ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗ ΜΠΟΥΝΤΕΣΤΑΓΚ

Στις 27 Ιανουαρίου 1945 σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το Άουσβιτς. Η επιζήσασα
συγγραφέας Ρουτ Κλούγκερ μίλησε χθες, Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, στη
γερμανική βουλή επιδεικνύοντας απαράμιλλη γενναιοδωρία.

Μια βαθιά σιωπή απλωνόταν στο γερμανικό κοινοβούλιο την ώρα που στο βήμα χθες,
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, βρισκόταν η συγγραφέας Ρουτ Κλούγκερ. Είχε ζήσει
τον βαρύ χειμώνα του 1944/1945 και τον εφιάλτη του Άουσβιτς. Η 13χρονη τότε κοπέλα
κατάφερε να ξεγελάσει του Ναζί και δήλωσε πως είναι 15 χρονών. Όλα τα παιδιά που ήταν
πριν από αυτήν στάλθηκαν στα κρεματόρια.

Η ίδια γλίτωσε. Την πήραν να δουλέψει σε καταναγκαστικά έργα. Μαζί με την μητέρα της
έπρεπε να κόβει ξύλα στο δάσος και να τα κουβαλάει. Κάτι έπρεπε να χτιστεί, ποτέ δεν
έμαθε τι ακριβώς. Άλλες φορές την «δάνειζαν» ως υπηρέτρια σε διάφορα σπίτια. Η μητέρα
της πάλι, όταν δεν έκοβε ξύλα, μαζί με πολλούς άλλους άνδρες συμμετείχε στην κατασκευή
όπλων. Παρ' όλα τα δεινά που έζησε η Ρουτ Κλούγκερ θεωρεί τον εαυτό της τυχερό.
Κατάφερε να επιβιώσει.

Αξιοθαύμαστη η Γερμανία για τα ανοιχτά της σύνορα

Η αυστριακής καταγωγής συγγραφέας στο τέλος της 25λεπτης ομιλίας της αναφέρθηκε
και στη σημερινή Γερμανία, εκπλήσσοντας πραγματικά: «Μίλησα πολύ ώρα για την
μοντέρνα σκλαβιά στη ναζιστική Ευρώπη και έδωσα παραδείγματα πως η μεταπολεμική
Γερμανία προσπάθησε να απωθήσει αυτή την περίοδο. Αλλά μια νέα γενιά, όχι, δύο ή ακόμα
και τρεις, μεγάλωσαν εδώ. Και αυτή η χώρα, η οποία πριν από 80 χρόνια ήταν υπεύθυνη για
τα χειρότερα εγκλήματα του αιώνα, έχει κερδίσει το χειροκρότημα όλου του κόσμου χάρη
στα ανοιχτά της σύνορα και τη γενναιοδωρία της απέναντι στους Σύρους αλλά και σε
άλλους πρόσφυγες που δέχεται.»

Η Ρουτ Κλούγκερ χαρακτήρισε ιιστορική τη δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ όσον αφορά
το προσφυγικό, η οποία είχε πει «θα τα καταφέρουμε». Και η ίδια πάντως, παρά τον
Γολγοθά που πέρασε, φάνηκε εξαιρετικά γενναιόδωρη απέναντι στη Γερμανία λέγοντας:
«Είμαι μια από τους πολλούς, οι οποίοι από την απέχθεια πέρασαν στο θαυμασμό. Αυτός
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είναι και ο κύριος λόγος που δέχθηκα με χαρά την πρόσκλησή σας και άδραξα την ευκαιρία
να μιλήσω σε αυτό το πλαίσιο, στην πρωτεύουσά σας, για τα εγκλήματα που έγιναν. Σας
ευχαριστώ για την πρόσκληση».
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