ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ Η ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ»

Ανευ προηγουμένου εκδοτική επιτυχία σημείωσε η σχολιασμένη έκδοση του έργου «Ο
αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ, το οποίο επανεκδόθηκε στη Γερμανία πριν από ακριβώς
ένα χρόνο, ενώ δεν είχε επανεκδοθεί μετά το 1945. Η σχολιασμένη έκδοση, όπως
ανακοίνωσε ο εκδότης του βιβλίου, έχει πουλήσει μέχρι σήμερα 85.000 αντίτυπα.

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας του Μονάχου είχε αρχικά τυπώσει μόλις 4.000
αντίτυπα της σχολιασμένης έκδοσης, αλλά ένα χρόνο μετά το έργο βρίσκεται ήδη στην
έκτη έκδοση.

Το παραληρηματικό έργο του Χίτλερ συνοδεύεται στη νέα έκδοση από 3.500
επεξηγηματικές ιστορικές σημειώσεις και σχόλια, έτσι ώστε να μην είναι πιθανή η χρήση
του για τον στόχο της ναζιστικής προπαγάνδας. Ωστόσο, οι επικριτές της προσπάθειας
έχουν επανειλημμένως εκφράσει την ανησυχία τους για την πιθανή χρήση του δίτομου
έργου στην προώθηση της ναζιστικής προπαγάνδας.

«Αποδεικνύεται πως ο φόβος για την έκδοση αυτή, ότι, δηλαδή, θα διευκόλυνε την
προώθηση της ναζιστικής ιδεολογίας, ήταν αβάσιμος», υπογραμμίζει στη σχετική
ανακοίνωση ο διευθυντής του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ιστορίας Αντρέας Βίρσινγκ.

Από τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εκδότες του δίτομου έργου προκύπτει
ότι οι αγοραστές του είναι κυρίως «αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την Ιστορία και την
πολιτική, όπως εξάλλου και πολλοί εκπαιδευτικοί».

«Η συζήτηση σχετικά με το όραμα του Αδόλφου Χίτλερ για τον κόσμο, αλλά και τον
τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την προπαγάνδα επέτρεψε να αντιμετωπισθούν οι αιτίες
και οι συνέπειες των ολοκληρωτικών ιδεολογιών σε μια εποχή όπου ο αυταρχισμός και οι
ιδέες της Ακροδεξιάς κερδίζουν έδαφος», προσέθεσε ο κ. Βίρσινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γερμανία ενισχύεται με ταχείς ρυθμούς, για πρώτη φορά μετά
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα δεξιό λαϊκιστικό κίνημα, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία».
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Τα δικαιώματα

Τα δικαιώματα για το βιβλίο που συνέγραψε ο Χίτλερ το 1924 και το 1925 ενώ βρισκόταν
στη φυλακή, ύστερα από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα, περιήλθαν την 1η Ιανουαρίου του
περασμένου έτους στο δημόσιο, αφού τα κατείχε μετά τη λήξη του πολέμου το κρατίδιο της
Βαυαρίας.

Η νέα σχολιασμένη έκδοση έγινε πραγματικότητα ακριβώς λόγω αυτής της μετάβασης
των δικαιωμάτων.

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Βαυαρία είχε αντιταχθεί στην επανέκδοση
του «Mein Kampf», αν και το βιβλίο δεν είναι απαγορευμένο. Μάλιστα, πρώτες εκδόσεις
μπορεί να βρει κανείς σε παλαιοπώλες ή ακόμη και στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές πρόκειται να οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης
οποιονδήποτε θελήσει να εκδώσει το έργο χωρίς τα συνοδευτικά σχόλια.

ΠΗΓΗ: Εφημερίφα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4.1.17
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