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Λίγεςημέρες πριν τις επικείμενες πρώρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου στην
Αυστρία, τον κώδωνα του κινδύνου για την ύπαρξη "τόσο πολλών ακροδεξιών δραστηριοτήτων,
όσο ποτέ στο παρελθόν", από στελέχη του πρώην συγκυβερνώντος ακροδεξιού εθνικιστικού
Κόμματος των Ελευθέρων, κρούει η "Αυστριακή Επιτροπή Μαουτχάουζεν", του ομώνυμου πρώην
ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης.
Καταγγέλλοντας την εντυπωσιακή αύξηση των δραστηριοτήτων αυτών μέσα στο τελευταίο χρονικό
διάστημα, η Επιτροπή Μαουτχάουζεν επισημαίνει πως, ενώ, στο χρονικό διάστημα από τις αρχές
του 2013 έως το τέλος του 2018 είχε καταγράψει συνολικά 106 ακροδεξιές δραστηριότητες
στελεχών του Κόμματος των Ελευθέρων, μέσα σε μόλις 14 μήνες, στο διάστημα Ιούνιος 2018 Ιούλιος 2019 κατέγραψε ήδη 63 τέτοιες δραστηριότητες.
Τις δραστηριότητες αυτές το Κόμμα των Ελευθέρων επιδιώκει πάντα να υποβαθμίζει ως
"μεμονωμένες μόνον περιπτώσεις", χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε κατά κόρον και στη
διάρκεια της συγκυβέρνησης του με το Λαϊκό Κόμμα (μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Μαΐου 2019)
του πρώην καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, όταν προκαλείτο σάλος τόσο στην Αυστρία όσο και
στο εξωτερικό λόγω αυτών των δραστηριοτήτων.
Η Επιτροπή Μαουτχάουζεν, προειδοποιώντας για τη συσσώρευση το τελευταίο διάστημα τέτοιων
δραστηριοτήτων, οι οποίες, όπως αναφέρει, "εκτείνονται από αντισημιτισμό, υποδαύλιση μίσους
εναντίον προσφύγων και μειονοτήτων, κυνική απανθρωπιά, μέχρι προθυμία για άσκηση βίας",
καταγγέλει πως "ακροδεξιές δραστηριότητες δεν αποτελούν εμπόδιο για μία καριέρα στο Κόμμα
των Ελευθέρων".
Όπως τονίζει σε σημερινές δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής, Βίλι Μέρνι. "το Κόμμα των
Ελευθέρων είναι μία συσσώρευση "μεμονωμένων περιστατικών", και κανένα από τα άλλα κόμματα
μπορεί να συνεχίζει ακόμη να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τίποτε για αυτό".

Η Επιτροπή Μαουτχάουζεν έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τα άλλα πολιτικά κόμματα στην
Αυστρία, με το ερώτημα ποια θα είναι η στάση τους απέναντι στο Κόμμα των Ελευθέρων (σ.σ.
ενόψει των προδιαγραφόμενων μακρών διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης
συνασπισμού), καθώς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Βίλι Μέρνι: "οι ψηφοφόροι πρέπει να
γνωρίζουν πού βρίσκονται".
Προειδοποιήσεις για νέο κίνδυνο για την Αυστρία, τον οποίο η ίδια επικέντρωνε στο ακροδεξιό
εθνικιστικό Κόμμα των Ελευθέρων, η Επιτροπή Μαουτχάουζεν είχε απευθύνει με την ευκαιρία
συγκρότησης σε σώμα της τότε νέας αυστριακής Βουλής, την 10η Νοεμβρίου 2017, που
συνέπιπτε με την επέτειο των αντιεβραϊκών πογκρόμ των ναζιστών τα ξημερώματα της 10ης
Νοεμβρίου 1938, που υπήρξαν προπομπός του"Ολοκαυτώματος".
"Η ημερομηνία της συγκρότησης σε σώμα της αυστριακής Βουλής θα μπορούσε να είναι ένα
σύμβολο για το γεγονός ότι η Αυστριακή Δημοκρατία στηρίζεται στην χωρίς προϋποθέσεις
απόρριψη του εθνικοσοσιαλισμού και στην ανάμνηση του πόνου των θυμάτων του", τόνιζε τότε ο
Βίλι Μέρνι.
"Ωστόσο το Κόμμα των Ελευθέρων φροντίζει για έναν άλλο συμβολισμό, καθώς στον κατάλογο
των βουλευτών του που εισέρχονται στη νέα Βουλή βρίσκονται τόσα πολλά μέλη
γερμανοεθνικιστικών και ακροδεξιών συνδέσμων, όσο ποτέ άλλοτε", επισήμαινε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Μαουτχάουζεν, προσθέτοντας πως είναι πολύ καλά τεκμηριωμένες οι δραστηριότητες
των αιώνιων νοσταλγών του παρελθόντος--μελών των οργανώσεων αυτών.
Υπενθυμίζεται, πως στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Μαουτχάουζεν, έξω από το ομώνυμο
χωριό 170 χιλιόμετρα δυτικά της Βιέννης, που ιδρύθηκε από τους Γερμανούς ναζιστές τον
Αύγουστο του 1938, πάνω από 206.000 κρατούμενοι από όλη την Ευρώπη γνώρισαν, μέχρι την
απελευθέρωσή του από συμμαχικά στρατεύματα στις 5 Μαΐου 1945, ό,τι πιο απάνθρωπο μπορεί
να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, με τους 122.797 από αυτούς - ανάμεσά τους και 3.700 Ελληνες - να έχουν αφήσει στα κρεματόρια του την τελευταία τους πνοή.
Μετά τον πόλεμο οι εγκαταστάσεις του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης μετατράπηκαν σε
μουσείο και τόπο προσκυνήματος με μνημεία των χωρών που είχαν εκεί τα θύματά τους και κάθε
χρόνο, στην επέτειο απελευθέρωσης συρρέουν στο Μαουτχάουζεν, πολλές χιλιάδες προσκυνητές
από τα πέρατα της Ευρώπης, αλλά και οι ελάχιστοι πλέον εν ζωή από τους επιζώντες του.
Το μνημειώδες έργο του, "Μαουτχάουζεν", ο κορυφαίος Ελληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης
Θεοδωράκης μελοποίησε το 1965 σε ποίηση του εκλιπόντα το 2011, μεγάλου θεατρικού
συγγραφέα και ακαδημαϊκού Ιάκωβου Καμπανέλλη, ο οποίος υπήρξε για δυόμιση χρόνια
κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν και ένας από τους ελάχιστους
επιζώντες του.
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