Μπένιαμιν ΄Ορτμαιερ

Ανοιχτή επιστολή
προς το προεδρείο και τα μέλη της
GEW
Η κατακράτηση από την GEW περιοσιακών
στοιχείων, τα οποία πέρασαν εξαναγκαστικά
από τους νόμιμους κατόχους τους, γερμανούς
πολίτες εβραιικής καταγωγής, στα χέρια του
σωματείου εθνικοσοσιαλιστών διδασκάλων
κατά την περίοδο της εθνικοσοσιαλιστικής
δρασης,είναι απαράδεκτη. Η GEW καλείται να
αναθεωρήσει την στάση της.

Ιούνιος 2007

Ανοιχτή επιστολή προς το προεδρείο και τα μέλη της GEW1

Η κατακράτηση από την GEW περιοσιακών στοιχείων, τα οποία πέρασαν εξαναγκαστικά
από τους νόμιμους κατόχους τους, γερμανούς πολίτες εβραιικής καταγωγής, στα χέρια του
σωματείου εθνικοσοσιαλιστών διδασκάλων κατά την περίοδο της εθνικοσοσιαλιστικής
δρασης,είναι απαράδεκτη. Η GEW καλείται να αναθεωρήσει την στάση της.
Αυτό που τότε ήταν δίκαιο, δεν μπορεί σήμερα να είναι άδικο;
Στην μνήμη του Δρ. Καρλ Μπρόζικ
Πέρα από τις επίκαιρες πολιτικές αντιπαραθέσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος αυτόν τον
καιρό η GEW και που αφορούν ως επί το πλείστον την χειροτέρευση των συνθηκών
διδασκαλίας και μάθησης στα πανεπιστήμια, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
καλείται ταυτόχρονα να κάνει το καθήκον της και να πάρει συνειδητά θέση στις συζητήσεις
σχετικά με τον ρόλο που έπαιξε το σώμα των εθνικοσοσιαλιστών δασκάλων πριν, κατά την
διάρκεια και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Είναι χαρακτηριστικό, πως η GEW, παρ’ όλο που κριτικές φωνές δεν έλειψαν ποτέ, φρόντισε
μετά τον πόλεμο μάλλον για την επαναζικοποίηση του διδασκαλικού σώματος παρά για την
αποναζικοποίησή του,2 βοηθώντας δασκάλους, οι οποίοι λόγω της εθνικοσοσιαλιστικής τους
δράσης είχαν χάσει την θέση τους, να επανακτησούν το επαγγελματικό τους στάτους.
Τις δυο πρωτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο δεν έγινε σχεδόν καμιά προσπάθεια να ερευνηθεί
ο ρόλος που έπαιξαν οι λειτουργοί του σωματείου εθνικοσοσιαλιστών δασκάλων ( πολλοί
από τους οποίους κατείχαν εντώ μεταξεί σημαντικεές θέσεις μέσα στην ιεραρχία της GEW).
Μόλις τα τελευταία 30 χρόνια άρχισε να αλλάζει η κατάσταση, πρωταρχικά σε τοπικό
επίπεδο. Τόσο μέλη της GEW, όσο και μαθητές και μαθήτριες, άρχισαν να ερευνούν το ρόλο
που έπαιξαν, από τη μια γενικά οι δάσκαλοι και από την άλλη συγκεκριμένα πρόσωπα σε
συγκεκριμένα σχολεία όσον αφορά την διάδοση αντισημιτικής, μιλιταριστικής,
γερμανοεθνικής και ναζιστικής προπαγάνδας κατά την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού.
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Συνδικάτο Εκπαίδευσης και Επιστήμης
Σύμφωνα με το σχέδιο αποναζικοποίσης που επέβαλαν οι σύμμαχοι

Τελευταία οι αποκαλύψεις μελών της GEW, που δημοσιεύτηκαν στην Frankfurter
Rundschau3 σόκαραν την κοινή γνώμη. Στην συνέλευση των αντιπροσώπων της GEW
αποφασίστηκε, με μικρή μεν πλειοψηφία ( 57 υπέρ, 50 κατά, μια αποχή), η κατακράτηση
ενός ακινήτου (σημερινή αξια: 1 εκατομυρρίου Euro), του οποίου η αγορά και η κατοχή από
την GEW θεωρήθηκε μη προβληματικη. Πρόκειται για ένα ακίνητο στο Αμβούργο, το οποίο,
όπως ισχυρίζονται κάποιοι „εμπειρογνώμονες“ της GEW, „αγοράστηκε“ από το σωματείο
εθνικοσοσιαλιστών δασκάλων σε πολύ χαμηλή τιμή από τους νόμιμους κατόχους του,
εβραιικής καταγωγής, το 1935, μια περίοδο που διακρίνεται για την αντισημητική
τρομοκρατία της, Μετά τον πόλεμο, κατάφερε η GEW πάλι με αθέμιτα μέσα και την
μεσολάβηση υψηλών προσώπων με εθνικοσοσιαλιστικό παρελθόν, να αποσπάσει το ακίνητο
από την κατοχή των συμμάχων.
Πρόκειται για μια σκανδαλώδη απόφαση, η οποία βασίζεται σε επιχειρήματα που
διακρίνονται για την αντισημιτική τους διάθεση, την ψευδοεπιστημονικότητα τους και που
χαρακτηρίζονται απο μια έντονη τάση διαστρέβλωσης της ιστορίας..
΄Ηδη το 2006, σε άρθρο που εκδόθηκε στο περιοδικό της GEW4, προσπάθησε ένας „ειδικός“
να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην „πώληση“ του ακινήτου:
„ Αν φοβήθηκαν μια εξαναγκαστική κατάσχεση ή σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν την
χώρα εξαιτίας της πολιτικής των ναζί; Δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, αντιθέτως, ένας
από τους πρώην ιδιοκτήτες αγόρασε αργότερα πάλι ακίνητα, ένα απ’ αυτά στο
Αμβούργο. Για ένα άλλο άτομο είναι αποδεδειγμένο ότι την απόφαση να εγκαταλείψει
την χώρα, την πήρε μόλις το 1937. ΄Αλλοι δυό μέτοχοι της κληρονομιάς μετακόμισαν
μετά την αγορά σ’ ένα άνετο διαμέρισμα, πράγμα που δείχνει ότι δεν σχεδίαζαν την φυγή
τους „
Ο κυνισμός που διαποτίζει όλο το κείμενο είναι απαράδεκτος.. Ο „ειδικός“ χρησιμοποιεί την
γλώσσα των αναθεωρητών της εθνικοσοσιαλιστικής ιστορίας, την γλώσσα αυτών που
ισχυρίζονται ότι γερμανοί πολίτες εβραιικής καταγωγής μπορούσαν μετά το 1933 να ζουν
ανενόχλητα μια άνετη ζωή.
Ο διευθυντής της GEW του Αμβούργου δήλωσε σε συνέντευξή του στην Frankfurter
Rundschau, πως „οι κληρονόμοι του πουλημένου ακινήτου θεωρούν ότι το όλο θέμα δεν έχει
καμιά σχέση με την εθνικοσοσιαλιστική πολιτική των διώξεων κατά των Εβραίων εκείνης της
περιόδου“. Ο ίδιος διευθυντής διαμαρτυρόταν σ’ένα άλλο περιοδικό για τον προσβλητικό
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χαρακτηρισμό5 που χρησιμοποιούν κάποιοι, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος , „δεν είναι σε
θέση να δεχτούν άλλη γνώμη εκτός από την δική τους“.
Αυτή δεν είναι η γλώσσα δημοκρατικών συνδικαλιστών. Το 1935 γιναν διώξεις και
κατασχέσεις στα πλαισια της Arisierung απο τισ οποίες το σώμα των εθνικοσοσιαλιστών
δασκάλων αποκόμισε πολλά οφέλη. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν τίθεται σε
αμφισβήτηση.
Δηλώσεις του προέδρου της GEW στην βορειογερμανική ραδιοφωνία : „Το ερώτημα είναι,
αν οι ιδιοκτήτες του υποχρεώθηκαν να το πουλησουν σε πολύ χαμηλή τιμή. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των ερευνών μας, θεωρείται μάλλον απίθανο στην συγκεκριμένη περίπτωση
να υφίστατο οποιοσδήποτε καταναγκασμός“.
Ο Daniel Killy απο την εβραική Κοινότητα του Αμβούργου σχολίασε ως εξής

τις παραπάνω δηλώσεις: „Αυτή ακριβώς ήταν η επιχειρηματολογία που
χρησιμοποιούσαν οι Ναζί: „Οι Εβραίοι το πούλησαν μόνο και μόνο για να
εισπράξουν τα χρήματα, από καθαρή φιλαργυρία“. ΄Oποιος στις μέρες μας
επιχειρηματολογεί στο ίδιο στυλ είναι είτε αφελής είτε πολιτικός εγκληματίας“6
***
Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη μου επιτακτική ανάγκη να δείξουμε αλληλεγγύη
και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες εκείνων των μελών της GEW, που με
κριτική στάση, ερευνούν και τεκμηριώνουν όλα αυτά τα χρόνια ανάλογες
περιπτώσεις φέρνοντάς τις στο φως της επικαιρότητας.
΄Ολα αυτά δεν αφορούν μόνο την GEW του Αμβούργου. Με δικαιολογίες
αυτού του είδους, οι οποίες αποσκοπούν στην διαστρέβλωση ιστορικών
δεδομένων, διακυβεύεται η αξιοπιστία της GEW στο σύνολό της.
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„ Arisierungsprofiteure“. H έννοια της περιγράφει την εξαναγκαστική μεταβίβαση περιουσιών
γερμανών πολιτών εβραικής καταγωγής στα χέρια καθαρόαιμων γερμανών (αριος). Κατ΄ επέκταση ο
όρος „ Arisierungsprofiteure“ σημαίνει εκείνους που κερδοσκοπούν απο την „arisierung“.
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