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Ὁμιλεῖ ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ροῦντολφ Ἔς, Διοικητοῦ τοῦ Ἄουσβιτς

«Πρέπει νὰ ἔχουμε τὰ μάτια μας διαρκῶς ἀνοικτά...»

«Πρέπει νὰ προσέχουμε τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ εἶναι “ναζὶ στὴν καρδιὰ”»*

«Διότι ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου...»

«Διανύω 90.000 μίλια κάθε χρόνο, μιλῶ σὲ 250 σχο-
  λεῖα καὶ παν  επιστήμια κάθε χρόνο, καὶ σὲ αὐτὲς 

τὶς ὁμιλίες τονίζω τοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετωπίζου-
με. Θεωρῶ πώς, ὡς ἐγγονὸς τοῦ διοικητὴ τοῦ Ἄου-
σβιτς, ὁ λόγος μου ἔχει ἕνα βάρος σήμερα, ὅταν στὸ 
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα ἔχουν 
τόσες πολλὲς ἕδρες. Ὑπάρχει κόσμος ποὺ λέει: “ἀρκετὰ 
μὲ τὸν πόλεμο καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα”. Εἶμαι κατηγορη-
ματικὰ ἀντίθετος σὲ αὐτὴν τὴν στάση. Ἔχουμε νεοναζί, 
ἔχουμε ἀρνητὲς τοῦ Ὁλοκαυτώματος σὲ θεσμικὲς θέ-
σεις διεθνῶς, πρέπει νὰ προσέχουμε τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ εἶναι “ναζὶ στὴν καρδιά”». 

Ὅ,τι εἶπε ὁ Ράϊνερ Ἒς (προφέρεται καὶ Χές), μὲ ἀφορμὴ τὴν 
πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα, προσκεκλημένος τῆς Στέ-
γης Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν, εἶναι καίριο. 

Ἀνατροφοδοτεῖται διαρκῶς ἀπὸ τὴν κρίση, τὶς ἐπιλογὲς τῶν 
ψηφοφόρων, τὶς ἀντιδράσεις πολιτικῶν ἡγεσιῶν καὶ κοινωνικῶν 
ὁμάδων.

Ὁ χαρακτηρισμὸς «ναζὶ στὴν καρδιὰ» (ἀπὸ τὴν συνέντευξή 
του στὴν «Καθημερινή», στὸν Ἠλία Μαγκλίνη, 10.4.2016) ἀναπτύ-
χθηκε στὴν συνέχεια ἀπὸ τὴν δημόσια συζήτηση στὴν Στέγη Γραμ-
μάτων (μὲ τὸν ἱστορικὸ Τάκη Σακελλαρόπουλο). 
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Ὁ 51χρονος Ἔς, ἐγγονὸς τοῦ Ρούντολφ Ἔς, 
εἶναι μάχιμος ἀκτιβιστὴς κατὰ τοῦ νεοναζισμοῦ. 

Στὴν ἐρώτηση ἂν μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθεῖ 
σήμερα ὅ,τι συνέβη στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, ὁ Ράϊνερ Ἒς ἀπάντησε μὲ ἀλλεπάλλη-
λες ἐρωτήσεις: 

«Τί νομίζετε πῶς συμβαίνει σήμερα μὲ τοὺς πρόσφυγες; Τί εἶναι 
ἡ προσφυγικὴ κρίση ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Εὐρώπη; Ἡ ταύτιση τῶν 
μουσουλμάνων μὲ τρομοκράτες; Τὸ μῖσος καὶ ὁ φόβος ἀλληλο-
τροφοδοτοῦνται». 

Κρίνοντας τὴν γερμανικὴ κοινωνία μετὰ τὸ τέλος τοῦ Πολέ-
μου, σχολίασε ὅτι ὑπῆρχε μία 

«συλλογικὴ ἄρνηση τῆς πραγματικότητας. Δὲν συζητούσαμε 
γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα. Ὁ ναζισμὸς ὑπῆρχε μέσα στὶς οἰκογένειες». 

Κατέληξε στὸ συμπέρασμα, ὅτι 
«πρέπει νὰ ἔχουμε τὰ μάτια μας διαρκῶς ἀνοικτά, δὲν πρέπει νὰ 

ξεχνᾶμε τὸ παρελθὸν ὅσο κι ἂν μᾶς πονάει, οἱ δημοκρατίες καὶ τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται ποτὲ δεδομένα».

* * *
Τὴν περασμένη Κυριακὴ [Ἀπρίλιος 2016], στὴν Αὐστρία, στὸν 

πρῶτο γύρο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα (FΡÖ) 
ἀναδείχθηκε πρῶτο μακρὰν τῶν ὑπολοίπων. Σχεδὸν θριάμβευσε 
στὴν χώρα τῶν 8,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων, συγκεντρώνοντας τὸ 
36,4% τῶν ψήφων. 

Οἱ μετρήσεις τῆς κοινῆς γνώμης ἔδειξαν ὅτι ὁ ἐπικεφαλὴς Νόρ-
μπερτ Χόφερ, 45 ἐτῶν, ὀφείλει τὴν ἐπιτυχία τοῦ κατ᾿ ἀρχὰς στὴν 
νεαρή του ἡλικία (οἱ συνυποψήφιοί του ἦταν ἀπὸ 64 καὶ ἄνω). 

Σύμφωνα μὲ δημοσκόπηση Ρublic Opinion Strategies, το 30% 
τῶν ψηφοφόρων του δήλωσε, ὅτι τὸν ἐπέλεξε γιατὶ εἶναι «νέος 
καὶ δυναμικός». 

Τὸ κῦμα τῶν προσφύγων, τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν αἰτούντων 
ἄσυλο θεωρεῖται ὅτι ἔγειραν, ἐπίσης, ἀποφασιστικὰ τὴν πλάστιγ-
γα ὑπὲρ τοῦ Χόφερ.

Ἡ Αὐστρία εἶναι ἁπτὸ παράδειγμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἀναβρα-
σμοῦ, τοῦ φόβου καὶ τοῦ μίσους, πού, ὅπως τὰ συγκοινωνοῦντα 
δοχεῖα, ἀλληλεπιδροῦν σὲ μία ἤπειρο ποὺ γηράσκει χωρὶς νὰ δι-
δάσκεται.

* * *

Ράϊνερ  Ἔς.
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Οἱ ἀφηγήσεις τοῦ Ράϊνερ Ἒς δὲν εἶναι, ἁπλῶς, 
μία ἐπανάληψη τῶν ὅσων ἀκούγονται συχνὰ 
πυκνὰ τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ τὴν ἄνοδο τῶν 
ἀκροδεξιῶν κομμάτων. 

Γιατὶ ὁ Ἒς ζυμώθηκε ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἠλικία 
του μὲ ὑλικά, ποὺ δημιουργοῦν ἐκρηκτικὸ μεῖγμα: τὴν ἄρνηση τῆς 
πραγματικότητας, τὴν νοσηρότητα τῆς οἰκογένειας. Θερμοκήπια 
καὶ τὰ δύο ἀκραίας ἐθελοτυφλίας καὶ παθογένειας.

Ἀπὸ τὴν ταινία τοῦ Πιὲρ Πάολο Παζολίνι «Κατὰ Ματθαῖον 
Εὐαγγέλιο», ἀπομονώνουμε τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Εὐαγγελίου (Ματθ. 

ιγ΄ 13-15), πυκνὸ στὴν λιτότητα, ἀποκαλυπτικὸ στὴν ἀκρίβειά του: 
«Διὰ τοῦτο λαλῶ πρὸς αὐτοὺς διὰ παραβολῶν, διότι βλέποντες 

δὲν βλέπουσι καὶ ἀκούοντες δὲν ἀκούουσιν οὐδὲ νοοῦσι (…). Μὲ 
τὴν ἀκοὴν θέλετε ἀκούσει καὶ δὲν θέλετε ἐννοήσει, καὶ βλέπον-
τες θέλετε ἰδεῖ καὶ δὲν θέλετε καταλάβει· διότι ἐπαχύνθη ἡ καρ-
δία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ μὲ τὰ ὦτα βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔκλεισαν μήποτε ἴδωσι μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
ἀκούσωσι μὲ τὰ ὦτα καὶ νοήσωσι μὲ τὴν καρδίαν...». 



(*) Ἐφημερ. «Καθημερινή», 30.4.2016. Τῆς Μαρίας Κατσουνάκη. ● Ἐπιμέλ. 
ἡμετ.


