίοι 5ρν ιτίχαν
κανί1! τίποτί όλλΛ το καθήκον τους, και τιυν οποίαν οι χαρΏκΐή-
ρες ήο«υ πολύ ανώτεροι από εκείνους των Συμμάχων που τους
6ίκασαν, σαδιοτικά στραγγαλίστηκαν, υντιθΕτυΐί; ούτϊτ ί.νΐις
στρατιώτης ή ι ιαρ-[ΐζάυης του εχθρού 6εν οδηγήθηκε οε Δικαστή-
ριο γιο εγκλήματα πολέμου.

Η Γερμανική οΊκαιοΰυσίιι κ^ι η έρευνα για αλήθεια έγινε α6ΰ-
\Ώτη. Μ6υο οι Νικητές ήσαν για να δικάσουν και να γράψουν
ιοτορία. Ο κστοτρίγμός των ίγκλημάτων πολί-μοο ιΐε οτιοκίδή-
πστι-'άλλη χώρα ταχέως απαγορεύθηκε. 'Οχι μόνο προφαοίστη-
καντα έργα των Γερμανών, καταΰιώκαντας μΕ τον τπο ρ^τηνώοη
τρόπο, χωρίς νυ λαμβσναυν ιπτ" όψη τους καμμια δΊεθνή νομική
αρχή, αλλά 5ιεταχθει ρητώς η υπέρρΌση των περιοριστικών νό-
μων για τα οποκαλσύι.ιενσ Γερμανικά ι--γκλήματα πολί-μαυ ή ττι



γενοκτονία. Οι Γερμανοί, τοιουτοτρόπως οτιγματίοτηκσν
αποτέλεσμα ως επικηρυγμένοι, για να μπορούν υα παίρνουν εκ-
δίκηση επάνω τους μέχρι Λεύτερος Παρϋυοπ'αο Με αυτό τον
τρόπο δόλιοι παρτιζάνοι έγιναν εθνικοί ήρωες' τιμημένοι Γερμο-
νοί αξιωματικοί τ ίου υπφάαπιυο ν τους Κΐυτούς τους οπό αυτούς
τους λωποδύτες αποκαλέσθηκαυ εγκληματίες πολέμου,

Η πορούαα κυβέρνηση της Γερυσνικήϋ Ομοσπονδιακής Λη-
μοκρατίας έχει διατάξει 14 τόμοι τεκμηριωμένων Εγγράφων που
«φορούν εγκλήματα που διαπράχθηκον οε Γερμανούς φ[ΐλί?κιομέ-
νους πολέμου και πολίτες να μη ν 6η μοοιευθούν, αλλά να παλτο-

Η ΟοΙ&ι ΜΕΪΓ, ως πρωθυπουργός του ΙσραηλΗ έκανε γνωστή
με αναμφισβήτητη ορολογία άτι «κλήραις; φυΟΊκέΐ, σχέσεις μεταξύ

ς και Τυραήλ δεν πράκειτοι ποτέ να υπόρξοιιν». Πωι;
μπορεί έ^α παρελΒου υο αφί:0ίΐ μόνο του το οποίο υποκινείται
καθημερινά για υο χρησιμοποιηθεί ενάνιιο ιττο λαό μας;

Όλο το. υχολίία αυνεχίζοου νο διοδίδουν τα ψίύδη γύρω
από τις ωμότητες οτα ΐϊτρητοπκ6(ι θυγκ£ντρωοτ|(;Γ Υπάρχει για

ιγμυ, τούτη ττ| στιγμή μία έκθεοη που εκτίθεται υπ> ΐνϊ^-
υπό τηυ προυτυοία του πρωθυπουργού της Έσσης, η

οποίο τιτλοφορείται ίίΣτροιΛπεδο Συγκέυτρωσης
^η)>, 6πι>ν> άλατα ίκτευή - αναπόδεικτα ψεύδη ιης τιροι ι
θέτονται ξονό. Καθώς τιΊςη ]ΐ?: τόί^η δικτυώνονται διαμέσου της
έκθεσης, τα τρομοκρατημένα παιδιά 6ιοβάί,"ουυ6τιέν(ΐι; θάλαμος
αερίου καταοκευάυτηκΕ ο~το 5ίI^Ρϊ5^η^ιί^υ:5ίπ το 1943, αν κοι έχεΕ
αποδεηΐτεί εδώ και καιρό ότι ίϊενυηήρξονίιιιτί- θάλαμοι αερίων οε
Γερμανική π&ριυχη. Σε κάνει να ανακατεύεσαι όταν διαβι^Γίπς,
«Μέρα και νύκτα η γλυκιά μυρωδιά τηι, ψημένης ανθρώπινης
υΰρκας πονοκεφάλιαζε οπό την μέθη το οτροτβπί-δυΝΓ Τέτοιες
ανακοινώσεις γίνονται παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Ερυθρός
Στουράς κανονικά επιΗεωρούοε τα οΐρητ{!ιπι:5υ συγκέντρωσης
μέχρι το Μάρτιο τοο 1945, και ουδέποτε ανέφερε τίΐιοτο για αέριο
ή για ανέσεις κρεμά ιορίυιν ή για γλυκιά μυρωδιά.
.: Επιπλέον συντηρείται ότι κάθε άν5ρας-55 οτυ 5^Η&εηΙΐΕϊυΞΐ?ιι
είχε το «ΐϊικίιίιυμαΐί νο κτυπήσει κοι ακόμα να οκοΐώιΐϋΐ ί-ναν
φυλακισμένο κατά τη διάρκεια του ονομαστικού προσκλητηρίου
Φυοικά, οκληρότητα έλαβε χώρο περισταιτιακή^ αλλά σχεδόν ε£
ολοκλήρου <ι<ίά\ΐΕ(ιυ (ΐτυυς ίδιους τους τρό^'ΐιους ή οΊοττράχΰηκί:
από βοηθητικούς φρουρούς, τους ονομαζάμίνουί; «Κάπος». Εάυ
ένας άνΐϊρο^ς-55 ή οποιοσδήποτε άλλος Γερμανός αξιωματούχος
δίέπραττε οποιο5ήποΊ£ ο6ίκημ€3 κατά των φυλακισμένων ή ογγ*ζν
την πίριουαία τους, περνούσε αμέσως από πτρυτοδικείο.

Τι πιθανό ουμφίρον &σ μπορούσε να έχει ο Πρωθυπουργός
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της ' Εσοης ϋιαδίδοντας τέτοια φεύοη γύρω οπό τη Γερ-
μσνίσ;

Ολόκληρη η σχολική νεολαία δηλητήριο ζι-τπ ι με αυτά τα
ψεύ6η γιο τους ποτέρες της εμβαθύνοντας, την· εχθρότητα ανάμί-
σα οτις γευεές ακόμη περιοοότερο^ Αλλά συτή ί^νοι η ουυταγή
των παγκόσμιων συυομωτών να κατίϊοτρέφουυ ένα λείο. Και
Εμείς τιου γνωρίζουμε1 καλύτερο, πρέπει να κρατήσουμε αιωπή;

Όποιος σκόμιΊ θέλει να μας λ^γει άτι αυτό είυαπο Χριστια-
νικό πράγμα υα κάνουμε, οτο μάτια μου δεν είναι τίποτιι «λλο
] ιαρά ενός ευτελής όμιλος και λωΐίοδύτης.

Το Υπουργείο Παιδείας οτην Έοοη α^έθεοε στην Εβρίιΐιι
Η^ιιιΐΐιΐΊ νο^Ι να νρόφει Ε-νυ βιβλίο για το παρελθόν της Γερμα-
υίας μρ τίτλο <ιΕυοχή ή Πεπρίομένο», το οποίο η5η έχει κό:μΕΐ την
1 ] νδ^κατη έκ&οσή του, και Βιανέμιπ-αι σε όλους τοιχ; απόφοιτους
γυμνασίων. Μίσ Ε|3μθίθ οχεδ6ν καθόλου 6^ν Εχί-τ τοτιροοόντα να
κρίνει το παρελθόϋ της Γερμανίας αντικειμενικά. Αυιότα βιβλίο
Λπως αποδειχθεί ρίναι ?να οπύλοτο αριστούργημα της πολιτικής
κηλίδωοης ις<ιι της προπαγάνδας μκιτ>υς μέίΊΟ ο^ ένα μΐθο5ική
π^πλο, κΰιπου μπορεί να συγκριθεί με τιο εργασίες του αντιπρο-
σώπου του Κοηιϊπίννη ^ίΠν Μυεηζεηοί·ι 0, το ιπιοράμιλλο της
αντι-Γέ-ρμο^ικής ζύμωοης και της προπαγάνδας φευδών τιοιΐ
ούρλιαζε προς του<, αυνφγατες του, όταν έγραφου έυα άθρο
εναντίον της Γερμανίας: κΠολύ αδύναμο, πολύ ανιικριμρνικπ Ι
ΚτυηήστΕτους οτο κίφάλι. Κάντε τον κόσμο να σίΕΗίΐ Εμβρό-
ντητος μρ τρόμο. Κύυΐί τουςτη θυσαιβία του κόομοίκ ' Ολοι οι
άνβραιπο,ι πρέπει να τους κίΐταριώνται και να ριγούν ππά
τρόμο!».

Δ(ΐν υπήρχα κανένα αυθενπκόυτοκοιιμένΊΟ που νατεχμηριώ-
υίτ τις οιινολικέςαπώλειΕςτυυ Εβραϊκού πληθυσμού στη 6ι<Ίρκ£ΐα
τοο τελευταίου πολί^ιοι> υψηλότρρΓς απ6 200-000- Κατά τη 6ιάρ-
ΚΕΙΟ μιος μοναδικής νύκτας, οτη Δρέσθη, περισσότεροι ανυπΕρά-
οπιοτοι, αθώοι Γερμονοί !·.ΐ;ολοΒρεύτηκαν —παιοιό, γυνίιίκες, γέ-
ρουτ€ςκίίΐί:ΐ5ιΐίήτραυματιομΕνΰΐάνθ|Χι]ποι—αποτοοςϋβραίους
που τιέθαναν σε όλα τσ οτροτοπείϊΟ συγκέ^τριυσης στα
του Εθνικοοοσιολιοτικου Καθεστώτος!!! Κοι ίΐκ αυτές τις

αΓίίίίλειες, ακόμα και οι φυοικοί θάνατοι ουμπεριλαμ0ά-
ι. ' Ετσι οι απώλίτΐίΐ;, πορμέιιες ως ένσποσοστό, αναμφισβή-

τητα ήταν πολύ μικρότερες από ίΐκίίνϊί. οποιοοδήποτε σλληε
5ύυομης ηου έλσβε μιέρος στον πολέμιο- έχοντας στο μυ<ιλ6 μος
όΐΐ η Εβραϊκή πο.γκ{.Ίο1 ι̂ο οργάνωση είχί: ήβη το 1933 κηρύξει ένιαυ
άγιο πύλίμο ενάυτια οτη Γερμανία, να πολεμηθεί μέχρι θανάταυ-

Εκε)νητηνΕΉοχήούτί--μίίίτρίχαμιαςΕβραίι^ήςτ:ϊ:φθλής6εν
είχε αγγιχτεί! Ακήμη, ο κόσμος αντηχεί μι·: τη ν ιιχλοβοή γιατοΰς



νεκρούς Εβραίους. Αλλο κανένα έγιϊλημσ Ρεν ακούγεται για τη
Δρ£οδη κοι τον γνήοιο αριίΐμάτων έξι εκατομμυρίων δολοφονημέ-
νων Γερμανών της Ανατολής. Καμμίαψωνήαεν υψώθηκε για τα
εκα'ίομμύμιυ των δολοφονημένων Γερμανών κ«ϊ Ευρωποίυιν
αιχιίαλώτων πολέμιο που πολέμηααν οτην Γερμανική πΛευρά,
Καμμία επιτύμβια πλάκα δεν μας λεγ£' για τους 105.000 Γάλλους
που δολοφονήθηκαν ΗίειΰήήοΊ^ πρώην Γερμανοί. Οίΐϊει,ημέρίς
μνήμης τηρούνται για τους Ολλανδούς, Δανούς, Βέλγους, Νορ-
βηγούς, Ροομάυους, Ρώσους, Κοζάκους, Ουκρανούς, ο* οποίοι
οφογκ'ϊοΟηκαν μ^ τον πιο κΐΓ)ν<ίι6η τρόπο γιατί είχαν εργασθεί ή
πολεμήσει οτην Γερμανική πλευρά. Αυτοί ήθελαν να σώοοιιν την
Ευρώπη οπό τον Μπολσφικιομό ή, αε μερικές περιπτώσεις, ϋ
Γερμανικός έλεγχος πιθανόν, θεωρήΐΐηκ^ να είναι το μικ|>ότ{.ρο
κακ6.

Ένας εργΰζήμίνος στην πορούίΐα Γερμανική Ταχυδρομική
ΥπηρεΓίίυ μπορΕί να απολυθεί Επί τόπου εαυ αρνηθεί ότι οι Ε-
βραίοι πέθαναν με αίριο:. Αυτή η Γ [ίΐρήί^νη έννοια της (ίΐίΐ κίΐιυού-
νης& υποστηρίχθηκε ατιι'ίίνο: δικαστήριο στην Έαυη που οϋμφώ-
νηοί ότι ου^είί; εργαζόμενος πρεππ να ανέχεται τέτοΐίτΐ; ίκφρά-
οε<ί] κατά τυιν Εβραί^ίν, οι οποίες <ι&εν μτιορίΐύν να συ·γκριθοΐίν
οτην προσβληι ικότητά τους». Κάθε λωποδύτης λοιπόν μπορεί

σία κατά τηι, Γερμανίας.
'Ενος από τους ^ν6ιαφΕρόμενους αναγνώστες με

εάν έτιεφτί] ίυως θύμα ενός υί-ου Αντι-Σημιτιομού; Αντιθέτΐι>ς[
Μοο αρέοει να βλέπω τους Εδραίους ·ΛΙ τους μεταχειρίζοντίΐι
άπωί, οποιον&ηποτε άλλον και να μη ν απολαμβάνουν ειδικά προ-
νόμια. Λυτά τα "προνόμια, και τα ψίύ&η που 6[αίϊ!6οντ(η από
οριαμένΕς Κλίκες της Παγκόσμιας Εβραϊκής Κυριαρχίας είναι η
αιτία ενός ν^ου Αντι-Σημιτισμού. Ο κι̂ ιιος ^Ϊ65?ίΐΙ]ΐϊί[ προωθεί
π^ριοοότερο Λντι-ΣΓίμιτιυμό από εμένα. ΚώΟκ κοπρεπής Εβραίοι;
είναι εΐϊπρ6ϋ6ίκτος οτην %>ειΐνά μος για αλήθεια· και άρα να
συμφωνεί με αυτό το βιβλιάριο. Εκΰιοοντα^ τούτη την εντιπτω-
ϊιιακή "ι/αφορά δεν υποκιυοΟμΕ: εθνικίομό ή μιίοης, ολλά απλώς
υπτιρετούμε την αλήθεια, και μόνον η αλήθεια θα κάνει £|ΐιΊι; και
τοος άλλους Ελεύθεροιις. Μόνο η αδικία που -πραγματικά διαπρά-
χθηκε μπορεί να κάμει καλό ή ουγχώρίοη. Επινοημένες ιατορίεΐ;
"[ϋμστήτωνΛ θα 5ημιον>ίΐγήυουν νέο μίοος κοι θα ενοπείρουν
σπόρους τπι; δοοαρεσκειας άνέιι αποτυχίος.

Λεν £νδια·φερα·μαίπί τόοο πολύ είϊώ ΙΡΓΟ να τρέχουμε π
κάτω την κλίμακα των οπωλίτών κι" τιυν εγκλημάτων, αλλΰ
πρωτίστως ενδιαφερόμαστε για τηυ ιιυειιμαπκή ανάρρωαη τοο
Λίΐο6 μυς, ' Εχουμε καΐηγυμηθ*.·ί για το χειρότερα εγκλήματα της
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ανθρωπίνου- ί-ίδίίηι;: ί>ηλαοήτ 6τι π
ενόν υδρόγειο πόλεμο, ότι δολοφονήσαμε εκατομμύρια
ανθρώπων κυι &Ίν ΗχαμΕ7 το χρόνο και τιην ί-ηκοιρίο, Οο
εξαλείψει το υπόλοιπο όλων των «υποταγμένων» ανθρώπων.

Όποιος μπορεί υα υποδίχθίί μίο ΤΕ-ΤΟΙΟ κατηγορία χωρίς
διαμαρτυρία ο"εν έχει καρδιά ούτε μυαλό! Τώρα ξαφνικά υπάρ-
χουν μάρτυρες που οτίκονι σι και λί-γιιΐϊν: Όλα αυτά είναι ψ^μα-
τΐ.]ΐ Η Γί-ρμανίΐΊ ουδέποτε ήίίελε ούτε άρχισε πυτύ τον πόλεμο
αλλά εξαναγκάσθηκε να εισέλθει σ1 αυτόν από τους θανάσιμους
εχθρούς της. ώίν ιιπήρξον Οολάμοι αερίων. Όλα αυτά είχ/ίΐι
επινοήσεις νοσηρών εγκεφάλων. Σχε&όν όλα τα ^ιποκαλούμενα
ίγκλήμστο πολέμου κσι οι δίκ^ί; γιο το οτροτόπίδο οιινκ^^τρί'*-
οτις έχοην γίνει με επίορκους μάρτυρες και με παραποιημένα
ντοκουμέντα.

Οποκ>5ήπυτι·: πρίΉιΐϋΐΐο ΙΙΟΛΙ κίπηγορήθει για έγκλημα βέ-
βαια θο ευχαριστηθεί όταν βρεθεί αθώος, πόλο 5ε περισσότερο
όταν αποότιχθί'ί ότι τυ· έγκληρο ο?- κρώτημο ί>Ρυ ̂ χ^ι α«ομα 6ιοι υ-
π<ιΐί)εί.

Εμείς οι Γερμανοί πρέπει, συνιττύκ;, ^α χαιρόμαυτε όταν υι\
μέρα ίμφυνίζονπιι μι^ίτυρί-ς ΐιοΐ3 μπορούν υα οπο5ε!ξουν ότι το
' Αουαβιτζβεν ήταν μηχανή θανάτου, αλλά ένα τεράστιο Εργοστά-
σιο εξοπλιστ-ΐού και όπ υι τρΰφιμΓίι τοιι ατρατοπίδοιι ϋίχαν ολικά
κήο^μτο μεταχείρισΐ). Κπι ότι οποιοσδήποτε άνθρίιίπος από έξω
μπορούσε να επισκεφθεί το στρατόπεδο οποια&ήποτΕ·- ώρα. Οι
πξριη-υύτκροι ίΐπό το λίι6 μας αντιδρούν αρκετά διαφορετικά
άκομπτα. Συμπεριφέρονται όπιυς, τον κάποιος ήθελε να τους
αποστρρήσΓίαπό την πιο πολότιμη μζϊτο-πίΐλϊμική εμπειρία τηΐις,
ΓΟ πόμι ι^εγμίι ιης ενοχής. Με υύχια και με δόντια κρέμονται πάνω
στην Γερμανική ενοχή. Αυτό είναι ένα πολύ μοναδικό φαΐνόμϊνο
υτην ιστομίυ του (ινΟριοπίνου κίονιϋς. £ε οτιοιονΐϊήποτε άλλο λαό
μία τέτοια αντίοραοη θΰ ήταν αδιανόητη και θα μπορούσα μόνο
να περιγραφεί ως μία βαθειά πνίΐ?μθτική αιιιτίίραξΓ|, κίίΟιίις 5εν
.̂ίνοι φιίοικό κίΈποιι·»; οα εΐιΐμένει άτι είναι ένοχος.

Τούτο είναι το πραγματικό προ βλημοκυι ο αληθής λόγοι; για
την ίκοΌοη τ^υ βιβλιαρίοο. Δ^ν όνοι ίο ζήτημα ποια πλευρά
έπραξε ία περισσότερα λάθη· τούτο είναι σχΕ&όν κοινή γνώση
στον καθένα που μελέτηοε ακόμα και ^τίίφαν^κικάτιςβιαβέ^ΐμες
πηγΚ;. Αυτό Ηυυι μίο υΟαχυοη για τη Γερμανία, το βιβλίο του
Συνταγματάρχιι ΟΞΙ!], γαμπρού του Ρι^πΙΐΕϊπ Ο, Ροο^ε^ΙΙ, «Η
Πολιτική Πολέμου τηζ Αμερικής, 5εν ήταν καν αναγκαίο για νο
αποδειχθεί αι;ιό. Ωοιόπο, αυτό το βιβλίο έχει αποκαλύψει, πέρα
από κάθε αμφιβολία, την αποκλειστική Ευοχή του Ροθ·ϋ£νβ]| και
τοιι ΟΗυτίΗιΙΙ γιο οι>τ6 τ<ιν πόλεμο και για την εγκληματική τους
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συνωμοσία κήτη της Ειρήνης. Οπό ιοοδήποτι: που ισχυρίζίτπι οκό-
μίι -το οντι'θΕτο είναι κακόβουλος!

Γιατί είμοστΕ εμΕίς οι Γερμανοί τόσα ερυπευμί-.νιΐ] [ΐ£ την
πθ|.Ηίμυθένια ιστορία τωυ έξη Εκατομμυρίων δηλητηριασμένων
οπό αέρια Εβραίων; Μπορώ νο μιλήσω ε6ώ από εμπόριο γιατί
ίγώ, ο ίδιος, πίστεψα υ<= ουτήν κάποτ£- Εμεί(, οι Γερμανοί αρεοΊΐό·
μαστέ νοοιΑλογιξόμαοτε γύρω από έναπρόβλημο. Είμαοτε θεο-
φοβούμενοι από ψύση μας^ Επομένως, Ε-ΤΓΡΕΙΤΕ να έχουμε μία από-
κρυφη θρησκευόμενη εξήγηση για πίν αμέτρητη δυστυχία οτην
οποία έχει εισέλθει αλαός μας. Μόν< δεκτός από την εξήγηυη ότι
οι άλλοι ήσαν δυνατότεροι και πιο παράτολμοι, Εΐνσι ανεπσρκή^
για τη Γερμπ^ρκή ψυχή. Εμείς τι [(ττκύουμε ότι κανείς οε^πμίπηνσ
ι?ποφ^ρΕΐ τέτοια δυΊϊτυχία. χωρίς μιο λογική οιτία. Είναι το πολ£
γνωοτο πρόβλημα του Ιώβ, υ αποίος Επει'σΒει — <ιπό τους κφί-
λουί̂ ι του καί ο ναμορφωτές του — Λτι κάθε χτύπημα οπό ΙΓ] μοίρυ
είναι μίο τιμωρία οπό το^Βεό. ΜΕ αυτό τον ι ρι̂ τα, πολ? ί̂ Γερμα-
νοί είοον οτην κοτοστροφή τοιι 1945 μίαθρίοΰίκη για Ίΐί;π]]υρτίι:ς
κοΐΤθίγκληματο;ποιι6ιοπρόχθΓ|σαυ Ο μ 6θυι. των έ ι̂ εκαιομ μυ-
ρίων ίτΟώων, δολοφονημένυιν υνθρώΠίυν, πράγμοτι ικονοποίησε
την απαίτηση γ]ίιμιυμ£ταφυσικήεϊ;ήγΓ|θηι«ιιουνΕπώς έγινε π^κια
ανυπόμονο αποδεκτός. Φι ιίνίττσιότι γίνεται όλο και π&ρισσάτερο
πειστικός όΐο^^ (πηρίζεται ατή |3ί(1λί): Αεν βολοφονήοομί τον
«Γπκΐι»οηποτε& λαώ, άλλο δολοφονήσαμί τ<ΐν κϋκλεκτό^ λη6[
Όπως κώιοιοι; από τους ουαγνώυτ^ς μου έγραι|>ε μί- ουτό τα
λόγιο: ;(Ναι, εμείς επιταθήκαμε οτιΐν κόρη του οφθολμοι'ι ΤΪΗ>
Θεού)}1 π θίΐυνιοοτή εςήγηοη! Τιύρσ γνωρίζουμί τα γιατί. Τώρα
έχουμε αποκτήοίι κότι γισναυποφέροόμί··, και μέσα από ιιπαταγή
προίόλοοί; τους Εβραίο ΙΗ;ΚΟΙ πληρώ νονταςκολλοοιαίαχρημο-
τικά ποσάτ ιιιιαραύνιε να αναΐίΐήηοϋμί· τουλάχιστον ένο ρικρό

της χόρης; τοιι θεού, ήμ ίος μετανοιίιντίς αμαρτωλοί νυ
λέπουμρ σε ουγχώρεοη. Αοτός Ε ίνοι ο λόγο<.ποι? ο Γερμα-

νός προσκολλάται ατούς «δολοφονημένους Εβραίους» σαν να
οήμιιινί: τη οιυτηρία της ψυχής του. Χωρίς αυτή την εξήγηοη η
τρομερή μας πτώση δεν θα μπορπύα^τ V" έχει υψηλότιμη £ρμηνεία
και θα ήταν όλα πολύ σκληρά να υποφερΟούν.

Δεν μπορούμε λοιπού νίίκιπηγορούμετοι^ πτωχούς πολ3τί[;
που πιστεύουν οτο στρατόπεδα αογκ^υτρωοηςτρήμοιι.θσ τους
ατιο<π-Ε-ρήσοϋμε από την πίοτη τους στον ένίικσι μοναδικά θιό,
το βασικό πρόβλημα της μεταρρύθμισης του Μ,ιι-ίϊπ ΓιιίΙίΕΓ, το
οποία φαίνεται να είναι ακόμα βαθειά -ριζωμένο με πολλούς αν-
θρώτιους Αλλά ο Ιώβ τιίιλκμό τους οναμορφωτέ·-ς του και τοιιι;
δίδει την κατάλληλη, απάντηοη: οΑιιτό το βάσανο έ-ρχΕτοι προς

γιο κανένο «οτσνοητό λόγο. Δεν γνωρίζω γιατί. Είναι
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ΐ5ΐΐ"ύ. Αλλά δεν έχιυ μετανοήσει έναντι τηι? θίού, Δεν
παραστράτησα οηό το οβικηο μονοπάτι. Επιθυμώ να λογοδοτήσω
μί Εκείνον. Κράτησα την πίστη. Μια μέρα Αυτοί; θυ με κρίνει
ΰημοσίως!». Τούτη ;τίνσι η φωνή ενός δίκαιου ανθρώπου, Δευ
είναι αυτός ο τρόπος που έχουμε υποχρ&ιΐοη να μιλήσουμε; Απο-

ή ανάπτυξη ποραμΕΜίί- Δευ ιΐιιήρχει κον^νας εκλΕκτός λαός
του Ι^αήλ που θα μπορούσΕ νο ισχυρισθεί ότι ταυτίζεται με του<;
Εβραίους· και £>ευ ϋπ^ρ^Μ β^βίΐίΐϋς κίΐνένας κστοδικασμένος,
εγκληματίας ΓΕρμανικάς λαό^! Θα πολεμηθούμε ο:υυποχώρητο
εναντίου οπαιουδήποτίποο υποστηρ>ζί ι ένα από αυτό τα ψεύ£η ή
Ερμηνεύει επ' αυτών και ως εκ τούτοιι οδηγεί το λυιΊ μας βαθύτε-
ρα μ^οα <ττην 6υίττυχία του. Ήρθ^τι ώρα να σταθούμε ορβιοι και
να υπολογίοουμε υα φέρουμί μίο ολλίιγη τηι;τύχης. Θα κατσκτή-
ικιιυμί· ττ| μοίρα γιστί εμείς εκπληρώνουμε τη ο θεϊκή οπποτολή.
Γι' αυτό £ΐμπι τί^κι θ-ογ/νώμων προς τον ΤΙιίε^ ΟΙυΪΒΐορΙΐθΓΒΰη. ο
οποίος έθεσε ένα λαμπρό παράίϊ&γμίΕττρας ιόν λυύ μα<; μί; αυτή
τηυίΐίιρρϋλέίΓ ΐτργαοία κσι είναι ένας Εγγυητής για το γεγονός 6ι ι
εμείς 9α ανατρέψουμε ταν ρου τοιι χ
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ΙίΰΡΐΙαϊ·. ένας επιτυχημένοι; αγρότης και ίνας δι-
κηγόρος, γ^υνήθηκ^™!1^ ϋ ποτέρας του ήταν ένας αφοσιωμέ-
νης Εθυικοοασιαλιοτής και ο ίδιος ο Κο^άΈι πολέμιοι στη μάχη
του Βερολίνου το "1945, ακ; μέλος της Χιτλερικής υεηλοίας.

Ηίΐρχική ι ου ανάμιξη με την πολιτική, άρχισε το 1970Ηόταν
ιΐγήθηκρ μίας μάχης εθνικής ΐ:υρ6·πι·ίθ.ςΐϊίιτό-π]ςτιαρυο.νραψίΰς

πήηυ-ιΛέ-νΊνεγνώοτης πολυάριθμων αδικιών στη
Γερμανία. Είναι ιδρυτής 5ύσ πατριωτικών αργανώο^ιπϋ:

«Η Πρωτοβουλία των Γερμανών Πολιτών" φι?ι_ιΐ5ΐ:η£· Βι_ΐΓ3Εΐϊπί-
κ(ΐι ί<ΤΓ> Απελευθερωτικό Κίνημα του Γερμανικού

Ι5κιιτίμω(, ι>Ιίπί·ί!ίΓ έχει ενεργά αντικρούσει τη ν προπαγάν-
ΐϊίι ιιοιι αοκείται οπό την κυβέρυηοη της Διιτικήι; Γ^ΐμαυίος, η
οποία επιχειρεί \ι« ΐτνυτυλήζίί τη αίοθημα τιις ευοχής και της
ντ[ΐιιπήι; οίο γερμανικό λαό. Ο βοεαβ^ £χει ο&ηγήι.ΐ(:Ί μαζικές
δια&ηλώαεις οπαιτώντας την ίίττυφολάκΐΐϊη ΙΌΠ Κϋάΰΐί ΗΞ£&, και
έχπ γίνΐΊμια ηγπική τιρητϊωπικότηταοτει κίνημα για τη ουντριβή
τηςίιηάιηςτίιΐνό.ΟΟΟ.ΟΟΟΕβραίωνπί^ΐϊΐΊίΟίΐνιιυδι' αερίων^ από
τους Γερμανούς κατά τη δίόρκεια του πολέμου.

Ο Μ,πιίΓί'ίϊ Κι ΐΕ'ίϊ^Γ το 1977 κατηγορείται για«5υοτ!>ή]ΐηίΐητης
ίΐτίμίηκρατίας γενικά, και της &ημοκ|Χΐιίας ιης Δυτικής Γερμανίας
ιδιαιτέρως κυι για ίι^ττκτυνΐΐίγμίίτική προπαγάυΰοΗ κοι Ε·γκατα-
λίπι?τΐ τη Γερμανία προκειμένου να αποφύγω τη οόλληψη

ΐα^ι&εύει στη βσρρια κατ νήτια Αΐ-ιερικη όπου δημιουργεί
σημαντικές 6κ3υι?υΓ)έο;ΐΓς ]ΪΛΙ γνωριμίες γισ τις οργανωθείς ίου.
Τΐ|ΐ· 1η Οκτωβρίου 1930 συλλαμβάνίτοι ιΐτη Ανυό^ερο και μετά
από 17 μήνες κράτη οης5ιΐίΐΊζ^.τΐΐικοι του επιβάλλεται η βάρβαρη
ποινή της ψυλακίπης των 13 ετών,

Όμως ο Κοαα^τ μας λέίΐ μϊΗίΐ οττή το κελλί της φυλακής:
«Μπορούν να μα<; κίινιίυυ ότι θέλουν αλλά το πνιτύμυ μος ϋα
σνυ&υΟίί κίΐι η ι&εολογία μας θα θριομβεύο^ι».

Ελπίζω ναπεράοίΐ γοργάηχρουοςκαιοΜαπΕΓεϋ Κοβσθτ να
βρεθεί ίανά στο αγρόκτημα του, όπου η αγαπημένη του γιυαίκα
κοι τ{ι έξι του παιδιά τον αναμένουν.
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ΟΗη&ίορΗεϊ&ίϋΐ, γεννήθηκε το 1918, ήταν αγρότης
ατή βόρεια Γερμονίο πριν τον ττόλκμο. ΣαϋΟΓρητιώτη^ΟΓΟ γερ-
μανικό στρατό τρίΐιΐμοίίο-ιηκε κατά τη 5ιόρκεια της Δυτικής ίκ-
ιιτρΐΓτεΙας το 1940 και έκτοτΕβ™ρήί1φ<£υκαϊιίλληλοςγιίί Ενεργή
στρατιωτική ΐϊπηρζ-οίΐι.

Μετά οπό μία ογροτΓκή μίλ^ιη ίϊιετόχθίΐ να υτιηρετήοΕί στην
Ουκρανία <3ί ΐ%)ί-:υυιι επάνι»ι στον Ινδικό καουταουκ. Αυτό το
τμήμα της έρευνας μίττοφέρθ^ (.ΓΤΟ ' Αουοβπζ στην Πολωνία μετά
την ανακατάληφί] Γτ|ς Ουκρανίας από τους Σοβιπικοΰς.

Ο ΤΙιΐ£5 ΟΐΐΓίΒΕορΗρίϊίη, ως μέλος ίου Γερμανικού στρατού
με το βαθμό τυνι ίϊι·-ίΐΐ4--ροι> ΐϊπολοχσγού (5οησ?ι·(ίΐί^ΐ¥Γ), ουμμί·
τΕ-Ίχί. οτην ερευνητική ομά6α, Έχονπίΐς ^μγαοιεί μί ιρόφιμους
του οτροτοπί'δυυ οηγκένιρωοης, ο Οΐπ ΐΞίορΙιβίΒ^π εκδίδει τκ,
πολίτη ρήσεις και πς εμπειρίες του ιπο {ίιρϊλίο ιιου είυαι τώρα
εμπρός οοο.

Σήμερο α Οί5ΐορ1ΐ£ΐ3βιι Εΐυαι όριππήριοί; ιυς ουγγραφεύς
και ως Βημοσιογμάφοι; υ^ αγροτικά Οέμο/το. £ίνα> εκδότης αρκε-
τών Ε-κΐϊοιΐτΐιΐυ, όπιμς τα περιοδικά «ΚήΐϊΚ» κοι
16*.
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ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑτίΟίπίοσμααπό Γηυ «Πολιτική Δικοκκιύυη - η υοθένεια
καιρού μος>·(Ρι>1[]ί!>ι:ΐΊ6^ΐ5ΐΙ^-£ΐϊϊΚΓαΐΐ1ΐίϊίίί ιι π56ϊίΓΖ(:ιΙ)πΐΊΟ του
Δρ. Ρνι^Εΐνί^ΗΟΓΪηϊη
Γκί, ΟΡΟΓ, βιτώΗ, Βουή.

Η Αυθένρια του καιρού μας
του ΡΉθ(ϊηΐ:1ι

.
πτει πως. ή6η στον τελευταίο πόλεμο, το Ψέμυ μπερ6εποτίΐν με
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Έχει γίυΗ δύσκολο αι·;<'>|ΐα κσι γιο κχκ; καλώς ίρμιΐνεύο
ς ανθρώπους νο ίΐναγυωρίουυν και να δΊυμορ0ώοοι>ν μια

γνώμη γύριι> (ΐπό τσ αληθινό γεγονότα τηι, ιστορίας, <ιπό ΤΟΪΕΙΕΟΙΙ
το κΐιτυοτροφικο ίίποτέλΕΰμα τη<; προπαγ<Ίν6ας, ΤΌΙΙ ήδη Είχρ
παί^Εΐ ι ο ρόλο της στα τελευταία χρόνια του πρώτου Παγκοομ1οι>
Πολέμου, τους πυροττλον^ί.

Είχα μιο αζιοίτημ^Ιοίτη ου^τηί^η μΕ ένα οημοντικό ίίίπρό-
(ΐωποτηςο^τίΟίτηςπλίυρίΚτοΜάϊο που 1^45,λίγ!:ΐ;μϊ-ρΕί:μ£ΐ^
τηυ κπτάρρΕΰοη. Μου ούοτίΐίίΕιΐυνί'συτότΟ" ως καθηγητή πονΕ-
πιοτημίου ι τπό τη χώρα του που Ευχύ«τν ν^ μιλήιΐϋψαζί μου γιο: το
ιοτορικό βόίίθ(- του πόλεμοι». Η ουζήΐηοη που ει τοκολοόθηοε
ήταυ υψηλού Βπιπέ5ου, Δ[ΕΚθφ£ απότομα και Ηϊίΐςΐ τα φΐιλλόδια
Ε-ττάνυ) στο τρίπτέΟ μου. ιιου οχαυ οχέοΐ] με κάποιο φριχτό οτρατο
π£α ο-υγίΐΓυΐρωητ]!,. Φυλλάδια υυτού του Είδους μας είχαν κατα-
κλύοΕί τις ττρώτΕς μέρϊ=ς μ^τά την κυτάληψη. «Τι λες πάυίιΐ σ1

απτό» μΕ ρώττμίί. ΐ.θΓ3ί!<>υν «υι Βιΐίΐι^η^ν^ΐΐϊ» αποκρίθηκα. Είναι
μΰλλουμΰταιουαμουαυαπΓύξεΐί;Ής θέσεις αιιι? πάνω σ" πιιτότο
θέμα μια πηΐί ΐ'ίμαι τίμιος άνθρωπος τιοι,· κατα&ικήζίΐ τηυ αΰικκι
οποιιτηϋϋνΰντή, μαι μάλιοια ['>ταν το λάθαί. ίΐναι απ ' τηΰικήμας
πλΕυρά. Γνυ>ρίζίυ πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ των πραγίΧτη-
κιίιν γΈγονόίπιν και της ίιαλιτικής χρήοη^ που γίνΐιτοι πάνω ο'
αυτά. Γνωμίζω τι οιιμαι'νει πραπαγάνδα τρόμου. Κι επίοτίί; έχω
Λλίιτ τις ΕκίϊάοΕΊς των ειδικών οας πά^ιο υϋ ουτό ΓΟ Οίμα μιει ά τον
τίρώ κι Παγκόσμια· Πόλεμο, τα γραπτά του ΝοτπιοΙιΕίΙίυνίΉΐι, ή το
βιβλίο τοιι Γάλλου υιιουργού τωυ Οίκονομικώ^ ΚΙοΐζ ΐΑπΛ τον
πόλ^ιοστηνιειρήνηβ,ατοοποίοπΕριγρήφ£·τπωςτοπαμαμύ(3ι για
τα κομμού; ΧΕΡΓΟ παιδιών Επινοήθηκε και χρηοιμοποιήθηκε. Κι
ακόμα Εχω διαβάσει τα ίπίίπγτίματικά γραπτά ίπτο περιο&κό
«ΰι·̂ ρουϊ]1οΙ:?>, ποι? ουγκρίυοπν πιν προπαγύν&α του τρόμου του
1&70 με εκίίυη του 19]4-1#και οτο τέλος το κλίιυυίκό βιβλία του



την πραγματικότητα ότσ ν κούκλες καιμονταρι υμένες φυτογρα-
ψίΐτΐ; χρησιμοποιούνταν για \>υ. αυνθέοουν βουνά από πτώματα.
Αυτές οι φωτογραφώ, διανεμήθηκαν με τον τίτλο κενό, νια υο

ί να προο6ιορίζεται αυάλογα με τις πίριοτάοε»;, μετά από
του κέντρου προπαγανίϊαςη.

Με τον τρόπο ουτό σχημάτισα οπό εκείνα τα φυλλάδια ένα
υποτιθέμενο βουνό πτωμάταΐν από ίπ-ρατοπεο"[> συγκέντρωσης
κ<ιι το έδειξα οτον επισκέπιη μου. Με κάρφωσε με ίο βλέμμα του
χωρίς όμυΐί; νο δείξει υπ θυμώνει. «Δεν μπορώ να φανΓαοτώ»
οΐιυέχισα «οι ιοιίτό το δηλητηριώδες πνευματικό οιιλο, που τόση
πρόοψίΐΐο άρχισε να χρηαιμοποιείτιιι, έχει αγνοηθεί ο' αυτά τον
τΐιΊλί·μσότανόλίπ' άλλα όπλα είναι τόου πολύ τελί-ιοποιημέυα.
Στη προ γμοτϊκόΐητα γνώριμο) παις 5εν έχει αγνοηθεί. Τους τελευ-
ταίους μήνες πριυαπό την κοτάρρευοη βιό&αζα το μ ξένο καθημε-
ρινό τύπο κοι εκεί ττορατήρηοΐι ότι όλες αϋτές οι αναφΰρέτ; οτις
γερμανικές ωμότητες ήταν συνταγμένη από ένα κεντρικό γρα-
φείο. Μιυ ανομενόμίνιι αλληλουχία ακολΰΐΊΟηαΕ, (Γ*ϊφ*ρόϊιρνοΐ
ιιπό τη μια κυπιλειμέυη πΕρίοχη οιην όλλη, σήμι=ρα η Γαλλία,
αύριο η Νορβηγία, μετά το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία, η
Ηλλά&α, Γ] Γιουγκοολαβίυ, η Τοεχοολοβακία... Πρώτα υπήρχυν
εκατουτάδες νεκρών στα ατρυτόπΐΏα ουγκέντρωοης Μ&τά, έ ι̂
Εβδομάδες αργότερα, η ίδια χώρα Ηχε £αυή τη οε^ά της νσ
αναφερθεί στα γεγονός καΕ ξοψνικά ήταν χιλιάδες οι ν ι̂ΐροί, μει ά
διτκάδες. χιλιάδες και α(ΐγότεραεκατοντά&ίς χιλιάδρς.Σκεφτηκα:
Στα ίΐίγουρα, αιιΐή η αριθμΐ[τική αύξηοη Γ>ίν μπορεί υα φτάσει τα
£Ίΐαΐομμί]ρι!«.Τώραί-ί|ιταοσσ' ένα άλλο φυλλάδιο: #Χερ το έχεις
το εκατομμύριο».

Τότε υ εττιακέΐιτης μου ξέοπουΕ1; «Είναπροφα έ̂ς ότι αντιμε-
τωττίζω έναν ί-μπίίρο αυΟρυιπο. Επέτρί-ψέ μου να οου πω πως 6εν
Είμαι καθηγητής ΠθυΕπισττ|μί[>ι>. Προέρχομαι από απτό ακριβώς
το κεντρικό γραφείο για τι> οποίο μόλις μίλησες, και έχυι αοχολη-
θεί για μήνες με ανιτύ ακριβώς που πολύ οιυοτά περιέγραφες ως
δημιουργία Προπαγάνδας τρόμου, κυι το αποτέλεσμα ήτον μια
ολοκληρωτική νίκη για μας» Του απάντησα: «Το ξέρω, τώρα
όμωςπρ^ιει υσ οταματήοίΤΕίΐ. Μουίίπε: ρ'Οχι, μόλις τώρα αρχί-
ζουμε! Θα οιινίχίοΌυμε αυτή την προτιειγσνδο τρόμου και ΟΡ
την ίπαυξήσουμε, μίχρις ότί>υ κανΕΪς 6ε Βα δέχεται ούτε μία
λέξη από τους ΓΕρμαναύς, βα <ηινεχίοουμ£ μέχρι να κατα-
ατραφούν όλες οίοιιμπάθΕίεζπου έχουν οι Γερμανοί ατάλλ£ς
χωρίς και ώϊπιον οι ί6ιπι οι Γερμανοί να μτΐίρδϊυτοΐιν τόοο
ποίί ατό τέλος νο μην ξέρουν π κάνοιιν>ι. Κλεινουτος τη συζή-
τηοη είπα: «Σ' αυτή Ίΐΐν/πΕτρίπτίυοΓίΧ^ι,ΕΠίφορΐί^Γοαιμμί μεγάλη
ευθύνη».



ΗΑΛΗΘΕΙΑΠΑΤΟΑΟΥΣΒΪΤΖ
Αυτός ο ηρηι,·· · --V απολογισμός είναι γραμμένος για

όλους τους ανθρώπους της Ηΰλής θέληοης.

Σιωπή 6ια Εκβιασμού

Ήμουν στο ΆουσβιτΕ από του Ιανουάριο τη υ 1944.Μίτάτον
πόλΕμο άκουσα για τις ΐο-χυρ^ΰμ^νΕΐ; μϋζικές 6ολοφονίΕς των
Εβραίων, Παρόλ^ς τις καταθέσεις που υποβλήθηκαν και όλες τις
οναφορές στα μέοα ΗΐΐμίρΐΗίΐΚ γνωρίζω ότι τέτοιες ωμότητες
ποτέ δεν δίαπράχθησαν^ ' Εχω πει ετιαυειλλιΐμένα, παντού και σε
ο>ες τις ώρες, άλλη υυτό πόντο ήταν ανώφελο, κ&υ&νας ο>.υ
ήθϊλ(Γ να με πιστέψει Η απόδειξη, μου πίπίϊν, Ηναι κατηγορηματι-
κή και επιβεηΥιιιυμίϊ^/η χωρίς σντιλογία. Οι δικαστικές υποΟέυεις
φανερά αποφάσισαν, ότι θά>.ομοιθ£ρίΐι)ίΐ(ΐπήρίαν στο Άουσβιτζ
και ο ΔΐΓΐΠίητή<; ταυ ΣτρατοπτΒου Ηό&5, έχει ο Ε&Ίοι; πίΐ ίτσκ
Οποιοσδήποτε τολμά υα αρυείτΐ]! οιιτό. κάν ι̂ τσν εαυτό του ύπο-
πτο, ΐΗβπυήι; π|^αωπικής συμμετοχής στις ίϊολοφυνίίί; «ΐϋτών
των Ε&ρσίιον.

' Εχω πρσΕΐ5οποιηθΕί να προσέχω 6ίότι το ^γκλήιιστσ πολέμου
δεν έχουν υπαχΒεί άκουα στη ΝομοθΕσία τοο Περιορισμού (6πΐΰς
Εφϋμμόϊ^ρται σε οποιο6ήποτεππλιτΕθμί=νίΐ έθνος), και έτσι μπορώ
ακόμα να 5ικηοΐ}ώ κα^ να διωχϊώ ποινικώς, κσι Βα ήταν κσλύτΕρα
να κρατήσω σιωπή. Φίλοι κ<ιι γνώριμυι έχουν πει: #τϊ υπΓίρί.Γίίς
ακάμημε ϊθ να πριχπταθείς να αλλάζεις την ίο Γθρκι;Λ?τν μπορείς
ν1 αλλάζεις ένα πράγμο.Γ Η πίΐρσόσχή της ενοχής μας, μας Ε-χ ι̂
φέρει πΐ(ΐω μέσσ στην κοινότητα των εθ^ών. Θυμήσου, έχεις
οικογένειςι. Καυέυέκ, 5ί·ν θα πιστέψει τ^ς αναφορές οου... Κράτα
ι»<[ΐπήρ αυτό είναι τσ εξυπνότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις,».

Αρκετά ειλικρινά^ άρχισα νΰ έχω κι ο ίδιος αμφιβαλί^ς. Όταν
κάποιος ακούει συνεχώς τις ίΐϊι», ιοτορίίΓί; σπ' όλες τις ίιλειιρές,
είυαι ατιλά ευνόητο ότι τελικό αρχίζει να τις πισίϋύΕΐ. ^Αλλά τί
ουνέβΕΐ με όλους εκείνοι*, ΤΟΕ"; Εβραίους, εάν 5ευ πεΟΐι^υν μί
αέρΓίΐ-» Δ]-ν γνωρίζω, αλλά αναρυΐ ιέμαι ιΐπό που έρχονται τοίκιι
πολλοί Εβραίοι, εάν ί-ξη ίκατομμύρισ από αυτοιΧ ηπίΐτίθεται ότι
έχουν σκοτωθΕί κστά ΤΓΙ 6ιάρΐ4ειΐΊ τηυ πίΐλίμου. Στιτν περιοχή μου,
όπου 5ισμέυΐιΐ, πολύ δύσκολα ευρίσκετο τιοτί- κυνένας Εδραίος
"κόμα κσι πριν από του π6λ*-μα Οι αποκαλούμενοι <ιβαυκολο—
Εβραίοι» ίπτλιΐκ; &>ν υπήρξαν ποτέ αε αγροτική περιοχή. Μοχβη-
ροί άνθρωποι είχαν παρατηρήσει ότι ο μόνος λόγος γι' αυτό ήταν
ότι οι χΐΓΐριι:οι σε αυτές τις |1όρειες»εριοχΕ=ι;ήσσν εξυπνότεροι οπό
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τους Εβραίους. Πάρα πολύ Εβραίοι μπόρεσαν νσ
οουν πριν τον πυλαίο, μι-ρίκοί διέφυγαν κατά τη διάρκεια π>υ
πυλί-ιμοιι και πολλοί από αυτούς έχουν ̂ πιβιώοπι από στρστόπροα
συγκέντρωσης... και φυοικάτιολλοί Εβραίοι σήμερα ζουν αναμέ-
νω μας πάλι.

Οι αμφιβολίες (ίου πρ^τυ-ι-γέρθησαν όταν διάβασα μία προκή-
ρυξη διανεμημένη άτια τον ΕΪΠΞΙ ΑΟΘΙ^ της ΝοΓΓνικβπ (Εοοηδία).
Αυτός σύγκρινε τις επίοημ^ς οται ιστικές του παγκόσμιου Εβραϊ-
κού ττληΟηομού πριν τον πόλεμο με ΕΚΕΐυίτς μετά τον πόλεμο.
Περιλάμβανε τους αριθμούς τους. ποιι είχαν αυΕ;ηθ£ί οτο όριο
όπου κάθε γυναίκα ττρέπει να είχε 5ώο?ι γέννηστι Ενός ττυι&ιού
κάθε χρόνο ττις παραγωγικής της ζωής. εάυ π αριΒμός των έξη
Ε·-ι«ιτομ]ΐι>ρπί]ν ΐίολοφΰυτ^μενων Ε-βραίιυυ εκρίνΕΤΟ ότι ήτοΛ' υυ?·
στός. Ί'ο 1938 υποτίθεται ότι υπήρχίιν 15 683.259 Εβραίοι στον
κόσμο. Λοτό, το νούμίιρο εξήχθει από το «Παγκόαμιο Ημερολό-
γιου τιις Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτ|Ηΐπής. Το 194Λ, ίϊύμφιουο με
έ·ν'ΐάρθ(χιτΐιΐνιΝ^^Υΐ)ΐ-^Τιηΐ('5ϊ>τΰυ^/. ΒΰΙσΛμπι, υποτίθρτο ότι
υπήρχαν 1Β.700.000 Εβραίοι στον κ6ο|.«ο. Ο Β^ΙΗίΛτίπ είναι ένας
πολύ γνιυοτόί; έ-ποΊκος οε θέματα πληθυσμού, ολοκληρωτικό
ι>υ6έτερο<;τ ακόμα κσι η πιο ακραία- προ κλη·πκήι|ιΐινταΐ7[ιιϋκν θα
μποηούσί νπ τον πφιγηίΐψΗ ΐι»ς <ίθυτι-Σημίτιιΐί. Έτοι η ιοτομι'σ
ι ΐ ι ΐ ν ό εκατομμυρίων Εβραίων 6εν είνσ,ι αληθινή, γκιπ' ΐί\ι(ι\ αδύ-
νατον ο πληθυσμός Ενύ<; έθνους υα αυξηθεί κατά 50% σε οέκα
μόλις χρονιά.

Οι απώλρίΓς του Εβρυϊκού λιιιιύκιττά [τ] ίϊιαρκεια του Β' Πο-
γκοομίοιι πολέμου, βεβαίως αξιοθρήνητες, 6εν ήσαν 6 ϊκατομμύ-
ρια, αλλά περίπου 200.000, σύμφωνα με ατιηΐϊ&ίξ&ς ουλλεγμένες
οπόπινΟΗΕ^τουηποίοϋ [ο σώμα οίγουρα5εν έχει κανένα λόγο
να παράοχει ει&ική προστασία σί: οποιοδήποτί·- ίΟνυ<, ϋιίϊικά.

' Ρνσ. βιβλίίΐ π<ιιι κκίϊοίΪΓίκε ατή Βραζιλία περιέχει την ακόλουθη
δήλωση: «.. .Αυτά τα γεγονότα χρησιμοποιήθηκαν από την Κανα-
δική Αντί Συκοφιιντπΐή Επιτροπή του Οΐΐή5ΐϊίΐη Ι_ϋ^ΠΊίΐ] αε επι-
ί^εβαίωοη ότι πέθαυαν 200.000 Εβραίοι στα 5ώ6εκα χρόνια δια-
κυβέρνησης του Χίτλίμ (1933 1945). χωρίς χ*α λαμβάοεται ΌΠΗ

όψη τιωςϊΐέθαναν, 6ηλο5ή εάν οκοτώθηκαν, καταδικάσθηκαν κυι
τουφεκίστηκαν ως αντάρτες ή ουμποτΐρς, ή σί οι-ροπορικές εΐιΐ-
ΐϊρομές Ο;ΠΊ (ϊτραιοιιεδίΊ, ή μέσω άλλων περιστάοεων στη 6ιάρ-
κειο του πολέμου, ΠΕριλαμβσνομί-νου της υρρώστιοί, κοι τ""
γήμπτυς».

ΟΑυοτριακόςΣοσιαλ-Δημοκράτηςηγέτης, ώρ. ΒβηραΊΙΐί Κ^υ-
Εϊ1<5/ οι'διοι,Ηβρυί'Μ. πουοναλωοειαχρόνιαοτιότο 1938 έως
το 1945 σε οτρατάπε5α συγκέντρωσης, τρία από αυτά στο ' Αου-

ρίπε:
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«Ήμουν σ*- μεγάλα στρατόπεδα συγ κεντρώας οτη Γερμανία.
Πρέπει ειλικρινά να δηλώσω ότι σε κανένα στρατόπεδο δεν εί6α
ποτέ κάτι που πιθανά να έμοιαζε με θαλάμους αερίων».

Ο β^Ιϊ-ίΓα1 Βΰί̂ ρ ι^τον ο τελευταίος διοικητής του Άουσβιτζ
(από το 1943) και σ^?νεπώς ο πιο σημαντικός μάρτυρας, για τον?
οποίο π Εβδομαδιαία Παριζιάνικη εφημερίδα <*ΚϊνΕΐΓθ]]> ανέφερε
ότι οεν μπορούσε νιι μεταη^Γοθεί οπό π[ν ί?πιμονή τοο ότι «κατά τη

δει θίιλάμουβ; αερίιυν, ούτε είχε γνωρίΐΊΕΐ ότι υπήρξαν ποτέ». Ο
διοτκητιν, ΒΪΤΡΓ πέθα^Ε αεφυ^ΐως στις 17 Ιουνιοο, τοπ 1953, ενώ
τελοιΊνται υπό ερευνά (οι συνθήκες θονοΐι>ϋ του) αν και δύο
έβΰομώίϊ^πριυ τον θα υατό του κίχε6ώΐϊΕ:ΐ ευα ν; καθαρό απολογι-
σμό υγείας.

Ποτέ μοίι 6ξν κράτησα μυιττικΰ το ότι ήμοιιυ οττο Άουσβιτζ.
Όταν ρωτήθηκα γύρω από την κΕίιταοιρυφή τ. ίι? ν Εβραίων, ,ι,πά-
υτηαα ότι ίϊευ ήξερα τίποτα για αυτό. Εγώ απλώς θαύμαζα το τιόοο
γρήγορα ο λαός ή-ταν πρόθυμος υί< οτιοδρχθεί και ίΐι πιοτ&ι|)Εΐ τις
ιστορίες γύρω οπό αυτούι; τοϋ^ μαζικοός θανότους 6Γ αερίων,
χωρίς καμμιά ι|)θνίρή αντίοτσοιν

Ως ΟΓΤϋτέλεσμα ενιΧ πολεμικού τραύματος, το 1940 ίινΐπτυξα
μία περίπτιυοη σχισίματος, χρόνιας κοιλότ^»»;. Το Ελαφρότερο
κρ6ο μρ ε^αζε πίοιυ ατό νοσοκομείο. Το Φθιυύπιυρο του 1942
ήρθε ένα επίοημο ιατρικό πόρισμα: υπηρΐαίυ ΟΊΟ κατ' οίκον

υφή λή ΓΕ-ρη αγροτική ηχολή και έτοιέγινϋ, το 194Ξ/43.
τοο 1943 ένας οιυ*κητής ΤΟΜ Αρχηγείου Στρατοί» ήλθε στη σχολή
υα ζητήαπ βοτανολήνους πρόθυμους υα μεταβούν οτην Ουκρα-
νία γ^α ν« καλλιεργηθούν ^ιυτά καουτσούκ Ινδίας. ΑποτονΟηκα

ΚθΙί 53335

Ένας πόλεμος ταχυκίνητος χρειαΕ£ται οχήματα κηι τα οχήμα-
τα χρειάζονται λάστιχα, κοι τα λάοτιχα φτιάχνονται από
•«ιούκ. Φυσικά υπάρχει συνθείικό καουτσούκ, φτιαγμένο
άυθροκίΐ, ασβέστη κπι ΘΕΙΟΦΙ, το ονομαζόμΕνο «ΒυηΛΐ,

Αλλά χΐι>ρίς την πρόοθεπη του φυσικού ινΓηκοϋ καουτσούκ
μίγμο, 5ίν μπορεί νο παραχθεί, καθώς έπειτα Ώευ θα υπάρχει
συνεκτικότητα. Οι Ρώποι, υτην προσπάθεια τους, νπ γίνουν αυ-
τύρκΕίς (στην "κρίπτωση μας ο ι̂:τό ονομάζονταν προετοιμασία
γαι π6λί-μο), Είχαν συστηματικά ερίυίήοίΐ ολόκληρη τη χλωρίδα
τους για φιίτΛ που περιέχοιιν ιν&ικά καοιιτοούκ... και [ϊρήκαν
μερικό — ανάμεσα οτ αλλά, ένα ^κυλΐίτο Κοκ 5^915, μία
παραλλαγή της τπκραλίδΐιι;, Ο λίυκόςχϋμΰς στΐ£ ρίζες τοο



χει ινδικό καουτσούκ. Τούτο έγινε πολύ σημαντικό για τη συνέχι-
ση του πολέμου. Ο κλάδος των μηχανοκίνητων οχηματα>υ του
Αρχηγείου είχρ οργανωθεί τμήματα για την καλλιέργεια, χρησι-
μοποίηοη κίιι ερευυα των φυτών μτ περίϊχόμί-νο ινδικού καου-
τσούκ. Μέτσ από μια ϋύντομη εκπαιδευτική περίοοο εοτάλθηκα
στην Ουιφπυΐο να επιβλέπω την φύτΕοοη κσι την καλλιέργεια
των φυτών που περιέχουν ινδική καουτσούκ. ΠΟΤΕ 6εν είχα δει
ενσ φυτό ΚοΚ - 5 ΐ̂ΰ. αλλά η πρακτική Εργασία κοι η βυήθ ι̂ααπό
μερικούς γεωπόνους Ρώσου<; οιΐντομα μου παρείχαν την απαιτού-
μενη

Κηΐί £>33Ϊ!, — ίΚΓτλΛΓίρ^Έ/ίϊΐ σιο Άηιισβπζ. Ιίίΐρέθει να έχκ
ινδικού κπαιπαούκ.

ιμημα κολλιέργησι,τοι] φυτού στο

Αυτό το ινσπτοίπο είχε εγκοταυτήοει έ^^αυ κλό6ο οτο ' Αουοβιτζ,
ΕΤΟΙ πήγα εκεί, και μόνον <ΓΓΟ 5ρόμο μοο, έιιυθο 6τι ήταν έυα

στρατόπΕδο

Η ζωή οτο

Έκανε κ^ύο κοι φύσαγε όταν έφΟποπ υτον σιδηροδρομικό
σταθμό τον> 'Αουοβιτζοτις]5ΐανοπαρίαυ,του1944. Ανυρΐι>τήΟη-
κα εάν πάω |ιε άλογο κοι ^μα^α αλ?«ϊ αποφύίπυα να περπατήσω.
Αφήνονται; τιι; αποσκευές μου στο σταθμό, ρώτησα τον 5ρύμθ
μου για το στρατόπεδο Γ Πράγματι το στρατόπεαο, ππηλείτο από
οτρατώνίς, που ήταν 6ύομορφοι ολλά μαζικά κτισ|.ιένοι, ήταν
πολύ κοντά. Το πρώτο πράγμα που πρόσεξα ήταν μίυ ζ-πίγραφή
πάνω από τη θύρσ «ΑΚΒΕΙΤ ΜΑ€ΗΤΡΚΕΙ^ [η εργασία θα μας
κάνει Ελευθέρους). Αιφνιδιάυτηκα όταν είδα τόσους πολλούς
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Αργότερα έμοθα ότι το στρατόπεδο, πίρικυκλώντιντυν μΕ ένα

αγκαΗΐϋΐό αυρμάτινο φράχιη, ο οποίος εφροιΐ|>οτσ μό^ο τη νύ

χτα. Υπήρχαν φρουροί τοποθετημένοι έξω από τον περίβολο εν

τούτοις, που ί-μποιναν το βράδυ μπα την ονομουτική σναψαρά

Αναφέρθηκα οτον ανιύτφο μου. Δρ. Α.ρ έναν εμφθϋίί>ημο άν-

με ατοαλέ-νια - μπλε μαιιο κιιι κοκκινωπά μαλλιά. Με χαιρέ-

Οίτρμά. Ήμοιιν περίεργος γύρω ιιπό το στροι όττ!;6ο και

ρώτησα για ΓΟΟΙ; τροφίμους Αυτοί, είπε: ίίΟι Γι-ρμσ.νοί που είυοι

ώ ανήκουν ε6ώ... εκτός οπό αυτά εκείνα που Είναι η Ευρωπαϊκή

βρίΐΐκίτιιι ΐ5ι!).» Λργό'ίερο υνακάλυψο ήτι οπηρχί κάίίοιιι

σ€ Εκείνη τη ΐϊήλωοη-^υστηθηκΐ] στουι; συνεργίίτίί; του.

Υπήρχε έυβις παλαιός Τοαρικό<; υξιωματικώς, ίυος Εξόριοιος, ο

οι ιοίί^ΟΊίσηςμιλοινίΕ-Γερμανικό κοι Γαλλικά, και

να με οίΪΓίγήίΤίΐ οτο καΊολι^ίό μου. Οι σ^αιμϋτικοί 6εν

πυτοκίνητα α?Αώ ΐ-ίχσν μία άμο^ο και ίνσν οδηγό ιπη διάθεοή

τους γιο: νπ πί.ριοδεύουυ ΐι?- ί-τΐτεταμέυο κτήματα που ήσαυ ιπτά

κϋλλιέργεια Ωοιόαο, αυτό το [Ίρήκυ κάποκ; πομίιώίϊκς. Επίσης

βρήκα (ΓΓίτνάχωρο, τήότκιι τρόφιμοι τουςιιτιοίί>υςίΐροα'ϊε[ΐυί)ύ-

ε στο ΰρόμο, έβγαζαν τα καοκί--πι τους και στεκόταν ΡΕ οτάση

ήί; καθώς περυοι'κιαμί, αλλά ήμαοτίΐν αξιωματικοί και οι

όν6ρες -35 ίιιίίιηί; μυς έδι6αν ΤΓ>^ στρατιωτικό χαιρετισμό.

Το κατάλυμα μου ήταν στο ΚϋΐΕκα, '', ^λ. περίπου από το

κεντρικό ϋΐρητύπεδο. Αυτό ήταν α£ ενο στροτήπίτΰΐ) γυναικών,

ηι βοτανικές εγκατιιοτάσίΐς, με τους^ίρμενόμενους οίκΟΐκ. τους

κοι τα εργοιπήρια για τη ν ίργοαία της ερευνάς μας, στε^όζοταν

ί··κί"ί. Μου εδόθει ένίΐ δωμάτιο σε μία ανίΓξάρτητη κατοικίο όπου

μοιράίϊτΐ|ΐ4ο το σπίτι με έναν συνάδελφο που ήταν επιθεωρητής

του τιιήματος καλλιέργειας φιπώϋ. Ήταν ένας άνθρωπος με

ευχάριυτη διόθεαη. Υπήρ>χρ κάτι που Βέρμυινί: τις κορίιέί; οπό

γίλιο του και ήταν πολύ αγαπητή; σπό τους τροφίμους, και

ακόμη, αλληλογραφεί μ*- κάποιους από οιιτούς, σήμερα. Αργότε-

ρα είχε τηϋ γυνίΐίι^α του, και τα 5ύο νεαρά παιοΊΰ του μαζί. Τότί

μ^τακόμιοα σε ένα διαμερισμό στο βοτον<κό κτίριο ττοι> μήλίς είχε

αποπερατωθεί. Αυτό το μοιράοτηκα με έναυ κπιοτήμονίΐ ιαιι ο-

ποίου το όνομα μπθ|Μί)τααναφ%ιΐιΐ:ήτανοΔρ. Βο (̂.ΗηΊ6π Πυρο-

βΰλήβΐ|Κ£ και οκοτώθηκί υπό Πολωνούς ΐιολίτι:ς, που ειαέβαλαν

!:£αγρίαιμένοι μϋιά την κατάληψη- Ποτέ δεν είχε βλάψει κσνέναν,

υπήρξα, κολωουνάτος μαι προσωποποιούσα την Εϋγένίκΐτ

Η πρώτη τρόφιμος που συνόντησα ήταν η κΑ^ηρΐ». Αυτή ήτον

μέλος των Μαρτύρων του [εχωβΰ κθ' ήταν η κυρίσ ττοο μσς

κίΐθάριζε. Τη ν ρώτηοα γιο τις συν&ήκες οπό οτματόπε6οαλλά δ^ν

μι)ι? απάντησε γΓ αυτές. Παρομοίΐίΐί; και η Κυρία ΡοπΙ η οποία



ήταν στον έλεγχο της κουζίνας. Ήταν σπουδάστρια της Βίβλου
κίιι Εφτιαχνε προκηρύξεις τις οποίες διέυεμε ίπις τροφίμους.
Πράγματι, αυτό ήταν κατά των κανόνισμιίιν, υλλό 5εν ήταν 5ική

μι^υδουλειά να παρακολοιΧΜιτοοςτρΰφιμούς. Περάν τοΰτοΐι οι
6ιΐμααιευθΐΐς της μου φάνηκαν ακίνδυνες και πάντοτε ήμουν
αρκτικός ΟΕ θέματα Ορηυκ^ίας, Ακόμα και τώρίι δεν μπορώ να

αρνηθώ έναν βαθμό σεβαομού στους Μάρΐίίρες του Ιεχωβα, για

ΕΟ όπ ήσαν πρόθυμοι να καλυ ΐίρεύουν τους εαυτούς τους και να
υποφέρουν για την πίστη τους, απλά (τπει&ή ήθελαν υα υποφέ-

ρουν. ΔΕυ υπήρχε κσμμία ανάγκη να ιούς παρακολουθείς και

ήίΐσν ίλΕύθεροι να με£ακινηΐ>νι αϊ ακόμη και πέρα αιιότΓ| γραμμή
φρουρών.

- ;. ̂
! -

Ο Σνγγραφεπς (στο
{αιιρομΓνη υπό άλογο),

γόριαοΐίό τυ υ περίβολο ΤΩΙ>

με ιόν ββιιχίίίνιι υε
για την μεταφορά

οτρατόπΕ5ο μας περίπου 301) γυναίκΕς κοτοικοόσσν οε
αυτούς τους ατρατώνΕς. Αυτές απο^ί-λοόοαν Ενόν ειΐϊικΛ τύπο
εργάτριας, που εργάζονταν σχε&όν αποκλεκττιΐίό για το τμήμα
των φι,τώ ν. Το μεγαλύτερο μέρος τυυςήταν Εβραίες και Πολωνέ-
ζΕ^μεΜγΕς Γαλλίδας. Όλες μιλούσαν Γ(-ρ μα νικά αρκετά κυλιί
και πολλές Είχαν ακαδημαϊκό δίπλωμα. Η εργυυία τους ήταν
επιστημονικής φόοης και αυτές ήίκιν αρκΕτά Επαρκείς. Στην
πραγματικότητα, ίϊεν ήμουν εγώ που εκπαίδευα τις τροφίμους,
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αυτές Εκπαίδευαν εμένα, και το έπραπίιν μ^ μία βέβαιη υπΕρηφά-
νεια. Ευ πάση περιπιώσΕί, είχα την Εντύπωση ότι οι τρόψίμες
εκτΕλούουν τσ ιτϊ£ΐ?νητικό ταυι; καΠήκοντα ευχάριστα και με
ενθουσιασμό.

Η καλλιέργεια τΐιίν ψιιτιίιν, ι-τιίιξεργάζοΐΐιν υ>- ΐτπιλίκτική βάση.
Οι ρίζες των φυτών Ελεγχόταν ως προς το περίΕχόμενο τους σε
οδικό μυουτοουκ και ίιναίιοράγανίίΐυ μέοω Γίιΐν ΐϊπόμίΓίν. Οι
άποροι τους μηνύονταν πρσαΕκτικύ και ϋπαναοπέρνοταν. Σο-
υποτίιζ μιίορουσε εύκολο υα βιαπραχθΕί αλλά εμείς ποτέ 5εν
μάθαμε ούτε μία μοναδική Πϊρίπτωαη, ΠρίΠίΓΐ να ανσφίρθΕί, α-
•πωοίϊήιίατε, ότι οι τρόφιμΕς 6εν εμπιστΕύοταν η μία ιηυ όλλτ).
Υπήρχα το αρχαίο υϊ'τδημυ πιυ μΗΐπ;ς ίινάμΕασ οτις Εβραίες και
ίΐτις Πολωνέζες. Συγκρινόμενο προς αυτό το μίσος, ίο ονομαζό-
μενο (ΐΕθνικοοουΐί'λιοτική ι-χΟράιητίι» Τζ1>υ Εβραίιυν, ήταν πολύ

γεωπόνος (ΰτο ΰμιυπ&ά) κύι ο

Τα αποτελέσματα ατην αύς"Γ|οτ| της παραγυιγής του ινδικού
'καοιττίϊοίικ ήταν αρκετά ικίΐνοΐιοηπκο: Ένας από τους ανωτέ-
ρους μας πήγε οτη Ρωσία και Επέστρεψε με ενόν αριθμό κπιιϊτημό-
υιυυ. ΉλΟαυμκ τις οικονέν^ές τοι-'ς κοι εργάσθηκαν γαι εμόςως
πολίτεςμ απολομβάνοντας την εργασία τους.

' Ενα ̂ ίδος ειδυλλίου αναπτύχθηκ<: μί τον ερχομό ενός Ρώοοου
γεωπόνου, του ϋ. 5£ΐ55Πΐίΐ5ίϊι?1( Αυτός βρήκί μίο παλιά αγαπημένη
ίΐνάμΕαα ατις τροφίμους και αυτή η επανένωοη είχε την ψίίοική
της κατάληξη. Ο 5&£ήττκΐϋίΐί& παυτρε60η^ϊ την γυναίκα και αυτή

από τον Εγκλεισμό. ΜΕΤΟ τηυ εκκί:^υ>οη από το
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, τους Εΐία ξανά οτοΗίιΙΙ κοιοιΰι>ότυυςακτιυίιβθλού-
Εγ[ίι οίδιος^Ευ ήμυυντόοοίυτυχηςεκί-ιυοτο καιρό,

μόλις είχα ουνέλθΕΐΐιπόρκείνιιτηντρουΕρή αεροπορική επιδρο-
μή τη£ 13 Φεβρουαρίου Γΐτη Λρέσΰη, η οποία είχΕ κηρυχθεί ανοι-
κτή, ανυπεράοπιοιη1 πόλη, και από την οποίο διέφυγα οώος, σαν
ίίτρό κάποιο θαύμα. Πιοτεύω ότι εκείνη την ημέρα στη Δρ£-"6η
πέθαναν ΠΕρκταιΊτεροι άνθρωποι οπό όοοικ, ρχουν ΐιποτίθΕί οι ι
πρθανανατο Άουαβίτζ καθ' όλητι|ίϊιάρκΕΐο6λωντωνχριΊν[ϋν
τοιι πολέμου. Αλλά τα εγκλήμίΓΓΟ πολέμου των Σΐίμιιάχων ίίυπι
μη - σΐιζητήαιμα, α^όμο κοι για £κίίνη τηυ ημέρα.

Ποια ακριβώς ήτου η καθημερινή ρουτίνα οτα ' Αουσβιτζ, Ξυ-
πνημό οτπς 7 π.μ., ιΐλύοιμοΗ ντοΐ)^"Γ πρωινό κυι ονομαοτιΐίό προ-
οΐϊλητήριο, ητηνΕργοαίίΐυπςίί. Μ£ΠΓΐμίριανΟΓ|?'ΐγητόοτις12· 1,
και ^ργασίο ξανά ί-ίυς τις 5 μ. μ, Ουομαοτική ανοφορύ άλλη μία
φορά ρτις 7 μ.μ., ακολούθακ; τοπίϊίΪΕτοΰνταν φρουροί ο~το ίκτός
ιοί; ατρατοπέ^Οϋ πόστα καιτυστρατόηϋ5οΕμπΰΐυ;: υιτόφροίιρη-
οτ|. Η ίίλληλογραφίο παραδίυουτσν την ημέρυ. Το 6έμίΐτιι

« ..... .·
:""̂ '

"• Ϊ̂Γ̂ Ξ̂̂ ^̂ ""̂  "̂

Σννοητική μετάφραση.·
Σρπίέμβριος 1943. Ανηήχιρό τηξ Επιτροπής

τρόφιμοι μπορούν να λαμβάνηνν δέματα.
λθε σέΓΠΟφή ήσαν φιλικοί και λίγ

κπ; ιΪ3V€>ι5^^ίιι^&. Όΐι ε&ε πηΛΛίχ· ομάδες ν,'δρώΐ' και
ικ εργπη'»^. Ότί ο <πιλιιροφαριοδύτιις» του Βρεππνικΰύ

ύ, ήταν μέλος ίων Βρεττσνών Κομμόντνς και άτι
πιον οντιπροπ<»ηυ του Ερυθρού Στπαι.ΐΰύ, άτι Γίχε

ί θαλίψιαν ί^&απτ. ί:ν ταύι&ι;, ο ίΐνΎΐηβύυι»πης ίου

φήμες.
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1

γυναίκα ταυ στην Ανιπυλή, 1944

γονταν οτην ονομυυπκή αναφορίί και ?λ£γχηυτου από του Επι-
θεωρητή οτρα·ιοπ£ονιΐ}. Μόυο οπουίως ΠΕρίΕχομιευο που ητον
απογορεϋμΕϋομ τέτοια όπιυςτίαρυδίίγμυτοι, χάριν, υυγκίκρΐ|.ΐί·νί]
ιατρικά παρυυκίτϋάϋμοτα, ^ι^λία και φυλλάδιο, κάμΕρΕς, ρά&ια
και τΕχυικά £ργα>,εία. Αυτά τα αντικΕίνυινο, ωστόοο παρέμεναν
οτην ΠΕριουοίο των τροφίμων και αποΟέτοντον Οί" μία π&λώριο.
αποθήκη που ονομάζί-ιο ηΚΰη^ϋΰ», όπου ΕΤϊίοης όλα τα υπάρχο-
ΜΤΟ των Εγκλϋίοτων Εβραίων, ήοαν φυλυγνιένα,

Η #Κΰηΐΐ03ΐ> ίυμι'οκΕτο υπό φρο^ριΐιϊη όλες τις ώρ£ς για υα
<ΐποφι--ιιχ(ίοϋυ αρπαγές από τους απέ^υι. Στον



σταθμό μυς, είχαμε: μία γυναίκα εργάτρια -£Ξ όΐιου οεμία περί-
πτωση «οργάνωσα £νυ ζίΐίγάρι εφοδιασμών γιο τον πτυτό της
από την «ΚΗΠ^Η». Αυτή κατοδικαοΟηκϋ ηττή (ττραΈοδικεία για
ιίπλιιΊτοικοΐϊ. Ωοτόο-ο, οι τρύφιμες μόνες τους, που εργάζαντον
εκεί, μονίμως έκλεβαν.

Εκπληκπκή ήιίιυ για μίνα η κομψότητα των φορεμάτων ένου-
οης των τροφίμων. Το Εξωτερικό τουε;ί-υίϊύμπτο, φυσικό, υπυτΕ--
λούνταν από ομοιόμορ^Ηΐ ρούχα, αλλά όλα τα άλλα φορέματα,
περιλαμβανομένων των παπουτσιών, ητσν τηί; καλύτερης ποιό-
τητας, ούτε υπήρχα κημμ[ύ έλλειψη αϊ ι)υ φρουι ίίϊπ ι ης ομορφιάς,
και το μίΐκΐ νιίιζ ή^αν μέρος τιις γυναικείας ένδυο-ης. Κάθε Σάββσ-
το οι γυναίκες μας οποοτί'λλοντυν οτο κεντρικό ιπ·|]<ποπΐ:5ο
προι; <ιν πυλλογή ροίιχυιυ γαι πλύσιμο κοι σιδέρωμα, και έφερναν
ιτίσω σαγηνευτικά κομμάτια ομορφιάς, τυ ίπ-ιαία ί νυον^χ^ίυ 5ιυυί-

ονάίΐίαηιπΓ^τίΗΐψίμους. Ήτανέναςιύπϋςμικροκλοπής,
όμως ότι ήταν αρκετά υποφερτοί;,

Η Όλγα

Τα Μάιο η σύζυγος υου, για πρώτη φόρο, ήλθε υυ μ
φθπ.Ήΐο^κοΟηγήτρκιοτο^ίιγροηκό οικονομικό οίκο κοι ήταν
περίεργη γύρω από την εργασία μου οτο οτροτόπεδο συγκέ-
ντρωσης. Αυτό το γεγονός κοι μΛυο? 6τι ΐ-ΐχίιν τη ίΐΐϊυατίΊτητα οι
ουγγί-υείς μας υα μίΐς επισκέπτονται σε οποιοδήποτε ώρα* απο-
δεικνύει ότι το οτρατόπεδο συγκέιπρωοτις 5ίν (ΗχΕ πιτοπι υ>α
κρύφίΐ. Ρόν ήτυν το ' Αίϊιχφιτζ οί ρατόπε^ο θανάτου ΟΓίως υποτέ-
Ε3ηκετ παρόμοιες επιοκέψεις σίγουρα δεν θα Είχον Επιτραπεί, Λια-
τυπώσεις τέτοιας που οκόμο κυι οήμίρπ ^ρΐπάζο^ποι γκι μία επί-
θΊ<:-ι[ιη ίτί έκί-ιυο ίο οτοατότΊΕ&ο φυλακής, που διαφορετικά είναι
γνιοστό ωό Ανοτολική Γερμανία, δ^ν χρ?:ΐό^υνταν οτο ' ΑοιχιρΊτζ.
Είμυοτυν ίινίΐ νκ^ρΛπίινφεμένο ζευγάρι και οεν είχαμε δει τόσο
πολύ ο ένας τον άλλον στη διάρκΕΐα του γάμου νιος. Συνόντησυ
την γυναίκα μου ίττον υ>6ημο5|ΐομικ6 οτο,Ομό. 'Ρορούοε μοντερ-
υίι οαυβαλια χωρίς κάλτσες και μια μαντήλα στο κεφάλι της.
Ήταν καιρός πολέμου και η κοιιιΐκιτητχ] ήτυν μιυηολιιτρλίΊΟΐΌΟ
δί=ν ίτίχ'ΐμ!- τη Γ>υνθΓΓΟτη τα να τη υ διαβέοουμε.

Εκείνη την εποχή είχα μία νέα κυρία που κσθάριξΕ - προσωπική
υπηρέτρια, θα ήταν ίνυϊ; ΓΓΙΟ τίιίριαοτΛς ιίτλοχ;. Η Όλγαΐ Η
Όλγα ήταν Πολωνέζα. Ήταν μία πολυτεχνίτιοα. Αλλά υπήρχε
κάτι συγκινητικό γύρω οπό την ?ν5ιαφί·|χιυίίυ· φί>υ·ντί6ο μ*- την
ίΗτυί(ΐ<ινί·λ(Γ|ΐΐ:ττ|υέγυοιίη(ιΐνϋΐιοθέοεών μου. Υπήρχαν πάντοτε
λουλούδια στο δωμάτιο μουπ πάντσ ένα καθαρό τραπεζομάντηλυ
ΐΐυι καθορέι; κουρτιν^ί;, κυι ]ΐί- του έυο ή τον άλλο τρόπο αυτή
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πάντοτε ΚίΤΐάφερ^Ε υίι έχ^ι μίπ έκπληξη γιο μένίι.

Κατέβαλε ειδικούς κόπους για να κάνει το δωμάτιο μου Ε
για τηυ ι-πίοκ^Π τηι; γυναίκας μου. Επάναι ιιπό την πλευρά του
κρΕββατιού μου, είχΕ κολλήσει έναν προοευχόμενο άγγελο ατού
τοίχο μόνο ο Κύριας γνωρίζω που ταν βρήκ^! Πράγματι η
φροντίδα της ήταν λίγο ασφυκτική, αλλά έπρεπε να την αποδέχο-
μαι Εφόαον 6Εν ήθίΐλίΐ να την πληγ[ίχ«ϋΓ

Κατά ιη 5ιάρκΕΐα της επίοκΕψης της γυναίκας μοιί. άρχ^ε η
εργασία ατοοί: υγρούς ινδικού καουτοούκ, ίττοι δΕν είχα πολύ
χΐκΊνο για την Επισκέπτρια μου, αλλά αιπη £ΐχε την κσλύτΕρη δυνατή
ουντροφιά* τιΐν Όλγο, που μπορούσε να μίλα παν καταρρήχτηί;- Η

Ο νυγ}'ραφέθ'; ϊπν "δεύτερο μήνα τον μΐ-λ ΓΓος» εορτήζε / στο στρατό-
πεδα, ίΐε το ηο("̂ ίΓ πμοετηιμίιφιένο με στοργή από τηυ Όλγπ.

γυναίκα μου ένοιωσε ότι έπρΕπ^ να οποζημιιώσΕί την Όλγσγια
την φροντιΰα" της «οι της αγόραοΕ ένα μικρό δώρο. Τοαποτέλε-
ομα ήτον ΟΤΓ όταν πήγα τη γι>νυίκα μου οτο σι5ημο6ρομικό σταί>
|ΐό γισ το τοξίδι του γυρϊομού της (ϊτο Οπίττ, με βοοκολία την
αναγνώμιοα. Ηταν ̂ ομένη με υ™ ρούχα αϊ ίο τη ν κορφή έως τα
νόχια.Η Όλγ(ΐ£ίχίκπετύχΕΐίΐτοκίίθΕπγι' αυτήν οκόμη κοι μια
ολοκαίνοοργίο βαλίτοα. Η γυναίκα μου, μον Είχε φέρει λίγα ίΐίπο-
θη κομματάκι" διασωθέντα οιιύ τη δική της ατέρηοη του δελτίου
(6ιοτροφής)Η ανάμεοίΐ σε άλλα πράγματα, ένα κομμάτι από βού-
τυρο. Η Όλγα φρόντιζε \Λ] φτιάχνει τηγανιτές πατάτΕς; για μέυα
και πολύ παράξενο 5δν υπήρχε τέλος ατά βούτυρο. Δ^μστσφρα-
ντ!5ας ίφθυναν καθημερινό και η Όλγα αιαΟ/ινθηκε απαίτηαη -



καθήκοντος να με περιλάβει <π-η οΐίΐνομή αυτού ιΐιιι 6ιίΐ|ΐου. υι
τ[ΚΓΜ|)ΐμϊ·ι;ποτέ·6ί:νητανστοβΕΐΐ3ΐίθπειυίΐημΐ··νΓς ϊ και οποιοδήποτε
νέα άφιξη που έμοιαζα ιιποοιτκηίΕυη, υστέρα αϊτό λίγες, ήμερες
φυινότσν νσ έχει «στρώσει».

Το £τ ρατόπεδο Θανάτου

«Το ΐΓτραΐύπΓ&ο θανάτου δεν ήταν στο ' Αοοσβιτζ, ήταν ατό
ΒϊΓΚ£ΐΊ£ΐΐι?ι. Τούτο ακου<«ι και διάβασα μετά τον πόλεμο. Λι>ηόν,
ήμουν ίττίοτίς και οτο Βίτκΰΐϊΐιυ Αυτό το στρατόπεδο δεν μου
άρεοε. Ήταν υπερπλήρες και οι άνθρωποι εκεί δΥιι έκαναν καλή
Ε'ντύπωοη σε μένα. Κάθε τι, ψαινότην παραμελημένο και βρώμι-
κο. Είΐϊ<ι ί-ττίσης υτκογΕνείΕς με παιδιά. Ήταν πδυνηρό να τους
βλέπεις, αλλά μου είπα ν ότι οι ηρχίςτυ <:υοιωθαν πιο καλωο^νοτο
να μην ϋπυχΕ^ρισθσύν τα παι&ιά από 'ιουι; γι>νίί(; τους, όταν οι
τελευταίο] θέιουταυ ιιπ6 περιορισμό. Κάποια ππιδιή έπαιζαν
μπόλλα αρκπά εύθυμα. Ακόμη. ένοκιίΠο υπ ταπαι6ιά 6ευ ανήκαν
εκεί καηο γεγονός ότι οι ' Αγγλοι είχαυ πράξει ιιαρίΐμαίως οτον
Πόλιμο των Είο^Γ, παράδειγμα πκ, χάριν, ήτα\^ φτηυά δικαιολο-
γία. Το ι-ηπιτυτον ανώτερο μου. Η απάντηοητου, «Συμφωυώ μαζί
σου, α^Αά εγώ 5εν μπί^κίι νο τα «λλάξω»,

Εΐχ« 5ιυτίΐχθεί να οΊαί,έίω 100 εργάτ^ι. για σκάλισμα φυτώυ
Κοκ — ίϊϋ<ιίί. Στίι ονομαοπκό προσκλητήριο, οι τρίΊφιμί-ς ρωτή-
θηκαν εάν ενδιαφέρονταν για αιιτύ τι> είδος εργασίας κηι εάν
είχαν κάνί.ι ιΐιιτήν οτο παρίλθόν. ' Υστερα ακολούθησε η «Επιλο-
γιί^ των εργατριών. Η «επιλογή» ομγότίτρα αποδείχθηκε πλήρως
παρερμηνευμένη. Ο σκοπός ήταν να δώοουμί ατις τροφίμους
κάτι να κάνουν. ΚΙΊΙ ΟΙΙΤΕ-Ι; μόνες τους ήθελαν να είνοι οπαοχολη-
μένίτς. Επιλέγονται; αοτές οήμαΐνε, ιίποτί-: άλλο οπό το να ζητάς
να μάθεις γι" τις διοθέστις τους, τις ικανήΐητίχ. τους και την
φυσική κατάσταση της υγείας τοιχ;, υ? υχέοτι με την εργαοία (ίου
επρόκε^ο νι,ι κάμουν.

Το γεγονός ήταν, ωοττοο<\ ότι ιττσ ' Αουσ&ιτζυπήρχ<ιν πίριυσό-
τεροι άνθρωποι απ' όσες ήταν οι Δουλειές, Φυσικά, εγώ ενδιαφε-
ρόμουν να παίρνω εργάτριες που είχαν εμπειρία ΟΕΓ χωράφια. Οι
Εβρυίίς βίβαίως, &εν είχαν κανενός κίδαυς πείρα από αγροτική
εργασία, ενώ από την άλλη πλευρά, οι Πολωνίας ήταν άριοτες
εργάτριες αγρών. Οι Γίιφτια^ήαυν^ντίλώς άχρηστες. Η
II — τοι'ιτηήτίΐν η ονομασία των εργατριών μυς από το
— έρχονταν καθημερινά νσ Εργασθεί στους αγρούς ποι> εκτείνο-
νταν τϊέρυ από την εξωτερική γραμμή των τοποθετημένων φρου-
ρών. Συνεργίΐζο·μουνμ£ αυτό τον κόσμο σχεδόν καθημερινά και
6κυν>γυ τα παράπονα τους. Σε μ\(ί ιίερίπτωση είδα έναν φρουρό



-53 να ϊϊλΐιίταα μια γυναίκο. Τον παρατήρηικΊ για ουτό. Λυτό<.
ισχορίοτηκΕ ότι η γυναίκα τον αποκάλεσε ναζιστικό γουρούνι,
αλλά η πραγματικότητα ήτΐίν άτι αυτός τπν κίχ£ ττροσβαλλίΐ
πρώτοι;. ΑνάφΕρα αυτή την ΠΕρίπτιοοη και ο φρουρός- 55οταλ-
[>ηκε οτην >ι5ϊΓϊιΠ}Εΐ1ίΐϊ]]θ]ΐ» ο~τθ Β^ηζΐ9. Από ΕκΗνη ι η ν ημέρα κσι
έπειτα, η συμπάθεια μου για τις τροφίμους αυξήθηκε σημαντικά.
ειδικά με ΕΚΕίν^ της Ομάδας Π. Αυτές συχνά έρχονταν ο ε εμένα
με α*τήμηια και παράπονα, και έκανα Λτι μιιοροΰσα γι'
διότι αυτέςγκιϋμέίΏ5ενήοαν εχθροί,αΧ/,άήοανυπλιίιί;
ομένΕς. Σιιχυά έπραττα χάρες γΓ αυτές ΐτου·ήιιο.ν ενάντιες στου<;
κσνιινιαμούς. Η μεγαλύτερη τοιχ^χϋρώ κατά ιη γνώμη ]ΐοι> ήταν,
υα τις παίρυυ* για μια βόλτυ κό πυ οτον ποτάμιο δυΐίΐ, ήτιου εκείν£ς
ττς ζίΟτές κη\οκυιριό πκες ημέρες ταυ 194Ί, τΰυ^ επέτρίπιΐ οα
παύε για μπίι^ιο.

από κάθΕ άλλο. ίο [Ιοτάνισνι» · ιΐκάλισμα οτο Βιτ^υηϋΐι
ίϊ; φορές ήταν έυα χαρούμενο μπουκέτο. Αυτές τραγούοαγιΐίν

Πολωνικό παραδοσιακά τραγούδια ι··νώ εργάζονταν, και οι τοιγ-
γσνΕςχορευαν σπι; μελωδίες. Στη ν αρχή, ήμιηυν αρκετό τσρογμε-
νας και ανηυιιχούσα γιο ττ|ν ϋποσιτιομέυη Εμφάνιιπί κάποιον
τρόφιμοι^ Εν συνεχί-ΐο έμαθα ότι αυτές είχσν φΗαοΕί οε μόλλου
κι^νή φυσική μορφή και πηρί" αρκετό κοιρό προτού γ^μίοουν τους
Εουτο6<; τους με κόποι" Επιπλέον προμήθεια βάρους. Συχνϋ μθι-
ρόοτηκα τα κιίΐλ^ι μεσημϊτριουα τουι, γϋύματα κσι το τιήγαινο

καλά έτοι.
Αλλά η Ομόοο Π, επίαιίζΓίχί- μία μυστική ιΐΓίγή προμήθειας. Τα

ϊιΐοθουμοο-τάΓΐράγμστίΐ βρίσκονταν από αυτές σί όγυωοια κρο-
<|ιό οημεία. Το βρή5υ αυτές ίτψιιίϊιάζοντσν «τιο φίλες των τροφί-



. Μερικές φορϊ^αιηέςοιφίλίΐςϋκόμΕΙ και ̂ υδι^μασία τροφίμου
φόραγαν και έμπαιναν νιέαυ οίο ατρστόπίίδο, επιτρέποντας σε
[ πα τρόφιμο να παρ ολίγες ημέρας έξσδ». Το Άοϋσβιτζευρίσκετα
στην Πολυιυκ] και ο πληθυο-μύς βοηθούς τις τρ("|)ΐμ(ΐυςοσο ήταυ
δι;υατ6υ, ου και αυτή επίσημο ατκιγηρίύοτον.

Τα σψοτί^'ίμίΐτα κατοχή·:;, ιιλλά ειδική η αποκαλούμενη πολιτι-
κή διοίκηση, συχνά π[)θκαλούσΓ την δυσαρέσκεια του πληθιι-
ομού, σπωςήια^ πολι?-γνυ>σιό. ' Ενα μέτρο τιου «ναμψιοβήτητα
αποΠοκιμάοτηκί.·, ήτπν η απαλλοτρίιυοη γης από μικρούς κτπμίι-
τίες. Αυτυι' ίπρεπε υο τηντισραδιίισουν για αγροτική χρήση στο το
ίπρίιτοπ£6οαυγκίντ|Μίΐηης Μου Ηπίΐυ, ωιττάαο,άτι αυτοί αποζη-
μιώνονταν γκι τη^ περιουσία τοι>ς στην ίδια βάση τΊπαις όταν η γη
υπ,ιλλοτριώθηκΕ από τους Γερμανούς γΐΰ τηυ κατασκίυή

&- Επίσης 6εν μου άρκοαν τα μρτρσ
, αλλά ίπα^ειλημενΕίΜ; μου ίίχ£ ειπωθεί ότι

καυέυαν. Η πφικοππ της ελίυθρρίος είναι δύσκο-
λη, αλλά ο πόλεμος ξΐ'ναι ίίκληρός και γιυότο:νί1 ιαρκώς και σκλη-
ρότερος γισ ?-μος επίσης.

Στίπέλητου 1944, γιίΐ πριίιτη φορά> το ο-φατ6πεδο τοο Άσυ-
σβιτζ&ομβυρδι'ιττιικεαπό Αμερικανικά αεροπλάνα, Υπήρξουπε-
ρίηοιι 20 θύμοτα ανάμεσα πτις τροφίμυνις. Εγώ ο Ϊ6ιος είχα χσαΕ:ΐ
την πίστη στη υίκη μετά την επιτυχή απόβαση στο Πορθμό- της

ι

Γυναίκκ; τρόφιμας, ι&γαζύμενίς υε αγρούς
απϋίταισ φρονρών και π]ν άμα/αγενή

- 5̂ 3
ταιν γυναικών.
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Οι αναφορές από το μέτωπο Εγιναν όλο και περισσότερα δυ-
σοίωνες, και οι τρόφίμκ; επίοης ήταν καλά πληροφορημένες — ο
δτάβολος ^νίυρίζιπ μέσω ποιών.

Στιιν περιοχή μας οι τρόφιμες φαίνονταν τοοΌ καλά όσο ήσαν
κίΐι πριν. Μια 'Κ'ρύ την ίβ6ομπ6ίΐ προβάλλλονταν ένα φιλμ. Οι
Επιθεωρητές του στρατοπέδου και οι τρόφιμες το έβλεπαν από
κοινού1 ανάί̂ οα ΟΕ' άλλα ήταν, το φιλμ <ιΜυ.Εηο1ιΗΞΐυ5<3[ΐι> κ<ΐι το
«ΟοΜβηΟϊΙν^-ΕκκλησΕαοτικές λειτουργίες ελάμβαναν χώρα στις
κοινοτικές αίθουοί*;. Παρακολούθησα αρκετές ο ίδιοι; κοι ΐ τ ς

υα είνοι πολύ αοβαρές, ειδικά εκέίνκι; τη*; Ρωσικής Ορθό-
;, ατην οποία, οι Ρωοίδες εργάτριες ειιίο-ηι,ίΐυή-

. ΈναθίίίτρικόγκρΓίίΛτίίχεοργου^ΟΕί από πς τροφίμου^ και
ίνα βράδυ μας προσκάλεσαν σε μία παράοταοη τοιι «Ρ^δΐ».
Εηαγ^ελματίίς ηθοποιοί ί^νϋίΐ μποροΰυυν να έχουν δημιουργή-
ΟΈΙ κσλύτϋρη εμφάνιση.

; σε χαράφιπ (σχεδόν κρι>ίψϊν£ςΐϊπόιυ άλο-
γα). Πΐΐ{ΧΗ\ΐρε'σιε ί>ην& έννν μοναδικό φρυνρά ηε μεγάλη
(οίο πίσω αριστερά μέρυς) τ^

Ως προς του ίαίττό μου, Είχα θελήπει να βιαθέοω κάμποσο
χρόνο Ελξύθίρο για σπουδέί;, αλλά η κατάοτουη του πολέμυι?
ητυν σοβαρή και οι Ε-υκαιρίες φτωχές. Μου προτάβηκί να πάρω
μία οΐιρά μαθημάτων μέσυι αλληλογραφίας κίΐι παράΐγει?^α τα
βιβλίο. Μία τρόφιμος, Εβραία ια-ιρ6ς από την Ρι̂ υρ προσφέρθη-
κε νο: μί εκπαιδεύσει εντατικά και έτσι αυτή μ£ βοηθούσί κάθε
απόγευμα. Τούτο ήταν εφικτό υτο ΪΪ3Ϊ5ΚΟ. Οι Εβραίοι ήσαν έξι>
πυοι και ατΓ ότι τους γνυιρισα οτο Άοϋσβιτζ, επίοης αρκετά
συμπαθητικοί. Το καλοκαίρι, ήρθί η μητέρα μοι? για μια επίοκεψη
τίηιπαρέ·μΕΐνίί«ρκετέςημρρες. ΦυίϊΐκΛ, μία εκτενής φιλία ανεπτύ-
χθει μεταξύ οοτής και της Όλγσς. Ένα βράδυ η μητέρο μου
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όπου υποτίθΕΤΟ ότι καίγοντον κορ-

μιά.
Δίν γνώριζυ [-ίποτε γΓ αυτό, έτσι ρώτησα την Όλγα. Ούτε

οοτήμπορούοΕ νσμουπΕίτίποτουυγιίΕκριμί-λ^.Είπι^νΕοίϊτοκ;,

ότι γύρω <ιπό τιι ΒίίΊίΙζ έμοιαζε πάντα νο: υπήρχε μίσ αντανάκλα-

οη ένοντι του ουρανού, σαν νσ απ" ιικι φωτιά-

Έτοι, πήγσ υτηυ κΐιτι-.ϋΟυυσΓΐ του Βϊεΐιΐζ και εκεί βρήκα ένα

μεταλλευτικό στρατόπεδο στο οποίο κάποιοι τρόφΐ] κ ι̂ Εττίίπμ; φ-

γαζόνταν. Γύριου γύροι ιιπό ολόκληρο το στρατόπεδο και εξέτα-

οίιολΐΐ;ΐις· φλογισμένες σχάρες και όλες τις κσπνίζοντΕς: δέσμ^1,"

καμινάδων, αλλά 5ι.ν βρήκα τίπηιο. Ρώιηοο: ιούς ™νοο"έλφους

μοπ- η ππάλ/ιηση ...ένα οήκωμα των ώμων και «μην δίδεις κσμμιό

προσοχή σε συτες τιςφήμίτς^ΓΠράγμίιπ,μΟϋ ρίπου ότι ιιπή|>χεένχι

κμ*:μϋτ6ρι̂  ιπο Άοικτβίΐζ, εκεί όμως υπήρχαν 20.000 άνθρωποι

κοι οποιαδήποτε πόλη τέτοιοο μίγ&θυυς ί-χί'ΐ κί.)ί:μ(ιτόρι<ί- (Ι>υθικιΊ

, πέθαναν όνϋρωπο.ι &ύ\ όϋως ου/νέβει και α?νλού, αλλά όχι

μόνο ν τρόφιμοι στο οτρατόπεδο. Η σύζυγος £ν<χ;οκ των ΐ:πιτη[ίη-

τών μας, οχρ π<.ΟόνΐΊ ^πί̂ πι, ̂ ι Καθόοου ενΐΐιαι|>έρΟηκα,

ήταν μίίΐ ειιαμκής απάν/ϊηοη.

Κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου ποιι ήρουν ίίπι

ποτί: τοιιλάχΐϋτίϊν ΐϊί.ν ι ιαρατ ήριισα τίποτα που ούτε καν να έδει-

χνε μαζικές εκτελέσεις οε θαλάμουςυίτρίων, Επίυιις η ιοτορία τη^

μυρωδιάς της- [[ιημί-νηι; (κ^ρκαι, ιιου υποθετική πλανιόταν πονώ

από το οτρατΰπεδο ενίοτε ήταν ένα άτιμο ψεύδος. Στην περιοχή

του κεντρικού στρατοπέδου υπήρχ*- ίϊυΐΓ {Τΐίϊηροιιργεκι 6που οι

ίϊττλρι; τα>ν οΑόγαιν τιειίΐλώνουταν. Το ψήσιμο των οπλών των

αλόγων ότσν προσαρμό^οντον μί: πέταλα φυσικά δημιουργούσί

μία δυυόρΕ·υτη μυρωδιά Πορεμίιιπτΰντυΐς,οόυθρι,ιποςποΐϊήταν

ιιτιεύΒϋνος γι' αυτό το ουγκεκριμί̂ ο οιβηρουργείο Εκείνο τον

καιρό τώρα ξΐΐ ΟΕ ένα γίτονικύ χΐι>ριο.

ΣτηίΓρογμοιίκότητο, οι κανονισμοί του στρατοπέδου γίνονταν

πιο γενναιόδωροι διαρκώς. Στα ΚίνίΡ'̂ ό στρατόπεδο ιιπήρχ^

τώρυίνυ πορνείο γκι άνδρες. Ο έρωτας και το οεί^, είναι κάτι το

ανθρώπινο ο~το κάτω — κάτω, κοι τούτο δεν στερήθηκε από

κείνους που ήοαν ίγκλΕΐυτυι. Βίτβίιιως υπήρχαν Ε^ττίυηί, ιραιτίκές

οχέθ£ΐς μειαξΐιτίιΐν τροφίμων;. Αμφιβάλω εάν ο επωνομαζόμενος

«οίκος της ευχαρίστησης» ήταν ανυ^χ^τιμός. Το γεγονός ότι τ ·̂
τοιοι οίκοι ι?πήρχου γιο.τί)υςτροφ!μους στο Άουοβιτζ αγνοήθηκε

πλήριυς σε όλες τις μετά- πολεμικές ονσφορές. Η είσοδος υε ^να

τέτοιοπορνίίο ήταν ΚΌ (:ί6ϋΐ;ονταμοι[1ής για τηυ καλή συμπερι-

φορά. Υπήρχαν επίσης μερικοί τρόφιμοι που πέταγαν το £ΐοτ|τή-

ριό τους στο πρόσωπο του «Κάπα», Βγάλτε τα καπέλα προς
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αυτούς, λέγω, επειδή εκκίνη για εμένα ήτα ν μιο ειοΊκή Εν6ίΐξη της
καλή,ς συμπεριφοράς.

Η 'ΟλγααρέσκουτΊ^νμηΛ^μωςναφλυαρΜ και ι ο

τα κορμιά ΐίί ιίγουταν (ενώ (=γώ γυώριζα ότι υϊγουρα ί>£ν
κάτιτ/--τ<)ΐο),εντέλϊιμίϊυέδωοΕατ<Γ νεύρα Ιούτο,ουντηνίϊοΐίλι-
κή Γης νοοτροπία, μας έφεραν οι ο χωρισμό των δρόμων μας. Της
οοθηκίμίσυέαοουΧι-.ια, μίαπουδεντηςιη ΓΠίγγουνεύθηκιι. Εγι-
ν?: Ηίΐ-πΐιστάτης;» οίο οτρατόπιόα ταιν γυναικών και η δουλειά της
ήταν να κρατά έξω τους ύνίϊρες που δι:υ ί-ίχίιυ κομμίο 5θ[ϊΛ£ΐό
^ΚΕΙ, Η 'Ολγυ ?-ίχΕ ένα χάριομο για κανϋλικτική μόλασηβ ι«ιι
μπορούοΕ υα κοτσα&ΰ^ι τόαο όμορφοι που ήτι|ί! μία απύλαυοΓΐ
νο τηυ βλέπΕίς νυ Εικ&ιώκει τους άυτρες απ6 το γυναικεία οτρίΐτύ
πε6ι>. Οι συυτρόφιμΕς της τη» αποκαλούσαν ΐΐΚ^ρΙΪΕρο*.

Η καλή παλαιό Όλγη,ιίΕρικί-ςφορίιςοναρίιϊΐΐέμοι ίιυαοπέγι-
ήθίλί- μα ίιιιοιρέψει ΟΕ μια ΚομμουνΓοττκή Πολιονίυ -

ν καυενας από τοιχ: τρόφιμο ι?ι:5ί"^ήθ'·"λ{:, ούτκιικΛμιι και ηι
Εδραίοι. Πολλοί αη6 αυτούς ίΐκόμη προοΕύχονταυ γιο μία Γερμα-
νική υίκη. Αι ιό έυον Οϋυά5ελφο, τον οποίο οτιυκΓΟθη^α πρόοφο
τα, έμαθα ότι ένας αρκετό μεγάλος οριΟμός οο'ΐών ^ρίοκουτοι
οτις Η.ΠΓΑ. Αιιτ6ς ηκήμιΐ αλληλογραφεί μΕ μερικού^ Οριοτ^ένοι
ίΓποηςϊΐροθυμοποΐοΰντοιν νυ κ(ΐτυθ!·οαυνυΓΕί^>ΐ<ιΐνο:ξιΐΓ]μ!ΐ[ΐκιίιυ
- £5 στις δίκϊί; τυι̂ ;, ολλή απαγορεύθηκε αυτό από τουςΣυμμά-
χους κοιι ι-'ι̂ Γκά οπό τις αρχές της Δοτικής Γίρμανίυ(;Γ Αυτέτ; οι
αναφορές 5ημοοιεύθ>ικσυ από του κβεξιή - ιιυοομ ιόιιη ΚΟΤΙΟΤΕ.

ΔΕΙ; υπήρχα ν μιιπιικαοτο Άουοβιτζ.ΤοΣΕΓη·έμβριοτου1944,
μίο Ειιιτροπή του Ερυθρού Σταυραύ ήί^θί ν" ?:τηΟκιΐρήαί--ΐ το
οτρατόπΕδοΗαλλώΐ:'?&ιπφ!:Εχ>υιανπ£ρ!ααότ.Ερο για το οτρατοπΕ-
6ο του Βιι-]^ιΐ3υ. Επίοης είχαμε πόρο πολλές έρευυΓς ατό Κ^ϊ^",
αλλά οι άνθρωποι τιοο ήλθαν ίνδιαψί-ρουταν οί μεγάλο [ίαΒμό για
την καλλιι;ργ?-]θ ίων φιιτών Συχνά ανακατεύθηκα με αυτές τις
περΐΰ6εί£·ς. Αν και πραγματικά δίν Ε·τητ|.]Ε·ττ6ταν αϊ τμιΉ])ΐμρς να
συνομιλούν με τοίις ί-τικικΕ-ιιτίς αυτές Εςηγούοαν την Εργαοία
τους ο·ε αυτούς.

Σηίίείωσΐ) τυν Εκδότη (Μ. Κικ'.1ΰΓ; Έχοντας &νβάσε> τις
Αναφοράς παν έγινε, υπό το Διεθνή Ερυθρό Σΐονρό, φΰίνίιαι

τι
μόνο λίγες παραγράφους του πορίσιιητης τοτι Εην&ρού Στοαρού. Τοιτο
φαίνεται νυ πίΛτοθέτςι υλήθει·Λ ίϊτιςδηλώσ&ς ΓΟΠ 7/;ι̂ 5

Εκείνο τον καιρό πει ρσματιζόντανμί: την ϊίολχίζίνη. Αυτό Η
δηλητήριο της Φθινοΐΐϋίριντ^ς Ζαφορας (ίο^ΐιίυιη
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](?).Μετη βοήθεια αυτοό ΓΟΟ δηλητηρίου, (ιναπτύξσμε ένα φυτό μΕ
6ηλύοιο· αριθμό χρωματοσωμάτων. Παρόμοια φυτά έτειναν να
μεγαλώσουν οτ γίγαντες, αλλά ο*- ρΥιρίχ; τηι, νΌυιμύτητυς. Η
υυλλίΐγή των οπορίιΐν των φυτών, συνεπώς έπαιξε ακόμη, έναν
υημαντικό ρόλο, αλλά η συγκομι&ή ιωυ οπορών/ 6εν ήταν ακρι-
βώς οπλή, επει5ή το ούοτημα αναπαραγωγής αυτού του φυτοό
ήταν παρόμοιο μ^ίκ^ίνίΐτη^πικραλίαας Με τη βοήθεια ορισμέ-
νκι ν τίΐλαντούχων μηχανικών και Ρώσων γεωπόνων, είχα υρχίοττ
να κατσσκιτϋόζω μί« μτι_χίτνή οιιγκομι&ής. Μερικοί Ρώσοι γεωπό-
νοι εργάζονταν με μία μέθοΰο αποκαλούμενη «ΙοτίΒίΙνίΐηϊ^ίΐΙίοηι·
Γισ αυτό το σκθπ6( οι τρι̂ ψιμεί; κατίίοκεύ^ααν εργαλεία κατ εργά-

με υπερβρσχέα κύματα.

Το υ?.ικό γι υ αυτΰ, το μάζεψα σε ένα μαγαζί* όπου αεροπλάνα
που είχαν πέοει ηοαν ΰιαμελισμένα. Οι τμ^ψψ ι̂; κιποηί; βρήκαν
υλικό εκεί με το οποίυμπορούοαυ υα φτιάξουν μικρά ράδια. Αυτά
φιιοΐκά 5εν μπορούσαν να τα πάρουν υτο στρατόπεδα Εγιί> ο
ίοΊοί; είχα μάθει να φτιάχνω ρπϋκιοτο Άουο^ιτζ. Δάσκαλοι μου·
ήτιιν αϊ τιμ^φιμες και αυτές με προμήθευαν με οτι&ήποτρ χρειοζ^-
μουν για ένα μικρό δεκτή.

ΣΤΟ Άουυ&ιτζ ψυοική δεν καλλιεργούσαμε μόνο φυτόΓ

ρίθμητες ερευνητικές επίπονες ΕργϊΗ^ς ·ηρΐιγματοίΐοήθηκαν.



αιτίας-ι ης ί»ο9ί:ίτιμήτητας-των εργατών εκ?:ί όλο και περισοάτερτι
ί-ρρυνητική εργασία αναθέτονταν στο ' Αουσβϊτζ. Εκϋίνο τον και-
ρό η περιοχή ήπιν ίπίοηϊ; εντελώς αοΰΰλήί, από αεροπορικές
επιδρομές. Περίπου κάθε 5ι3ο ε&ίϊομάδες οι αξιωματικοί των 55
ανταμώνονταν σε μία βραόυά συζητήσεων. ΣΕ αυτές τις συναντή-
υί:ις, διευθυντές τμημάτων μιλούσαν γύρω από το εξειδικευμένο
πεδίο εργασιών τους. Άκουσα πολλές ενδιαφέρουσες διαλέξεις
ίκκ] κ<ιι 5̂ ν θομΰμοι πποτε που να μπορούσε να είναι ενοχλητικό.
Αργότερα άκουσα όΐι περάματα υποτίθεται ότι ίίχαν γίνει πάνω
οε ανβρώπιυίΐ όντα. Θυμάμαι ότι είχα Ωκούοΐΐ μία ομιλία για τιην
ανάπτυξη του εμβρύου με·™ στη μήτρα τιις μητ^ρυι; τ^άτω από
ποικίλους τίπιους 6ίαιτα(;. Εό^ αιπές οι γυναίκες επρόκειτο νυ
φέρουν οτον κόομο έυο παιδί ί-'νώ υποβάλλοντο ν σϊ δίαιτες λιμο-
κτουίας, 5εν μπορώ υα πω. Μας είπαν ωστόσο, ότι εκείνα το
ΠΕίράμπιο: παρήγαγαν πολ&τιμΕς γνώαεις για τη δΐίΐιτιτική φρο-
υτίδα τυιυ εγκύων. Αναφορές σε πειράματα πρόαφατα &ημιθι>μ·
γηθέντων φαρμάκων, που πραγματοποιήθηκαν οκ τροφίμους 5εν
φαίνονται ηληθινές οε εμέυα. Εύας ιατρικός διδάκτωρ σι ο Ά-
ουοβιτζ μου είπε ότι νέα φόρρακσ δίδονταν αε ανθρώπους μόνο
6ταν τα ιιειρόμστο: στα ζώο είχαν ολοκληρωθεί. Αυτή η πρακτική
συνεχίζεται ακόιιη κοι υήμερσ σε όλες τις πολιτισιιένρς χώοει:.

Μετύ τον ηιΊλεμο, ά&α <πην τηλεόρασιι ένα φιλμ γύρω από το
Άουσβιτζ που έδειχνε ένα κτίριο με πελώριους κππυο5ύχου^,
Λυπήμαι Γίολύ. αλλά όταν ήψηοο π') στρυτάπΓδο το Δεκέμβριο
του 1944, δεν είδα αυτό το κτίριο. Δεν μπορώ να φαντασθώ όπ
εκείνοι οι καπνοδόχοι κατίΌκΓυάοθΓίαυν οτον κρΰο χειμώνα, το
1944/1945, αλλά υποπτεύομαι ότι αυτές οι καταοκευίις α εγέρθη-
καν μετά τον πάλεμα Επίοηί," φαίνίται ανεξήγητο πως, εάν αυτά
είχαν υπάρξει, τα 35 5εν τα κατέστρεψαν. Κοτό τη διάρκεια των
τελευταίων ημφών, άκσικισ μίυ ανσφορά στο ράδιο, σύμφωνα με
την οποία 4 εκατομμύρια άνθρωποι υποτίθετΏΐ ότι έχουν Εκτελε-
στεί ατό ' ΑουυΡιτζΓ Είνσι απολύτως βέβαιο ότι κανένας άνθρω-
πος 6ευ εκτελέοτηκε οτο Άουοβιτζ^ διόπ αυτό θα το είχαμε
ακοίχιίΐ- Εν τούτοις, φέρνω οτο νου μου μία περίπτωση στην
οποία υπήρξε μεγάλη έξαψη ΟΊΟ οτρατόπΐ:5ο, Μίσ φήμη διαδόθη-
κε ιΊη οι κρατσύμρνοί πρόκειται να εκτελεστούν. Αυτός ο τύπος
εκδίκησης είναι ο πιο ποταπός που μπορώ να υ·κ£φθώ, γ^ατί αυτός
χτυπά αθώους ανθρώπους. Ότι εκείνη έλαβε χώρα —οε κύθε
πλευρά— είναι πολύ πιθανόν. Εάν για κάθε θύμα των βομβαροι-
ομών, ένας τρόφιμος θα έπρεπε να σκοτώνεται, κανείς οπό τους
ΞΟΟ.ΟΟΟ τροφίμους 5εν θα ΰ'χον αφήοίΐ ούτε ένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης ζωντανοί. £ε αυτή τη βάση, θεωρώντας ότι το
Άουσβιτζ ήταν οε λειτουργία μόνοτέσοερα έτη, έυα εκατομμΰ-
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ρ·ο κάθε χρόνο ή 3.000 τηυ ημέριι Πιι άπρεπε να Είχαν πεθάνει.

Αλλώιΐΐι ίςΟο ίμοιαΟτ^ακρεματόριοο^οοποίιι^.ϋΌυ' κορμιά βα1

καίγονταν κάθε ήμερο. Ακόμϋ κ(ΐι μπζικοί τάφοι ουι ης της τάξης

δεν θπ μπορούσαν να κρατηθούν μυστικοί.

Ακόμη ο Γερμανικοί; λοόί. υονίχίζίΐ να πιστεύει οε ίιιιτέι; τις

μαζική; 5ο\οφονίί(;. Γιατί; Ι^μίίς που γυ(^ρίζι>ι?μΕτηυαλι>θ£ ία 6?ν

έχουμε επωμισθεί μα μίο ([ιοβίτρή ευθύνη; Γιατί κρατάμε οιωπή

τόσο κπιρό; Θο προοπαβήσω ^α άπα ϋτήοω αυτές τις Ερωτήσεις:

1 Δεν έχουμΜφυτήυΕτΊ καθόλου σιωπή, ώεν ιιτΐι^ρξί=κουί=ίί; που
^σ ήθελε να ακοΰοει τις αυαφορέΑ; μικ,, κσνένσ Εγγραφο 5εν
θέλησαν \ΐίι 5η]ΐι>υΐίυθΕί από αυτές, καυέυας ί-κΐϊΛτης 6ΐ;ν τις
τυπώνει.

2. Ακόμιι κυ» υήμερο υπάρχουυ αρκετοί ουίόττΕΕ^ μάρτυρες

ζωντανοί, που θα μπορ()ΐιΐΛΐ^υα?Γττι|3ί·ρΓί"ώθΉίιν τις 6ιιλι!ισεις μι ]ΐι

κοιυο κάμουν παρόμοιες με τις 6ικές μου. Οατΰυο, η ανάγκη που

έχουμε, είναι μ(ίι αμφόληπτη υονταγμοτική θέση. Το ^α λέγίΐς

την σλήθοσ ισοδυναμεί με κοινωνικό Ε-ί;(ΚΓΓίΐον:ιαμόκοι οικονομι-

κή αυτοκΕΟνίυ.

3. Δεν μπορώ να πω ότι βαρέ(ϊηκίΐ τη ζιοή μου, αλλά το καΟήκου

τι<ς ζωής (ΐί>υ βρίυκπαι πίσω μουπ τα ιταΐ&ιά μοίι έχουυ

νη οΰντϊίςη της οτα 65. Ε?,πίζω να μην αποχωριοθίί από αυτήν εάν

μου ουμβεί κάτι.

4Γ Κατά τη διάρκεια των πολλών χρόνων που έχοι εργασθεί ως
ΰημίΉΐιογράψίΗ,κυιι-κδότης, έχω δημιουργήσει ενόν μικρό κύκλο
αναγνωστών και μετη βοήΟΗατηςπρωτ^βουλίαςτ'
Πίϊλιτών μπορώ να 5ημοαιεύοω τις αναφορέι, μου

5. Ευντηρείται τ'ΐΐιίίλιητο οπό μέλη και ψηφοφόρους

τΕ=μαιν πολιτικών κομμάτων, ότι <ιμ6νο η ϋνογνώριση ότι ξεκινή-

σο με τον πολ^μΓ» κυι Ε^ολοθρεύοαμε 6 εκατομμΐιριο Εβραίους θα

κάνει εφϊκτή για εμάς ι-ηυ επάνοδο· ίπτιυ χοινότητα των εθνών κίΐι

ίΗίοΐο^δήποττ: αρνείται τούτα, κάνει μεγάλο κοκύ οτο Γερμανικό

λαό».

6. Εν τούτοις, για υα αϋαοκευποτούυ οι μαγικοί Φόνοι στα

οτροΐόιιεΓκι συγκέντρωσης θα πρέπει όχι μόνο νίι ίιποδϊΐ^θΕί ότι
ολόκληρη τι ώΐίηση της μεταπολεμικής Γερμονικής φρονιμαοος εί-

ναι ένα λάθος, αλλά οι μπαπολΗμίκοί πολιτικοί που βί>ίοκοντοι
ακόμη οτην εζουυία ιιρί?ι ιει να παραδεχθούν ότι αϊ πολιτικές τους
θεωρήοε-ις είναι ολοκληρωτικά εοφυλμέ-οες. Τούτο ΰεν π(ΐίτιει υα
επιτροπεί.

7. Φυσικά υπήρξαν επίσης δειλοί, ψί;-&τί·ς και πληρωμ&νοι μάρ-

τυρες. Ορισμένοι από τους κατήγορου μένους ποο πμί=πει να γνω-



ΐ η κστ(Ίϋ£οτ|ϊ'Νΐνΐίΰντΐ]ΐιςιΊταν<ι^ΓΐλΓ)θής, <ιμόμη£Κϋ·
ιιίοι ομολογία επίΐίϊη; αυτοί νόμισαν —κοι ΕΚ τούτου 5(:ν ϋίχαυ

ά αμφιβολία— ότι θα κέρδιζαν πλι^υίκτήματα για ΐου<;
Εαυτούς των, ειίν προσάρμοζαν ι κ; δηλώαεις ταυι; με την κατάΗε-
οη των ΚίττηγόοΜίυ. Ωατάτχ^ πρΕΠίτΐ επίσης νθ αυοφΕ^Οϊ-ί ε&ώ, ότι
οι ομολογίες αποοττύυτηκαν κπι με βυοανιατήριυ.

Τι ολλαγέί; θο λΛ^ουυ χώρα, ότυν η αποκάλυψη τι-|£, προσωπι-
κής μοι> εμππρίας γίνί=ι βημάοιο;

ΤοπΐοτιιΒϋνόνκΐι|4ΐία. Κάποιο οδης οιπόφιιοηί; ΐαως ^α εκΰο·
Οεί Εναυτίον μου και μία προοττήθεΐΐ] ίυιπς γίνει ν*ι
τούτο το βιβλιάρια

Ο λύος μο';, £ΐ5ικσ τΐί ιίαιδιό ]ΐας. πρέπι-.ι να
απόΊΟαίυΟημ^ιτηί, ενοχής, το οποίο έχει εμφυτί.υθεί
αιΐό τους ν^κη^ς του τ!-λεϋτ(3ίαυ πολέμου —κοι Είναι μόνον η
σλήΟείίι που θα τους κάνει ίλεύθερ<;υς.

Έχιο καταγράψει ττς υ^χίμνήα^ς τιυν ϊΐιπειριών μ<π> 6παΐς τις
θυνιόμοι. 'ΚχΓ^εκθίΐΐκίτηναλήΟεια, γι' αυτό βοήθα: μεΘ:Α Εάν
αυτές ΏΙ ίίαλώα^ις μου ονιυείοφέρουν οττι νεολοία μΐις υα έχκι
περιοοότεμυ οεβαομό γΐατου^ιΐϋτέρίΐ, ιηι;Τ οι οποίοι ως οτρ<3τι-
ώίεςϊτολέμηοκιν για την Γ:-[ϊμανίίίκί(ΐ που ρητά 6ενήοαυεγκλη-

ίϊί;, τότί Οιί είμαι ίικϋχης,
3 Ιανίπιορίου 1973



— Ν15ΜΜΠ!

οπό την εβδομαδιαία ^φημερίδα της Διπικής
ΓΕρμανίας — 13 Ιουλίου 1 973— με τον τίτλο: «ΨΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ».

Το άρθρο ίί ναι γραμμένο από τον εκδότη της εφημερίδας κοι
οναφέρίται στο βιβλίο ΟΙΓΤΟ (Τυ ^έμα του Άουο^ιτζ). Γράφει
πως «αυτό τυ βιβλίο αποτελρί μια νέα καταγραφή άρνηοης ηυν
θαλάμων αερίων, θέμυ για το οποίο κανείς&ευ τόλμηαε νσ ψεύδε-
ται με τΰοο κραυγαλέο τρόπο από το 1945. Οι συγγραφείς τοο
βιβλίου προφονώς υκολοΰθούν τη· θεώρτίίιη του ΗιϋαΓ και τοο

Μετά γίνονται εκτΕνείς παραιηρήπίιΗ; γύρω από το βιβλίο και
καταλήγει: «Αυτώ Είυοι μια τυπική παραποΓητική εβνικαοοσΓαλι-
στική προπαγάνδα για τηυ οτιοίο δ^ν υπάρχει χώρος οτη δημο-
κρατία μας κίιί οτο οόνταγμά μας. Απαηοιίμΐ: άμΕοη και κατάλ-
ληλη δικαο~[ΐκή δράση ενάντια στους συγγραφείς του βιβλίου
αυτού. Θα αποτελούσε ένα σοβαρό οφάλμο; να θΕωρηθεί αυϊό ΈΟ
δηλητηριώδεις φυλλάδιο ασήμαντο. Με αυτή την έκδοση σι Γερ-
μανοί δοκιμάζουν μέχρι που μπορούν να προχωρήσουν Εξυμνώ-
ντας το τρίτο ΡαιχΓ Το δημοκρατικό μας κράτος πρρπει να τους
ο"ώθ£ΐ την κατάλληλη απάντηοη».



ΟΟΚϋΜΕΝΤΑΤΙΟΝ5ΖΕΝΤβϋΜ
ΟΕ5 ΒίΙΝΟΕδ

ΟΕ3 ΝΑΖΙΪΪΕ6ΪΜΕ5

Απ ααη Ρϊΰ£5ΪαΕητεη αεί
Ζβιΐ 29 (Πρόωρο του δικηγορικού ουλλόγου}
Ο-6000 ΡΐΏπκίαιΕ / Μθϊη ννϊεη 10-5-1973/3^/33

Αγαπητέ κ.
Εοώκλειοτημεαυτότο γράμμα θα βρείτε μια μπροσούρα με

του τίτλο αΤυ Τί-μί] του ' ΑοουβιτζΜπου ίκ&όΟηκΕζίΠΐότηναΠβω·
τοβοολία ΤΓΐιν Γερμανών Πολπώνυ (ΟαιιίΕίΐΙΐΕ 8τ.ιβϊ90ιϊηιΙ:[&ΐϊν6),
μρ εκπρόσωπο τ<ιυ &κηγάρί] Μδηίν&ΓΪ Κο^όετ, 614
βσοηϊΛί-£5& 3. Υποθέτουμε πως είναι μέλος του Δικηγορικού
Χόγου οας.

Ξέχωρη από το γεγονός ότι αυτή η μπροσούρα περιέχει μο-
χθηρές και κατουκίΐκισιΐϊνίι^δηλώυ&ίΐπήν^υτοθέμσ του στρα-
τοπέΐκιΐ' αυγκέντρωσης του "Αουσβιτζ και τους πόνους ταιν Ε-
|1ραίίϋν, περιλομβάνΐΐ ΗσιπαρστπρήιίΕίςυταν πρόλογο, γραμμέ-
νες σπ6 του κ. ΚοείΙρΓ οι οποίες είναι άξιες έρευυας από ΐηυ
ετίίτροπή ηθικού κώδικα τοο βικηγορικού συλλόγου σσ.*;.

ΠυρΓϊκολιΙι να 5ιαβάοετ£ ΊΓ)ν ι^προσούρα ρίχνουτος ειδική
στον πρόλογο του κ. ΚΟΕΟΘΓ και μίττά να λάβίτί: τιςαποφά-

σαίΐ. Για αποΐοίϊιΊπο ιΐ αποτέλεομα, 9α εκτιμήσω να μίτιλη-

Πολύ αληΗινά ίϊικίΊ
5ΐιτιοη

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΝΡΒΕΟ
ΚΟΕΟΕΚ

30 Μαίου 1973
Αγαπητέ κ. ΐνιβΒβηΐΗίΐΙ:
Ο Δικηγορικός αύλλογος οτη Φρανκφούρτη, μου απέστειλε

το γράμμα σας της 10η^ Μαΐοο οχίτικά μί' τη μπρουούρα «Το
Τέματυυ ' Αανιυ|3ιτζ>). Επιί)υμί« μου είναι νο σας απαντήσω προ-
σωπικά.

Α νησυχ(·ίτί·που ίνας Γίρμαυός 5π;ηγιΊροί; ΐϊί ϋ οιιμμορφώυε-
[αι στο νέο σας επανεκπαιδευτικό πρόγραμμα, που εξαπλώθηκε
σαν κανόνας και οδηγός από τους ανθρώπου*, υ<κ;ρ κ ̂ ι πηυ οντί
ίιιιτού προσίιαΕϊεί να [ίρει μόνος του μάρτυρες και αυθεντικά
ντοκουμέντο για να στηρίξει τις ωμότητες των στρατοπέδων συ-
γκί-ντ{.ιΐιΐοης;Ηαλ>ηοι>χ[αοΏς^ί1-|ίιι αρκετά [ΐήοΊμη ει|ιτ οηουεχίιΐ
δώσει όρκο, ότου ορκιζόμουν δικηγόρος στις 27 (ανουαρίου του
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1967, «να ΰιαφϋλσττιυ την υονταγμαιικήτάξη^μΕ τον Παντογνώ-
στη και Παντοδύναμο Θεό, και να εκπληρώνω το καθήκοντα
Ενός έντιμου δικηγόρου γι' αυτή θεέ βοήθησε μεη.

Με τον όρκο αυτό δεν υποχρεώνομαι να υέβομαι την άποψη

της «Αλήθειος» που έγκριτοι και ειιιθυμεί ο κ. ΜίωΕίιϋΐίΐί και ίο
κέντρο τεκμηρίωσης του ή να ανογνωρίζοι την ([αληθινή-τι μωρία
οτη Νυρεμβέργη». Ούτι: είμοι ανήμερος οπό τους συναδέλφους
μου, ότι έχω δώσει κάποιον επιπρόσθετο όρκο γι υυτόΓ

Αφέθηκο. οχεΰόν αποκλρΐϊτπκα ατις ΐϊικές μου πηγές γιο να
βρω μάρτυρες, από τήτ.ε που το κκέντρο τεκμηρίωοη^η ουζ 5ι-"ν
φαινόταν εφοδιασμένο με πολλά ντοκουμέντα. Τούτο συνέβη,
όταν έκοναμιαετίείγθιιοα έκκληση σε σος για αποδεικτικό ιιλικά
πάνυι οτη θέμα της υποτιθέμενης 5υλιχ]ίίίνίαι; τ ΐ ι ΐϋ Εβραίων, κοι
οεκ;ΰενμπορΕσατί-ν<ί μου προσφέρετε1 ούτε ένα τεκμήριο. Αντί-
θετα μου αναφέρατε κάποιες σκοτΕΐνέί; υτιπιοτικές πίιιι ητν ε-
3ροικά κατασκευάσμοτο:Γ

ΑιιιΊ ΠΟΓΕ ηι οτατιοτικές είναι αποδεικτικό υτοιχκίο για μια
6ολοφονία; Σύμφωνα με το γερμημίκο νόμο, πρέπει να υπάρχει
μιυ άρρηκτη (Γλυαίΐϊα αποδείξεων, ότι Ενα(ΐνθρώπινοπλάοιιΐΊί:χ£ΐ
σκοτώσει κάποιο άλλο πριν απιιγνελΒει οτιοιαΰήποτε κατηγορία
ή καταδίκη. Αλλά ̂ οεΐςούτε καν μπήκατΕ οτον κόπονο 5ώθ£τ^το
ονόματα των υποτιθέμενων θυμάτων, [>Γ7τΕμΐλήοιΐΓ£.γΐοιις συνθή-
κες του θανάτου τους. Ηοείς απλά ουγκρίνατε αριθμούς του Γ-
βρίιϊκαι'ί πληθυσμού πριυκοι μετά τον πάλ^-μο οΐιν απόδειξη ταυ
φόνου. Θο ήταν παρόμοια υποκρισία αν εγώ ισχυριζόμουν πως
κάθε (ΐνΟρώπινο πλάσμα ποο εμφονίζί'Τίΐι σαν αγνοούμενο |ίΕ.ιΛ
τονπόλεμοέχεισκοτιυθεί από τοτιςεβρίΐΐους για λόγους Εκδίκη-
σης. Γνωρίζεται παλύ καλώ τι Θο συνέ3αινε σε μένα σ^ μΐίΐ τέτοιυ
ΐιερίπτωοη. Αλλά εοείς μπορείτΕ·· νιι ουν ί̂Γ ΐ̂: νίι ίοχυρίζεοτε,
αναμφίσ&ήτητίΐ, ότι κύϋε Εβροίος που είναι αγνοούμενος σύμφω-
να με τις ΔΙΚΕΣ ΣΛΣ στατιοττκκ, πέθα ί̂ υπό αέριο κίιι κοηκί
από τους βάρβαρους Γερμονούς. Εσείς, σαν ένας δηλωμένος
μηχανικός, ΐτρέΐίει υα αυαγίονρίζετε το σφάλμα τέτοιων ιοχυμι-
σμών από τεχνικής άποφης,

ώεν θπ ιπιοι^ινιΐ: νο υπόρί^Εΐ αρκετή καύσιμη ύλη για να
μαζευτεί κατά τη οιάρκειο του τιολί··μαϋ( οπό ύλη ττ| ζώ^) τιίς
γερμανικής Γπιρροή<;, Υ"' ^^ κ<Ίψει έστ[ιΐ κοι ένα μέρος οπό όλα
[ΐιιτή το οώματο Που&ενά δεν βρέθηκαν, φυαίκά, τυ βυυι̂  της
στάχτης που μια τέτοια καύυη σιι^ΕΐιάγΕΤίιΐ. Επίσης οι τεράστιες
αΐΗ,ίγΐίο-ί^ι-γκαίαιττύσΕίς για ένα τέτοιο εγχείρημα έχουν εξαφα-
νιστεί οπό το πρόσωπο της γης, χωρίς ν' αψήαουν ούτε ένα ίχνος.
Τίποτα, υπϋλύτυΐί, τίποτα Γ>εϋ βρέθηκε μίτά τον ττόλίμυ Ίοΐιΐς
οας εν&ιαφέρρι το γεγονός ότι γνωρίζω αρκετούς μάρτυρες που



ήταν οτο ' Αουυβιτζ μετά του πόλεμο οι οποίοι μπορούν να επίβε-
βαιώοομυ όλες τις παροτιιρήίϊετς που έγιναν από τον κ. (^ΓΙΓΙΒΙΟ-
ρΚβΓ5βη: πσιρ δεν υπήρξαν τέτοιες εγκαταοτάοΐΐς εξολόθρευσης!

Αλλά αυτοί οι μάρτυρες φοβούνται αντίποινα από τους Πο-
λωνούς και από τις εβραϊκές οργάνωσες, ότσν παρουοιά™υν
ανοικτό την αλήθεια. Εγώ μόνο έχω τη δυνατότητα να αγορεύω
ανοικτό καθώς είμαι ανεξάρτητος οτο επάγγελμα μου. Εοείς όμως
τώρα προσπαθείτε να ασκήσετε πίεση μέσω του δικηγορικού
ουλλόγου για να ίξαοψαληο^τε ότι οι δικηγόροι στο μέλλον θα
ακολουθούν μόνο «τις δικές σας πηγές της αλήθειας». Πιθανό να
έχετε υπερεκτιμήσει το βαθμό επιρροής σας στους Γερμανούς
δικηγόρους κατά πολύ.

Παρ" όλο αυτά οας είμαι ευγνώμων για το διαφατποτικό πας
γράμμα. Είναι το καλλύτερο ντοκουμέντο ποο έχω στα χέρια μου
από το κέντρο οας. Αποδεικνύει τελικά ότι διατηρείτε ένα άκα-
μπτο δίκτυο πληροφοριών και κατασκοπείας παύω από ολόκλη-
ρη τη Γερμανία, Διαφορετικά είυαι ανεξήγητο το πως μπορ^οατε
να απακτηαετε ένα αντίτυπο της μπροσοούρας του ' Αουσβιτζ, η
οποία, μέχρι στιγμής, έχ£ΐ διανεμηθεί μόνο οε ένα πολύ ετπλεγμέ-
νθ κήκλο ανθρώπων κοι 5εν έ ι̂ προοφ^ρθίί ή πΐιίληθεί δημάοια.
Δεν μπορώ να φοντοοτώ ότι θα μπορούοατε να ουγκαταλέγίΧπΐ
στους φίλους της «Πρωτοβουλίας των Γερμα^υ Πολπώνιι.

Φυσικά, ευΕλτποτώ οτηυ ευρύτερη κυκλοφορία τούτης της
μπροοοούρας και θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων αν Βιανέματε
μερικές από αυτές μποξύτων Εβραίων φίλων οος. Όπως ανέ-
φερα 'ττον πρόλογο, είμαι πεποισμένος ότι ανιτή η μπρουσούρα
υπηρετεί μόνο την ανΐ:ύρίθτΐ της αλήθειας και κάθε ευπρεπής
Εβραίος ίίναι ευπρόσδεκτος. Μόνο ένας ηλίθϊοςή ενός πολεμοκά-
πηλος θα επιθυμούσε να έχει αυτή την συνεχιζόμενη προπαγάνδα
τρόμου κοτΰ της Γερμανίας.

Το γράμμα σας είναι σξιοστ|μϊ:ίυιτο και για ευα ακόμα λόγο:
δίν(π την εντύπωση ότι είσαστε ο «γκαουλάπερ:» της Γερμανίας ή
ο εκπρόσωπος κάποιου παγκόσμιου οργανισμού που ελέγχει και
λογοκρίνει την κοινή γνώμη. Ποιος σας εξουσιοδότησε τέλος
πάντων να επιβλέπετε τις επαγγΕλματτκές δραοτηριότητεΐ; των
Γερμανών δικηγόρων, και να κόνετε υποδείξεις οτο δικηγορικό
αύλλογο;

Εμ^ίς οι Γερμανοί δικηγόροι δεν εκτιμούμε τον Εβραϊκό ή
οποιονδήποτε άλλο τύπο λογοκρισίας και κυριαρχίας. Προτού
κατασκοπεύσετε επιπλέον π ς υποθέσεις σας^ είυαιπιο ενδεδειγμέ-
νο για σας να απαντήσετε οτις κατηγορίες που έγιναν από τκ;
Πολωνικές εφημερίδες που >οχορίζονται ότι ήσασταν αντιπρό-
σωπος της Γκ£σϊάποΗ για να μη φανούν οι πυρετώδεις σας αντί-
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ϋρασιηριοτητρς του τύπου «κρατάτε τον κλέφτη».

Αντίγραφο αυτού του γράμματος θα ταχυδρομηθεί ατό δ*κη-
γορικό σύλλογο. Εξ αιτίας της οπου6θ[ότητϋς τοιι Οέιιατος, θα

τηυ αλλπλογροφία μας.
Πολύ αληθινά δικής ους

δικηγόρος
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