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ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν ΝτεΝτεΝτεΝτε ΣαίντΣαίντΣαίντΣαίντ----ΕξυπερύΕξυπερύΕξυπερύΕξυπερύ.
Μια ζωή... αναζήτηση!

ΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτεια ΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκη
«Αισθητικά«Αισθητικά«Αισθητικά«Αισθητικά Σημειώματα»Σημειώματα»Σημειώματα»Σημειώματα».... Ένας
ύμνος στη ζωή.

ΦουκώΦουκώΦουκώΦουκώ----ΜαρξΜαρξΜαρξΜαρξ. ΗΗΗΗ ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία τηςτηςτηςτης
τρέλαςτρέλαςτρέλαςτρέλας καικαικαικαι τοτοτοτο ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο!!!!

Το ΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριο τηςτηςτηςτης ΒιέννηςΒιέννηςΒιέννηςΒιέννης και η
«αρχή της νομιμότητας». Μια
επίκαιρη ανάλυση.

ΗΗΗΗαρρώστιααρρώστιααρρώστιααρρώστια τηςτηςτηςτης εποχήςεποχήςεποχήςεποχής μαςμαςμαςμας.

ΙστορίαΙστορίαΙστορίαΙστορία των «Γυμναστικο-
αθλητικών Τμημάτων» του
ναζιστικού κόμματος

ΝτοκουμένταΝτοκουμένταΝτοκουμένταΝτοκουμέντα. Ένας μύθος και η
ιστορία του.

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;
Ορισμένες σκέψεις με αφορμή τον
«Ιούλιο«Ιούλιο«Ιούλιο«Ιούλιο Καίσαρα»Καίσαρα»Καίσαρα»Καίσαρα» τουτουτουτου ΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρ.

Δάσκαλοι και μαθητές! Μια
σύντομη ματιά στην ιταλικήιταλικήιταλικήιταλική
εμπειρίαεμπειρίαεμπειρίαεμπειρία από τη «στρατηγική της
έντασης».

ΣτουςΣτουςΣτουςΣτους καιρούςκαιρούςκαιρούςκαιρούς τηςτηςτηςτης σκουριάςσκουριάςσκουριάςσκουριάς
λάμπουν μόνο τα σκουπίδια κι ο
χρυσός! ...Κι οι άνθρωποι;

ΤαΤαΤαΤα ντιβάνιαντιβάνιαντιβάνιαντιβάνια τηςτηςτηςτης εξουσίαςεξουσίαςεξουσίαςεξουσίας! Πόσο
κοστίζει η ζωή;

ΜεΜεΜεΜε λένελένελένελένε ΠαύλοΠαύλοΠαύλοΠαύλο!!!!
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ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν ΝτεΝτεΝτεΝτε ΣαίντΣαίντΣαίντΣαίντ----ΕξυπερύΕξυπερύΕξυπερύΕξυπερύ....
ΜιαΜιαΜιαΜια ζωήζωήζωήζωή............ αναζήτησηαναζήτησηαναζήτησηαναζήτηση!!!!
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Στις αρχές του 20ου αιώνα οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποιούν την
πρώτη πτήση στους ουρανούς. Την ίδια εποχή γεννιέται ένα παιδί
στη Λυών της Γαλλίας που έμελε να μαγευτεί από τα αεροπλάνα
απογειώνοντας εκατομμύρια ανθρώπους με τα ταξίδια της
αναζήτησης του «μικρού πρίγκιπα».
Εκείνος ζει από τότε στον πλανήτη της παιδικής του ηλικίας, στη

πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Εκεί που οι μεγάλοι δύσκολα
φτάνουν, μα κι όταν φτάνουν χρειάζεται να κοπιάσουν, για να
καταφέρουν να δουν τα μικρά και μεγάλα μυστικά που κρύβει
αυτός ο υπέροχος κόσμος. Γιατί όπως είναι γνωστό «την«την«την«την ουσίαουσίαουσίαουσία
δενδενδενδεν τητητητη βλέπουνβλέπουνβλέπουνβλέπουν τατατατα μάτιαμάτιαμάτιαμάτια.... ΜόνοΜόνοΜόνοΜόνο μεμεμεμε τηντηντηντην καρδιάκαρδιάκαρδιάκαρδιά βλέπειβλέπειβλέπειβλέπει
κανείςκανείςκανείςκανείς καθαρά»καθαρά»καθαρά»καθαρά».
Από μικρός αγαπούσε πολύ τα παραμύθια. Το 1904 σε ηλικία 4

μόλις ετών έχασε τον πατέρα του. Η μητέρα του, τα τέσσερα
αδέρφια του, τα λουλούδια στις αυλές, ο ουρανός και τ’ άστρα, το
φεγγάρι, τα πουλιά, οι γρύλλοι που πάλευε να εκγυμνάσει, έγιναν
μια μεγάλη οικογένεια που τον τύλιγε κάθε νύχτα με σεντόνι το
φεγγάρι κι όνειρα, για ταξίδια μακρινά σε κόσμους που ακόμα και
σήμερα δεν έχουν αποκαλυφθεί.
Ήθελε να πετάξει. Και βρήκε τον τρόπο! Το αγόρι, που πετούσε

καθημερινά με τις λέξεις και τους στίχους στον ουρανό της
φαντασίας, έντυσε το ποδήλατό του με μεγάλα πανιά κι έφτασε
τόσο μακριά που δεν πρόφτασε κι ο ίδιος να μας πει. ΤοΤοΤοΤο ταξίδιταξίδιταξίδιταξίδι
τηςτηςτηςτης αναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησηςαναζήτησης,,,, τοτοτοτο ταξίδιταξίδιταξίδιταξίδι τουτουτουτου μικρούμικρούμικρούμικρού πρίγκιπαπρίγκιπαπρίγκιπαπρίγκιπα,,,, ξεκίνησεξεκίνησεξεκίνησεξεκίνησε
τηντηντηντην μέραμέραμέραμέρα πουπουπουπου τοτοτοτο ποδήλατοποδήλατοποδήλατοποδήλατο τουτουτουτου ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν φόρτωσεφόρτωσεφόρτωσεφόρτωσε τατατατα πανιάπανιάπανιάπανιά
τουτουτουτου μεμεμεμε άνεμοάνεμοάνεμοάνεμο κικικικι υψώθηκευψώθηκευψώθηκευψώθηκε προςπροςπροςπρος τατατατα σύννεφασύννεφασύννεφασύννεφα....
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Κι ύστερα ήρθε εκείνος ο Ναζί που πετούσε τυχαία στα ίδια
μέρη. Και πυροβόλησε. Γιατί οοοο ΝαζίΝαζίΝαζίΝαζί δενδενδενδεν «πετάει«πετάει«πετάει«πετάει σταστασταστα σύννεφα»σύννεφα»σύννεφα»σύννεφα»....
ΣκοτώνειΣκοτώνειΣκοτώνειΣκοτώνει τατατατα σύννεφασύννεφασύννεφασύννεφα κικικικι όόόό,,,,τιτιτιτι ακόμαακόμαακόμαακόμα ζειζειζειζει κοντάκοντάκοντάκοντά τουςτουςτουςτους.
Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να τυλίξουν τα δίχτυα ενός ψαρά τα

σίδερα του αεροπλάνου που πήρε μαζί του τον Αντουάν στη
Μεσόγειο. Ο αριθμός του δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολίες.
Πέρασαν ακόμη περισσότερα χρόνια για να μιλήσει ο Ναζί, που
μετάνιωσε λέει, γιατί δεν ήξερε οτι ήταν ο συγγραφέας του
«μικρού πρίγκιπα» μέσα στο αεροπλάνο που είχε καταρρίψει. Τον
είχε διαβάσει λέει κι εκείνος. Ανάθεμα όμως αν μίλησε ποτέ μαζί
του. Ανάθεμα αν κατάλαβε ποτέ τί έκανε, κι αυτός και τόσοι άλλοι
ακόμα σε εκείνο το μακελειό, στο ανθρωποσφαγείο που
προκάλεσαν οι Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο.
Εκεί ψηλά, στον ουρανό, σε ένα απίστευτο ύψος, έπιασε την

πένα του για πρώτη φορά ο Αντουάν κι αποφάσισε να μας μιλήσει.
«Ήμουν«Ήμουν«Ήμουν«Ήμουν φτιαγμένοςφτιαγμένοςφτιαγμένοςφτιαγμένος γιαγιαγιαγια νανανανα γίνωγίνωγίνωγίνω κηπουρός»κηπουρός»κηπουρός»κηπουρός» έγραφεέγραφεέγραφεέγραφε καικαικαικαι
μετάμετάμετάμετά «Ζω«Ζω«Ζω«Ζω,,,, σημαίνεισημαίνεισημαίνεισημαίνει γεννιέμαιγεννιέμαιγεννιέμαιγεννιέμαι αργά»αργά»αργά»αργά».
Το 1912 σε ηλικία 12 χρονών πέταξε ψηλά με αεροπλάνο για

πρώτη φορά. Το ποδήλατο άλλαξε μορφή. Τα πανιά που το
σήκωναν στους ουρανούς με την βοήθεια του ανέμου
αντικαταστάθηκαν με έλικες και μια θορυβώδη μηχανή που
μπορούσε να σε κάνει να πλησιάσεις τα αστέρια. Τώρα πλέον όλα
ήταν δυνατά.
Στα δεκαεφτά του έχασε τον καλύτερο του φίλο. Ο «μηχανικός»

του, ο Φρανσουά, ο μικρότερος αδερφός του Αντουάν, έφυγε για
ένα μεγάλο ταξίδι. Το ταξίδι όπου το σώμα δεν επιστρέφει ποτέ.

Ο Αντουάν κατατάχθηκε στο στρατό. Όχι για να πολεμήσει.
Ούτε γιατί του άρεσε η «τάξις και η ασφάλεια». «Η τάξη» έγραφε,
«είναι σταμάτημα της ζωής». Δεν ζητούσε την αναγνώριση μέσα
από τα υφάσματα της στολής κι απ’ τα καρφιτσωμένα παράσημα
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ανδρείας. Όλα αυτά δεν είχαν καμία μα καμία σημασία για τον
Αντουάν. Αντίθετα μισούσε τη στρατιωτική θητεία.
«Παρακαλώ πολύ να μη χρησιμοποιείται τον τίτλο κόμης στα

γράμματα που μου στέλνεται» έγραφε στη αγαπημένη του μητέρα.
Η οικογένεια του είχε αριστοκρατική «ρίζα» αλλά δεν ήταν αυτό
που συνηθίζουμε να λέμε «ευκατάστατη».
Ένα χρόνο έπειτα από το χαμό του Φρανσουά αρραβωνιάστηκε

μια οικογενειακή φίλη, η οποία τον εγκατέλειψε μερικά χρόνια
αργότερα. Στα εικοσιένα του πέφτει με το αεροπλάνο του, σε ένα
τρομερό ατύχημα στο Λε Μπουρζέ, όπου τραυματίζεται βαριά
αλλά σαν από θαύμα ξεφεύγει απ’ το θάνατο.
Αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του με το βαθμού του

ανθυποσμηναγού, παίρνοντας παράλληλα το πτυχίο του πιλότου
μαχητικών, άλλαξε διάφορα επαγγέλματα. Εμπορικός
αντιπρόσωπος, υπάλληλος σε αεροπορική εταιρεία και υπεύθυνος
αργότερα στην αεροπορική ταχυδρομική γραμμή στο Μπουένος
Άιρες. Αυτή, η τελευταία, ήταν μια δουλειά που τον είχε
ενθουσιάσει. Ταυτόχρονα γράφει τα βιβλία «Ο Πιλότος», «Ο
Ταχυδρόμος του Νότου» και την «Νυχτερινή πτήση» που αποσπά
λογοτεχνικό βραβείο.
Στα 1930 αναζητά έναν φίλο του που είχε χαθεί στις Άνδεις. Το

αεροπλάνο του Γκιγιωμέ είχε γίνει συντρίμμια στα βουνά κι ο
Αντουάν προσέτρεξε σε βοήθεια, αναζητώντας τον φίλο. Μαχητής
κι εκείνος! Παρά την καταστροφή δεν το έβαλε κάτω. Ο Γκιγιωμέ
πίστεψε πως θα πεθάνει αλλά ήθελε να ζήσει τόσο ώστε να
πεθάνει όπως ήθελε ο ίδιος. Έτσι κατάφερε, αφού περιπλανήθηκε
για μέρες σαν αγρίμι στις Άνδεις, να κατέβει προς τις πεδιάδες
ελπίζοντας να φτάσει κάπου όπου θα μπορούσε να βρεθεί το
πτώμα του, για να μπορέσει η σύζυγος του να εισπράξει την
αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρείας από το ατύχημα που του
είχε συμβεί. Να μη θεωρηθεί δηλαδή αγνοούμενος.
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Την ίδια εποχή γνώρισε την Κονσουέλο με την οποία και
παντρεύτηκε.
Επιδιώκοντας να σπάσει ένα ρεκόρ δοκίμασε να πετάξει από το

Παρίσι στη Σαϊγκόν, όμως το ταξίδι δεν είχε την κατάληξη που θα
περίμενε. Είχε μια διαφορετική πλοκή την οποία και θα
αναγνωρίσετε, πιστεύω! ΤοΤοΤοΤο καραβάνικαραβάνικαραβάνικαραβάνι πουπουπουπου έσωσεέσωσεέσωσεέσωσε τοντοντοντον ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν
στηνστηνστηνστην έρημοέρημοέρημοέρημο τηςτηςτηςτης ΛιβύηςΛιβύηςΛιβύηςΛιβύης είχεείχεείχεείχε γλιτώσειγλιτώσειγλιτώσειγλιτώσει απ’απ’απ’απ’ τοντοντοντον θάνατοθάνατοθάνατοθάνατο ένανένανένανέναν
άνθρωποάνθρωποάνθρωποάνθρωπο,,,, γεννώνταςγεννώνταςγεννώνταςγεννώντας τηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδια στιγμήστιγμήστιγμήστιγμή ένανένανένανέναν ακόμηακόμηακόμηακόμη.... ΜικρόΜικρόΜικρόΜικρό
αλλάαλλάαλλάαλλά γνωστόγνωστόγνωστόγνωστό μαςμαςμαςμας πλέονπλέονπλέονπλέον.... ΟΟΟΟ μικρόςμικρόςμικρόςμικρός πρίγκιπαςπρίγκιπαςπρίγκιπαςπρίγκιπας είχεείχεείχεείχε ήδηήδηήδηήδη
προσγειωθείπροσγειωθείπροσγειωθείπροσγειωθεί κικικικι αςαςαςας μηνμηνμηνμην είχεείχεείχεείχε γραφτείγραφτείγραφτείγραφτεί ούτεούτεούτεούτε μισήμισήμισήμισή λέξηλέξηλέξηλέξη ακόμαακόμαακόμαακόμα
γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις περιπέτειέςπεριπέτειέςπεριπέτειέςπεριπέτειές τουτουτουτου.... ΑυτέςΑυτέςΑυτέςΑυτές............ τιςτιςτιςτις ζούσεζούσεζούσεζούσε ήδηήδηήδηήδη οοοο ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν....

Τα οικονομικά του δεν ήταν καθόλου καλά και δυσκόλεψαν
ακόμα περισσότερο με το ξέσπασμα της μεγάλης οικονομικής
κρίσης, που συγκλόνισε και τότε τον κόσμο. Η επιτυχία της
«Νυχτερινής πτήσης» όμως και ιδίως η μεταφορά της στον
κινηματογράφο με έναν πιο... εμπορικό τίτλο, που της έδωσαν οι
χολιγουντιανοί, με πρωταγωνιστή τον Κλαρκ Γκαίημπλ καθώς και
η μεταφορά στην μεγάλη οθόνη δύο ακόμα κειμένων του Αντουάν,
την «Αν-Μαρί» και το «Σαββατοκύριακο στο Αλγέρι» βελτιώνουν
αισθητά την οικονομική του κατάσταση.
Τα σύννεφά περιμένουν κι εκείνος δεν έχει παρά να

ανταποκριθεί στο κάλεσμα τους. Παρά το γεγονός πως τα χρόνια
περνούν και ειδικά τα χρόνια για έναν αεροπόρο-εκείνη την
περίοδο μάλιστα-που έτσι κι αλλιώς περιορίζονται από τα
προβλήματα και την καταπόνηση που γεννά στον ανθρώπινο
οργανισμό η πτήση, ο Αντουάν μοιάζει να αψηφά τον κίνδυνο.
Έτσι, αναλαμβάνει πολεμικός ανταποκριτής γαλλικών εφημερίδων
στον Ισπανικό εμφύλιο όπου και παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ των
δυνάμεων της δημοκρατίας κι εναντίον του δικτάτορα Φράνκο.
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Ένα νέο ατύχημα τον συναντά στην πτήση Νέα Υόρκη-Γη του
πυρός, απ’ όπου βγαίνει ζωντανός αλλά βαριά τραυματισμένος. Τα
βιβλία του όπως «η γη των ανθρώπων» αγκαλιάζονται από τους
φίλους της λογοτεχνίας κι ο Αντουάν ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει
το Ναζισμό που έρχεται με ορμή να σκεπάσει ολόκληρο τον κόσμο
με αίμα. Θέλει να καταταγεί. Να πολεμήσει κι αυτός το τέρας,
όμως οι ιθύνοντες τον τοποθετούν σε μονάδα αναγνωρίσεως κάτι
που δεν μπορεί να δεχτεί. Ζητά επίμονα να μετατεθεί σε μάχιμη
μονάδα κι έπειτα από μεγάλη πίεση το καταφέρνει. Φίλοι του που
φοβούνταν για την εύθραυστη υγεία του προσπαθούν να τον
μεταπείσουν. Του προτείνουν άλλες θέσεις σε γραφεία μα ο
Αντουάν τούς απαντά: «Δεν«Δεν«Δεν«Δεν σκοπεύωσκοπεύωσκοπεύωσκοπεύω νανανανα γίνωγίνωγίνωγίνω έναςέναςέναςένας απόαπόαπόαπό
αυτούςαυτούςαυτούςαυτούς τουςτουςτουςτους χαρτογιακάδεςχαρτογιακάδεςχαρτογιακάδεςχαρτογιακάδες πουπουπουπου μένουνμένουνμένουνμένουν στιςστιςστιςστις αποθήκεςαποθήκεςαποθήκεςαποθήκες γιαγιαγιαγια
νανανανα φαγωθούνφαγωθούνφαγωθούνφαγωθούν μετάμετάμετάμετά τοντοντοντον πόλεμοπόλεμοπόλεμοπόλεμο σανσανσανσαν βάζαβάζαβάζαβάζα μαρμελάδαςμαρμελάδαςμαρμελάδαςμαρμελάδας
αραδιασμένααραδιασμένααραδιασμένααραδιασμένα σταστασταστα ράφια»ράφια»ράφια»ράφια».
Τα γεγονότα παίρνουν την γνωστή, άσχημη, τροπή. Η γραμμή

Μαζινό δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη ναζιστική προέλαση.
Πολλοί λένε ότι έχει ισχυρή υποστήριξη ο ναζί μέσα στη χώρα, σε
πολιτικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς κύκλους οι οποίοι
συντελούν στην σχεδόν αμαχητί παράδοση της Γαλλίας. Ο
Αντουάν διαπίστωσε σύντομα, πετώντας, πως μια νέα γενιά
μαχητικών αεροσκαφών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
σοβαρά προβλήματα στη ναζιστική επίθεση είχαν μείνει
καθηλωμένα στο έδαφος, γιατί ποτέ δεν δόθηκε εντολή
απογείωσης.
Η κατάρρευση του στρατού, το χάος που ακολούθησε, η σφαγή

παιδιών και γυναικών από την ναζιστική αεροπορία, τα
ταρατατζούμ και οι παράτες των κατακτητών, ήταν λες και
κατέβηκαν ιπτάμενοι βόες στη γη, που κατάπιναν ανθρώπους στο
πέρασμά τους.
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ΟΟΟΟ κόσμοςκόσμοςκόσμοςκόσμος νύχτωνενύχτωνενύχτωνενύχτωνε τώρατώρατώρατώρα κικικικι ηηηη αίσθησηαίσθησηαίσθησηαίσθηση τηςτηςτηςτης προδοσίαςπροδοσίαςπροδοσίαςπροδοσίας
έζωνεέζωνεέζωνεέζωνε τηντηντηντην ατμόσφαιραατμόσφαιραατμόσφαιραατμόσφαιρα....
Η κυβέρνηση του Βισύ, η οποία συνθηκολογεί και συνεργάζεται

με τους Ναζί μεταθέτει τον Αντουάν στο Μπορντώ, μα εκείνος δεν
έχει καμιά διάθεση να μείνει στην υπηρεσία μιας ναζιστικής
μαριονέτας. Αρνείται και αμέσως μετά δραπετεύει από τη Γαλλία.
ΟιΟιΟιΟι συνεργάτεςσυνεργάτεςσυνεργάτεςσυνεργάτες τωντωντωντων ΧιτλερικώνΧιτλερικώνΧιτλερικώνΧιτλερικών,,,, απαγορεύουναπαγορεύουναπαγορεύουναπαγορεύουν τατατατα βιβλίαβιβλίαβιβλίαβιβλία τουτουτουτου.
Καταφεύγει στις ΗΠΑ όπου και γράφει το βιβλίο «Πιλότος
πολέμου»
Ο φίλος του ο Γκιγιωμέ που βγήκε ζωντανός από το ατύχημα

στις Άνδεις χάνει τη ζωή του από ναζιστικό βλήμα. Οι σύμμαχοι
αποβιβάζονται στη Β. Αφρική. Ο κόσμος ολόκληρος πλέον είναι
τυλιγμένος στη φωτιά του πολέμου. Ο Αντουάν δεν μπορεί να
κρατηθεί. Θέλει να πολεμήσει, θέλει να πετάξει ξανά. Τα 44 χρόνια
του κάνουν την πτήση πολύ επικίνδυνη υπόθεση.
Με παρέμβαση φίλων του, αξιωματούχων της αμερικανικής

κυβέρνησης, θα τον αφήσουν να πετάξει ξανά. Έτσι επιστρέφει
στο παλιό του σμήνος, όμως τώρα νέες αντιθέσεις έχουν προκύψει.
Ο ανταγωνισμός του Ντε-Γκωλ με άλλες ομάδες συμφερόντων της
στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής ελίτ της Γαλλίας απαιτεί,
από τον διάσημο πλέον συγγραφέα Αντουάν, να ταχθεί με τη μεριά
του ενός ή του άλλου. Εκείνος αρνείται να πάρει οποιαδήποτε
τέτοια θέση κι έτσι βρίσκεται εν μέσω πυρών. Οι φιλοναζιστές τον
μισούν γιατί τους πολέμησε με την «Αστραπή»- έτσι ονόμαζε ο
Αντουάν το αεροπλάνο του- αλλά και κυρίως με τη πέννα του και
τον κατηγορούν για πατριώτη. Οι νέοι «πατριώτες» του Ντε Γκώλ,
τον απεχθάνονται γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του και δεν
δέχεται να παίξει στα παιχνίδια εξουσίας, που βρίσκονταν σε
εξέλιξη κι επίσης τον κατηγορούν για φιλοναζισμό!!

Το αποτέλεσμα; ΟΟΟΟ ΝτεΝτεΝτεΝτε ΓκώλΓκώλΓκώλΓκώλ απαγορεύειαπαγορεύειαπαγορεύειαπαγορεύει τατατατα βιβλίαβιβλίαβιβλίαβιβλία τουτουτουτου
ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν στηστηστηστη ΓαλλίαΓαλλίαΓαλλίαΓαλλία. Σύννεφα λύπης πυκνώνουν στον ουρανό
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του Αντουάν. Ο ατρόμητος αεροπόρος που αναζητούσε τα
νοήματα των ταξιδιών και τον σκοπό του ουρανού στα κύματα της
θάλασσας, έτσι όπως την έβλεπε από ψηλά, χανόταν αρχικά μέσα
στις αγκαλιές των συμπολεμιστών του κι αμέσως μετά εισέπραττε
την επιφυλακτικότητα και την απομόνωση.
Μοιάζει η Μεσόγειος σαν να τάχθηκε σε έναν ρόλο για τον

Αντουάν. Να γίνει η δική του πατρίδα, η πατρίδα της μοναξιάς
καθώς ο μικρός πρίγκιπας κουράστηκε και ζήτησε λίγο να
ξαποστάσει.

ΤοΤοΤοΤο αεροπλάνοαεροπλάνοαεροπλάνοαεροπλάνο πουπουπουπου κατέρριψεκατέρριψεκατέρριψεκατέρριψε οοοο ΝαζίΝαζίΝαζίΝαζί στιςστιςστιςστις ακτέςακτέςακτέςακτές τηςτηςτηςτης
ΤουλόνΤουλόνΤουλόνΤουλόν,,,, λένελένελένελένε πωςπωςπωςπως ήτανήτανήτανήταν τουτουτουτου ΑντουάνΑντουάνΑντουάνΑντουάν.... ΜαΜαΜαΜα κικικικι εγώεγώεγώεγώ κικικικι εσύεσύεσύεσύ καικαικαικαι
πολλοίπολλοίπολλοίπολλοί ακόμαακόμαακόμαακόμα ξέρουμεξέρουμεξέρουμεξέρουμε πωςπωςπωςπως οοοο πιλότοςπιλότοςπιλότοςπιλότος τηςτηςτηςτης «Αστραπής»«Αστραπής»«Αστραπής»«Αστραπής» ζειζειζειζει
γιαγιαγιαγια πάνταπάνταπάνταπάντα μέσαμέσαμέσαμέσα σεσεσεσε κάθεκάθεκάθεκάθε τριαντάφυλλοτριαντάφυλλοτριαντάφυλλοτριαντάφυλλο τηςτηςτηςτης ψυχήςψυχήςψυχήςψυχής μαςμαςμαςμας.... ΚιΚιΚιΚι
όσοόσοόσοόσο τοτοτοτο ποτίζειςποτίζειςποτίζειςποτίζεις ανθίζειανθίζειανθίζειανθίζει.... ΌσοΌσοΌσοΌσο τοτοτοτο εγκαταλείπειςεγκαταλείπειςεγκαταλείπειςεγκαταλείπεις,,,, μαραίνεταιμαραίνεταιμαραίνεταιμαραίνεται....
ΊσωςΊσωςΊσωςΊσως απόαπόαπόαπό εκείεκείεκείεκεί,,,, ίσωςίσωςίσωςίσως απόαπόαπόαπό τατατατα βάθηβάθηβάθηβάθη τηςτηςτηςτης θάλασσαςθάλασσαςθάλασσαςθάλασσας,,,, εκείεκείεκείεκεί

πουπουπουπου βρέθηκεβρέθηκεβρέθηκεβρέθηκε ηηηη «Αστραπή»«Αστραπή»«Αστραπή»«Αστραπή» παρέαπαρέαπαρέαπαρέα μεμεμεμε ΠοσειδώνιαΠοσειδώνιαΠοσειδώνιαΠοσειδώνια καικαικαικαι άνθηάνθηάνθηάνθη
τουτουτουτου βυθούβυθούβυθούβυθού,,,, μαςμαςμαςμας μιλάμιλάμιλάμιλά ακόμαακόμαακόμαακόμα εκείνηεκείνηεκείνηεκείνη ηηηη φωνήφωνήφωνήφωνή.... ΗΗΗΗ φωνήφωνήφωνήφωνή πουπουπουπου
βγαίνειβγαίνειβγαίνειβγαίνει απ’απ’απ’απ’ τοντοντοντον πλανήτηπλανήτηπλανήτηπλανήτη τηςτηςτηςτης παιδικήςπαιδικήςπαιδικήςπαιδικής μαςμαςμαςμας τηςτηςτηςτης ψυχήςψυχήςψυχήςψυχής............ ηηηη
φωνήφωνήφωνήφωνή πουπουπουπου,,,, πολλέςπολλέςπολλέςπολλές φορέςφορέςφορέςφορές,,,, ξεχνάμεξεχνάμεξεχνάμεξεχνάμε πωςπωςπωςπως υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει............

Χρήστος Τσαντής Σεπτέμβριος 2013
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ΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτεια ΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκη,,,,

«Αισθητικά«Αισθητικά«Αισθητικά«Αισθητικά Σημειώματα»Σημειώματα»Σημειώματα»Σημειώματα»....

ΈναςΈναςΈναςΈνας ύμνοςύμνοςύμνοςύμνος στηστηστηστη ζωήζωήζωήζωή....
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Με αφορμή την παρουσίαση της δουλειάς ορισμένων νέων
ποιητών της εποχής - δημιουργών που βρίσκονταν πλάι στον
Νίκο Καζαντζάκη - ηηηη ΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτεια μεμεμεμε ένανένανένανέναν ιδιαίτεροιδιαίτεροιδιαίτεροιδιαίτερο όσοόσοόσοόσο καικαικαικαι
ξεχωριστόξεχωριστόξεχωριστόξεχωριστό τρόποτρόποτρόποτρόπο παρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζει μιαμιαμιαμια φιλοσοφικήφιλοσοφικήφιλοσοφικήφιλοσοφική άποψηάποψηάποψηάποψη
τηςτηςτηςτης ζωήςζωήςζωήςζωής,,,, πουπουπουπου μιλάμιλάμιλάμιλά στιςστιςστιςστις καρδιέςκαρδιέςκαρδιέςκαρδιές μαςμαςμαςμας παράπαράπαράπαρά τοτοτοτο γεγονόςγεγονόςγεγονόςγεγονός ότιότιότιότι
έχειέχειέχειέχει μεσολαβήσειμεσολαβήσειμεσολαβήσειμεσολαβήσει έναςέναςέναςένας ολόκληροςολόκληροςολόκληροςολόκληρος αιώναςαιώναςαιώναςαιώνας απόαπόαπόαπό τηντηντηντην
ημερομηνίαημερομηνίαημερομηνίαημερομηνία εκείνηςεκείνηςεκείνηςεκείνης τηςτηςτηςτης διάλεξηςδιάλεξηςδιάλεξηςδιάλεξης στοστοστοστο ΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειοΗράκλειο τηςτηςτηςτης
ΚρήτηςΚρήτηςΚρήτηςΚρήτης.

Η ματοκυλισμένη και περήφανη Κρήτη ξαποσταίνει για λίγο
ανάμεσα στις επαναστάσεις, ατενίζει την ένωση με την Ελλάδα
που βρίσκεται προ των πυλών, βγάζει κοροϊδευτικά τη γλώσσα
της στους ξένους πατρόνες και λίγο πριν ριχτεί ξανά στο καμίνι
της ιστορίας αναπνέει το δικό της λεύτερο αέρα, ζώντας στιγμές
πνευματικής αναγέννησης. Όμως ετούτη η αντρίκια φύση
στέκεται με αμφιβολία και σκεπτικισμό, αν δεν καταδικάζει
κιόλας τις παρεμβάσεις μιας γυναικείας φωνής.

Η Γαλάτεια Καζαντζάκη σπάει τα δεσμά της γυναικείας
υποδούλωσης, αμφισβητεί δόγματα και προαιώνιες συνθήκες.
Οι περιπλανήσεις της, μέσα από τους στίχους των ποιητών,
δρασκελίζουν την ιστορία.

ΠετρούλαΠετρούλαΠετρούλαΠετρούλα ΨηλορείτηΨηλορείτηΨηλορείτηΨηλορείτη «Αισθητικά«Αισθητικά«Αισθητικά«Αισθητικά Σημειώματα»Σημειώματα»Σημειώματα»Σημειώματα»,,,,
ΓράμματαΓράμματαΓράμματαΓράμματα ττττ.... 1,1,1,1, τχτχτχτχ.... 4444 (1911),(1911),(1911),(1911), σσσσ.... 106-109:106-109:106-109:106-109:

«Μα όπως κι αν είναι (λέει κάπου στο βιβλίο του ο Λευτέρης
Αλεξίου) μέσα σ’ αυτή την θλίψη, εγώ θέλω να βρω και βρίσκω
κάποια Ελευθερία! Και πάλι αναλογίζομαι: πόσο σαν
εμβαθύνουμε στο θάνατο, νιώθουμε προκαταβολικά την
εκμηδένιση! Πόσο αισθανόμαστε το Μ η δ έ ν που είναι στα
στήθια μας! Κι έτσι ελεύθεροι απ’ όλα κοιτάζουμε ήρεμα τη ζωή,
δίδοντας της όλη τη μεγάλη αξία που έχει και που της αξίζει.
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….. Κοιτάζω τους πόθους μου, τους λογισμούς μου, έτσι που
μια στιγμή βρεθήκανε πολιορκημένοι βαριά από το σκληρό κι
αδυσώπητο θάνατο. Μοιάζανε με Μεσολογγίτες. Και κάποτε,
πιο ύστερα κάποια σκοτεινή κι αφέγγαρη νύχτα, κάνανε τη
σπαραχτική έξοδο για να λευτερωθούνε. Μα όλοι σκοτωθήκανε.
Το Μεσολόγγι έπεσε στα χέρια του Καταχτητή. Τελειώσανε και
οι αγώνες. Μα πράμα παράδοξο’ ο καταχτητής τούτος έφερε και
Λευτεριά και ευτυχία! Πράμα παράδοξο! Δε με κατέχτησαν ο
θάνατος, μα εγώ τον κατέχτησα τον θάνατο!»

Όχι πεσιμιστές και μαραζάρηδες, αποσυρμένοι στους
εαυτούς μας, αιώνια θλιμμένοι από το φριχτό τούτο θέαμα της
ύπαρξης, μα ούτε και α σ τ ό χ α σ τ ο ι γλεντιστάδες του κάθε
λογής πανηγυριού.

Να μάθομε να αγαπούμε και να εννοούμε, τα απλά, τα
καθημερινά πραγματάκια της γύρω μας ζωής. Τον ήλιο, τα
βουνά, το φεγγάρι, ένα δεντράκι που ανθίζει, ένα φύλλο ξερό
που πέφτει, μια βαρκούλα τραβηγμένη στην αμμουδιά, ένα
παιδάκι που παίζει καταμεσής του δρόμου, μια σταλαγματίτσα
νερό που τρέμει ύστερα από τη βροχή, πάνω στα φύλλα.

Ν’ ανοίγομε την καρδιά μας, τα χέρια μας, τα μάτια μας, στο
φως στο γλυκό της μέρας, να δινόμαστε σε όλες τις ωραίες
παγίδες που μας στένει η ζωή. Ν’ αφήνομε το κορμί μας να το
διαπερνά πέρα ως πέρα η ανατριχίλα της άνοιξης. Τα δάχτυλά
μας να θυμούνται της θάλασσας τη δροσεράδα. Να γνωρίζουμε
ότι όλα αυτά δεν έχουν σημασία και ότι όλα είναι μάταια και να
παίρνομε από την απελπισμένη αυτή αλήθεια την ορμή και την
όρεξη να τ’ απολαμβάνουμε όλα. «Μια μαγική Μέλισσα έχω
δική μου. Όλα του κόσμου τα λουλούδια υπέροχα είναι, κ’ έχουν
ανθίσει, πλούσια σε μέλι, στον κήπο της ζωής. Ολημερίς κι
ολονυχτίς πετά η Μέλισσά μου ανάμεσα στον κήπο τούτο και
φέρνει μου το μέλι. Εγώ είμαι η κηρύθρα και πιο πάνω’ «Και ο
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θάνατος κάποτε περνά και βαθιά τραγούδια παίζει, αγάπης κι
αδερφωσύνης, στη θαυμαστή φλογέρα του για όλο το
σύμπαν…..»

Να ξέρομε πως τίποτα άλλο δεν είναι αληθινό παρά μόνο ο
θάνατος και να προχωρούμε προς αυτόν, όχι θλιμμένοι και
απελπισμένοι αλλά γαλήνιοι! Τίποτε δεν έχει σημασία. Ούτε η
χαρά, ούτε η θλίψη. Όλα είναι μάταια!

… Ναι, όλα είναι μάταια! Κι ένα μονάχα έχει σημασία. Να το
αντιληφθούμε αυτό! Όταν βαθύτατα το αισθανθούμε, όλες μας
οι πράξεις θα πάρουν την σοβαροσύνη και την επισημότητα
ιεράς υποχρέωσης απέναντι του εαυτού μας. Αφού πρόκειται να
πεθάνουμε και τίποτα πια δεν θα απομείνει από μας στον επάνω
κόσμο, χρέος έχουμε ιερότατο, σαν φωτεινή στήλη πάνω απ’ όλα,
να υψώσουμε την εφήμερη ζωή μας, στολίζοντάς την με όλα τα
λουλούδια και με όλες τις άνοιξες. Ξέροντας πως πια π ο τ έ δεν
θα ξαναδούμε τον Ήλιο, σαν θα σφαλίξει τα μάτια μας ο
θάνατος, αντί να κλαίμε για αυτό και να ‘μαστε απαρηγόρητοι,
να βγούμε πρέπει στους λουλουδοσπαρμένους κάμπους του
Απρίλη για να τον χαρούμε όσο μπορούμε πιο πολύ!.....

… Αποχτούμε μ’ αυτό τον τρόπο μια άπειρη και Ολύμπια
Γαλήνη, που όλα τ’ αγαπά κι όλα τα περιμένει με σοφή ηρεμία.
Της άνοιξης τις διαβατάρικες καταιγίδες όπως και τις
καταστροφές!.....

… Να φροντίζουμε μόνο όπως το θέαμα μας ύπαρξης του
εαυτού μας, αισθητικότερο και πιο ανώτερο να ξετυλίγεται. Και
να μη γενόμαστε ποτέ θύματα καμιάς πλάνης, ούτε της
αισιοδοξίας ούτε και της απαισιοδοξίας…..

… Δεν έχει κανένα λόγο η Δόξα-κανένα λόγο η Χαρά’ κανένα
λόγο τα ιδανικά δεν έχουν’ όμως αυτά όλα στην απαρηγόρητη
θλίψη του θανάτου είναι «μια κάποια λύσις». Και πάμε ξοπίσω
μας και τα δίδομαι στη ψυχή μας και την πλουσιοστολίζουμε μ’
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αυτά για να πεταλουδίσει μια στιγμή ομορφοπλουμισμένη στον
Ήλιο και να σβηστεί. Και δεν είναι λίγο…».

Διαβάζοντας την ομιλία της, κλείνεις τα μάτια κι ονειρεύεσαι
μια μακριά λεπτή κλωστή που ενώνει στο διάβα της τη
φιλοσοφία του Επίκουρου, τα έργα του Σαίξπηρ, κι ακόμα, τον
Νίτσε, κι άλλοτε πάλι, ακούς τα λόγια της μέσα από τα κείμενα
του Kierkegaard, όταν μας άφηνε την πολύτιμη παρακαταθήκη
του:

«Η«Η«Η«Η εποχήεποχήεποχήεποχή δενδενδενδεν χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται μιαμιαμιαμια ιδιοφυίαιδιοφυίαιδιοφυίαιδιοφυία –έχει–έχει–έχει–έχει αρκετέςαρκετέςαρκετέςαρκετές----
αλλάαλλάαλλάαλλά ένανένανένανέναν μάρτυραμάρτυραμάρτυραμάρτυρα,,,, πουπουπουπου θαθαθαθα διδάξειδιδάξειδιδάξειδιδάξει στουςστουςστουςστους ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους
τοντοντοντον σεβασμόσεβασμόσεβασμόσεβασμό,,,, μεμεμεμε τοτοτοτο παράδειγμάπαράδειγμάπαράδειγμάπαράδειγμά τουτουτουτου.... ΗΗΗΗ εποχήεποχήεποχήεποχή χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται
αφύπνιση»αφύπνιση»αφύπνιση»αφύπνιση»....

Δεν ισχυρίζομαι φυσικά πως το όραμα της αφύπνισης της
ανθρώπινης συνείδησης, αφύπνισης της ίδιας της ζωής,
αποτελεί προνομιακή αποκλειστικότητα του Υπαρξισμού ως
φιλοσοφικού ρεύματος κι ούτε το νόημα του εισαγωγικού
σημειώματος για τη σπουδαία ομιλία της Γαλάτειας Καζαντζάκη
έχει αυτό το στόχο. Αλλά και δεν μπορείς εύκολα να αγνοήσεις
και να μην προσπαθήσεις να φέρεις στο μυαλό και να
αναλογιστείς τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή -
μέρες που η επανάσταση φλόγιζε τις ψυχές και νέα, τότε,
απελευθερωτικά κηρύγματα καλούσαν τους ανθρώπους να
πάρουν τη τύχη της ζωής τους στα δικά τους χέρια - και τις
σημερινές συνθήκες επιβολής ενός μεσαίωνα, ενός σύγχρονου
σκοταδισμού. Παράλληλα ένας ιδιότυπος, για μας σήμερα,
συντηρητισμός ήταν πανταχού παρών. Κάθε εποχή φέρνει μαζί
με τα σκοτάδια της και τις δικές της ανατολές. Τί, κι αν κρατούν
λίγο!
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Πόσο επίκαιρα ηχούν σήμερα τα λόγια της στην «Άρρωστη
Πολιτεία», (2010), Αθήνα, Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα»:

«Ποτέ δυστυχία δεν παρουσιάστηκε με τραγικότερη όψη.
Ανθρώπους να μιλούν με όμοιο κυνισμό για τη δυστυχία τους
δεν θα μπορούσε κανείς να συναντήσει πουθενά. Πόσο ήταν
χαλασμένοι! Πόσο είχαν άρρωστη τη ψυχή!

Ποιος θα τους γιατρέψει, θε μου! Το σκοτάδι της ψυχής τους
είναι άβυσσος. Και δεν έφταιξαν αυτοί καθόλου.

Κι όμως πάνω από την αθλιότητα του κόσμου κάποτε
φάνηκε ένας γλυκός προφήτης, που έσυρε τα πλήθη γοητευμένα
στη σωτηρία, που υποσχέθηκε την απολύτρωση. Που δρόσισε
τις στερεμένες, τις κλεισμένες καρδιές. Που έγειρε πονετικός
στις πληγωμένες ψυχές, που έπλυνε τις πληγές τους, έδεσε τις
λαβωματιές τους, υποστήριξε τα κουρασμένα πόδια των
αποσταμένων...

Αλλά από τότε πέρασαν ένα πλήθος αμέτρητα χρόνια και πια
κανένας δεν παρηγορά και δεν οδηγεί σε κανένα φως.

Η πολιτεία είναι ένας βάλτος με σαπισμένα νερά, που την
επιφάνειά του δεν ανθεί ούτε ένα λευκό λουλουδάκι...

.... Όλα τα πράγματα έχουν χιλιάδες όψεις. Όπως θέλεις τα
παίρνεις».

ΗΗΗΗ αναζήτησηαναζήτησηαναζήτησηαναζήτηση καικαικαικαι τοτοτοτο ταξίδιταξίδιταξίδιταξίδι διαπερνούνδιαπερνούνδιαπερνούνδιαπερνούν τοτοτοτο έργοέργοέργοέργο τηςτηςτηςτης,,,,
μαμαμαμα καικαικαικαι ηηηη πίστηπίστηπίστηπίστη στηστηστηστη δύναμηδύναμηδύναμηδύναμη τ’τ’τ’τ’ ανθρώπουανθρώπουανθρώπουανθρώπου,,,, ακόμαακόμαακόμαακόμα καικαικαικαι στιςστιςστιςστις
πιοπιοπιοπιο αντίξοεςαντίξοεςαντίξοεςαντίξοες συνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκες νανανανα βρίσκειβρίσκειβρίσκειβρίσκει τοτοτοτο δρόμοδρόμοδρόμοδρόμο γιαγιαγιαγια μιαμιαμιαμια νέανέανέανέα
θέασηθέασηθέασηθέαση τηςτηςτηςτης ζωήςζωήςζωήςζωής,,,, μεμεμεμε ζήταζήταζήταζήτα κεφαλαίοκεφαλαίοκεφαλαίοκεφαλαίο,,,, τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια πουπουπουπου νανανανα
γιομίζειγιομίζειγιομίζειγιομίζει τοτοτοτο βλέμμαβλέμμαβλέμμαβλέμμα απόαπόαπόαπό τατατατα χρώματαχρώματαχρώματαχρώματα τηςτηςτηςτης θάλασσαςθάλασσαςθάλασσαςθάλασσας κικικικι έτσιέτσιέτσιέτσι
πάνταπάνταπάνταπάντα,,,, ταξιδεύονταςταξιδεύονταςταξιδεύονταςταξιδεύοντας κικικικι αναζητώνταςαναζητώνταςαναζητώνταςαναζητώντας,,,, νανανανα σεσεσεσε βρίσκειβρίσκειβρίσκειβρίσκει οοοο
θάνατοςθάνατοςθάνατοςθάνατος,,,, σανσανσανσαν μιαμιαμιαμια βάρκαβάρκαβάρκαβάρκα πουπουπουπου αφήνειαφήνειαφήνειαφήνει πίσωπίσωπίσωπίσω τηςτηςτηςτης γραμμήγραμμήγραμμήγραμμή
τεθλασμένητεθλασμένητεθλασμένητεθλασμένη σταστασταστα απόνερααπόνερααπόνερααπόνερα,,,, οδηγόςοδηγόςοδηγόςοδηγός γιαγιαγιαγια τουςτουςτουςτους ναυαγούςναυαγούςναυαγούςναυαγούς καικαικαικαι
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σημάδισημάδισημάδισημάδι πωςπωςπωςπως ηηηη ρόταρόταρόταρότα δείχνειδείχνειδείχνειδείχνει πάνταπάνταπάνταπάντα κατάκατάκατάκατά τητητητη μεριάμεριάμεριάμεριά τηςτηςτηςτης ζωήςζωήςζωήςζωής....
ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί θάνατοςθάνατοςθάνατοςθάνατος είναιείναιείναιείναι όπουόπουόπουόπου ηηηη ζωήζωήζωήζωή έχειέχειέχειέχει φύγειφύγειφύγειφύγει....

Μας λέει η Γαλάτεια Καζαντζάκη στο «Άνθρωποι και
Υπεράνθρωποι»:

«Υπάρχουνε κακές αρρώστιες αγιάτρευτες, που μόνο να τις
λογιάσεις, σαν είσαι γερός, και πως μπορεί να σου ’χε η μοίρα
σου γραμμένο τέτοιο κακό, σε παίρνει φόβος και χαλά η καρδιά
σου. Και να που ’ρχεται μια ώρα κι ότι φοβόσουνα γίνηκε. Και
συ υπονομεύεις, κι ελπίζεις, κι είσαι σαν και τότε που ’σουνα
γερός, κάθε που σου περνούν λιγάκι οι πόνοι».

«Όταν«Όταν«Όταν«Όταν τηντηντηντην κάθεκάθεκάθεκάθε θλίψηθλίψηθλίψηθλίψη πουπουπουπου μαςμαςμαςμας έρχεταιέρχεταιέρχεταιέρχεται τηντηντηντην
καλοδεχόμαστεκαλοδεχόμαστεκαλοδεχόμαστεκαλοδεχόμαστε,,,, τότετότετότετότε αυτόςαυτόςαυτόςαυτός πουπουπουπου τητητητη φιλοξενείφιλοξενείφιλοξενείφιλοξενεί κερδίζει»κερδίζει»κερδίζει»κερδίζει»........

ΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρ «Τρικυμία»«Τρικυμία»«Τρικυμία»«Τρικυμία»

Η Γαλάτεια Καζαντζάκη έζησε στο πετσί της τους διωγμούς
από τη Μεταξική δικτατορία. Δεν θα φανταζόταν ίσως ποτέ οτι,
πολλές δεκαετίες αργότερα, η χώρα που έδωσε ποτάμια αίματος
στον αγώνα ενάντια στους Ναζί και στο φασισμό θα
φιλοξενούσε στα χώματά της ένθερμους ψηφοφόρους και
οπαδούς του ναζισμού, ξένους ολότελα προς τη προαιώνια
Ελληνική παράδοση. Αρκεί μία πολύ μικρή αναφορά στο έργο
του ΕυριπίδηΕυριπίδηΕυριπίδηΕυριπίδη για να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε:

«Είναι«Είναι«Είναι«Είναι βαρύβαρύβαρύβαρύ γιαγιαγιαγια μέναμέναμέναμένα
ΚριτήςΚριτήςΚριτήςΚριτής νανανανα γίνομαιγίνομαιγίνομαιγίνομαι στιςστιςστιςστις αδικίεςαδικίεςαδικίεςαδικίες τωντωντωντων άλλωνάλλωνάλλωνάλλων....
ΜαΜαΜαΜαπρέπειπρέπειπρέπειπρέπει.... ΘαΘαΘαΘα ‘τανε‘τανε‘τανε‘τανε ντροπήντροπήντροπήντροπή,,,, μιαμιαμιαμια τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια υπόθεσηυπόθεσηυπόθεσηυπόθεση,,,,
ΠουΠουΠουΠου τηντηντηντην πήραπήραπήραπήρα σταστασταστα χέριαχέριαχέριαχέρια μουμουμουμου,,,, νανανανα τηντηντηντην παρατήσωπαρατήσωπαρατήσωπαρατήσω....
ΜάθεΜάθεΜάθεΜάθε,,,, λοιπόνλοιπόνλοιπόνλοιπόν,,,, ποιαποιαποιαποια είναιείναιείναιείναι ηηηη δικήδικήδικήδική μουμουμουμου γνώμηγνώμηγνώμηγνώμη....
ΟύτεΟύτεΟύτεΟύτε γιαγιαγιαγια τοτοτοτο δικόδικόδικόδικό μουμουμουμου τοτοτοτο χατίριχατίριχατίριχατίρι
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ΟύτεΟύτεΟύτεΟύτε γιαγιαγιαγια χάρηχάρηχάρηχάρη τωντωντωντων ΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνων σκότωσεςσκότωσεςσκότωσεςσκότωσες τοντοντοντον ξένοξένοξένοξένο,,,,
ΜαΜαΜαΜα γιαγιαγιαγια ναναναναωφεληθείςωφεληθείςωφεληθείςωφεληθείς απ’απ’απ’απ’ τοτοτοτο χρυσάφιχρυσάφιχρυσάφιχρυσάφι....
ΜέσαΜέσαΜέσαΜέσα στηστηστηστη συμφοράσυμφοράσυμφοράσυμφορά σουσουσουσου,,,, λεςλεςλεςλες όόόό,,,,τιτιτιτι σουσουσουσου συμφέρεισυμφέρεισυμφέρεισυμφέρει....
ΕύκολαΕύκολαΕύκολαΕύκολα εσείςεσείςεσείςεσείς σκοτώνετεσκοτώνετεσκοτώνετεσκοτώνετε τουςτουςτουςτους ξένουςξένουςξένουςξένους σαςσαςσαςσας....
ΌμωςΌμωςΌμωςΌμως γιαγιαγιαγια μαςμαςμαςμας τουςτουςτουςτους ΈλληνεςΈλληνεςΈλληνεςΈλληνες,,,, μιαμιαμιαμια τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια πράξηπράξηπράξηπράξη είναιείναιείναιείναι

όόόό,,,,τιτιτιτι αισχρότερο»αισχρότερο»αισχρότερο»αισχρότερο»....
(Ευριπίδη Εκάβη)

Κι από τη «Μήδεια»:

«Ω«Ω«Ω«Ωπατρίδαπατρίδαπατρίδαπατρίδα,,,, κικικικι ωωωω σπίτισπίτισπίτισπίτι,,,,
ΝαΝαΝαΝα μημημημη βρεθώβρεθώβρεθώβρεθώ ποτέποτέποτέποτέ
ΣτηνΣτηνΣτηνΣτην ξενιτιάξενιτιάξενιτιάξενιτιά,,,, γιαγιαγιαγια νανανανα ζήσωζήσωζήσωζήσω
ΤηΤηΤηΤη στερημένηστερημένηστερημένηστερημένη ζωήζωήζωήζωή τηντηντηντην αβάσταχτηαβάσταχτηαβάσταχτηαβάσταχτη
ΜεΜεΜεΜε τουςτουςτουςτους πικρούςπικρούςπικρούςπικρούς στεναγμούςστεναγμούςστεναγμούςστεναγμούς τηςτηςτηςτης....
ΚαλύτεραΚαλύτεραΚαλύτεραΚαλύτερα λέωλέωλέωλέω οοοο θάνατοςθάνατοςθάνατοςθάνατος,,,, λέωλέωλέωλέω,,,,
ΑνΑνΑνΑν είναιείναιείναιείναι δίχωςδίχωςδίχωςδίχως πατρίδαπατρίδαπατρίδαπατρίδα νανανανα μείνωμείνωμείνωμείνω
ΚαιΚαιΚαιΚαι κάλλιοκάλλιοκάλλιοκάλλιο αςαςαςας τελειώσουντελειώσουντελειώσουντελειώσουν οιοιοιοι μέρεςμέρεςμέρεςμέρες μουμουμουμου....
ΔενΔενΔενΔεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει μεγαλύτεροςμεγαλύτεροςμεγαλύτεροςμεγαλύτερος πόνοςπόνοςπόνοςπόνος
ΑπόΑπόΑπόΑπό τηςτηςτηςτης πατρίδαςπατρίδαςπατρίδαςπατρίδας τητητητη στέρηση»στέρηση»στέρηση»στέρηση»....

Το 1932 ο «Ριζοσπάστης» δημοσιεύει επιστολή με τίτλο
«Γύρω από ένα θεατρικό έργο». Στο απαξιωτικό ύφος της
επιστολής συνεχίζει την κριτική ο αρθρογράφος
υπερθεματίζοντας. Την επικρίνει δριμύτατα γιατί στο θεατρικό
της έργο «Ενώ το πλοίο ταξιδεύει» - έργο ιδιαίτερα επίκαιρο
στις μέρες μας - δεν προβάλλει ως λύση την πρόταση του
Κόμματος για τα κοινωνικά αδιέξοδα που διαμορφώνει η αστική
κοινωνία. Έτσι κι ενώ η εφημερίδα σε παλιότερα άρθρα της
εκθειάζει την πένα της συγγραφέως, τώρα την καταγγέλλει γιατί
«το«το«το«το μήνυμαμήνυμαμήνυμαμήνυμα τουτουτουτου έργουέργουέργουέργου δενδενδενδεν είναιείναιείναιείναι αριστερό»αριστερό»αριστερό»αριστερό», φτάνοντας
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μάλιστα στο σημείο να γράφει ό,τι «οι εργάτες αξιούν να
κατέβει από τη σκηνή η πρόκληση αυτή κατά του φιλότιμού
τους»!!

Αυτά βέβαια έχουν «ξεχαστεί» κι έτσι η ίδια εφημερίδα σε
άρθρο της στις 29/1/2006 με τίτλο «Ωδή στη Γαλάτεια
Καζαντζάκη» κι υπογραφή της Αλίκης Ξένου-Βενάρδου,
αναφέρει οτι : «Το θεατρικό της έργο: Ενώ το πλοίο ταξιδεύει,
που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Φώτου Πολίτη
θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, αλλά θα υποστηριχθεί από
μεγάλους του θεάτρου, όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη». Φυσικά
δεν γίνεται πουθενά λόγος για τα «Αίσχος» που ξεστόμιζε το
φύλλο της εφημερίδας το 1932.

ΗΗΗΗ ΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτειαΓαλάτεια ΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκη τόλμησετόλμησετόλμησετόλμησε νανανανα συγκρουστείσυγκρουστείσυγκρουστείσυγκρουστεί μεμεμεμε
τοτοτοτο κατεστημένοκατεστημένοκατεστημένοκατεστημένο,,,, αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι μεμεμεμε προκατασκευασμένεςπροκατασκευασμένεςπροκατασκευασμένεςπροκατασκευασμένες
αλήθειεςαλήθειεςαλήθειεςαλήθειες.... Κατήγγειλε την αθλιότητα της αστικής κοινωνίας,
κατήγγειλε την σαπίλα, όπου κι αν αυτή βρίσκει κατάλληλο
περιβάλλον και συνθήκες για να απλωθεί και να συντηρηθεί.

Χρήστος Τσαντής Φλεβάρης 2013

ΑΜΑΡΤΩΛΟΑΜΑΡΤΩΛΟΑΜΑΡΤΩΛΟΑΜΑΡΤΩΛΟ

Στίχοι Γαλάτειας Καζαντζάκη, μουσική: Νένα Βενετσάνου

Στη Σμύρνη, Μέλπω. Ηρώ, στη Σαλονίκη.
Στο Βόλο, Κατινίτσα, έναν καιρό.
Τώρα στα Βούρλα με φωνάζουν Λέλα.

http://www.esnips.com/doc/87cb978d-246f-4b7f-a017-289935dacad6/14-%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%A1%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%A9%C3%8E%C2%9B%C3%8E%C2%9F


Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

Ο τόπος μου, ποιός ήταν; Ποιοί οι δικοί μου;
Αν ξέρω, ανάθεμά με.
Σπίτι, πατρίδα έχω τα μπορντέλα.
Ως κι οι πικροί μου χρόνοι, οι παιδικοί μου,
θολές, σβησμένες ζωγραφιές.
Κι είν' αδειανό σεντούκι η θύμησή μου.
Το σήμερα χειρότερο απ' το χτες.
Και τ' αύριο απ' το σήμερα θε να 'ναι.
Φιλιά από στόματ’ άγνωστα, βρισιές
κι οι χωροφύλακες να με τραβολογάνε.
Γλέντια, καυγάδες ως να φέξει.
Αρρώστιες, αμφιθέατρο, Συγγρού
κι ενέσεις εξακόσια έξι.
Πνιγμένου καραβιού σάπιο σανίδι.
Όλη η ζωή μου του χαμού.
Μ' από την κόλασή μου, σού φωνάζω:
Εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σού μοιάζω.
Μ' από την κόλασή μου, σού φωνάζω:
Εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σού μοιάζω.

ΛίγαΛίγαΛίγαΛίγα λόγιαλόγιαλόγιαλόγια γιαγιαγιαγια τητητητη ζωήζωήζωήζωή τηςτηςτηςτης ΓαλάτειαςΓαλάτειαςΓαλάτειαςΓαλάτειας ΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκηΚαζαντζάκη
(1881-1962)(1881-1962)(1881-1962)(1881-1962)
Πηγή: ΕΚΕΒΙ

Η Γαλάτεια Αλεξίου γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης,
πρωτότοκη κόρη του τυπογράφου Στυλιανού Αλεξίου και της
Ειρήνης Ζαχαριάδη. Είχε τρία μικρότερα αδέρφια το
Ραδάμανθυ, το Λευτέρη και την Έλλη. Η μόρφωσή της προήλθε
από το οικογενειακό της περιβάλλον και από τη φοίτησή της σε
γαλλικό σχολείο. Το 1911 παντρεύτηκε το Νίκο Καζαντζάκη, ενώ
σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε το Μάρκο Αυγέρη.
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Ιδεολογικά εντάχτηκε από νεανική ηλικία (γύρω στο 1920)
στο Κ.Κ.Ε. και διώχτηκε για τη δράση της από τη δικτατορία του
Μεταξά αλλά και την μεταπολεμική κυβέρνηση. Πέθανε μετά
από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1906 με το
πεζογράφημα Δικταίον Άντρον που δημοσίευσε στο περιοδικό
Πινακοθήκη με το ψευδώνυμο Lalo de Kastro. Ακολούθησαν
ποιήματα, μεταφράσεις, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα και
μελέτες της σε περιοδικά όπως ο Νουμάς, η Νέα Ζωή, το Δελτίο
του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τα Γράμματα, ο Μαύρος Γάτος, η
Αναγέννηση, η Κρητική Στοά και άλλα, αρχικά με το πατρικό
της όνομα ή με ψευδώνυμα και μετά τον πρώτο γάμο της με το
όνομα Γαλάτεια Καζαντζάκη (από το 1914), το οποίο διατήρησε
και μετά το διαζύγιό της.

Το 1928 ανέλαβε υπεύθυνη ύλης στο Δελτίο της Εργατικής
Βοήθειας (δημοσιογραφικού οργάνου του Κ.Κ.Ε.) και το 1931
αρχισυντάκτρια του περιοδικού Πρωτοπόροι. Ακολούθησε
συνεργασία της με το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι και την
εφημερίδα Ελεύθερη Γνώμη, όπου δημοσίευσε άρθρα
κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού, ενώ παράλληλα
πραγματοποίησε διαλέξεις παιδαγωγικού και λογοτεχνικού
περιεχομένου και εκδόσεις πεζογραφημάτων της.

Οι λογοτεχνικές αναζητήσεις της Γαλάτειας Καζαντζάκη
ξεκίνησαν από το χώρο του αισθητισμού (με σαφείς επιρροές
από το Νίκο Καζαντζάκη) και σταδιακά πέρασαν από τους
χώρους της ηθογραφίας και του κοινωνικού προβληματισμού
για να την οδηγήσουν το 1933 με το μυθιστόρημα Γυναίκες σε
μια προσπάθεια προσέγγισης του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου στο
χώρο της αντιστασιακής πεζογραφίας με έντονα ανθρωπιστικό
προσανατολισμό.
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Παράλληλα αναπτύχθηκε και η σταδιακή αντιπαράθεση της
Γαλάτειας με το Νίκο Καζαντζάκη, η οποία κορυφώθηκε στο
τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι»
και στόχο την απομυθοποιητική (ομολογουμένως μονομερή)
απεικόνιση του παλιού συντρόφου της ζωής της.
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ΦουκώΦουκώΦουκώΦουκώ----ΜαρξΜαρξΜαρξΜαρξ............ ΜιαΜιαΜιαΜια επίκαιρηεπίκαιρηεπίκαιρηεπίκαιρη συζήτησησυζήτησησυζήτησησυζήτηση
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*Τράβα το δρόμο σου, κι άσε τον κόσμο να λέει! (Από
τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη).

Τί σχέση μπορεί να έχουν «Η Ιστορία της Τρέλας», «Το
Κεφάλαιο» και η «Ουτοπία» του Μορ;
«Ο«Ο«Ο«Ο ΠερσέαςΠερσέαςΠερσέαςΠερσέας χρειαζότανχρειαζότανχρειαζότανχρειαζόταν μιαμιαμιαμια κουκούλακουκούλακουκούλακουκούλα απόαπόαπόαπό σύννεφοσύννεφοσύννεφοσύννεφο

γιαγιαγιαγια νανανανα κυνηγάεικυνηγάεικυνηγάεικυνηγάει τατατατα τέρατατέρατατέρατατέρατα.... ΕμείςΕμείςΕμείςΕμείς κατεβάζουμεκατεβάζουμεκατεβάζουμεκατεβάζουμε τηντηντηντην
κουκούλακουκούλακουκούλακουκούλα βαθιάβαθιάβαθιάβαθιά καικαικαικαι σκεπάζουμεσκεπάζουμεσκεπάζουμεσκεπάζουμε αφτιάαφτιάαφτιάαφτιά καικαικαικαι μάτιαμάτιαμάτιαμάτια,,,, γιαγιαγιαγια
νανανανα μπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμε ν’ν’ν’ν’ αρνιόμαστεαρνιόμαστεαρνιόμαστεαρνιόμαστε τηντηντηντην ύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξη τωντωντωντων τεράτων»τεράτων»τεράτων»τεράτων»
((((ΜαρξΜαρξΜαρξΜαρξ).).).).

Επιλογή κειμένων Χρήστος Τσαντής, Μάης 2013.

Μισέλ Φουκώ, «Η Ιστορία της τρέλας».

«Γύρω απ’ τα τέλη του Μεσαίωνα, η λέπρα εξαφανίζεται από
τον Δυτικό κόσμο... Από τις αρχές του Μεσαίωνα και μέχρι το
τέλος των Σταυροφοριών, τα λεπροκομεία είχαν
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πολλαπλασιαστεί κι οι «καταραμένες» πολιτείες τους είχαν
πληθύνει και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον
Ματθαίο Paris, υπήρχαν γύρω στις 19.000 σ’ όλη τη
Χριστιανοσύνη. Πάντως, γύρω στο 1266, την εποχή που ο
Λουδοβίκος ο Η´ ίδρυσε το θεσμό των λεπροκομείων στη Γαλλία,
βρίσκουμε καταγραμμένους πάνω από 2.000...
Τα δύο μεγαλύτερα βρισκόταν στα περίχωρα του Παρισού,

Saint-Germain και Saint-Lazare: τα ονόματά τους θα τα
ξανασυναντήσουμε μπροστά μας, δεμένα με την ιστορία μιας
άλλης μάστιγας. Γιατί μετά τον 15ο αιώνα, όλα αδειάζουν.
Το Saint-Germain από τον επόμενο αιώνα θα γίνει

αναμορφωτήριο για παραστρατημένους νέους και στο Saint-
Lazare, πριν από την εποχή του Saint-Vincent, δεν θα απομείνει
παρά μοναχά ένας λεπρός...
Το 1635, οι κάτοικοι της Reims έκαναν μια επίσημη πομπή για

να ευχαριστήσουν το θεό που απάλλαξε την πόλη τους από αυτή
τη μάστιγα.
Έναν αιώνα νωρίτερα, η βασιλική εξουσία είχε αναλάβει τον

έλεγχο και την αναδιοργάνωση αυτής της τεράστιας περιουσίας
που αντιπροσώπευαν τ’ ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των
λεπροκομείων...
Την ίδια υποχώρηση της λέπρας τη συναντάμε και στην

Γερμανία, όμως κάπως πιο αργή. Κι ακόμη συναντάμε
απαράλλαχτα μέτρα μετατροπής των λεπροκομείων... όπως και
στην Αγγλία...
Παράξενη στ’ αλήθεια αυτή η εξαφάνιση, που ασφαλώς δεν

ήταν το από καιρό ζητούμενο αποτέλεσμα σκοτεινών ιατρικών
μεθόδων. Ήρθε σαν αυτόματη συνέπεια του διαχωρισμού των
λεπρών, καθώς και της διακοπής επαφής με τις εστίες μόλυνσης
της Ανατολής, μετά το τέλος των Σταυροφοριών. Η λέπρα
αποσύρεται, εγκαταλείποντας άχρηστα τα λημέρια της καθώς
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και τα λατρευτικά της έθιμα που, βέβαια, προορισμός τους δεν
ήταν να τη γιατρέψουν, αλλά να την κρατήσουν σε μια ιερή
απόσταση, να την ακινητοποιήσουν εξυμνώντας την απ’ την
ανάποδη, με κατάρες και αναθέματα.
Εκείνο όμως που σίγουρα θ’ αντέξει στο χρόνο περισσότερο

από τη λέπρα και που θα διατηρηθεί ακόμη και σε μια εποχή
όπου, κιόλας από πολλά χρόνια, τα λεπροκομεία θα είναι
αδειανά, είναι οι αξίες και οι εικόνες που έχουν συνδεθεί με το
πρόσωπο του λεπρού.
Εκείνο που θα μείνει είναι το νόημα της αποδιοπομπής του κι

η σημασία που αποκτούσε για την κοινωνική ομάδα αυτή η
επίμονη και φρικτή μορφή, που την απομακρύνουν μόνο αφού
χαράξουν πρώτα γύρω της έναν ιερό κύκλο...
Φτωχοί, αλήτες, ξεστρατισμένοι και «μυαλά αλαφροΐσκιωτα»

θα ντυθούν τον παλιό ρόλο των λεπρών... Με μιαν ολότελα
καινούργια έννοια και σε μια κουλτούρα πολύ διαφορετική, οι
ίδιες μορφές θα επιβιώσουν-και κυρίως αυτή η σημαντική
μορφή ενός αυστηρού διαχωρισμού, που οδηγεί στον κοινωνικό
αποκλεισμό μιας μερίδας ανθρώπων ενώ ταυτόχρονα
εξασφαλίζει την πνευματική αποκατάσταση των υπόλοιπων.»

ΠοιάΠοιάΠοιάΠοιά ακολουθίαακολουθίαακολουθίαακολουθία γεγονότωνγεγονότωνγεγονότωνγεγονότων όμωςόμωςόμωςόμως δημιούργησεδημιούργησεδημιούργησεδημιούργησε μαζικάμαζικάμαζικάμαζικά
«φτωχούς«φτωχούς«φτωχούς«φτωχούς,,,, αλήτεςαλήτεςαλήτεςαλήτες,,,, ξεστρατισμένουςξεστρατισμένουςξεστρατισμένουςξεστρατισμένους καικαικαικαι μυαλάμυαλάμυαλάμυαλά
αλαφροΐσκιωτααλαφροΐσκιωτααλαφροΐσκιωτααλαφροΐσκιωτα;;;;»»»»

Τόμας Μορ «Ουτοπία»:

Έτσι συμβαίνει ένας άπληστος και αχόρταγος πλεονέκτης,
πραγματική πανούκλα της γενέτειράς του, να μαζεύει χιλιάδες
ακρ γη που την περιφράζει με παλούκια ή με φράχτη, ή να
κατατρέχει με τη βία είτε με ανομίες τους ιδιοκτήτες τους σε
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τέτοιο βαθμό, ώστε να αναγκάζονται να τα ξεπουλάνε όλα. Με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το καλό ή με το στανιό,
εξαναγκάζονται να φύγουν φτωχές, απλοϊκές, κακόμοιρες ψυχές!
Άνδρες, γυναίκες, ανδρόγυνα, ορφανά από πατέρα παιδιά,

χήρες, μανάδες που μοιρολογούν με τα βυζανιάρικά τους, μαζί
με όλο τους το νοικοκυριό, φτωχά σε μέσα μα πολλές οι ψυχές,
επειδή η γεωργία χρειαζόταν πολλά χέρια. Σέρνονται-λέω-και
τραβάνε μακριά από τις συνηθισμένες τους εστίες, χωρίς να
βρίσκουν που να ξαποστάσουν. Κάτω από άλλες συνθήκες θα
τους ανακούφιζε κάπως η πώληση όλων των οικιακών τους
σκευών, αν και δεν είναι μεγάλης αξίας.
Πεταγμένοι όμως ξαφνικά στους πέντε δρόμους είναι

υποχρεωμένοι να τα ξεπουλάνε σε εξευτελιστικές τιμές. Κι αφού
περιπλανηθούν ως που να έχουν φάει και την τελευταία δεκάρα,
τί άλλο, θεέ μου, μπορούν να κάνουν εκτός από το να κλέβουν,
για να καταντήσουν έπειτα στην κρεμάλα, σύμφωνα με τους
νόμιμους τύπους, ή ν’ αρχίσουν να διακονεύουν; Μα και τότε
τους ρίχνουν στη φυλακή σαν αλήτες, γιατί περιπλανιούνται
χωρίς να εργάζονται, αυτούς που κανένας δεν θέλει να τους
πάρει στη δούλεψή του, μ’ όσο ζήλο κι αν προσφέρονται για
δουλειά.

Καρλ Μαρξ «Το Κεφάλαιο, Τόμος Πρώτος»:
Κεφάλαιο 24ο Το μυστικό της πρωταρχικής συσσώρευσης.

...μια συσσώρευση που δεν είναι το αποτέλεσμα του
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, αλλά η αφετηρία του.
Η πρωταρχική αυτή συσσώρευση παίζει στην πολιτική

οικονομία τον ίδιο περίπου ρόλο που παίζει το προπατορικό
αμάρτημα στη θεολογία. Ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο κι έτσι έπεσε
το κρίμα πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Για να εξηγήσουν
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την προέλευση της πρωταρχικής συσσώρευσης, τη διηγούνται
σαν ανέκδοτο του παρελθόντος.
Σε μια πολύ παλιά εποχή υπήρχαν, από τη μια μεριά, μια

επίλεκτη μερίδα ανθρώπων εργατικών, έξυπνων και προπαντός
οικονόμων και, από την άλλη μεριά τεμπέλικα χαμένα κορμιά
που σπαταλούσαν σε γλέντια όσα είχαν κι ακόμα παραπάνω...
Κι από το προπατορικό αυτό αμάρτημα χρονολογείται η

φτώχεια της μεγάλης μάζας που παρ’ όλη την εργασία της
εξακολουθεί να μην έχει τίποτα άλλο να πουλήσει εκτός από τον
ίδιο της τον εαυτό και ο πλούτος των λίγων, που διαρκώς
αυξάνει, παρ’ όλο που από πολύ καιρό έχουν παύσει να
εργάζονται...
Όπως είναι γνωστό, στη πραγματική ιστορία τον πρώτο ρόλο

τον παίζουν η κατάκτηση, η υποδούλωση, ο φόνος μετά
ληστείας, με δυο λόγια η βία. Στην ήπια όμως πολιτική
οικονομία επικρατεί από ανέκαθεν το ειδύλλιο. Το δίκαιο και η
«εργασία» ήταν ανέκαθεν τα μοναδικά μέσα πλουτισμού,
εξαιρώντας φυσικά κάθε φορά τον «φετινό χρόνο». Στην
πραγματικότητα όμως οι μέθοδες της κεφαλαιοκρατικής
συσσώρευσης κάθε άλλο παρά ειδυλλιακές ήταν...
Ο άμεσος παραγωγός, ο εργάτης, απόκτησε τη δυνατότητα να

διαθέτει το άτομό του μονάχα αφού έπαψε να είναι δεμένος με
τη γη και να είναι δουλοπάροικος ή υποτελής σ’ ένα άλλο
πρόσωπο. Για να γίνει ελεύθερος πωλητής εργατικής δύναμης
που μεταφέρει το εμπόρευμά του παντού όπου βρίσκει
αγοραστές, έπρεπε ακόμα να έχει ξεφύγει από την κυριαρχία
των συντεχνιών, των κανονισμών τους σχετικά με τους
μαθητευόμενους και τους καλφάδες και από άλλες
περιοριστικές διατάξεις σχετικά με τη εργασία...
Από την άλλη όμως αυτοί οι νεοαπελευθερωμένοι από τις

φεουδαρχικές υποχρεώσεις γίνονται πωλητές του ίδιου τους του
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εαυτού, μόνο αφού τους έχουν πρώτα ληστέψει όλα τα μέσα
παραγωγής και τους έχουν αποστερήσει όλες τις εγγυήσεις για
την ύπαρξή τους, που τους παραχωρούσαν οι παλιοί
φεουδαρχικοί θεσμοί. Και η ιστορία αυτής της απαλλοτρίωσης
τους είναι γραμμένη στα χρονικά της ανθρωπότητας με
γράμματα από αίμα και φωτιά.

Μισέλ Φουκώ «Η Ιστορία της Τρέλας»:

Η μεγάλη εγκάθειρξη

Η Αναγέννηση ελευθέρωσε τις φωνές της τρέλας, μα είχε
κιόλας δαμάσει τη βία τους. Η κλασική εποχή θα τη φιμώσει,
πραξικοπηματικά, με μια παράξενη χειρονομία.
ΓνωρίζουμεΓνωρίζουμεΓνωρίζουμεΓνωρίζουμε ότιότιότιότι τοντοντοντον 17171717οοοο αιώνααιώνααιώνααιώνα είχανείχανείχανείχαν δημιουργηθείδημιουργηθείδημιουργηθείδημιουργηθεί

μεγάλαμεγάλαμεγάλαμεγάλα ιδρύματαιδρύματαιδρύματαιδρύματα εγκάθειρξηςεγκάθειρξηςεγκάθειρξηςεγκάθειρξης,,,, όπουόπουόπουόπου οοοο έναςέναςέναςένας στουςστουςστουςστους εκατόεκατόεκατόεκατό
κατοίκουςκατοίκουςκατοίκουςκατοίκους τουτουτουτου ΠαρισιούΠαρισιούΠαρισιούΠαρισιού είχεείχεείχεείχε βρεθείβρεθείβρεθείβρεθεί κλεισμένοςκλεισμένοςκλεισμένοςκλεισμένος,,,, έστωέστωέστωέστω
καικαικαικαι γιαγιαγιαγια λίγουςλίγουςλίγουςλίγους μήνεςμήνεςμήνεςμήνες στηστηστηστη ζωήζωήζωήζωή τουτουτουτου.... Εξίσου καλά γνωρίζουμε
ότι ηηηη απολυταρχικήαπολυταρχικήαπολυταρχικήαπολυταρχική εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία είχεείχεείχεείχε κάνεικάνεικάνεικάνει συχνάσυχνάσυχνάσυχνά χρήσηχρήσηχρήσηχρήση
βασιλικώνβασιλικώνβασιλικώνβασιλικών ενταλμάτωνενταλμάτωνενταλμάτωνενταλμάτων σύλληψηςσύλληψηςσύλληψηςσύλληψης καικαικαικαι αυθαίρετωναυθαίρετωναυθαίρετωναυθαίρετων
μέτρωνμέτρωνμέτρωνμέτρων φυλάκισηςφυλάκισηςφυλάκισηςφυλάκισης. Μας είναι όμως λιγότερο γνωστό τί είδους
νομική συνείδηση μπορούσε να υποκινεί τέτοιες μεθόδους. Από
τη εποχή του Pinel, του Tuke, του Wagnitz, γνωρίζουμε ότι επί
ενάμισι αιώνα οι τρελοί έμπαιναν συχνά υπό περιορισμό σε
τέτοια ιδρύματα, κι ότι μια μέρα θα τους ανακαλύψουμε στο
Γενικό Νοσοκομείο, μες τα μπουντρούμια των κάτεργων...
Ο Pinel κι η ψυχιατρική του 19ου αιώνα τους τρελούς θα τους

βρούνε μέσα σε τέτοια ιδρύματα, κι ας μη το λησμονάμε, μέσα σ’
αυτά θα τους αφήσουν, όχι όμως και δίχως να καυχώνται ότι
τάχα τους «απελευθέρωσαν».
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ΑπόΑπόΑπόΑπό τατατατα μέσαμέσαμέσαμέσα τουτουτουτου 18181818ουουουου αιώνααιώνααιώνααιώνα,,,, ηηηη τρέλατρέλατρέλατρέλα συνδέθηκεσυνδέθηκεσυνδέθηκεσυνδέθηκε μεμεμεμε τητητητη
βασιλείαβασιλείαβασιλείαβασιλεία αυτήαυτήαυτήαυτή τωντωντωντων ιδρυμάτωνιδρυμάτωνιδρυμάτωνιδρυμάτων εγκάθειρξηςεγκάθειρξηςεγκάθειρξηςεγκάθειρξης κικικικι ακόμαακόμαακόμαακόμα
περισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότερο,,,, μεμεμεμε τητητητη χειρονομίαχειρονομίαχειρονομίαχειρονομία πουπουπουπου τηντηντηντην τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια
εγκάθειρξηεγκάθειρξηεγκάθειρξηεγκάθειρξη τηντηντηντην όριζεόριζεόριζεόριζε ωςωςωςως φυσικόφυσικόφυσικόφυσικό χώροχώροχώροχώρο τηςτηςτηςτης τρέλαςτρέλαςτρέλαςτρέλας....
Μια ημερομηνία μπορεί να σταθεί ενδεικτική: 1656, χρονιά

που εκδίδεται το διάταγμα για την ίδρυση του Γενικού
Νοσοκομείου, στο Παρίσι. Με μια πρώτη ματιά μοιάζει ότι
πρόκειται για μια νέα μεταρρύθμιση, για μια διοικητική
αναδιάρθρωση. Διάφορα ιδρύματα που ήδη υπάρχουν,
ενώνονται κάτω από κοινή διοίκηση...
Όλα αυτά προσφέρονται τώρα στους φτωχούς του Παρισιού,

«όλων των φύλων, ηλικιών και καταγωγής, έχουν δεν έχουν
επάγγελμα και σ’ όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται, σε γέρους,
ανάπηρους, άρρωστους, ακόμη και σε ανίατους». Μ’ αυτόν τον
τρόπο βρίσκουν στέγη και τροφή τόσο εκείνοι που πηγαίνουν
από μόνοι τους, όσο κι εκείνοι που μεταφέρθηκαν με επέμβαση
της βασιλικής ή της δικαστικής εξουσίας...
Απαρχής, ένα πράγμα είναι σαφές: Το Γενικό Νοσοκομείο δεν

είναι ένα ιατρικό ίδρυμα. Η δομή του είναι μάλλον μισό-νομική,
είναι ένα είδος διοικητικής υπόστασης που, πλάι στις ήδη
καθορισμένες εξουσίες της και ξέχωρα από εκείνες των
δικαστηρίων, μπορεί κι αυτή ν’ αποφασίζει, να καταδικάζει και
να εκτελεί αποφάσεις. «Γα«Γα«Γα«Γα τοτοτοτο λόγολόγολόγολόγο αυτόαυτόαυτόαυτό οιοιοιοι διευθυντέςδιευθυντέςδιευθυντέςδιευθυντές θαθαθαθα
έχουνέχουνέχουνέχουν στηστηστηστη διάθεσήδιάθεσήδιάθεσήδιάθεσή τουςτουςτουςτους φυλακέςφυλακέςφυλακέςφυλακές,,,, πασσάλουςπασσάλουςπασσάλουςπασσάλους,,,, λαιμαριέςλαιμαριέςλαιμαριέςλαιμαριές
καικαικαικαι μπουντρούμιαμπουντρούμιαμπουντρούμιαμπουντρούμια στοστοστοστο ενενενεν λόγωλόγωλόγωλόγω ΓενικόΓενικόΓενικόΓενικό ΝοσοκομείοΝοσοκομείοΝοσοκομείοΝοσοκομείο καικαικαικαι
θαθαθαθα τατατατα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούν αποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικά κατάκατάκατάκατά τητητητη χρήσηχρήσηχρήσηχρήση τουςτουςτουςτους,,,,
χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς επιπλέονεπιπλέονεπιπλέονεπιπλέον νανανανα μπορείμπορείμπορείμπορεί κανείςκανείςκανείςκανείς νανανανα εφεσιβάλλειεφεσιβάλλειεφεσιβάλλειεφεσιβάλλει
αποφάσειςαποφάσειςαποφάσειςαποφάσεις τουςτουςτουςτους γιαγιαγιαγια πρόσωπαπρόσωπαπρόσωπαπρόσωπα πουπουπουπου διαμένουνδιαμένουνδιαμένουνδιαμένουν εντόςεντόςεντόςεντός τουτουτουτου
νοσοκομείου»νοσοκομείου»νοσοκομείου»νοσοκομείου»............
Το ίδρυμα αυτό είναι καθαρό δημιούργημα της τάξης που

προσπαθούν να επιβάλουν στη Γαλλία η μοναρχία και οι αστοί,
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που την εποχή αυτή οργανώνονται σαν κατεστημένο. Εξαρτάται
άμεσα από τη βασιλική εξουσία, που απλά το τοποθετεί κάτω
από την εξουσία της αστικής διοίκησης...
ΤοΤοΤοΤο φαινόμενοφαινόμενοφαινόμενοφαινόμενο αποκτάαποκτάαποκτάαποκτά διαστάσειςδιαστάσειςδιαστάσειςδιαστάσεις ευρωπαϊκέςευρωπαϊκέςευρωπαϊκέςευρωπαϊκές.... Η

επικράτηση της απόλυτης μοναρχίας και η ζωηρή καθολική
Αναγέννηση στην εποχή της Αντί-μεταρρύθμισης, του δώσαν
στη Γαλλία έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα όπου η εξουσία
συγκρούεται, αλλά και συνεργάζεται με την εκκλησία...
ΣτιςΣτιςΣτιςΣτις γερμανόφωνεςγερμανόφωνεςγερμανόφωνεςγερμανόφωνες χώρεςχώρεςχώρεςχώρες ιδρύονταιιδρύονταιιδρύονταιιδρύονται τατατατα

αναμορφωτήριααναμορφωτήριααναμορφωτήριααναμορφωτήρια,,,, τατατατα ZuchthausernZuchthausernZuchthausernZuchthausern....
Στην Αγγλία, οι ρίζες της εγκάθειρξης είναι παλιότερες. Μια

πράξη του 1575, που αφορούσε ταυτόχρονα «στην τιμωρία των
αγυρτών και στην ανακούφιση των φτωχών», θεσπίζειθεσπίζειθεσπίζειθεσπίζει τητητητη
δημιουργίαδημιουργίαδημιουργίαδημιουργία αναμορφωτηρίωναναμορφωτηρίωναναμορφωτηρίωναναμορφωτηρίων,,,, houseshouseshouseshouses ofofofof correctioncorrectioncorrectioncorrection,,,,
ενόςενόςενόςενός τουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστον σεσεσεσε κάθεκάθεκάθεκάθε κομητείακομητείακομητείακομητεία............ Λίγα χρόνια
αργότερα αποφασίζουν να επιτρέψουν τη λειτουργία ιδιωτικών
επιχειρήσεων: δεν είναι ανάγκη πια να έχει κανείς επίσημη
άδεια για ν’ ανοίξει ένα νοσοκομείο ή ένα αναμορφωτήριο,
μπορεί ο καθένας να το κάνει, κατά τη θέλησή του...
Οι Workhouses (οίκοι εργασίας, εργαστήρια και βιοτεχνίες

που βοηθούν στη συντήρηση των αναμορφωτηρίων κι
εξασφαλίζουν εργασία στους τροφίμους) χρονολογούνται από το
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.
ΠοιάΠοιάΠοιάΠοιά πραγματικότηταπραγματικότηταπραγματικότηταπραγματικότητα διακρίνουμεδιακρίνουμεδιακρίνουμεδιακρίνουμε πίσωπίσωπίσωπίσω απόαπόαπόαπό τοτοτοτο

πλήθοςπλήθοςπλήθοςπλήθος τωντωντωντων φτωχώνφτωχώνφτωχώνφτωχών,,,, τωντωντωντων ανέργωνανέργωνανέργωνανέργων,,,, καικαικαικαι τωντωντωντων τρελώντρελώντρελώντρελών πουπουπουπου,,,,
σχεδόνσχεδόνσχεδόνσχεδόν απόαπόαπόαπό τητητητη μιαμιαμιαμια στιγμήστιγμήστιγμήστιγμή στηνστηνστηνστην άλληάλληάλληάλλη,,,, βρέθηκανβρέθηκανβρέθηκανβρέθηκαν
μαντρωμένοιμαντρωμένοιμαντρωμένοιμαντρωμένοι κικικικι αποκλεισμένοιαποκλεισμένοιαποκλεισμένοιαποκλεισμένοι απ’απ’απ’απ’ τοντοντοντον υπόλοιπουπόλοιπουπόλοιπουπόλοιπο κόσμοκόσμοκόσμοκόσμο,,,,
πιοπιοπιοπιο αυστηράαυστηράαυστηράαυστηρά κικικικι απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους λεπρούςλεπρούςλεπρούςλεπρούς;;;; Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι μόνο το Γενικό Νοσοκομείο, λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του,
στέγαζε 6.000 άτομα, 1% περίπου του πληθυσμού...
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Η εγκάθειρξη, τούτο το μαζικό γεγονός που σημάδια του
υπάρχουνε σε όλη την Ευρώπη του 17ου αιώνα, είναι μια
υπόθεση «αστυνομίας». Αστυνομίας με την πολύ συγκεκριμένη
έννοια που δίνουνε την κλασική εποχή στη λέξη αυτή, δηλαδή το
σύνολο των μέτρων που καθιστούν την εργασία προσιτή και
ταυτόχρονα υποχρεωτική, σε όσους στερούνται άλλους πόρους
ζωής.
Οι σύγχρονοι του Colbert είχαν θέσει κιόλας το ερώτημα που

θα διατυπώσει αργότερα οοοο ΒολταίροςΒολταίροςΒολταίροςΒολταίρος:::: «Τί«Τί«Τί«Τί,,,, γίνατεγίνατεγίνατεγίνατε μέλοςμέλοςμέλοςμέλος τηςτηςτηςτης
φρουράςφρουράςφρουράςφρουράς τουτουτουτου λαούλαούλαούλαού καικαικαικαι δενδενδενδεν έχετεέχετεέχετεέχετε μάθειμάθειμάθειμάθει ακόμηακόμηακόμηακόμη τοτοτοτο μυστικόμυστικόμυστικόμυστικό
πώςπώςπώςπώς ν’ν’ν’ν’ αναγκάζετεαναγκάζετεαναγκάζετεαναγκάζετε όλουςόλουςόλουςόλους τουςτουςτουςτους πλούσιουςπλούσιουςπλούσιουςπλούσιους νανανανα στρώνουνστρώνουνστρώνουνστρώνουν
στηστηστηστη δουλειάδουλειάδουλειάδουλειά όλουςόλουςόλουςόλους τουςτουςτουςτους φτωχούςφτωχούςφτωχούςφτωχούς;;;; ΛοιπόνΛοιπόνΛοιπόνΛοιπόν σίγουρασίγουρασίγουρασίγουρα δενδενδενδεν
είσαστεείσαστεείσαστεείσαστε απόαπόαπόαπό τατατατα σπουδαίασπουδαίασπουδαίασπουδαία στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία τηςτηςτηςτης αστυνομίας»αστυνομίας»αστυνομίας»αστυνομίας»....
Η εγκάθειρξη, πριν ακόμα αποκτήσει το ιατρικό νόημα της

εισαγωγής σε ψυχιατρεία που της έδωσαν αργότερα, ή που
τουλάχιστον μας αρέσει να της δίνουμε, είχεείχεείχεείχε ελάχιστηελάχιστηελάχιστηελάχιστη σχέσησχέσησχέσησχέση
μεμεμεμε τηντηντηντην φροντίδαφροντίδαφροντίδαφροντίδα τηςτηςτηςτης θεραπείαςθεραπείαςθεραπείαςθεραπείας. ΚείνοΚείνοΚείνοΚείνο πουπουπουπου τηντηντηντην επέβαλεεπέβαλεεπέβαλεεπέβαλε
ήτανήτανήτανήταν ηηηη προσταγήπροσταγήπροσταγήπροσταγή τηςτηςτηςτης εργασίαςεργασίαςεργασίαςεργασίας.... Και το αίσθημα της
φιλανθρωπίας μας πολύ θα ήθελε βέβαια να βρει ίχνη καλής
θέλησης γύρω απ’ την αρρώστια, εκεί που δεν βρίσκει δυστυχώς
παρά τα σημάδια της κατακραυγής ενάντια στην αεργία...

ΚαρλΜαρξ «Το Κεφάλαιο»:

Ο Dr. R. Price λέει στο Observations on Reversionary
Payments, 6η έκδοση by W. Morgan, London 1805, τόμος ΙΙ,
σελ. 159:
«Γενικά«Γενικά«Γενικά«Γενικά ηηηη κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση τωντωντωντων κατώτερωνκατώτερωνκατώτερωνκατώτερων λαϊκώνλαϊκώνλαϊκώνλαϊκών τάξεωντάξεωντάξεωντάξεων

χειροτέρεψεχειροτέρεψεχειροτέρεψεχειροτέρεψε σχεδόνσχεδόνσχεδόνσχεδόν απόαπόαπόαπό κάθεκάθεκάθεκάθε άποψηάποψηάποψηάποψη,,,, οιοιοιοι μικροίμικροίμικροίμικροί
γαιοχτήτεςγαιοχτήτεςγαιοχτήτεςγαιοχτήτες καικαικαικαι παχτωτέςπαχτωτέςπαχτωτέςπαχτωτές υποβιβάστηκανυποβιβάστηκανυποβιβάστηκανυποβιβάστηκαν στηνστηνστηνστην
κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση μεροκαματιάρηδωνμεροκαματιάρηδωνμεροκαματιάρηδωνμεροκαματιάρηδων καικαικαικαι μισθωτώνμισθωτώνμισθωτώνμισθωτών,,,, ενώενώενώενώ
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ταυτόχροναταυτόχροναταυτόχροναταυτόχρονα σεσεσεσε αυτήαυτήαυτήαυτή τηντηντηντην κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση έγινεέγινεέγινεέγινε πιοπιοπιοπιο δύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολο
νανανανα βγάζουνβγάζουνβγάζουνβγάζουν τοτοτοτο ψωμίψωμίψωμίψωμί τους»τους»τους»τους»............
Οι βιομήχανοι κεφαλαιοκράτες, αυτοί οι νέοι κυρίαρχοι, ήταν

με τη σειρά τους υποχρεωμένοι να εκτοπίσουν όχι μόνο τους
συντεχνιακούς χειροτέχνες μαστόρους, μα και τους φεουδάρχες
άρχοντες που κατείχαν τις πηγές του πλούτου. Από την πλευρά
αυτή η άνοδός τους παρουσιάζεται σαν καρπός ενός νικηφόρου
αγώνα ενάντια στην φεουδαρχική εξουσία και στα εξοργιστικά
προνόμια της, καθώς κι ενάντια στις συντεχνίες και στα δεσμά
που είχα βάλει οι συντεχνίες στην ελεύθερη ανάπτυξη της
παραγωγής και στην ελεύθερη εκμετάλλευση του ανθρώπου
από τον άνθρωπο. Οι ιππότες όμως της βιομηχανίας κατάφεραν
να εκτοπίσουν τους ιππότες του ξίφους μόνο γιατί
εκμεταλλεύτηκαν γεγονότα, για τα οποία ήταν τελείως αθώοι.
Ανέβηκαν με μέσα εξίσου πρόστυχα με τα μέσα που ο Ρωμαίος
απελεύθερος είχε κάποτε μετατραπεί σε αφέντη του κυρίου
του...
Μόλο που τις πρώτες αρχές της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής

τις βρίσκουμε κιόλας σποραδικά στο 14ο και 15ο αιώνα σε
μερικές πόλεις της Μεσογείου, η κεφαλαιοκρατική εποχή
χρονολογείται μόλις από τον 16ο αιώνα και δω. Εκεί που κάνει
την εμφάνισή της έχει συντελεστεί από καιρό η κατάργηση της
δουλοπαροικίας κι από αρκετό καιρό έχει αρχίσει να σβήνει το
πιο λαμπρό που έχει δώσει ο μεσαίωνας, η ύπαρξη κυρίαρχων
πόλεων...
Στην Αγγλία η δουλοπαροικία είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί

στα τέλη του 14ου αιώνα. ΗΗΗΗ τεράστιατεράστιατεράστιατεράστια πλειοψηφίαπλειοψηφίαπλειοψηφίαπλειοψηφία τουτουτουτου
πληθυσμούπληθυσμούπληθυσμούπληθυσμού αποτελούνταναποτελούνταναποτελούνταναποτελούνταν τότετότετότετότε,,,, κικικικι ακόμαακόμαακόμαακόμα περισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότερο
στοστοστοστο 15151515οοοο αιώνααιώνααιώνααιώνα,,,, απόαπόαπόαπό ελεύθερουςελεύθερουςελεύθερουςελεύθερους αγρότεςαγρότεςαγρότεςαγρότες πουπουπουπου
διαχειρίζοντανδιαχειρίζοντανδιαχειρίζοντανδιαχειρίζονταν οιοιοιοι ίδιοιίδιοιίδιοιίδιοι τοτοτοτο νοικοκυριόνοικοκυριόνοικοκυριόνοικοκυριό τουςτουςτουςτους,,,, ανεξάρτηταανεξάρτηταανεξάρτηταανεξάρτητα
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απόαπόαπόαπό τοτοτοτο ποιάποιάποιάποιά φεουδαρχικήφεουδαρχικήφεουδαρχικήφεουδαρχική ταμπέλαταμπέλαταμπέλαταμπέλα έκρυβεέκρυβεέκρυβεέκρυβε τηντηντηντην
ιδιοκτησίαιδιοκτησίαιδιοκτησίαιδιοκτησία τουςτουςτουςτους............
Η άμεση ώθηση για αυτό δόθηκε στην Αγγλία από τη άνθιση

της μανυφακτούρας μάλλινων υφασμάτων στη Φλάντρα και
από την αντίστοιχη ανατίμηση του μαλλιού. Την παλιά
φεουδαρχική αριστοκρατία την είχαν καταβροχθίσει οι μεγάλοι
φεουδαρχικοί πόλεμοι, ενώ η καινούργια ήταν τέκνο της εποχής
της, για την οποία το χρήμα είναι η εξουσία όλων των εξουσιών.
Έτσι η μετατροπή των χωραφιών σε προβατοβοσκές έγινε το
σύνθημά της.
ΟΟΟΟ ΒάκωνΒάκωνΒάκωνΒάκων στηνστηνστηνστην ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία τουτουτουτου ΕρρίκουΕρρίκουΕρρίκουΕρρίκου Ζ´Ζ´Ζ´Ζ´ λέειλέειλέειλέει:::: «Την«Την«Την«Την

εποχήεποχήεποχήεποχή εκείνηεκείνηεκείνηεκείνη (1489)(1489)(1489)(1489) πολλαπλασιάζοντανπολλαπλασιάζοντανπολλαπλασιάζοντανπολλαπλασιάζονταν τατατατα παράποναπαράποναπαράποναπαράπονα
γιαγιαγιαγια τητητητη μετατροπήμετατροπήμετατροπήμετατροπή τωντωντωντων χωραφιώνχωραφιώνχωραφιώνχωραφιών σεσεσεσε βοσκέςβοσκέςβοσκέςβοσκές πουπουπουπου
μπορούνμπορούνμπορούνμπορούν εύκολαεύκολαεύκολαεύκολα νανανανα τιςτιςτιςτις επιβλέπουνεπιβλέπουνεπιβλέπουνεπιβλέπουν λίγοιλίγοιλίγοιλίγοι τσοπάνηδεςτσοπάνηδεςτσοπάνηδεςτσοπάνηδες....
ΧτήματαΧτήματαΧτήματαΧτήματα πουπουπουπου δίνοντανδίνοντανδίνοντανδίνονταν μεμεμεμε νοίκινοίκινοίκινοίκι γιαγιαγιαγια ισόβιαισόβιαισόβιαισόβια χρήσηχρήσηχρήσηχρήση ήήήή γιαγιαγιαγια
ένανένανένανέναν χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο προσαρτήθηκανπροσαρτήθηκανπροσαρτήθηκανπροσαρτήθηκαν σταστασταστα αρχοντικάαρχοντικάαρχοντικάαρχοντικά χτήματαχτήματαχτήματαχτήματα.... ΤοΤοΤοΤο
αποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμα ήτανήτανήτανήταν οοοο ξεπεσμόςξεπεσμόςξεπεσμόςξεπεσμός τουτουτουτου λαούλαούλαούλαού καικαικαικαι ηηηη συνέπειασυνέπειασυνέπειασυνέπεια
αυτούαυτούαυτούαυτού τουτουτουτου ξεπεσμούξεπεσμούξεπεσμούξεπεσμού----ηηηη παρακμήπαρακμήπαρακμήπαρακμή πόλεωνπόλεωνπόλεωνπόλεων καικαικαικαι
εκκλησιών»εκκλησιών»εκκλησιών»εκκλησιών»............
Μια καινούργια φοβερή ώθηση δέχθηκε η βίαιη

απαλλοτρίωση των λαϊκών μαζών το 16ο αιώνα με τη
μεταρρύθμιση και με την κολοσσιαία καταλήστευση των
εκκλησιαστικών χτημάτων που την ακολούθησε. Τον καιρό της
μεταρρύθμισης η καθολική εκκλησία ήταν φεουδαρχική
ιδιοκτήτρια μεγάλου μέρους της αγγλικής γης. ΗΗΗΗ κατάργησηκατάργησηκατάργησηκατάργηση
τωντωντωντων μοναστηριώνμοναστηριώνμοναστηριώνμοναστηριών μετέτρεψεμετέτρεψεμετέτρεψεμετέτρεψε σεσεσεσε προλετάριουςπρολετάριουςπρολετάριουςπρολετάριους τουςτουςτουςτους
κατοίκουςκατοίκουςκατοίκουςκατοίκους τουςτουςτουςτους.... Τα ίδια τα εκκλησιαστικά χτήματα στο
μεγαλύτερο μέρος τους τα χάρισαν σε άρπαγες ευνοούμενους
του βασιλιά ή τα πούλησαν σε εξευτελιστική τιμή σε
κερδοσκόπους, παχτωτές και κατοίκους των πόλεων, που
έδιωχναν κατά μάζες τους πρώην κληρονομικούς υποτελείς



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

αγρότες και συνένωναν τα νοικοκυριά τους. Το εγγυημένο με
νόμο δικαίωμα των εξαθλιωμένων αγροτών να παίρνουν ένα
μέρος της δεκάτης των εκκλησιών τούς αφαιρέθηκε σιωπηρά...

Μισέλ Φουκώ «Η ιστορία της τρέλας»:
Στα 1532, η Βουλή του Παρισιού είχε αποφασίσει να

συλλαμβάνονται οι ζητιάνοι και να υποχρεώνονται να
δουλέψουν στους υπονόμους της πόλης, δεμένοι ανά δύο με
αλυσίδες...
ΌτανΌτανΌτανΌταν οοοο ΕρρίκοςΕρρίκοςΕρρίκοςΕρρίκος οοοο Δ´Δ´Δ´Δ´ πολιορκείπολιορκείπολιορκείπολιορκεί τοτοτοτο ΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσι,,,, ηηηη πόληπόληπόληπόλη,,,, πουπουπουπου

έχειέχειέχειέχει τουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστον 100.000100.000100.000100.000 κατοίκουςκατοίκουςκατοίκουςκατοίκους,,,, διαθέτειδιαθέτειδιαθέτειδιαθέτει πάνωπάνωπάνωπάνω απόαπόαπόαπό
30.00030.00030.00030.000 ζητιάνουςζητιάνουςζητιάνουςζητιάνους.... ΣτιςΣτιςΣτιςΣτις αρχέςαρχέςαρχέςαρχές τουτουτουτου 18181818ουουουου αιώνααιώνααιώνααιώνα
οργανώνεταιοργανώνεταιοργανώνεταιοργανώνεται μιαμιαμιαμια οικονομικήοικονομικήοικονομικήοικονομική επιχείρησηεπιχείρησηεπιχείρησηεπιχείρηση:::: αποφασίζουναποφασίζουναποφασίζουναποφασίζουν
νανανανα εξαλείψουνεξαλείψουνεξαλείψουνεξαλείψουν μεμεμεμε τητητητη βίαβίαβίαβία όλουςόλουςόλουςόλους τουςτουςτουςτους άνεργουςάνεργουςάνεργουςάνεργους πουπουπουπου δενδενδενδεν
κατάφερανκατάφερανκατάφερανκατάφεραν νανανανα βρουνβρουνβρουνβρουν μιαμιαμιαμια θέσηθέσηθέσηθέση στηνστηνστηνστην κοινωνίακοινωνίακοινωνίακοινωνία.... Με μια
απόφαση της, στα 1606, η Βουλή αποφασίζει να μαστιγώνονται
δημόσια οι ζητιάνοι του Παρισιού, να τους σημαδεύουν στον
ώμο, να τους ξυρίζουν το κεφάλι κι έπειτα να τους διώχνουν από
την πόλη. Τέλος για να μη μπορούν να επιστρέψουν, μια νέα
διαταγή του 1607 τοποθετεί σώμα στρατιωτών στις πύλες της
πόλης, που εμποδίζουν την είσοδο στους ζητιάνους.
Ο Τριακονταετής πόλεμος εξαφανίζει τα αποτελέσματα της

οικονομικής Αναγέννησης. Τα προβλήματα της ζητιανιάς και
της ανεργίας οξύνονται πάλι. Μέχρι τα μισά του αιώνα, η
σταθερή αύξηση των φόρων πιέζει τις βιοτεχνίες και αυξάνει την
ανεργία. Τότε ακριβώς έχουμε το ξεσήκωμα στο Παρίσι (1621),
στη Λυών (1652), στη Ρουέν (1639).
Την ίδια εποχή ο εργατικός κόσμος αποδιοργανώνεται από την

εμφάνιση νέων οικονομικών δομών. Όσο αναπτύσσονται οι
μεγάλες βιοτεχνίες, τόσο οι συντεχνίες χάνουν τη δύναμη και τα
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δικαιώματά τους, οι «Γενικοί κανονισμοί» απαγορεύουν κάθε
συνέλευση εργατών, κάθε ένωση, κάθε «συνεταιρισμό».
Ωστόσο σ’ αρκετά επαγγέλματα, οι συντεχνίες ξαναϊδρύονται.

Τις καταδιώκουν, αλλά φαίνεται ότι οι Βουλές σ’ αυτό το σημείο
είναι κάπως χλιαρές. Στην Νορμανδία αίφνης, η Βουλή
αποφεύγει να δικάσει τους στασιαστές της Ρουέν, δηλώνοντας
αναρμοδιότητα. Σίγουρα γι’ αυτό το λόγο επεμβαίνειεπεμβαίνειεπεμβαίνειεπεμβαίνει τότετότετότετότε ηηηη
εκκλησίαεκκλησίαεκκλησίαεκκλησία καικαικαικαι καταδικάζεικαταδικάζεικαταδικάζεικαταδικάζει τουςτουςτουςτους στασιαστέςστασιαστέςστασιαστέςστασιαστές σανσανσανσαν μάγουςμάγουςμάγουςμάγους,,,,
παρομοιάζονταςπαρομοιάζονταςπαρομοιάζονταςπαρομοιάζοντας τιςτιςτιςτις κρυφέςκρυφέςκρυφέςκρυφές συγκεντρώσειςσυγκεντρώσειςσυγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις τουςτουςτουςτους μεμεμεμε τιςτιςτιςτις
πρακτικέςπρακτικέςπρακτικέςπρακτικές τηςτηςτηςτης μαγείαςμαγείαςμαγείαςμαγείας............
Το διάταγμα του 1656 διαβάστηκε και διακηρύχτηκε στους

δρόμους. Παράγραφος 9: «Απαγορεύουμε αυστηρά σε όλα τα
πρόσωπα όλων των φύλων και ηλικιών, όποια κι αν είναι η
καταγωγή κι η ιδιότητά τους και σ’ όποια κατάσταση κι αν
βρίσκονται, υγιή ή ανάπηρα, ασθενή ή αναρρωνύοντα, ιάσιμα ή
ανίατα, να ζητιανεύουν στην πόλη και στα περίχωρα του
Παρισιού, στις εκκλησίες ή στις πόρτες των εκκλησιών, στις
πόρτες των σπιτιών ή στους δρόμους ή σε οποιοδήποτε δημόσιο
χώρο, κρυφά ή φανερά, μέρα ή νύχτα..., με ποινή μαστιγώματος
για όποιον συλλαμβάνεται για πρώτη φορά, και κάτεργου για τη
δεύτερη».
Σ’Σ’Σ’Σ’ ολόκληρηολόκληρηολόκληρηολόκληρη τηντηντηντην ΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπηΕυρώπη ηηηη εγκάθειρξηεγκάθειρξηεγκάθειρξηεγκάθειρξη έχειέχειέχειέχει παντούπαντούπαντούπαντού τοτοτοτο

ίδιοίδιοίδιοίδιο νόημανόημανόημανόημα,,,, τουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστον στηνστηνστηνστην αρχήαρχήαρχήαρχή.... ΑποτελείΑποτελείΑποτελείΑποτελεί μίαμίαμίαμία απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις
απαντήσειςαπαντήσειςαπαντήσειςαπαντήσεις πουπουπουπου έδωσεέδωσεέδωσεέδωσε οοοο 17171717οςοςοςος αιώναςαιώναςαιώναςαιώνας στηστηστηστη οικονομικήοικονομικήοικονομικήοικονομική
κρίσηκρίσηκρίσηκρίση,,,, πουπουπουπου προβάλλειπροβάλλειπροβάλλειπροβάλλει τότετότετότετότε σ’σ’σ’σ’ ολόκληροολόκληροολόκληροολόκληρο τοτοτοτο δυτικόδυτικόδυτικόδυτικό κόσμοκόσμοκόσμοκόσμο::::
πτώσηπτώσηπτώσηπτώση τωντωντωντων μισθώνμισθώνμισθώνμισθών,,,, ανεργίαανεργίαανεργίαανεργία,,,, εξαφάνισηεξαφάνισηεξαφάνισηεξαφάνιση ρευστούρευστούρευστούρευστού
χρήματοςχρήματοςχρήματοςχρήματος,,,, όλοόλοόλοόλο αυτόαυτόαυτόαυτό τοτοτοτο σύνολοσύνολοσύνολοσύνολο γεγονότωνγεγονότωνγεγονότωνγεγονότων πιθανόνπιθανόνπιθανόνπιθανόν νανανανα
οφείλεταιοφείλεταιοφείλεταιοφείλεται σεσεσεσε μιαμιαμιαμια κρίσηκρίσηκρίσηκρίση τηςτηςτηςτης ισπανικήςισπανικήςισπανικήςισπανικής οικονομίαςοικονομίαςοικονομίαςοικονομίας.... Ακόμη
κι η Αγγλία που εξαρτάται λιγότερο απ’ όλες τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες απ’ το σύστημα, πρέπει να επιλύσει παρόμοια
προβλήματα...
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Το 1622 εμφανίζεται το φυλλάδιο Grevious groan for the poor,
που αποδίδουν στον Dekker και που υπογραμμίζει τον κίνδυνο
και καταγγέλλει τη γενική αδιαφορία: «Μόλο«Μόλο«Μόλο«Μόλο πουπουπουπου οοοο αριθμόςαριθμόςαριθμόςαριθμός
τωντωντωντων φτωχώνφτωχώνφτωχώνφτωχών αυξάνειαυξάνειαυξάνειαυξάνει καθημερινάκαθημερινάκαθημερινάκαθημερινά,,,, τατατατα πάνταπάνταπάνταπάντα γυρίζουνγυρίζουνγυρίζουνγυρίζουν στοστοστοστο
χειρότεροχειρότεροχειρότεροχειρότερο καικαικαικαι τίποτετίποτετίποτετίποτε δενδενδενδεν συντρέχεισυντρέχεισυντρέχεισυντρέχει στηστηστηστη ανακούφισήανακούφισήανακούφισήανακούφισή
τουςτουςτουςτους...,...,...,..., πολλέςπολλέςπολλέςπολλές ενορίεςενορίεςενορίεςενορίες σπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουν τουςτουςτουςτους φτωχούςφτωχούςφτωχούςφτωχούς κικικικι
άνεργουςάνεργουςάνεργουςάνεργους αλλάαλλάαλλάαλλά υγιείςυγιείςυγιείςυγιείς ενορίτεςενορίτεςενορίτεςενορίτες τουςτουςτουςτους στηστηστηστη ζητιανιάζητιανιάζητιανιάζητιανιά,,,, στοστοστοστο
σούφρωμασούφρωμασούφρωμασούφρωμα καικαικαικαι στηνστηνστηνστην κλεψιάκλεψιάκλεψιάκλεψιά γιαγιαγιαγια νανανανα ζήσουνζήσουνζήσουνζήσουν,,,, καικαικαικαι τοτοτοτο κακόκακόκακόκακό
αυτόαυτόαυτόαυτό μολύνειμολύνειμολύνειμολύνει όληόληόληόλη τητητητη χώρα»χώρα»χώρα»χώρα»....
Ο φόβος είναι να μη την πνίξει κι αφού δεν γίνεται να

περάσουν από τη μια χώρα στην άλλη, όπως συμβαίνει στην
Ηπειρωτική Ευρώπη, προτείνεται μία άλλη λύση, «να τους
εξορίσουν και να τους μεταφέρουν στις Ανατολικές και Δυτικές
Ινδίες».
ΤοΤοΤοΤο 1630163016301630 οοοο βασιλιάςβασιλιάςβασιλιάςβασιλιάς δημοσιεύειδημοσιεύειδημοσιεύειδημοσιεύει μιαμιαμιαμια σειράσειράσειράσειρά απόαπόαπόαπό κανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνες

καικαικαικαι διατάγματαδιατάγματαδιατάγματαδιατάγματα όπουόπουόπουόπου καικαικαικαι συνίσταταισυνίσταταισυνίσταταισυνίσταται ιδιαίτεραιδιαίτεραιδιαίτεραιδιαίτερα ηηηη
καταδίωξηκαταδίωξηκαταδίωξηκαταδίωξη τωντωντωντων αγυρτώναγυρτώναγυρτώναγυρτών καικαικαικαι ζητιάνωνζητιάνωνζητιάνωνζητιάνων καθώςκαθώςκαθώςκαθώς κικικικι όλωνόλωνόλωνόλων
εκείνωνεκείνωνεκείνωνεκείνων «που«που«που«που ζούνεζούνεζούνεζούνε άεργοιάεργοιάεργοιάεργοι κικικικι αρνούνταιαρνούνταιαρνούνταιαρνούνται νανανανα δουλέψουνδουλέψουνδουλέψουνδουλέψουν
γιαγιαγιαγια λογικάλογικάλογικάλογικά μεροκάματαμεροκάματαμεροκάματαμεροκάματα,,,, ήήήή σπαταλάνεσπαταλάνεσπαταλάνεσπαταλάνε ότιότιότιότι έχουνέχουνέχουνέχουν στιςστιςστιςστις
ταβέρνες»ταβέρνες»ταβέρνες»ταβέρνες»............
Για μεγάλο διάστημα τα αναμορφωτήρια ή οι χώροι του

Γενικού Νοσοκομείου θα χρησιμέψουν για μαντρί των ανέργων,
των άεργων, των ζητιάνων. Κάθε φορά που θα δημιουργείται
μία κρίση κι ο αριθμός των φτωχών υψώνεται κατακόρυφα, τα
ιδρύματα εγκάθειρξης ξαναπαίρνουν έστω παροδικά, την πρώτη
τους οικονομική σημασία... σε εποχές όμως που δεν υπάρχει
κρίση οικονομική, η εγκάθειρξη αποκτά άλλο νόημα. Η
καταπιεστικής της λειτουργία αποκτά τότε μια άλλη
χρησιμότητα. ΕδώΕδώΕδώΕδώ τοτοτοτο πρόβλημαπρόβλημαπρόβλημαπρόβλημα πιαπιαπιαπια δενδενδενδεν είναιείναιείναιείναι νανανανα
κλειστούνκλειστούνκλειστούνκλειστούν οιοιοιοι άνεργοιάνεργοιάνεργοιάνεργοι,,,, αλλάαλλάαλλάαλλά νανανανα βάλουμεβάλουμεβάλουμεβάλουμε τουςτουςτουςτους ακαμάτεςακαμάτεςακαμάτεςακαμάτες
νανανανα δουλέψουνδουλέψουνδουλέψουνδουλέψουν... Η εναλλακτική λύση είναι προφανής: σ’σ’σ’σ’



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

εποχέςεποχέςεποχέςεποχές πλήρουςπλήρουςπλήρουςπλήρους απασχόλησηςαπασχόλησηςαπασχόλησηςαπασχόλησης καικαικαικαι υψηλώνυψηλώνυψηλώνυψηλών
ημερομισθίωνημερομισθίωνημερομισθίωνημερομισθίων,,,, διάθεσηδιάθεσηδιάθεσηδιάθεση φτηνήςφτηνήςφτηνήςφτηνής χειρονακτικήςχειρονακτικήςχειρονακτικήςχειρονακτικής εργασίαςεργασίαςεργασίαςεργασίας....
ΣεΣεΣεΣε περιόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδους ανεργίαςανεργίαςανεργίαςανεργίας,,,, απορρόφησηαπορρόφησηαπορρόφησηαπορρόφηση τωντωντωντων ανέργωνανέργωνανέργωνανέργων καικαικαικαι
προστασίαπροστασίαπροστασίαπροστασία τηςτηςτηςτης κοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίας απόαπόαπόαπό ταραχέςταραχέςταραχέςταραχές καικαικαικαι ξεσηκωμούςξεσηκωμούςξεσηκωμούςξεσηκωμούς....
Ας μη λησμονάμε ότι οιοιοιοι πρώτοιπρώτοιπρώτοιπρώτοι οίκοιοίκοιοίκοιοίκοι εγκάθειρξηςεγκάθειρξηςεγκάθειρξηςεγκάθειρξης

εμφανίστηκανεμφανίστηκανεμφανίστηκανεμφανίστηκαν στηνστηνστηνστην ΑγγλίαΑγγλίαΑγγλίαΑγγλία στιςστιςστιςστις πιοπιοπιοπιο
βιομηχανοποιημένεςβιομηχανοποιημένεςβιομηχανοποιημένεςβιομηχανοποιημένες περιοχέςπεριοχέςπεριοχέςπεριοχές τηςτηςτηςτης χώραςχώραςχώραςχώρας.... Το πρώτο
«Γενικό Νοσοκομείο» είχε ανοίξει στη Λυών 40 χρόνια πριν από
το αντίστοιχό του στο Παρίσι, κι ότι πρώτη από τις γερμανικές
πόλεις που απέκτησε το δικό της, το 1620, ήταν το Αμβούργο. Ο
κανονισμός του, που δημοσιεύτηκε το 1622, είναι σαφέστατος.
ΟιΟιΟιΟι εγκάθειρκτοιεγκάθειρκτοιεγκάθειρκτοιεγκάθειρκτοι οφείλουνοφείλουνοφείλουνοφείλουν ανεξαίρεταανεξαίρεταανεξαίρεταανεξαίρετα νανανανα δουλεύουνδουλεύουνδουλεύουνδουλεύουν.... Η
αξία του έργου τους υπολογίζεται με ακρίβεια και τους δίνουν
για αμοιβή το ένα τέταρτο. Γιατί η δουλειά δεν πρέπει να είναι
μόνο μία απασχόληση, πρέπει να είναι και παραγωγική...
ΗΗΗΗ κλασικήκλασικήκλασικήκλασική εποχήεποχήεποχήεποχή χρησιμοποίησεχρησιμοποίησεχρησιμοποίησεχρησιμοποίησε τηντηντηντην εγκάθειρξηεγκάθειρξηεγκάθειρξηεγκάθειρξη μεμεμεμε

τρόποτρόποτρόποτρόπο διφορούμενοδιφορούμενοδιφορούμενοδιφορούμενο καικαικαικαι γιαγιαγιαγια νανανανα τηντηντηντην βάλειβάλειβάλειβάλει νανανανα παίξειπαίξειπαίξειπαίξει ρόλορόλορόλορόλο
διπλόδιπλόδιπλόδιπλό:::: νανανανα καταστείλεικαταστείλεικαταστείλεικαταστείλει τηντηντηντην ανεργίαανεργίαανεργίαανεργία,,,, ήήήή τουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστον νανανανα τηςτηςτηςτης
εξαλείψειεξαλείψειεξαλείψειεξαλείψει τατατατα πιοπιοπιοπιο φανεράφανεράφανεράφανερά κοινωνικάκοινωνικάκοινωνικάκοινωνικά συμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματα,,,, καικαικαικαι νανανανα
ελέγξειελέγξειελέγξειελέγξει τιςτιςτιςτις τιμέςτιμέςτιμέςτιμές ότανότανότανόταν ανέβαινανανέβαινανανέβαινανανέβαιναν πολύπολύπολύπολύ,,,, δρώνταςδρώνταςδρώνταςδρώντας μέσαμέσαμέσαμέσα σεσεσεσε
περιθώριαπεριθώριαπεριθώριαπεριθώρια εναλλακτικώνεναλλακτικώνεναλλακτικώνεναλλακτικών λύσεωνλύσεωνλύσεωνλύσεων στηστηστηστη αγοράαγοράαγοράαγορά τηςτηςτηςτης
εργασίαςεργασίαςεργασίαςεργασίας καικαικαικαι στιςστιςστιςστις τιμέςτιμέςτιμέςτιμές παραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγής............
Τα παλιά λατρευτικά έθιμα της αποδιοπομπής

ξαναγεννήθηκαν μα, αυτή τη φορά, στον κόσμο της παραγωγής
και του εμπορίου. Κι ακριβώςακριβώςακριβώςακριβώς εδώεδώεδώεδώ,,,, στοστοστοστο χώροχώροχώροχώρο αυτόαυτόαυτόαυτό τηςτηςτηςτης
καταραμένηςκαταραμένηςκαταραμένηςκαταραμένης αεργίαςαεργίαςαεργίαςαεργίας,,,, χώροχώροχώροχώρο επινόησηεπινόησηεπινόησηεπινόηση μιαςμιαςμιαςμιας κοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίας
πουπουπουπου τοτοτοτο νόμονόμονόμονόμο τηςτηςτηςτης εργασίαςεργασίαςεργασίαςεργασίας τοντοντοντον αντιμετώπισεαντιμετώπισεαντιμετώπισεαντιμετώπισε σανσανσανσαν μιαμιαμιαμια
ηθικήηθικήηθικήηθική διάστασηδιάστασηδιάστασηδιάσταση,,,, θαθαθαθα εμφανιστείεμφανιστείεμφανιστείεμφανιστεί ηηηη τρέλατρέλατρέλατρέλα καικαικαικαι θαθαθαθα
εγκατασταθείεγκατασταθείεγκατασταθείεγκατασταθεί............ Ο 19ος αιώνας θα δεχτεί, και μάλιστα θ’
απαιτήσει, να μεταβιβαστούν αποκλειστικά στους τρελούς οι
ίδιοι χώροι όπου, πριν από εκατόν πενήντα χρόνια θέλησαν να
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μαντρώσουν τους εξαθλιωμένους, τους απόκληρους, τους
άνεργους...
ΕίναιΕίναιΕίναιΕίναι ηηηη στιγμήστιγμήστιγμήστιγμή πουπουπουπου ηηηη τρέλατρέλατρέλατρέλα κάνεικάνεικάνεικάνει τηντηντηντην εμφάνισήεμφάνισήεμφάνισήεμφάνισή τηςτηςτηςτης

στονστονστονστον κοινωνικόκοινωνικόκοινωνικόκοινωνικό ορίζονταορίζονταορίζονταορίζοντα τηςτηςτηςτης φτώχειαςφτώχειαςφτώχειαςφτώχειας,,,, τηςτηςτηςτης
ανικανότηταςανικανότηταςανικανότηταςανικανότητας γιαγιαγιαγια εργασίαεργασίαεργασίαεργασία,,,, τηςτηςτηςτης απροσαρμοστικότηταςαπροσαρμοστικότηταςαπροσαρμοστικότηταςαπροσαρμοστικότητας............

Καρλ Μαρξ «Το Κεφάλαιο, Τόμος Πρώτος»:

Όσοι διώχθηκαν με τη διάλυση των φεουδαρχικών
ακολουθιών και με τη βίαιη, απότομη απαλλοτρίωση της γης
τους, το προγραμμένο αυτό προλεταριάτο σε καμιά περίπτωση
δεν μπορούσε να απορροφηθεί από τη γεννώμενη
μανυφακτούρα τόσο γρήγορα, όσο γρήγορα δημιουργήθηκε.
Από την άλλη μεριά, οιοιοιοι απότομααπότομααπότομααπότομα εκσφενδονισμένοιεκσφενδονισμένοιεκσφενδονισμένοιεκσφενδονισμένοι απόαπόαπόαπό τητητητη
συνηθισμένησυνηθισμένησυνηθισμένησυνηθισμένη τροχιάτροχιάτροχιάτροχιά τηςτηςτηςτης ζωήςζωήςζωήςζωής τουςτουςτουςτους άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι δενδενδενδεν
μπόρεσανμπόρεσανμπόρεσανμπόρεσαν νανανανα προσαρμοστούνπροσαρμοστούνπροσαρμοστούνπροσαρμοστούν εξίσουεξίσουεξίσουεξίσου απότομααπότομααπότομααπότομα στηστηστηστη
πειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχία τηςτηςτηςτης νέαςνέαςνέαςνέας κατάστασήςκατάστασήςκατάστασήςκατάστασής τουςτουςτουςτους.... Μετατράπηκαν
μαζικά σε διακονιάρηδες, ληστές, αλήτες, εν μέρει από κλίση και
στις περισσότερες περιπτώσεις από την ανάγκη των πραγμάτων.
Για αυτό στα τέλη του 15ου αιώνα και στη διάρκεια όλου του 16ου,
σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης εκδίδονται αιματηροί
νόμοι ενάντια στην αλητεία. Οι πατέρες της σημερινής
εργατικής τάξης ήταν οι πρώτοι που τιμωρήθηκαν, γιατί τους
μετέτρεψαν με τη βία σε αλήτες και πάουπερ. ΗΗΗΗ νομοθεσίανομοθεσίανομοθεσίανομοθεσία
τουςτουςτουςτους μεταχειρίζοντανμεταχειρίζοντανμεταχειρίζοντανμεταχειρίζονταν σανσανσανσαν «εθελοντές»«εθελοντές»«εθελοντές»«εθελοντές» εγκληματίεςεγκληματίεςεγκληματίεςεγκληματίες,,,,
ξεκινώνταςξεκινώνταςξεκινώνταςξεκινώντας απόαπόαπόαπό τητητητη προϋπόθεσηπροϋπόθεσηπροϋπόθεσηπροϋπόθεση πωςπωςπωςπως εξαρτιότανεξαρτιότανεξαρτιότανεξαρτιόταν απόαπόαπόαπό τηντηντηντην
καλήκαλήκαλήκαλή τουςτουςτουςτους θέλησηθέλησηθέλησηθέληση νανανανα εξακολουθούνεξακολουθούνεξακολουθούνεξακολουθούν νανανανα ζουνζουνζουνζουν στιςστιςστιςστις παλιέςπαλιέςπαλιέςπαλιές
συνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκες πουπουπουπου δενδενδενδεν υπήρχανυπήρχανυπήρχανυπήρχαν πιαπιαπιαπια....
Η νομοθεσία αυτή άρχισε από την Αγγλία επί Ερρίκου Ζ´.
Ερρίκος Η´ 1530: Στους γέρους και ανίκανους για εργασία

ζητιάνους δίνεται άδεια επαιτείας. Αντίθετα, οι σωματικά γεροί
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αλήτες μαστιγώνονται και φυλακίζονται. Σύμφωνα με το νόμο
τουςτουςτουςτους δένουνδένουνδένουνδένουν πίσωπίσωπίσωπίσω απόαπόαπόαπό έναέναέναένα κάροκάροκάροκάρο καικαικαικαι τουςτουςτουςτους μαστιγώνουνμαστιγώνουνμαστιγώνουνμαστιγώνουν
ωςωςωςως πουπουπουπου νανανανα τρέξειτρέξειτρέξειτρέξει αίμααίμααίμααίμα απόαπόαπόαπό τοτοτοτο κορμίκορμίκορμίκορμί τουςτουςτουςτους,,,, έπειταέπειταέπειταέπειτα τουςτουςτουςτους
βάζουνβάζουνβάζουνβάζουν κικικικι ορκίζονταιορκίζονταιορκίζονταιορκίζονται πωςπωςπωςπως θαθαθαθα επιστρέψουνεπιστρέψουνεπιστρέψουνεπιστρέψουν στοστοστοστο τόποτόποτόποτόπο πουπουπουπου
γεννήθηκανγεννήθηκανγεννήθηκανγεννήθηκαν ήήήή εκείεκείεκείεκεί όπουόπουόπουόπου κατοικούσανκατοικούσανκατοικούσανκατοικούσαν τατατατα τελευταίατελευταίατελευταίατελευταία τρίατρίατρίατρία
χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια γιαγιαγιαγια «να«να«να«να δουλέψουν»δουλέψουν»δουλέψουν»δουλέψουν»............ Όταν συλληφθεί κανείς για
δεύτερη φορά να αλητεύει, το μαστίγωμα επαναλαμβάνεται και
του κόβουν το μισό αυτί. ΣεΣεΣεΣε περίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωση όμωςόμωςόμωςόμως νέαςνέαςνέαςνέας
υποτροπήςυποτροπήςυποτροπήςυποτροπής χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται μεγάλοςμεγάλοςμεγάλοςμεγάλος εγκληματίαςεγκληματίαςεγκληματίαςεγκληματίας καικαικαικαι
εχθρόςεχθρόςεχθρόςεχθρός τηςτηςτηςτης κοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίας καικαικαικαι εκτελείταιεκτελείταιεκτελείταιεκτελείται....
Ερρίκος Στ´: ... ΑνΑνΑνΑν κάποιοςκάποιοςκάποιοςκάποιος αρνείταιαρνείταιαρνείταιαρνείται νανανανα εργαστείεργαστείεργαστείεργαστεί,,,, πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει

νανανανα δίνεταιδίνεταιδίνεταιδίνεται σκλάβοςσκλάβοςσκλάβοςσκλάβος στοστοστοστο πρόσωποπρόσωποπρόσωποπρόσωπο πουπουπουπου τοντοντοντον κατήγγειλεκατήγγειλεκατήγγειλεκατήγγειλε
σανσανσανσαν αργόσχολοαργόσχολοαργόσχολοαργόσχολο... Ο αφέντης έχει το δικαίωμα να τον βάζει να
κάνει οποιαδήποτε εργασία, όσο αηδιαστική κι αν είναι,
μαστιγώνοντας κι αλυσοδένοντας τον. Αν ο σκλάβος λείψει 15
μέρες, πρέπει να καταδικαστεί σε ισόβια σκλαβιά και με
πυρακτωμένο σίδερο να χαραχτεί στο μέτωπό του ή στο
μάγουλο το γράμμα «S» (το αρχικό γράμμα της αγγλικής λέξης
που σημαίνει σκλάβος), αν φύγει για τρίτη φορά εκτελείται σαν
ένοχος εσχάτης προδοσίας. ΟΟΟΟ αφέντηςαφέντηςαφέντηςαφέντης τουτουτουτου μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα τοντοντοντον
πουλήσειπουλήσειπουλήσειπουλήσει,,,, νανανανα τοντοντοντον κληροδοτήσεικληροδοτήσεικληροδοτήσεικληροδοτήσει καικαικαικαι νανανανα τοντοντοντον εκμισθώνειεκμισθώνειεκμισθώνειεκμισθώνει
σασασασα δούλοδούλοδούλοδούλο,,,, απαράλλακτααπαράλλακτααπαράλλακτααπαράλλακτα όπωςόπωςόπωςόπως καικαικαικαι κάθεκάθεκάθεκάθε άλλοάλλοάλλοάλλο κινητόκινητόκινητόκινητό
αγαθόαγαθόαγαθόαγαθό ήήήή ζώοζώοζώοζώο.... Οι σκλάβοι επίσης εκτελούνται, αν επιχειρήσουν
κάτι ενάντια στον αφέντη τους...
Νόμος της Ελισάβετ, 1572: οι ζητιάνοι που δεν έχουν άδεια

επαιτείας και είναι πάνω από 14 χρονών μαστιγώνονται σκληρά
και καυτηριάζονται στο αριστερό αφτί... ΣεΣεΣεΣε περίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωση
υποτροπήςυποτροπήςυποτροπήςυποτροπής εκτελούνταιεκτελούνταιεκτελούνταιεκτελούνται............ παρόμοιεςπαρόμοιεςπαρόμοιεςπαρόμοιες διατάξειςδιατάξειςδιατάξειςδιατάξεις περιέχειπεριέχειπεριέχειπεριέχει
οοοο νόμοςνόμοςνόμοςνόμος 18,18,18,18, κεφκεφκεφκεφ.... 13131313 τηςτηςτηςτης ΕλισάβετΕλισάβετΕλισάβετΕλισάβετ καικαικαικαι οοοο νόμοςνόμοςνόμοςνόμος τουτουτουτου 1597.1597.1597.1597.
Ιάκωβος Α´: Ένας άνθρωπος που περιπλανιέται και

ζητιανεύει θεωρείται αλήτης και μπαγαπόντης. Οι ειρηνοδίκες
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είναι εξουσιοδοτημένοι να διατάζουν τη δημόσιαδημόσιαδημόσιαδημόσια μαστίγωσήμαστίγωσήμαστίγωσήμαστίγωσή
τουτουτουτου καικαικαικαι νανανανα τοντοντοντον κλείνουνκλείνουνκλείνουνκλείνουν στηστηστηστη φυλακήφυλακήφυλακήφυλακή 6666 μήνεςμήνεςμήνεςμήνες τηντηντηντην πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη
φοράφοράφοράφορά καικαικαικαι δύοδύοδύοδύο χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια σεσεσεσε περίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωση επανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψης.... Τους
αδιόρθωτους και επικίνδυνους αλήτες πρέπει νανανανα τουςτουςτουςτους
χαράζουνχαράζουνχαράζουνχαράζουν μεμεμεμε καυτόκαυτόκαυτόκαυτό σίδεροσίδεροσίδεροσίδερο τοτοτοτο γράμμαγράμμαγράμμαγράμμα RRRR στονστονστονστον αριστερόαριστερόαριστερόαριστερό
ώμοώμοώμοώμο καικαικαικαι νανανανα τουςτουςτουςτους στέλνουνστέλνουνστέλνουνστέλνουν σεσεσεσε καταναγκαστικάκαταναγκαστικάκαταναγκαστικάκαταναγκαστικά έργαέργαέργαέργα,,,, κικικικι
αναναναν τουςτουςτουςτους ξαναπιάσουνξαναπιάσουνξαναπιάσουνξαναπιάσουν επ’επ’επ’επ’ αυτοφώρωαυτοφώρωαυτοφώρωαυτοφώρω νανανανα ζητιανεύουνζητιανεύουνζητιανεύουνζητιανεύουν νανανανα
τουςτουςτουςτους εκτελούνεκτελούνεκτελούνεκτελούν χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς οίκτοοίκτοοίκτοοίκτο............
Οι διατάξεις αυτών των νόμων ίσχυαν μέχρι τις αρχές του 18ου

αιώνα...
Παρόμοιοι νόμοι υπήρχαν και στη Γαλλία...
ΈτσιΈτσιΈτσιΈτσι οοοο αγροτικόςαγροτικόςαγροτικόςαγροτικός πληθυσμόςπληθυσμόςπληθυσμόςπληθυσμός,,,, πουπουπουπου μεμεμεμε τητητητη βίαβίαβίαβία τοντοντοντον

απαλλοτρίωσαναπαλλοτρίωσαναπαλλοτρίωσαναπαλλοτρίωσαν,,,, τοντοντοντον κυνήγησανκυνήγησανκυνήγησανκυνήγησαν καικαικαικαι τοντοντοντον μετέτρεψανμετέτρεψανμετέτρεψανμετέτρεψαν σεσεσεσε
αλήτεςαλήτεςαλήτεςαλήτες,,,, υποτάχθηκευποτάχθηκευποτάχθηκευποτάχθηκε μεμεμεμε τερατώδικουςτερατώδικουςτερατώδικουςτερατώδικους τρομοκρατικούςτρομοκρατικούςτρομοκρατικούςτρομοκρατικούς
νόμουςνόμουςνόμουςνόμους,,,, μεμεμεμε μαστιγώσειςμαστιγώσειςμαστιγώσειςμαστιγώσεις,,,, μεμεμεμε στιγματισμούςστιγματισμούςστιγματισμούςστιγματισμούς καικαικαικαι μεμεμεμε
βασανιστήριαβασανιστήριαβασανιστήριαβασανιστήρια σεσεσεσε μιαμιαμιαμια πειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχία τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια πουπουπουπου απαιτείαπαιτείαπαιτείαπαιτεί τοτοτοτο
σύστημασύστημασύστημασύστημα τηςτηςτηςτης μισθωτήςμισθωτήςμισθωτήςμισθωτής εργασίαςεργασίαςεργασίαςεργασίας............
Το φεουδαρχικό καθεστώς στο χωριό και το συντεχνιακό στις

πόλεις εμπόδιζαν το χρηματικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε με
την τοκογλυφία και με το εμπόριο να μετατραπεί σε
βιομηχανικό κεφάλαιο...
Η καινούργια μανυφακτούρα ιδρύθηκε σε παραθαλάσσια

λιμάνια εξαγωγής ή σε ορισμένα σημεία της υπαίθρου που
βρίσκονταν έξω από τον έλεγχο των παλιών πόλεων και του
συντεχνιακού καθεστώτος τους...
Η ανακάλυψη των χρυσοφόρων και ασημοφόρων περιοχών

στην Αμερική, η εξόντωση, το σκλάβωμα και το παράχωμα του
ιθαγενούς πληθυσμού στα μεταλλεία, η έναρξη της κατάκτησης
και της λεηλασίας των Ανατολικών Ινδιών, η μετατροπή της
Αφρικής σε περιφραγμένη περιοχή κυνηγιού μαύρων για το
δουλεμπόριο-χαρακτηρίζουν τη χαραυγή της κεφαλαιοκρατικής
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παραγωγής. Αυτά τα ειδυλλιακά προτσές είναι κύρια στοιχεία
της πρωταρχικής συσσώρευσης. Ακολουθεί κατά πόδας ο
εμπορικός πόλεμος των ευρωπαϊκών εθνών με θέατρο την
υδρόγειο. Ο πόλεμος αυτός αρχίζει με την αποσκίρτηση των
Κάτω Χωρών από την Ισπανία, παίρνει γιγάντιες διαστάσεις με
τον αντιγιακωμπίνικο πόλεμο της Αγγλίας, συνεχίζεται με
τέτοιες πειρατικές εκστρατείες, όπως ο πόλεμος του όπιου
ενάντια στην Κίνα κ. ο. κ.

Μισέλ Φουκώ «Η Ιστορία της Τρέλας»

Στις πρωταρχικές μορφές της η εγκάθειρξη λειτούργησε σαν
ένας κοινωνικός μηχανισμός, κι ο μηχανισμός αυτός έδρασε
πάνω σε μια πολύ πλατιά επιφάνεια, αφού ξεκινούσε από τους
στοιχειώδεις εμπορικούς διακανονισμούς κι έφτανε μέχρι το
μεγάλο αστικό όνειρο μιας πολιτείας...
Ξαναγράφοντας την ιστορία της διαδικασίας αυτής της

εξορίας, είναι σα να επιχειρούμε να μελετήσουμε την
αρχαιολογία μιας αλλοτρίωσης...

Κείμενα από τα βιβλία:

Καρλ Μαρξ «Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας,
Τόμος Πρώτος, Βιβλίο Ι, Το προτσές παραγωγής του
Κεφαλαίου». Μετάφραση Παναγιώτης Μαυρομμάτης. Εκδόσεις
Σύγχρονη Εποχή.

Μισέλ Φουκώ, «Η Ιστορία της Τρέλας», εκδόσεις Ηριδανός.
Μετάφραση από τα γαλλικά: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου.
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Συσχετισμός-επιλογή αποσπασμάτων: Χρήστος Τσαντής
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ΤοΤοΤοΤο ΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριο τηςτηςτηςτης ΒιέννηςΒιέννηςΒιέννηςΒιέννης καικαικαικαι ηηηη «αρχή«αρχή«αρχή«αρχή τηςτηςτηςτης
νομιμότητας»νομιμότητας»νομιμότητας»νομιμότητας».... ΜιαΜιαΜιαΜια επίκαιρηεπίκαιρηεπίκαιρηεπίκαιρη ανάλυσηανάλυσηανάλυσηανάλυση....

«Η«Η«Η«Η κοινωνίακοινωνίακοινωνίακοινωνία χωρίζεταιχωρίζεταιχωρίζεταιχωρίζεται σεσεσεσε δύοδύοδύοδύο τάξειςτάξειςτάξειςτάξεις,,,, σσσσ'''' αυτούςαυτούςαυτούςαυτούς πουπουπουπου
κουρεύονταικουρεύονταικουρεύονταικουρεύονται καικαικαικαι σσσσ'''' εκείνουςεκείνουςεκείνουςεκείνους πουπουπουπου κουρεύουν»κουρεύουν»κουρεύουν»κουρεύουν» είχε πει
κάποτε προφητικά ο Ταλλεϋράνδος. Ο παλιός υπουργός
εξωτερικών του Ναπολέοντα, που αργότερα μεταπήδησε στο
στρατόπεδο των φεουδαρχών, εισηγήθηκε την «αρχή της
νομιμότητας», η οποία οδήγησε στη συγκρότηση της Ιεράς
Συμμαχίας του Μέττερνιχ.
Το Συνέδριο της Βιέννης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1814 και

τελείωσε τον Ιούνη του 1815. Παλιές χρονολογίες, ξεχασμένες
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ημερομηνίες, θα πει κάποιος! Όμως η ιστορική αναδρομή σε
εκείνη τη περίοδο μπορεί να μας ωθήσει σε ορισμένα πολύ
χρήσιμα κι επίκαιρα συμπεράσματα. Για να δούμε: τοτοτοτο ΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριο
προέκυψεπροέκυψεπροέκυψεπροέκυψε ωςωςωςως αποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτηςτηςτης ήτταςήτταςήτταςήττας τουτουτουτου ΝαπολέονταΝαπολέονταΝαπολέονταΝαπολέοντα,,,,
έπειταέπειταέπειταέπειτα απόαπόαπόαπό τηντηντηντην αποτυχημένηαποτυχημένηαποτυχημένηαποτυχημένη τουτουτουτου εκστρατείαεκστρατείαεκστρατείαεκστρατεία εναντίονεναντίονεναντίονεναντίον τηςτηςτηςτης
ΤσαρικήςΤσαρικήςΤσαρικήςΤσαρικής ΡωσίαςΡωσίαςΡωσίαςΡωσίας καικαικαικαι ήρθεήρθεήρθεήρθε,,,, γιαγιαγιαγια νανανανα μοιράσειμοιράσειμοιράσειμοιράσει τοντοντοντον κόσμοκόσμοκόσμοκόσμο
στουςστουςστουςστους ισχυρούςισχυρούςισχυρούςισχυρούς.... ΑνάμεσαΑνάμεσαΑνάμεσαΑνάμεσα σταστασταστα αποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματα τηςτηςτηςτης
μοιρασιάςμοιρασιάςμοιρασιάςμοιρασιάς ήτανήτανήτανήταν ηηηη ένωσηένωσηένωσηένωση τωντωντωντων ΓερμανικώνΓερμανικώνΓερμανικώνΓερμανικών κρατιδίωνκρατιδίωνκρατιδίωνκρατιδίων μεμεμεμε
έδραέδραέδραέδρα τητητητη ΦραγκφούρτηΦραγκφούρτηΦραγκφούρτηΦραγκφούρτη....
Πίσω από τη μοιρασιά όμως, μια άλλη σκέψη πήρε

προτεραιότητα. Σκέψη που εκφράστηκε και διατυπώθηκε στο
κείμενο της απόφασης κι έμελε να καθορίσει τη στάση των
μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση που
σύντομα θα ξεσπούσε αλλά και απέναντι στα λαϊκά κινήματα που
ωρίμαζαν σε όλη τη Ευρώπη. Σκέψη που και σήμερα καθοδηγεί
την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και των υποτακτικών τους.
Στο Συνέδριο πήραν μέρος οι αντιπροσωπείες της Αγγλίας, της

Ρωσίας, της Πρωσίας, της Αυστρίας, της ηττημένης Γαλλίας, οι
βασιλιάδες της Δανίας, της Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας μαζί
με αρκετούς ακόμα Γερμανούς ηγεμόνες.
Συμμετείχαν: ο λόρδος Κάρλσρη που αντικαταστάθηκε

αργότερα από τον Ουέλλιγκτον (ο νικητής του Βατερλό) εκ
μέρους της Αγγλίας, ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Α΄ μαζί
με τον Νέσσελροντ και τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο βασιλιάς της
Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος ο Γ ΄, ο αυτοκράτορας της
Αυστρίας Μέττερνιχ, ο κόμης Ταλλεϋράνδος εκ μέρους της
Γαλλίας. Οι ηγεμόνες των μεγάλων δυνάμεων εκπροσωπούσαν
κυρίως τα συμφέροντα της μοναρχικής Ευρώπης, των μεγάλων
φεουδαρχών, που άρχιζαν να νιώθουν απειλητικά την καυτή
ανάσα της ανερχόμενης αστικής τάξης η οποία διεκδικούσε τα
ηνία στον οικονομικό και πολιτικό στίβο. Η διαπάλη αυτή
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εκφράστηκε στην Γαλλική επανάσταση του 1789 αλλά και μέσα
από τους Ναπολεόντειους πολέμους.
«ΗΗΗΗ ομάδαομάδαομάδαομάδα τηςτηςτηςτης αστικήςαστικήςαστικήςαστικής τάξηςτάξηςτάξηςτάξης πουπουπουπου κυβερνούσεκυβερνούσεκυβερνούσεκυβερνούσε καικαικαικαι

νομοθετούσενομοθετούσενομοθετούσενομοθετούσε μεμεμεμε τιςτιςτιςτις βουλέςβουλέςβουλέςβουλές,,,, είχεείχεείχεείχε άμεσοάμεσοάμεσοάμεσο συμφέρονσυμφέρονσυμφέρονσυμφέρον στηνστηνστηνστην
καταχρέωσηκαταχρέωσηκαταχρέωσηκαταχρέωση τουτουτουτου κράτουςκράτουςκράτουςκράτους.... ΤοΤοΤοΤο κρατικόκρατικόκρατικόκρατικό έλλειμαέλλειμαέλλειμαέλλειμα,,,, αυτόαυτόαυτόαυτό ήτανήτανήτανήταν
ίσαίσαίσαίσα----ίσαίσαίσαίσα τοτοτοτο καθαυτόκαθαυτόκαθαυτόκαθαυτό αντικείμενοαντικείμενοαντικείμενοαντικείμενο τηςτηςτηςτης κερδοσκοπίαςκερδοσκοπίαςκερδοσκοπίαςκερδοσκοπίας τηςτηςτηςτης
καικαικαικαι ηηηη κύριακύριακύριακύρια πηγήπηγήπηγήπηγή τουτουτουτου πλουτισμούπλουτισμούπλουτισμούπλουτισμού τηςτηςτηςτης.... ΚάθεΚάθεΚάθεΚάθε χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο κικικικι απόαπόαπόαπό
έναέναέναένα νέονέονέονέο έλλειμαέλλειμαέλλειμαέλλειμα.... ΎστεραΎστεραΎστεραΎστερα απόαπόαπόαπό κάθεκάθεκάθεκάθε 4-54-54-54-5 χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια κικικικι απόαπόαπόαπό έναέναέναένα
νέονέονέονέο δάνειοδάνειοδάνειοδάνειο.... ΚαιΚαιΚαιΚαι κάθεκάθεκάθεκάθε νέονέονέονέο δάνειοδάνειοδάνειοδάνειο πρόσφερεπρόσφερεπρόσφερεπρόσφερε στηστηστηστη
χρηματικήχρηματικήχρηματικήχρηματική αριστοκρατίααριστοκρατίααριστοκρατίααριστοκρατία μιαμιαμιαμια καινούργιακαινούργιακαινούργιακαινούργια ευκαιρίαευκαιρίαευκαιρίαευκαιρία νανανανα
κατακλέβεικατακλέβεικατακλέβεικατακλέβει τοτοτοτο κράτοςκράτοςκράτοςκράτος, πουπουπουπου κρατιότανκρατιότανκρατιότανκρατιόταν τακτικάτακτικάτακτικάτακτικά στοστοστοστο χείλοςχείλοςχείλοςχείλος
τηςτηςτηςτης χρεωκοπίαςχρεωκοπίαςχρεωκοπίαςχρεωκοπίας----καικαικαικαι πουπουπουπου ήτανήτανήτανήταν υποχρεωμένουποχρεωμένουποχρεωμένουποχρεωμένο νανανανα
διαπραγματεύεταιδιαπραγματεύεταιδιαπραγματεύεταιδιαπραγματεύεται μεμεμεμε τουςτουςτουςτους τραπεζίτεςτραπεζίτεςτραπεζίτεςτραπεζίτες κάτωκάτωκάτωκάτω απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους πιοπιοπιοπιο
δυσμενείςδυσμενείςδυσμενείςδυσμενείς όρουςόρουςόρουςόρους....
Κάθε νέο δάνειο της προσέφερε μια ακόμα ευκαιρία να

καταληστεύει με χρηματιστηριακές επιχειρήσεις το κοινό που
τοποθετούσε τα κεφάλαιά του σε κρατικά ομόλογα και που στα
μυστικά τους ήταν μπασμένες η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της
Βουλής.
Γενικά, ηηηη αστάθειααστάθειααστάθειααστάθεια στηνστηνστηνστην κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση τηςτηςτηςτης κρατικήςκρατικήςκρατικήςκρατικής

πίστηςπίστηςπίστηςπίστης καικαικαικαι ηηηη γνώσηγνώσηγνώσηγνώση τωντωντωντων κρατικώνκρατικώνκρατικώνκρατικών μυστικώνμυστικώνμυστικώνμυστικών,,,, έδινεέδινεέδινεέδινε στουςστουςστουςστους
τραπεζίτεςτραπεζίτεςτραπεζίτεςτραπεζίτες καικαικαικαι στουςστουςστουςστους συνεταίρουςσυνεταίρουςσυνεταίρουςσυνεταίρους τουςτουςτουςτους στιςστιςστιςστις ΒουλέςΒουλέςΒουλέςΒουλές καικαικαικαι
στοστοστοστο θρόνοθρόνοθρόνοθρόνο τητητητη δυνατότηταδυνατότηταδυνατότηταδυνατότητα νανανανα προκαλούνπροκαλούνπροκαλούνπροκαλούν εξαιρετικέςεξαιρετικέςεξαιρετικέςεξαιρετικές,,,,
απότομεςαπότομεςαπότομεςαπότομες διακυμάνσειςδιακυμάνσειςδιακυμάνσειςδιακυμάνσεις στηνστηνστηνστην τρέχουσατρέχουσατρέχουσατρέχουσα τιμήτιμήτιμήτιμή τωντωντωντων
κρατικώνκρατικώνκρατικώνκρατικών τίτλωντίτλωντίτλωντίτλων,,,, πουπουπουπου δενδενδενδεν μπορούσανμπορούσανμπορούσανμπορούσαν νανανανα έχουνέχουνέχουνέχουν κάθεκάθεκάθεκάθε
φοράφοράφοράφορά άλλοάλλοάλλοάλλο αποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμα παράπαράπαράπαρά τηντηντηντην καταστροφήκαταστροφήκαταστροφήκαταστροφή μιαςμιαςμιαςμιας
μάζαςμάζαςμάζαςμάζας μικρότερωνμικρότερωνμικρότερωνμικρότερων κεφαλαιούχωνκεφαλαιούχωνκεφαλαιούχωνκεφαλαιούχων καικαικαικαι τοτοτοτο μυθικάμυθικάμυθικάμυθικά γρήγορογρήγορογρήγορογρήγορο
πλουτισμόπλουτισμόπλουτισμόπλουτισμό τωντωντωντων μεγάλωνμεγάλωνμεγάλωνμεγάλων παιχτώνπαιχτώνπαιχτώνπαιχτών....
Τα τεράστια ποσά που κυλούσαν έτσι μέσα από τα χέρια του

κράτους, έδιναν επιπλέον ευκαιρίεςευκαιρίεςευκαιρίεςευκαιρίες γιαγιαγιαγια δόλιαδόλιαδόλιαδόλια συμβόλαιασυμβόλαιασυμβόλαιασυμβόλαια
προμηθειώνπρομηθειώνπρομηθειώνπρομηθειών,,,, γιαγιαγιαγια δωροδοκίεςδωροδοκίεςδωροδοκίεςδωροδοκίες,,,, καταχρήσειςκαταχρήσειςκαταχρήσειςκαταχρήσεις καικαικαικαι γιαγιαγιαγια κάθεκάθεκάθεκάθε
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λογήςλογήςλογήςλογής μπαγαποντιέςμπαγαποντιέςμπαγαποντιέςμπαγαποντιές.... ΗΗΗΗ εξαπάτησηεξαπάτησηεξαπάτησηεξαπάτηση τουτουτουτου κράτουςκράτουςκράτουςκράτους,,,, όπωςόπωςόπωςόπως
γινότανγινότανγινότανγινόταν χοντρικάχοντρικάχοντρικάχοντρικά μεμεμεμε τατατατα δάνειαδάνειαδάνειαδάνεια,,,, επαναλαμβανότανεπαναλαμβανότανεπαναλαμβανότανεπαναλαμβανόταν καικαικαικαι
λιανικάλιανικάλιανικάλιανικά σταστασταστα δημόσιαδημόσιαδημόσιαδημόσια έργαέργαέργαέργα. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Βουλή και
στην κυβέρνηση πολλαπλασιάζονταν σαν σχέσεις ανάμεσα σε
ξεχωριστές διαχειρίσεις και σε ξεχωριστούς εργολάβους»...
γράφει ο Μαρξ στο βιβλίο «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το
1840 ως το 1850» και το μελάνι μυρίζει φρέσκο ακόμα.
Η κοινωνική επανάσταση είχε μπει πλέον στο προσκήνιο της

ιστορίας και η ανερχόμενη δύναμη των εμπόρων, των
καραβοκύρηδων, των ιδιοκτητών ορυχείων, των σιδηροδρόμων,
του κάρβουνου, του σίδερου και των τραπεζών, μοιραζόταν την
εξουσία με τους τσιφλικάδες καθορίζοντας βασιλικά διατάγματα
και νόμους. Μαζί τους, αντιπολιτευόμενη τότε όμως, η
βιομηχανική αστική τάξη με τα νέα ανερχόμενα κοινωνικά
στρώματα, όπως των δικηγόρων, των γιατρών, ενώ αγρότες κι
εργάτες είχαν αποκλεισθεί εντελώς από την πολιτική εξουσία.
Την περίοδο που διεξάγεται το Συνέδριο της Βιέννης, ο

Ναπολέοντας βρίσκεται εξόριστος στη νήσο Έλβα και οι
Βουρβώνοι έχουν επανακάμψει στο Γαλλικό θρόνο, ώσπου μια
στιγμή πέφτει σαν βόμβα η είδηση ότι ο δεσμώτης του Έλβα
άφησε το τόπο εξορίας του κι αποβιβάστηκε στις Γαλλικές ακτές.
Ακολουθεί και μία νεότερη πληροφορία που ανέφερε πως τα
στρατεύματα όπου έστειλε εναντίον του ο Λουδοβίκος ΙΗ΄ όχι
μόνο δεν πολεμούν αλλά αντίθετα ακολουθούν το Ναπολέοντα.
Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η λήξη του Συνεδρίου

της Βιέννης ήρθε λίγες ημέρες μετά την ήττα του Ναπολέοντα
στο Βατερλό. Πίσω από τις μεγάλες μάχες, τις ιστορικές στιγμές
που κρίνεται η μοίρα των εθνών για λιγότερα ή περισσότερα
χρόνια κρύβονται πάντα οι συγκρούσεις μεγάλων κοινωνικών
συμφερόντων που, σαν σε θέατρο σκιών, βρίσκονται στο
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παρασκήνιο κινώντας τα νήματα, φωτίζοντας τις πράξεις
ιστορικών προσωπικοτήτων.
Ο Ναπολέοντας έδωσε ώθηση στον ελεύθερο συναγωνισμό,

επέτρεψε την αξιοποίηση της κομματιασμένης γαιοκτησίας και
των βιομηχανικών δυνάμεων της Γαλλίας, σπάζοντας τα σύνορα.
Στις χώρες που καταχτούσε τσάκιζε τους φεουδάρχες, όπου
αυτοί στέκονταν εμπόδιο στα σχέδια των Γάλλων κεφαλαιούχων
που τον υποστήριζαν.
Από αυτή τη σκοπιά δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός πως η

περίφημη «αρχή της νομιμότητας» διατυπώθηκε από τον
εκπρόσωπο της ηττημένης Γαλλίας. Ο Ταλλεϋράνδος μίλησε
ξεκάθαρα:
«Η παρουσία μου ως εκπροσώπου του βασιλέως Λουδοβίκου

ΙΗ΄ επικυρώνει επισήμως την αρχή επι της οποίας στηρίζεται
ολόκληρη η κοινωνική τάξη. ΗΗΗΗ πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη καικαικαικαι μεγαλύτερημεγαλύτερημεγαλύτερημεγαλύτερη
ανάγκηανάγκηανάγκηανάγκη τηςτηςτηςτης ΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπηςΕυρώπης είναιείναιείναιείναι ηηηη αναβίωσηαναβίωσηαναβίωσηαναβίωση τηςτηςτηςτης ιερήςιερήςιερήςιερής καικαικαικαι
απαραβίαστηςαπαραβίαστηςαπαραβίαστηςαπαραβίαστης αρχήςαρχήςαρχήςαρχής τηςτηςτηςτης νομιμότηταςνομιμότηταςνομιμότηταςνομιμότητας,,,, απόαπόαπόαπό τηντηντηντην οποίαοποίαοποίαοποία
απορρέουναπορρέουναπορρέουναπορρέουν ηηηη τάξητάξητάξητάξη καικαικαικαι ηηηη σταθερότητασταθερότητασταθερότητασταθερότητα!!!!»»»»....
Η «αρχή της νομιμότητας» που υιοθετήθηκε από τους

ηγεμόνες της Ευρώπης θα αναχθεί σε δόγμα από την Ιερά
Συμμαχία και θα αποτελέσει τη νομική και ιδεολογική βάση για
τον στραγγαλισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων κι ελευθεριών,
για την κατάπνιξη κάθε λαϊκής εξέγερσης, κάθε κοινωνικής,
εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης. Η ίδια αρχή βασιλεύει και
στις μέρες μας.
Ο Μέττερνιχ μιλώντας για την Ελληνική επανάσταση, την

χαρακτήρισε «αρχή καταλύσεως των θρόνων» και «είχαμε
καθήκον να βοηθήσουμε την Οθωμανική αυτοκρατορία αλλά
προσβάλλονταν τα θρησκευτικά μας συμφέροντα». Όμως κι ενώ
η Αυστρία μιλούσε για «ουδετερότητα» κράτησε φυλακισμένο
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη μέχρι το 1827 και βοήθησε τις κινήσεις
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της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που βρισκόταν αντιμέτωπη με
εθνικοαπελευθερωτικές εξεγέρσεις.
Η ιστορία επιφύλαξε για το λαό μας την τιμή της

αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής ιδέας της «νομιμότητας», καθώς
πρώτη η Φιλική Εταιρεία την αγνόησε, την ξεπέρασε και οι
Έλληνες επαναστάτες την έκαναν κουρελόχαρτο.
Σήμερα αναδεικνύεται και πάλι η διαχρονικά δογματική

προσήλωση των σύγχρονων τοκογλύφων στην «αρχή της
νομιμότητας» που επικαλούνται για να κηρύξουν τη
«σωφροσύνη» και την υποταγή στις αποφάσεις τους.
Τα διευθυντήρια των Βρυξελλών, που μετακόμισαν από τη

Βιέννη, μπορεί να μην οργανώνουν 8μηνες διασκέψεις με
Ρωμαϊκά όργια, ερωμένες και πόρνες όπως τα χρόνια του
Συνεδρίου της Αυστριακής πρωτεύουσας-τουλάχιστον φανερά-
παραμένουν όμως πιστοί στο δόγμα της επιβολής της τάξης, της
σταθερότητας, που σημαίνει: νανανανα κερδίζουνκερδίζουνκερδίζουνκερδίζουν αυτοίαυτοίαυτοίαυτοί πουπουπουπου
κουρεύουνκουρεύουνκουρεύουνκουρεύουν.... Ξεχνούν μόνο πως κάθε επίμονη έκκληση στο ιερό
και απαραβίαστο των συμφερόντων τους, κάθε κραυγή υποταγής,
είχε πάντα για τους εμπνευστές της-αργά ή γρήγορα-ένα
αποτέλεσμα στην ιστορία: την ανατροπή τους!
Ίσως τότε να αναφωνήσουν κι αυτοί σαν τον «αστό«αστό«αστό«αστό πουπουπουπου

φωνάζειφωνάζειφωνάζειφωνάζει δαιμονισμέναδαιμονισμέναδαιμονισμέναδαιμονισμένα στηνστηνστηνστην κοινοβουλευτικήκοινοβουλευτικήκοινοβουλευτικήκοινοβουλευτική τουτουτουτου
δημοκρατίαδημοκρατίαδημοκρατίαδημοκρατία:::: ΚαλύτεραΚαλύτεραΚαλύτεραΚαλύτερα έναέναέναένα φριχτόφριχτόφριχτόφριχτό τέλοςτέλοςτέλοςτέλος,,,, παράπαράπαράπαρά μιαμιαμιαμια
φρίκηφρίκηφρίκηφρίκη χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς τέλοςτέλοςτέλοςτέλος!!!!»»»» (Μαρξ, «Η 18η Μπρυμαίρ του
Λουδοβίκου Βοναπάρτη).

Χρήστος Τσαντής Μάρτιος 2013
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ΗΗΗΗαρρώστιααρρώστιααρρώστιααρρώστια τηςτηςτηςτης εποχήςεποχήςεποχήςεποχής μαςμαςμαςμας....
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«Δεν μπορώ να μη θυμηθώ τους γειτόνους χωρίς να με πάρουν
τα γέλια μαζί και τα κλάματα. Δεν χύνονταν τότε οι άνθρωποι
στο ίδιο καλούπι, με τη ντουζίνα, μα ο καθένας ήταν ένας κόσμος
ξεχωριστός, είχε τις δικιές του παραξενιές, αλλιώς γελούσε από
τον άλλο, αλλιώς μιλούσε, κλειδώνονταν στο σπίτι του, κρατούσε
κρυμμένες από ντροπή ή από φόβο τις πιο κρυφές επιθυμίες του,
κι οι επιθυμίες αυτές θέριευαν μέσα του και τον έπνιγαν, μα δε
μιλούσε, κι η ζωή του έπαιρνε τραγική σοβαρότητα. Κι έπειτα
ήταν η φτώχεια, και δεν έφτανε η φτώχεια, ήταν κι η περφάνια
να μην το μάθει κανένας. Και θρέφουνταν με ψωμί κι ελιές και
βρούβες, για να μπορούν να μη βγαίνουν έξω με μπαλωμένα
ρούχα. «Φτωχός είναι όποιος φοβάται τη φτώχεια, άκουσα
κάποτε ένα γείτονα να λέει. Εγώ δεν τη φοβούμαι», έγραφε ο
Νίκος Καζαντζάκης στην «ΑναφοράΑναφοράΑναφοράΑναφορά στονστονστονστον ΓκρέκοΓκρέκοΓκρέκοΓκρέκο».
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Αυτές οι σελίδες έβλεπαν το φως έπειτα από πολέμους,
κατοχές, καταστροφές. Μα και τότε ακριβώς, που
σχηματίστηκαν μέσα στο μυαλό του ποιητή, οι συνθήκες δεν
ήταν λιγότερο άγριες. Εξεγέρσεις, σφαγές, καταπίεση ήταν
μόνιμη συνοδεία των ανθρώπων στην καθημερινότητα της
εποχής του, στην Κρήτη.
Αν κανείς ψάξει, έστω στα γρήγορα, την ιστορία αυτού του

τόπου, θα διαπιστώσει πως κυριαρχεί η σύγκρουση ανάμεσα στο
δίκιο και τ’ άδικο, η μάχη ανάμεσα στο φόβο και τον σηκωμό, η
σκληρή πάλη του «δυνατού» με τον «αδύνατο». ΚιΚιΚιΚι οιοιοιοι όροιόροιόροιόροι
άλλαζανάλλαζανάλλαζανάλλαζαν καμιάκαμιάκαμιάκαμιά φοράφοράφοράφορά κικικικι οοοο «αδύνατος»«αδύνατος»«αδύνατος»«αδύνατος» θέριευεθέριευεθέριευεθέριευε κικικικι οοοο
«δυνατός»«δυνατός»«δυνατός»«δυνατός» σωριαζότανσωριαζότανσωριαζότανσωριαζόταν στηστηστηστη γηγηγηγη σανσανσανσαν έναέναέναένα τσουβάλιτσουβάλιτσουβάλιτσουβάλι μεμεμεμε
άχυραάχυραάχυραάχυρα γεμάτογεμάτογεμάτογεμάτο.... Οι άνθρωποι μάθαμε στο διάβα των χρόνων να
φτιάχνουμε, να πιστεύουμε, να προσκυνάμε, να ελπίζουμε ακόμα
και να περιμένουμε την ανάσταση από κάποια σκιάχτρα.
Σκιάχτρα που δεν τρομάζανε πλέον ούτε και τα πουλιά στους
αγρούς.
Φοβισμένος ήταν ο κατατρεγμένος της μικρασιατικής

καταστροφής. Ξένος στο τόπο του, ξένος και στην πατρίδα του.
«Έπαιρνε τις δουλειές» απ’ τους ντόπιους! Έτσι του λέγανε. Κι
όμως αυτός ο φοβισμένος, που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, αυτός
που έβλεπε τους ανθρώπους του – όσους με χίλια βάσανα και
κακουχίες κατάφεραν να γλιτώσουν το μαχαίρι – να πεθαίνουν
σε παγωμένες στοές στους δρόμους από την πείνα και τις
αρρώστιες, βρήκε τη δύναμη και πολέμησε τις κακουχίες, το
φόβο και την απανθρωπιά.
Αλήθεια είναι πως και τότε βρέθηκαν αρκετοί, πρόθυμοι να

πουλήσουν τη ψυχή τους στο διάβολο για ένα ξεροκόμματο,
ικανοί για χωσιές, εγκλήματα σε βάρος των άλλων αδύνατων
αδερφών τους μα αυτοί ήταν πάντα δακτυλοδεικτούμενοι,
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μισητοί κατακριτέοι και τούτη η αποφορά έδιωχνε τους
ανθρώπους μακριά τους.
Ύστερα πάλι, στην κατοχή, οι ίδιοι σχεδόν, στις ταγμένες

θέσεις. Ο πεινασμένος, ο φτωχός κι ο ανήμπορος, έγραφε με το
αίμα του στα βιβλία της ζωής ιστορίες λεβεντιάς κι ανταρτοσύνης,
θάρρους και ανθρωπιάς, πού για αυτές έφτασε να μιλάει με
σεβασμό ολόκληρος ο κόσμος. Ακόμα και οι ναζί – ό,τι πιο
χυδαίο γέννησε ποτέ η ανθρώπινη φύση – έμειναν έκθαμβοι από
αυτή την ανυπότακτη ψυχή. Προσπάθησαν με θηριωδίες,
σφαγές, εκτελέσεις, με την πείνα, με το φόβο, με όλα τα μέσα να
τιθασεύσουν ετούτη τη ψυχή και δεν τα κατάφεραν.
Γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης στο «ΆξιονΆξιονΆξιονΆξιον Εστί»Εστί»Εστί»Εστί»:

«Μιαν από τις ανήλιαγες μέρες εκείνου του χειμώνα, ένα
πρωί Σαββάτου, σωρός αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εζώσανε το
μικρό συνοικισμό του Λευτέρη, με τα τρύπια τενεκεδένια
παράθυρα και τ’ αυλάκια των οχετών στο δρόμο. Και φωνές
άγριες βγάνοντας, εκατεβήκανε άνθρωποι με χυμένη την όψη
στο μολύβι και τα μαλλιά ολόισα ίδιο άχερο. Προστάζοντας να
συναχτούν οι άντρες όλοι στο οικόπεδο με τις τσουκνίδες. Και
ήταν αρματωμένοι από πάνου ως κάτου, με τις μπούκες χαμηλά
στραμμένες κατά το μπουλούκι. Και μεγάλος φόβος έπιανε τα
παιδιά, επειδή τύχαινε, σχεδόν όλα, να κατέχουνε κάποιο
μυστικό στην τσέπη ή στην ψυχή τους. Αλλά άλλος τρόπος δεν
ήτανε, και χρέος την ανάγκη κάνοντας, λάβανε θέση στη γραμμή,
και οι άνθρωποι με το μολύβι στην όψη, το άχερο στα μαλλιά και
τα κοντά μαύρα ποδήματα, ξετυλίξανε γύρω τους το
συρματόπλεγμα. Και κόψανε στα δυο τα σύγνεφα, όσο που το
χιονόνερο άρχισε να πέφτει, και τα σαγόνια με κόπο κρατούσανε
τα δόντια στη θέση τους, μήπως τους φύγουν ή σπάσουνε.
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Τότε, από τ’ άλλο μέρος φάνηκε αργά βαδίζοντας να ’ρχεται.
Αυτός με το Σβησμένο Πρόσωπο, που σήκωνε το δάχτυλο κι οι
ώρες ανατρίχιαζαν στο μεγάλο ρολόι των αγγέλων. Και σε όποιον
λάχαινε να σταθεί μπροστά, ευθύς οι άλλοι τον αρπάζανε από τα
μαλλιά και τον εσούρνανε χάμου πατώντας τον. Ώσπου έφτασε
κάποτε η στιγμή να σταθεί και μπροστά στο Λευτέρη. Αλλά
κείνος δε σάλεψε. Σήκωσε μόνο αργά τα μάτια του και τα πήγε
μεμιάς τόσο μακριά – μακριά μέσα στο μέλλον του – που ο άλλος
ένιωσε το σκούντημα κι έγειρε πίσω με κίντυνο να πέσει. Και
σκυλιάζοντας, έκανε να ανασηκώσει το μαύρο του πανί, ναν του
φτύσει κατάμουτρα. Μα πάλι ο Λευτέρης δε σάλεψε.
Πάνω σε εκείνη τη στιγμή, ο Μεγάλος Ξένος, αυτός που

ακολουθούσε με τα τρία σειρήτια στο γιακά, στηρίζοντας στη
μέση τα χέρια του, κάγχασε: ορίστε, είπε, ορίστε οι άνθρωποι
που θέλουνε λέει, να αλλάξουνε την πορεία του κόσμου! Και μη
γνωρίζοντας ότι έλεγε την αλήθεια ο δυστυχής, καταπρόσωπο
τρείς φορές του κατάφερε το μαστίγιο. Αλλά τρίτη φορά ο
Λευτέρης δε σάλεψε. Τότε, τυφλός από τη λίγη πέραση που ’χε η
δύναμη στα χέρια του, ο άλλος, μη γνωρίζοντας τί πράττει,
τράβηξε το περίστροφο και του το βρόντηξε σύρριζα στο δεξί του
αυτί.
Και πολύ τρομάξανε τα παιδιά, και οι άνθρωποι με το μολύβι

στην όψη και το άχερο στα μαλλιά και τα κοντά μαύρα ποδήματα,
κέρωσαν. Επειδή πήγανε κι ήρθανε γύρω τα χαμόσπιτα, και σε
πολλές μεριές το πισσόχαρτο έπεσε και φανήκανε μακριά, πίσω
από τον ήλιο, οι γυναίκες να κλαίνε γονατιστές, πάνω σ’ ένα έρμο
οικόπεδο, γεμάτο τσουκνίδες και μαύρα πηχτά αίματα. Ενώ
σήμαινε δώδεκα ακριβώς το μεγάλο ρολόι των αγγέλων».

Δεν λύγιζε! Αυτή ήταν η αρματωσιά του Έλληνα. Δεν λύγιζε.
Στεκόταν καταντικρύ στον θάνατο, τον κοιτούσε καταπρόσωπο
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και του έβγαζε κοροϊδευτικά τη γλώσσα. Κι όμως είχε παιδιά,
εγγόνια, γυναίκα κι αδερφή, μάνα και πατέρα, όπως κι εμείς
σήμερα.
Αλήθεια είναι, και τότε βρέθηκαν κάποιοι, πρόθυμοι να

φορέσουν τις κουκούλες, να γίνουν χρήσιμοι στους ναζί και με τις
ξένες πλάτες έμειναν έπειτα και στα «πράγματα». Αυτοί
γράψανε την ιστορία της υποταγής και του δούλου το
ανάγνωσμα. ΌλοιΌλοιΌλοιΌλοι οιοιοιοι άλλοιάλλοιάλλοιάλλοι,,,, όλοιόλοιόλοιόλοι όσοιόσοιόσοιόσοι μάθανεμάθανεμάθανεμάθανε νανανανα σηκώνουνσηκώνουνσηκώνουνσηκώνουν
ψηλάψηλάψηλάψηλά τοτοτοτο κεφάλικεφάλικεφάλικεφάλι κοιτάζονταςκοιτάζονταςκοιτάζονταςκοιτάζοντας τατατατα άστραάστραάστραάστρα στονστονστονστον ουρανόουρανόουρανόουρανό,,,,
έπρεπεέπρεπεέπρεπεέπρεπε νανανανα γονατίσουνγονατίσουνγονατίσουνγονατίσουν,,,, γιαγιαγιαγια νανανανα καρπίσεικαρπίσεικαρπίσεικαρπίσει ηηηη νέανέανέανέα σποράσποράσποράσπορά.... ΗΗΗΗ
σποράσποράσποράσπορά τουτουτουτου ραγιάραγιάραγιάραγιά,,,, τουτουτουτου ΧατζηαβάτηΧατζηαβάτηΧατζηαβάτηΧατζηαβάτη τηςτηςτηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής
αυλήςαυλήςαυλήςαυλής.... ΗΗΗΗαρρώστιααρρώστιααρρώστιααρρώστια τηςτηςτηςτης εποχήςεποχήςεποχήςεποχής μαςμαςμαςμας μεταδιδότανμεταδιδότανμεταδιδότανμεταδιδόταν γρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγορα....
Από φόβο σε φόβο κι από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο. Κι ενώ

μέχρι τότε την ιστορία την έβαζε ο άνθρωπος πάνω στο άλογο
και πήγαινε καβάλα να ανταμώσει το φόβο, να μετρηθεί μαζί του,
να νικήσει ή να χάσει αλλά πάνω απ’ όλα να παλέψει και να
διεκδικήσει την λίγη σπιθαμή ζωής που αναλογεί στον καθένα
μας, άξαφνα καλόμαθε τον ηλεκτρισμό!
Όχι όμως αυτό το ρεύμα που διαπερνά το σώμα απ’ την κορφή

ως τα νύχια σαν ακούει κανείς τα λόγια του ποιητή ή
διαβάζοντας τις αράδες της φρίκης στα Μαουτχάουζεν και τα
Μπέλσεν ούτε εκείνον τον ηλεκτρισμό που γεμίζει ομορφιά τις
ψυχές αγγίζοντας τα άστρα του Λουντέμη. Όχι!
Οι ποιητές, που κάποιοι κομματάρχες, τούς βάφτισαν

«ποιητές της ήττας».. ναι, ναι! Έτσι τούς βάφτισαν οι
κομματάρχες! (κομματάρχες: είδος που ευδοκίμησε στον τόπο
μας κι έδωσε σύντομα καρπούς).
ΌτανΌτανΌτανΌταν τοτοτοτο ρεύμαρεύμαρεύμαρεύμα τηςτηςτηςτης ξιπασιάςξιπασιάςξιπασιάςξιπασιάς ακούμπησεακούμπησεακούμπησεακούμπησε τηντηντηντην

κολυμπήθρακολυμπήθρακολυμπήθρακολυμπήθρα τηςτηςτηςτης εξουσίαςεξουσίαςεξουσίαςεξουσίας,,,, εκείνοιεκείνοιεκείνοιεκείνοι προτίμησανπροτίμησανπροτίμησανπροτίμησαν νανανανα
γεμίσουνγεμίσουνγεμίσουνγεμίσουν τατατατα άδειαάδειαάδειαάδεια κιβώτιακιβώτιακιβώτιακιβώτια μεμεμεμε σωρούςσωρούςσωρούςσωρούς απόαπόαπόαπό ψέματαψέματαψέματαψέματα καικαικαικαι
συμπεριφορέςσυμπεριφορέςσυμπεριφορέςσυμπεριφορές αντάξιεςαντάξιεςαντάξιεςαντάξιες τωντωντωντων δήμιωνδήμιωνδήμιωνδήμιων,,,, πολεμώνταςπολεμώνταςπολεμώνταςπολεμώντας τατατατα
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λόγιαλόγιαλόγιαλόγια τουτουτουτου ποιητήποιητήποιητήποιητή........ «πόσες«πόσες«πόσες«πόσες φωλιέςφωλιέςφωλιέςφωλιές νερούνερούνερούνερού νανανανα συντηρήσωσυντηρήσωσυντηρήσωσυντηρήσω
μέσαμέσαμέσαμέσα στιςστιςστιςστις φλόγες»φλόγες»φλόγες»φλόγες»!!!!
ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί οιοιοιοι ίδιοιίδιοιίδιοιίδιοι ήτανεήτανεήτανεήτανε μέροςμέροςμέροςμέρος τηςτηςτηςτης φωτιάςφωτιάςφωτιάςφωτιάς.... ΚαύσιμηΚαύσιμηΚαύσιμηΚαύσιμη ύληύληύληύλη

έτοιμηέτοιμηέτοιμηέτοιμη νανανανα αρπάξειαρπάξειαρπάξειαρπάξει ήήήή καλύτερακαλύτερακαλύτερακαλύτερα νανανανα τατατατα αρπάξειαρπάξειαρπάξειαρπάξει.... Έτσι μια
«καθωσπρέπει ζωή» είχε τον διαμεσολαβητή της! Κάποιον που
θα έπρεπε να σε εκπροσωπήσει και φυσικά να σε ανταμείψει για
τις υπηρεσίες που θα προσφέρεις. ΗΗΗΗ αξίααξίααξίααξία τηςτηςτηςτης ψυχήςψυχήςψυχήςψυχής
αντικαταστάθηκεαντικαταστάθηκεαντικαταστάθηκεαντικαταστάθηκε απόαπόαπόαπό τηντηντηντην «αξία»«αξία»«αξία»«αξία» τουτουτουτου χρήματοςχρήματοςχρήματοςχρήματος....

«Ασήμαντο και χωρίς αξία φαίνεται να είναι το χρήμα και
ολοκληρωτικά επιβεβλημένο από το νόμο αλλά από τη φύση του
δε διαθέτει τίποτα και αν τεθεί εκτός κυκλοφορίας, δεν έχει
καμιά αξία και καμιά χρησιμότητα.»
(Αριστοτέλης: Πολιτικά, Βιβλίο Ι)

Ο ποιητής πέθανε. Κάποιος από αυτούς λίγο πριν φύγει, μας
μίλησε για «το πρόσωπο του τέρατος» και χτύπησε δυνατά τις
καμπάνες. Μα η αρρώστια είχε ήδη εξαπλωθεί. Όλο το
οικοδόμημα που κρατούσε τον άνθρωπο σιμά στην ιστορία του
τιναζόταν στον αέρα ταχύτατα.
«Σύγχρονο»«Σύγχρονο»«Σύγχρονο»«Σύγχρονο» έγινεέγινεέγινεέγινε τοτοτοτο νανανανα έέέέ χχχχ εεεε ιιιι ςςςς καικαικαικαι όχιόχιόχιόχι τοτοτοτο νανανανα εεεε ίίίί σσσσ αααα ιιιι....
Η παιδεία; Έγινε φροντιστήριο! Ο πολιτισμός; Εμπόρευμα! Η

πολιτική; Ασχολία νεόπλουτων! Το χρήμα; Θεός! Ο άνθρωπος;
Ζώο!
Κάποτε ο μαυραγορίτης ήταν στο στόχαστρο. Μετά έγινε της

μόδας! «Αφού το κάνουν όλοι, γιατί όχι κι εγώ;» Η μπόχα που
τους συνόδευε φορέθηκε σαν κολόνια στα σαλόνια και
προβλήθηκε μάλιστα πολύ. Γράψανε, γράψανε οι φυλλάδες.
Βιβλία πολλά που λένε τα ίδια για «τις ζωές των άλλων» και
διαφημίζουν τη δυσοσμία, μολύνοντας κάθε πτυχή της
καθημερινότητάς μας.
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Ο «νέος θεός», η ευμάρεια, το όνειρο της ατομικής ευτυχίας
που θα έρθει με το ακριβό αυτοκίνητο, αυτό που μπορεί κανείς
να επιδείξει - λες και τα όνειρα μπαίνουν σε αμάξια ! – ζητούσε
θυσίες. Μετανάστευση, αποκοπή απ’ τις ρίζες και την ιστορία,
διαζύγιο με όλες τις αξίες που κράτησαν όρθιο αυτόν τον τόπο
στις πιο μεγάλες ιστορικές καμπές. Όλα στον Καιάδα.
Ύστερα τον κάνανε και κόμμα τον Καιάδα και τον ψήφιζαν! Ω,

αιώνιε κομματάρχη! Ίδιος κι απαράλλαχτος σε κάθε εποχή.
Αλλάζεις μόνο τη φορεσιά και τα λούσα μα είσαι ίδιος. Χρόνια
μιλούσαν οι ποιητές αλλά πού; Αυτί να ακούσει, δεν υπήρχε.
Τα ντεσιμπέλ των νυχτερινών κέντρων και ο θόρυβος της

«τσαούσας» έκλειναν τα αυτιά. ΤώραΤώραΤώραΤώρα οοοο «αδύνατος»«αδύνατος»«αδύνατος»«αδύνατος» ήτανήτανήτανήταν
πραγματικάπραγματικάπραγματικάπραγματικά αδύνατοςαδύνατοςαδύνατοςαδύνατος.... ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί επέλεξεεπέλεξεεπέλεξεεπέλεξε μόνοςμόνοςμόνοςμόνος τουτουτουτου τηντηντηντην
αδυναμίααδυναμίααδυναμίααδυναμία.... Η ζωή ήταν πιο εύκολη τώρα! Θα σε ψηφίσω κι εσύ
θα μου κάνεις αυτό και το άλλο. Και τώρα; Τώρα, θα σε
τιμωρήσω!! Και θα ψηφίσω τον άλλον, για να μου κάνει! Να μου
φέρει φαγητό! Να μου βρει δουλειά! Ό,τι δουλειά και να ’ναι!
Έτσι σκέφτονταν οι δούλοι! Πάντοτε!
Μόνο που γίνανε πολλοί και θέλουνε σε τούτη την πατρίδα,

ξανά «με μισθοφόρους και πραιτοριανούς», να γίνουν οι ίδιοι
δήμιοι στη θέση του δήμιου. Μίσος και «οργή» μιας φουρνιάς
ζαλισμένης, μιας ομάδας ανθρώπων που γαλουχήθηκε στον
«πολιτισμό» της πίστας, αδίστακτοι, τέτοιοι όπως τους είχε δει
από παλιά ο ποιητής. Είπε ο Οδυσσέας Ελύτης στο «Άξιον Εστί»:

«Γύρισα«Γύρισα«Γύρισα«Γύρισα τατατατα μάτιαμάτιαμάτιαμάτια **** δάκρυαδάκρυαδάκρυαδάκρυα γιομάταγιομάταγιομάταγιομάτα
κατάκατάκατάκατά τοτοτοτο παραθύριπαραθύριπαραθύριπαραθύρι
ΚαιΚαιΚαιΚαι κοιτώνταςκοιτώνταςκοιτώνταςκοιτώντας έξωέξωέξωέξω **** καταχιονισμένακαταχιονισμένακαταχιονισμένακαταχιονισμένα
τατατατα δέντραδέντραδέντραδέντρα τωντωντωντων κοιλάδωνκοιλάδωνκοιλάδωνκοιλάδων
ΑδελφοίΑδελφοίΑδελφοίΑδελφοί μουμουμουμου,,,, είπαείπαείπαείπα **** ωςωςωςως κικικικι αυτάαυτάαυτάαυτά μιαμιαμιαμια μέραμέραμέραμέρα
κικικικι αυτάαυτάαυτάαυτά θαθαθαθα τ’τ’τ’τ’ ατιμάσουνατιμάσουνατιμάσουνατιμάσουν
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ΠροσωπιδοφόροιΠροσωπιδοφόροιΠροσωπιδοφόροιΠροσωπιδοφόροι **** μεςμεςμεςμες τοντοντοντον άλλονάλλονάλλονάλλον αιώνααιώνααιώνααιώνα
τιςτιςτιςτις θηλιέςθηλιέςθηλιέςθηλιές ετοιμάζουν»ετοιμάζουν»ετοιμάζουν»ετοιμάζουν»............

Ποιός ασχολείται μαζί του; Νέοι «ποιητές» βγήκαν στο
σκοτάδι. Κάθισαν στο ντιβάνι της εξουσίας και στάζουν χολή και
μίσος. Καταράστηκαν την ομορφιά. Έπιασαν στασίδι δίπλα
στους μασκοφορεμένους ναζί. Τούτοι είναι κι οι πιο επικίνδυνοι
ξενιστές της αρρώστιας! Οι μασκοφορεμένοι.
Ψέλνουν, ψέλνουν κάθε μέρα και γεμίζουν μίσος τους δρόμους,

τις πλατείες με σύμμαχο το νόμο και τη μαφία. Ο Φύρερ έγινε
ξανά «οδηγός» τους!! Το λένε κι έξω από τις τρύπες τους τώρα.
Μα πρώτα τον κάνανε νόμο της ζωής, το νόμο της ζούγκλας.
Λευτεριά στους ναζί, θάνατος στη ζωή! Αυτό λένε οι κραυγές των
ανθρώπων. Κι οι λύκοι σωπαίνουν ξανά μπροστά στη θηριωδία.
«Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι» κι έτσι μονάχα με λίγες

λέξεις μπορώ να μιλήσω. Για αυτό σου θυμίζω τα λόγια του
ποιητή ως ύστατη έκκληση στην ανθρωπιά, γιατί το πιστεύω.
«Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας» έχει τη δύναμη να
σταματήσει το κακό.
Αρκεί να θυμηθείς τον ποιητή:

«Εντολή«Εντολή«Εντολή«Εντολή σουσουσουσου,,,, είπεείπεείπεείπε,,,, αυτόςαυτόςαυτόςαυτός οοοο κόσμοςκόσμοςκόσμοςκόσμος
καικαικαικαι γραμμένοςγραμμένοςγραμμένοςγραμμένος μεςμεςμεςμες τατατατα σπλάχνασπλάχνασπλάχνασπλάχνα σουσουσουσου είναιείναιείναιείναι
ΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασε καικαικαικαι προσπάθησεπροσπάθησεπροσπάθησεπροσπάθησε
ΚαιΚαιΚαιΚαι πολέμησε»πολέμησε»πολέμησε»πολέμησε» είπεείπεείπεείπε
«Ο«Ο«Ο«Οκαθείςκαθείςκαθείςκαθείς καικαικαικαι τατατατα όπλαόπλαόπλαόπλα του»του»του»του» είπεείπεείπεείπε............

............ΤόσοΤόσοΤόσοΤόσο δενδενδενδεν αγγίζουναγγίζουναγγίζουναγγίζουν **** ηηηη φωτιάφωτιάφωτιάφωτιά μεμεμεμε τοτοτοτο άχτιάχτιάχτιάχτι
πουπουπουπου πένεταιπένεταιπένεταιπένεται οοοο λαόςλαόςλαόςλαός μουμουμουμου
ΤουΤουΤουΤου ΘεούΘεούΘεούΘεού τοτοτοτο στάριστάριστάριστάρι **** σταστασταστα ψηλάψηλάψηλάψηλά καμιόνιακαμιόνιακαμιόνιακαμιόνια
τοτοτοτο φόρτωσανφόρτωσανφόρτωσανφόρτωσαν καικαικαικαι πάειπάειπάειπάει
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ΜεςΜεςΜεςΜες τηντηντηντην έρμηέρμηέρμηέρμη κικικικι άδειαάδειαάδειαάδεια **** πολιτείαπολιτείαπολιτείαπολιτεία μένειμένειμένειμένει
τοτοτοτο χέριχέριχέριχέρι πουπουπουπου μονάχαμονάχαμονάχαμονάχα
ΜεΜεΜεΜε μπογιάμπογιάμπογιάμπογιά θαθαθαθα γράψειγράψειγράψειγράψει **** στουςστουςστουςστους μεγάλουςμεγάλουςμεγάλουςμεγάλους τοίχουςτοίχουςτοίχουςτοίχους
ΨΩΜΙΨΩΜΙΨΩΜΙΨΩΜΙΚΙΚΙΚΙΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ............

ΗΗΗΗ ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία τωντωντωντων «Γυμναστικοαθλητικών«Γυμναστικοαθλητικών«Γυμναστικοαθλητικών«Γυμναστικοαθλητικών
Τμημάτων»Τμημάτων»Τμημάτων»Τμημάτων» τουτουτουτου ναζιστικούναζιστικούναζιστικούναζιστικού κόμματοςκόμματοςκόμματοςκόμματος στηνστηνστηνστην
προπολεμικήπροπολεμικήπροπολεμικήπροπολεμική ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία....
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Τί ήταν, πώς δημιουργήθηκαν και αξιοποιηθήκαν από τους
Ναζί τα «Τάγματα Εφόδου;» Τί συνέβηκε τη νύχτα των «μεγάλων
μαχαιριών;» Πώς σχετίζονται όλα αυτά με τη νεοναζιστική
«Χρυσή Αυγή;» Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να
απαντήσουμε στο πλαίσιο του άρθρου.

ΙστορίαΙστορίαΙστορίαΙστορία τηςτηςτηςτης ίδρυσήςίδρυσήςίδρυσήςίδρυσής τουςτουςτουςτους κικικικι οοοο ΕρνστΕρνστΕρνστΕρνστ ΡαίμΡαίμΡαίμΡαίμ

Δημιουργός των «Ταγμάτων Εφόδου» υπήρξε ο ίδιος ο Χίτλερ
με στόχο την βίαιη κατάπνιξη της συνδικαλιστικής δράσης και το
τσάκισμα της αριστεράς στη Γερμανία, η οποία έμπαινε εμπόδιο
στα σχέδια των Ναζί για την κατάληψη της εξουσίας. Παράλληλα
έπαιζαν το ρόλο ιδιωτικού στρατού του Αδόλφου, μέσο για το
ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο εσωτερικό του φασιστικού
κόμματος κι εργαλείο που μπορούσε να αξιοποιηθεί σε
οποιαδήποτε προβοκάτσια, χωρίς να εκτεθεί το επίσημο κράτος.
Ακόμη και Γερμανοί στρατηγοί, έλεγαν το 1933 ότι δεν μπορούν να
δεχτούν τη διείσδυση των «Ταγμάτων Εφόδου» στο στρατό «γιατί
αποτελούνται από καταχραστές, αλκοολικούς και διεφθαρμένους».

Τον Γενάρη του 1919 ιδρύθηκε το μικρό τότε Γερμανικό
Εργατικό Κόμμα, το οποίο πέρασε γρήγορα στα χέρια του Χίτλερ.
Στήριγμά του ήταν ο Ερνστ Ραίμ, μετέπειτα αρχηγός των
«Ταγμάτων Εφόδου».

Ο 32χρονος Ραίμ ήταν απόστρατος λοχαγός του Γερμανικού
στρατού και φανατικός μοναρχικός. Ο ίδιος στα…
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απομνημονεύματα του, έγραφε ότι «πρόθεσή μου είναι να μην
ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων χρηστών ηθών» και «δεν
τρέφω καμιά φιλοδοξία να ενωθώ μαζί τους».

Ο Τζουζέπε Μάιντα, ιστορικός με δεκαετίες ερευνών γύρω από
το Ναζισμό, γράφει στο περιοδικό «Ιστορία», τεύχος 101,
Νοέμβρης 1976:

«Ο Ραίμ ήταν ομοφυλόφιλος όπως και πολλοί άλλοι
αξιωματούχοι των Ναζί… Στον Βερολινέζο γιατρό του, δόκτορα
Χάινστοτ δήλωσε: Και εσείς ο ίδιος μπορείτε να διαπιστώσετε ότι,
μέσα στον Εθνικοσοσιαλιστικό χώρο, υποχρεώθηκαν όλοι να
συνηθίσουν αυτή την ανόσια ιδιορρυθμία μου…

...Προμηθευτής του Ραίμ ήταν ο υπάλληλος Πέτερ
Γκράννινγκερ, παλιός αγαπημένος σύντροφός του, ο οποίος είχε
τακτοποιηθεί στο γραφείο πληροφοριών των «ταγμάτων εφόδου».
ΜεΜεΜεΜε αμοιβήαμοιβήαμοιβήαμοιβή 200200200200 μάρκαμάρκαμάρκαμάρκα τοτοτοτο μήναμήναμήναμήνα αναζητούσεαναζητούσεαναζητούσεαναζητούσε νεαρούςνεαρούςνεαρούςνεαρούς
«φίλους»«φίλους»«φίλους»«φίλους» γιαγιαγιαγια τοντοντοντον αρχηγόαρχηγόαρχηγόαρχηγό τουτουτουτου,,,, ενεδρεύονταςενεδρεύονταςενεδρεύονταςενεδρεύοντας μπροστάμπροστάμπροστάμπροστά στοστοστοστο
τεχνικότεχνικότεχνικότεχνικό ινστιτούτοινστιτούτοινστιτούτοινστιτούτο «Γκιζέλα»«Γκιζέλα»«Γκιζέλα»«Γκιζέλα» τουτουτουτου ΜονάχουΜονάχουΜονάχουΜονάχου.... ΤαΤαΤαΤα θύματαθύματαθύματαθύματα,,,,
φοιτητέςφοιτητέςφοιτητέςφοιτητές καικαικαικαι μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές,,,, ανέρχοντανανέρχοντανανέρχοντανανέρχονταν συνολικάσυνολικάσυνολικάσυνολικά σεσεσεσε 11111111!

ΓυμναστικήΓυμναστικήΓυμναστικήΓυμναστική!!!!!!!!

Η επαναστατική φλόγα που έκαιγε και στη Γερμανία εκείνη
την περίοδο, δεν είχε σβήσει παρά τις στυγερές δολοφονίες της
Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λήμπκνεχτ. Οι διαδηλώσεις, οι
εργατικές και κοινωνικές διεκδικήσεις ήταν στην ημερήσια
διάταξη και το φως της νεαρής Οκτωβριανής Επανάστασης είναι
ακόμη πολύ ισχυρό.

Το 1920 ο Ραίμ γυρίζει στο στράτευμα αναλαμβάνοντας την
ευθύνη του εξοπλισμού της Βαυαρικής εθνοφρουράς, που είχε
δημιουργηθεί με σκοπό το τσάκισμα της αριστεράς. ΠαράλληλαΠαράλληλαΠαράλληλαΠαράλληλα,,,,
μέσωμέσωμέσωμέσω καικαικαικαι τωντωντωντων επαφώνεπαφώνεπαφώνεπαφών τουτουτουτου μεμεμεμε τητητητη στρατιωτικήστρατιωτικήστρατιωτικήστρατιωτική ιεραρχίαιεραρχίαιεραρχίαιεραρχία καικαικαικαι
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μεμεμεμε τηντηντηντην αστυνομίααστυνομίααστυνομίααστυνομία παίζειπαίζειπαίζειπαίζει τοτοτοτο ρόλορόλορόλορόλο τουτουτουτου ενδιαμέσουενδιαμέσουενδιαμέσουενδιαμέσου στηστηστηστη
δημιουργίαςδημιουργίαςδημιουργίαςδημιουργίας τηςτηςτηςτης σχέσηςσχέσηςσχέσηςσχέσης,,,, ΧίτλερΧίτλερΧίτλερΧίτλερ----ΣτρατούΣτρατούΣτρατούΣτρατού----ΑστυνομίαςΑστυνομίαςΑστυνομίαςΑστυνομίας----
ΒαυαρικήςΒαυαρικήςΒαυαρικήςΒαυαρικής κυβέρνησηςκυβέρνησηςκυβέρνησηςκυβέρνησης.... Ο Ραίμ προβιβάζεται σε ταγματάρχη
και πλέον συμμετέχει σε πραξικοπήματα, τα οποία όμως
αποκαλύπτονται και αποτυγχάνουν.

ΤηνΤηνΤηνΤην ίδιαίδιαίδιαίδια περίοδοπερίοδοπερίοδοπερίοδο οοοο ΧίτλερΧίτλερΧίτλερΧίτλερ έχειέχειέχειέχει ιδρύσειιδρύσειιδρύσειιδρύσει τατατατα «τάγματα«τάγματα«τάγματα«τάγματα
εφόδου»εφόδου»εφόδου»εφόδου»,,,, έμμισθεςέμμισθεςέμμισθεςέμμισθες συμμορίεςσυμμορίεςσυμμορίεςσυμμορίες τιςτιςτιςτις οποίεςοποίεςοποίεςοποίες χρησιμοποιείχρησιμοποιείχρησιμοποιείχρησιμοποιεί σεσεσεσε
διαδηλώσειςδιαδηλώσειςδιαδηλώσειςδιαδηλώσεις καικαικαικαι αντισυγκεντρώσειςαντισυγκεντρώσειςαντισυγκεντρώσειςαντισυγκεντρώσεις πουπουπουπου καταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουν σεσεσεσε
τραμπουκισμούςτραμπουκισμούςτραμπουκισμούςτραμπουκισμούς καικαικαικαι δολοφονίεςδολοφονίεςδολοφονίεςδολοφονίες εργαζομένωνεργαζομένωνεργαζομένωνεργαζομένων.... Επικεφαλής
είχε τοποθετήσει τον Εμίλ Μωρίς, πρώην κατάδικο για
καταχρήσεις κι αργότερα οδηγό του Αδόλφου.

ΟΟΟΟ ΡαίμΡαίμΡαίμΡαίμ προμηθεύειπρομηθεύειπρομηθεύειπρομηθεύει απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις στρατιωτικέςστρατιωτικέςστρατιωτικέςστρατιωτικές αποθήκεςαποθήκεςαποθήκεςαποθήκες τιςτιςτιςτις
ορδέςορδέςορδέςορδές τωντωντωντων ακροδεξιώνακροδεξιώνακροδεξιώνακροδεξιών τραμπούκων και παίζει το ρόλο
συντονιστή των ομάδων της ακροδεξιάς με το στράτευμα και την
αστυνομία, στην προσπάθεια να τσακιστεί η λαϊκή αντίσταση. Η
δράση αυτών των ομάδων γίνεται τόσο ακραία που ακόμα και η
κεντρική γερμανική κυβέρνηση θα αναγκαστεί, τυπικά
τουλάχιστον, να θέσει ορισμένα νομικά εμπόδια για τη δράση τους.
Ταυτόχρονα «εγκαλείται» ο Ραίμ και άλλοι αξιωματικοί της
Ράιχσβερ (η ονομασία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων) για
την χωρίς προσχήματα ενίσχυση που παρέχουν στους μπράβους
της ακροδεξιάς.

ΤοΤοΤοΤο ΝοέμβριοΝοέμβριοΝοέμβριοΝοέμβριο τουτουτουτου 1921192119211921 οοοο ΧίτλερΧίτλερΧίτλερΧίτλερ αναθέτειαναθέτειαναθέτειαναθέτει στονστονστονστον ΡαίμΡαίμΡαίμΡαίμ τηντηντηντην
ευθύνηευθύνηευθύνηευθύνη τουτουτουτου επιτελείουεπιτελείουεπιτελείουεπιτελείου τωντωντωντων «ταγμάτων«ταγμάτων«ταγμάτων«ταγμάτων εφόδου»εφόδου»εφόδου»εφόδου» πουπουπουπου έχουνέχουνέχουνέχουν
πλέονπλέονπλέονπλέον μεταμφιεστείμεταμφιεστείμεταμφιεστείμεταμφιεστεί σεσεσεσε «γυμναστικο«γυμναστικο«γυμναστικο«γυμναστικο----αθλητικάαθλητικάαθλητικάαθλητικά
τμήματα»τμήματα»τμήματα»τμήματα»(!!),(!!),(!!),(!!), γιαγιαγιαγια νανανανα ξεπεράσουνξεπεράσουνξεπεράσουνξεπεράσουν τιςτιςτιςτις νομικέςνομικέςνομικέςνομικές δυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίες....

Ανάμεσα στους σκοπούς που αναφέρονται σε διακήρυξη αυτών
των «αθλητικών (!!) τμημάτων», που στην πραγματικότητα
δρούσαν ως συμμορίες δολοφόνων με αυτό το καμουφλάζ, ήταν:
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«Να«Να«Να«Να συγκροτηθούνσυγκροτηθούνσυγκροτηθούνσυγκροτηθούν τατατατα νεαράνεαράνεαράνεαρά μέλημέλημέλημέλη σεσεσεσε μιαμιαμιαμια ισχυρήισχυρήισχυρήισχυρή
οργάνωσηοργάνωσηοργάνωσηοργάνωση,,,, ηηηη οποίαοποίαοποίαοποία θαθαθαθα αξιοποιήσειαξιοποιήσειαξιοποιήσειαξιοποιήσει τητητητη δραστηριότητάδραστηριότητάδραστηριότητάδραστηριότητά τηςτηςτηςτης
ωςωςωςως δύναμηδύναμηδύναμηδύναμη κρούσηςκρούσηςκρούσηςκρούσης,,,, στηστηστηστη διάθεσηδιάθεσηδιάθεσηδιάθεση τηςτηςτηςτης Κίνησης»Κίνησης»Κίνησης»Κίνησης»....

Σύντομα τα… γυμναστικά τμήματα μετονομάστηκαν σε
«Sturmabteilyng», δηλαδή σε «Τάγματα Εφόδου» και
ξαναβγήκανξαναβγήκανξαναβγήκανξαναβγήκαν στουςστουςστουςστους δρόμουςδρόμουςδρόμουςδρόμους μεμεμεμε τιςτιςτιςτις χαρακτηριστικέςχαρακτηριστικέςχαρακτηριστικέςχαρακτηριστικές
ομοιόμορφεςομοιόμορφεςομοιόμορφεςομοιόμορφες μαύρεςμαύρεςμαύρεςμαύρες στολέςστολέςστολέςστολές μεμεμεμε τοντοντοντον αγκυλωτόαγκυλωτόαγκυλωτόαγκυλωτό σταυρόσταυρόσταυρόσταυρό καικαικαικαι
τουςτουςτουςτους στρατιωτικούςστρατιωτικούςστρατιωτικούςστρατιωτικούς σχηματισμούςσχηματισμούςσχηματισμούςσχηματισμούς κικικικι άρχισανάρχισανάρχισανάρχισαν νανανανα
συγκρούονταισυγκρούονταισυγκρούονταισυγκρούονται μεμεμεμε απεργούςαπεργούςαπεργούςαπεργούς,,,, διαδηλωτέςδιαδηλωτέςδιαδηλωτέςδιαδηλωτές καικαικαικαι
αντιφρονούντεςαντιφρονούντεςαντιφρονούντεςαντιφρονούντες.... Τον Απρίλη του 1923 μόνο στη Βαυαρία
αριθμούν ήδη 20.000 μέλη εξοπλισμένα με τουφέκια και
πολυβόλα. Τους προμήθευαν ακόμα με κλομπ, σιδερένιες γροθιές
και βέργες, μαστίγια από καουτσούκ, μαχαίρια κ.λπ.

Στόχος του Ραίμ και των αξιωματικών του ήταν να
αποτελέσουν τα «Τάγματα Εφόδου» τον πυρήνα του νέου
γερμανικού στρατού και παράλληλα να χρησιμοποιηθούν ως
μοχλός για την βίαιη κατάληψη της εξουσίας

Το αποτυχημένο πραξικόπημα της «μπυραρίας» το 1923 έδειξε
και τις σαφείς προτιμήσεις του επίσημου γερμανικού κράτους και
της πολιτικής του ηγεσίας. Μπορεί να υπήρξαν αμφιταλαντεύσεις
και διχογνωμίες αλλά η στάση τους αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην
τρόπο που αντιμετώπισαν τους πρωταίτιους του πραξικοπήματος
της Βαυαρίας. ΛίγοιΛίγοιΛίγοιΛίγοι μήνεςμήνεςμήνεςμήνες φυλακήφυλακήφυλακήφυλακή οοοο καθέναςκαθέναςκαθέναςκαθένας κικικικι οοοο ΡαίμΡαίμΡαίμΡαίμ
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά,,,, παρότιπαρότιπαρότιπαρότι κηρύχτηκεκηρύχτηκεκηρύχτηκεκηρύχτηκε ένοχοςένοχοςένοχοςένοχος προδοσίαςπροδοσίαςπροδοσίαςπροδοσίας,,,,
αποφυλακίστηκεαποφυλακίστηκεαποφυλακίστηκεαποφυλακίστηκε τηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδια κιόλαςκιόλαςκιόλαςκιόλας μέραμέραμέραμέρα πουπουπουπου εκδόθηκεεκδόθηκεεκδόθηκεεκδόθηκε ηηηη
καταδικαστικήκαταδικαστικήκαταδικαστικήκαταδικαστική απόφασηαπόφασηαπόφασηαπόφαση!!!!

Ήταν τέτοια η διασύνδεση των μηχανισμών του κράτους, του
στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής ηγεσίας, με τις ομάδες των
Ναζί που ούτε τα προσχήματα δεν μπορούσαν πλέον να
κρατήσουν. Ο Ραίμ αναδιοργάνωσε τις συμμορίες αλλάζοντας τους
την ονομασία σε «Frontbaum» που σημαίνει «σχηματισμοί
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αντίστασης»!! Ακολούθησαν «αψιμαχίες» στο εσωτερικό του
φασιστικού κόμματος και διαφορές τακτικής-όχι ουσίας-που
οδήγησαν τον Ραίμ στην απόσυρση για 5 περίπου χρόνια. Σε αυτό
το διάστημα τα «Τάγματα Εφόδου» πρωταγωνιστούσαν σε
αναταραχές, συμπλοκές, τραμπουκισμούς και δολοφονίες σε όλη
τη χώρα. ΜάλισταΜάλισταΜάλισταΜάλιστα,,,, κάποιακάποιακάποιακάποια στιγμήστιγμήστιγμήστιγμή έκανανέκανανέκανανέκαναν κατάληψηκατάληψηκατάληψηκατάληψη στηνστηνστηνστην
έδραέδραέδραέδρα τουτουτουτου φασιστικούφασιστικούφασιστικούφασιστικού κόμματοςκόμματοςκόμματοςκόμματος στοστοστοστο ΒερολίνοΒερολίνοΒερολίνοΒερολίνο,,,,
διαμαρτυρόμενοιδιαμαρτυρόμενοιδιαμαρτυρόμενοιδιαμαρτυρόμενοι γιατίγιατίγιατίγιατί δενδενδενδεν είχανείχανείχανείχαν πληρωθείπληρωθείπληρωθείπληρωθεί τουςτουςτουςτους μισθούςμισθούςμισθούςμισθούς
τουςτουςτουςτους.... ΤότεΤότεΤότεΤότε έπαιρνανέπαιρνανέπαιρνανέπαιρναν 3333 μάρκαμάρκαμάρκαμάρκα τηντηντηντην ημέραημέραημέραημέρα....

Η τρομοκρατία ήταν αδιάκοπη από τις μέρες, ακόμα, του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Οι δολοφονίες συστηματικές. Οι
τραμπουκισμοί το ίδιο. Το καθεστώς τρόμου των έμμισθων
μπράβων που έκαναν κουμάντο στη γερμανική καθημερινότητα, σ’
ένα λαό που στέναζε κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης,
της λεηλασίας που είχε υποστεί (χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί
δικαιολογία για όσους επέλεγαν την ψήφο στους Ναζί), σε
συνδυασμό με τις αδυναμίεςαδυναμίεςαδυναμίεςαδυναμίες τηςτηςτηςτης αριστεράςαριστεράςαριστεράςαριστεράς καικαικαικαι τηντηντηντην
καθυστέρησηκαθυστέρησηκαθυστέρησηκαθυστέρηση στηνστηνστηνστην σύμπτυξησύμπτυξησύμπτυξησύμπτυξη ενιαίουενιαίουενιαίουενιαίου μετώπουμετώπουμετώπουμετώπου,,,, ικανούικανούικανούικανού νανανανα
αποτελέσειαποτελέσειαποτελέσειαποτελέσει τοτοτοτο ρεαλιστικόρεαλιστικόρεαλιστικόρεαλιστικό αντίπαλοαντίπαλοαντίπαλοαντίπαλο δέοςδέοςδέοςδέος στονστονστονστον ανερχόμενοανερχόμενοανερχόμενοανερχόμενο
φασισμόφασισμόφασισμόφασισμό, είχαν ως αποτέλεσμα το Ναζιστικό κόμμα να αυξήσει
τις δυνάμεις του στις εκλογές του 1930, παίρνοντας 6.500.000
ψήφους από 810.000 που είχε δύο μόλις χρόνια νωρίτερα.

Ο Χίτλερ κάλεσε ξανά τον Ραίμ να αναλάβει τατατατα «Τάγματα«Τάγματα«Τάγματα«Τάγματα
Εφόδου»Εφόδου»Εφόδου»Εφόδου»,,,, πουπουπουπου πλέονπλέονπλέονπλέον αριθμούσαναριθμούσαναριθμούσαναριθμούσαν 500.000500.000500.000500.000 έμμισθωνέμμισθωνέμμισθωνέμμισθων
μπράβωνμπράβωνμπράβωνμπράβων,,,, (5(5(5(5 φορέςφορέςφορέςφορές περισσότεροιπερισσότεροιπερισσότεροιπερισσότεροι απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους άνδρεςάνδρεςάνδρεςάνδρες τηςτηςτηςτης
ΡάιχσβερΡάιχσβερΡάιχσβερΡάιχσβερ)))) ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν και τα Ες-Ες με αρχηγό
τον σφαγέα Χίμμλερ. Αρχές του 1933, μόνο στο Βερολίνο, τα
«Τάγματα Εφόδου» είχαν στη διάθεσή τους πάνω από 50
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία ήταν τυπικά παράνομα!!

ΞεκαθαρίσματαΞεκαθαρίσματαΞεκαθαρίσματαΞεκαθαρίσματα λογαριασμών…λογαριασμών…λογαριασμών…λογαριασμών…
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Καλλιέργεια του φόβου, τρομοκρατία, βία και δολοφονίες με
σχέδιο. Αυτή ήταν η δουλειά τους. ΜόνοΜόνοΜόνοΜόνο στουςστουςστουςστους πρώτουςπρώτουςπρώτουςπρώτους μήνεςμήνεςμήνεςμήνες
τουτουτουτου 1933193319331933 κατεγράφησανκατεγράφησανκατεγράφησανκατεγράφησαν επίσημαεπίσημαεπίσημαεπίσημα πάνωπάνωπάνωπάνω απόαπόαπόαπό 600600600600 πολιτικέςπολιτικέςπολιτικέςπολιτικές
δολοφονίεςδολοφονίεςδολοφονίεςδολοφονίες πουπουπουπου έγινανέγινανέγινανέγιναν απόαπόαπόαπό τατατατα «Τάγματα«Τάγματα«Τάγματα«Τάγματα Εφόδου»Εφόδου»Εφόδου»Εφόδου»,,,, ενώενώενώενώ
παράλληλαπαράλληλαπαράλληλαπαράλληλα είχανείχανείχανείχαν ανοίξειανοίξειανοίξειανοίξει στρατόπεδαστρατόπεδαστρατόπεδαστρατόπεδα εξορίαςεξορίαςεξορίαςεξορίας,,,, τατατατα γνωστάγνωστάγνωστάγνωστά
«στρατόπεδα«στρατόπεδα«στρατόπεδα«στρατόπεδα συγκέντρωσης»συγκέντρωσης»συγκέντρωσης»συγκέντρωσης» όπουόπουόπουόπου κρατούντανκρατούντανκρατούντανκρατούνταν
παράνομαπαράνομαπαράνομαπαράνομα(!!)(!!)(!!)(!!) πάνωπάνωπάνωπάνω απόαπόαπόαπό 100.000100.000100.000100.000 άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι.... ΚιΚιΚιΚι όλαόλαόλαόλα αυτάαυτάαυτάαυτά
μόλιςμόλιςμόλιςμόλις τοτοτοτο 1933.1933.1933.1933.

Με την κατάληψη της εξουσίας τον Γενάρη του 1933 από το
Ναζιστικό κόμμα, με την συμφωνία ισχυρών επιχειρηματικών
κύκλων και της πολιτικής ηγεσίας, δυνάμωσαν και οι διαμάχες στο
εσωτερικό του φασιστικού κόμματος. Διαμάχες που αφορούσαν
την κατάληψη υπουργικών θώκων, προνομίων αλλά και τακτικής.

Η φιλοδοξία του Ραίμ (είχε τοποθετηθεί υπουργός άνευ
χαρτοφυλακίου) να αναλάβει υπουργός άμυνας, συγχωνεύοντας
τα «Τάγματα Εφόδου» και τον γερμανικό στρατό σε έναν ενιαίο
σχηματισμό με στόχο την γρήγορη προπαρασκευή και διεξαγωγή
του πολέμου εναντίον της Γαλλίας, προσέκρουε στη συμμαχία που
είχε εγκαθιδρυθεί ανάμεσα σε ανώτατους αξιωματικούς του
στρατού, στους κύκλους των μονοπωλιακών ομίλων που έλεγχαν
την οικονομική ζωή και στους αστούς πολιτικούς που στήριζαν τον
Χίτλερ, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την τόσο γρήγορη εξέλιξη των
πραγμάτων, ενώ παράλληλα θεωρούσαν τα «Τάγματα Εφόδου»,
όπλο που στρεφόταν πλέον και εναντίον τους, απειλώντας τις
θέσεις και τα δικά τους προνόμια.

Οι διαθέσεις του Ραίμ έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα σε
υπόμνημα που έστειλε στο υπουργικό συμβούλιο τον Φλεβάρη του
1934. ΟιΟιΟιΟι εσωτερικέςεσωτερικέςεσωτερικέςεσωτερικές αντιθέσειςαντιθέσειςαντιθέσειςαντιθέσεις καικαικαικαι οιοιοιοι ανταγωνισμοίανταγωνισμοίανταγωνισμοίανταγωνισμοί στοστοστοστο
εσωτερικόεσωτερικόεσωτερικόεσωτερικό τουτουτουτου φασιστικούφασιστικούφασιστικούφασιστικού κόμματοςκόμματοςκόμματοςκόμματος θαθαθαθα οξυνθούνοξυνθούνοξυνθούνοξυνθούν μεμεμεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμα τηντηντηντην βίαιηβίαιηβίαιηβίαιη διάλυσηδιάλυσηδιάλυσηδιάλυση τωντωντωντων «Ταγμάτων«Ταγμάτων«Ταγμάτων«Ταγμάτων εφόδου»εφόδου»εφόδου»εφόδου»
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καικαικαικαι τητητητη σφαγήσφαγήσφαγήσφαγή πουπουπουπου ακολούθησεακολούθησεακολούθησεακολούθησε.... Τη νύχτα της 30ης Ιουνίου του
1934 εξαπολύθηκε δολοφονικό πογκρόμ σε βάρος των
«πρωτοπαλίκαρων» του Ραίμ και των συμμοριών των «Ταγμάτων
Εφόδου», από τη νέα ανερχόμενη συμμορία δολοφόνων που έμελε
να ματοκυλίσει ολόκληρο τον κόσμο, τα Ες-Ες. Πάνω από χίλιοι
πιάστηκαν κι εκτελέστηκαν, ενώ ο αρχηγός τους Ε. Ραίμ
φυλακίστηκε και σύντομα θανατώθηκε. ΕκείνηΕκείνηΕκείνηΕκείνη ηηηη νύχτανύχτανύχτανύχτα έμεινεέμεινεέμεινεέμεινε
στηνστηνστηνστην ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία μεμεμεμε τοτοτοτο όνομαόνομαόνομαόνομα «Η«Η«Η«Η νύχτανύχτανύχτανύχτα τωντωντωντων μεγάλωνμεγάλωνμεγάλωνμεγάλων
μαχαιριών»μαχαιριών»μαχαιριών»μαχαιριών»,,,, καθώςκαθώςκαθώςκαθώς οιοιοιοι στίχοιστίχοιστίχοιστίχοι κάποιουκάποιουκάποιουκάποιου ύμνουύμνουύμνουύμνου τωντωντωντων
«Ταγμάτων«Ταγμάτων«Ταγμάτων«Ταγμάτων εφόδου»εφόδου»εφόδου»εφόδου» έλεγανέλεγανέλεγανέλεγαν:::: ««««ΘαΘαΘαΘα ακονίσουμεακονίσουμεακονίσουμεακονίσουμε τατατατα μεγάλαμεγάλαμεγάλαμεγάλα
μαςμαςμαςμας μαχαίριαμαχαίριαμαχαίριαμαχαίρια////στιςστιςστιςστις πέτρεςπέτρεςπέτρεςπέτρες τωντωντωντων πεζοδρομίωνπεζοδρομίωνπεζοδρομίωνπεζοδρομίων////θαθαθαθα
κρεμάσουμεκρεμάσουμεκρεμάσουμεκρεμάσουμε τοτοτοτο γουρούνιγουρούνιγουρούνιγουρούνι στηστηστηστη συναγωγήσυναγωγήσυναγωγήσυναγωγή////καικαικαικαι θαθαθαθα
εξαπολύσουμεεξαπολύσουμεεξαπολύσουμεεξαπολύσουμε βόμβεςβόμβεςβόμβεςβόμβες στιςστιςστιςστις εκκλησίες…»εκκλησίες…»εκκλησίες…»εκκλησίες…»!!!!

Δεν είδατε ακόμα καμία ομοιότητα;
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ΝτοκουμένταΝτοκουμένταΝτοκουμένταΝτοκουμέντα.... ΈναςΈναςΈναςΈνας μύθοςμύθοςμύθοςμύθος καικαικαικαι ηηηη ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία τουτουτουτου....
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«Ασφαλώς«Ασφαλώς«Ασφαλώς«Ασφαλώς δενδενδενδεν είμαστεείμαστεείμαστεείμαστε καθόλουκαθόλουκαθόλουκαθόλου ενθουσιασμένοιενθουσιασμένοιενθουσιασμένοιενθουσιασμένοι απόαπόαπόαπό
τοτοτοτο γερμανικόγερμανικόγερμανικόγερμανικό φασιστικόφασιστικόφασιστικόφασιστικό καθεστώςκαθεστώςκαθεστώςκαθεστώς.... ΑλλάΑλλάΑλλάΑλλά εδώεδώεδώεδώ δενδενδενδεν
πρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειται νανανανα θέσουμεθέσουμεθέσουμεθέσουμε υπόυπόυπόυπό κατηγορίακατηγορίακατηγορίακατηγορία αυτόναυτόναυτόναυτόν τοτοτοτο φασισμόφασισμόφασισμόφασισμό
γιαγιαγιαγια τοντοντοντον σημαντικόσημαντικόσημαντικόσημαντικό λόγολόγολόγολόγο ότιότιότιότι στηνστηνστηνστην ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία λόγουλόγουλόγουλόγου χάρινχάρινχάρινχάριν,,,, δενδενδενδεν
εμπόδισεεμπόδισεεμπόδισεεμπόδισε τηντηντηντην ΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετική ΈνωσηΈνωσηΈνωσηΈνωση νανανανα αποκαταστήσειαποκαταστήσειαποκαταστήσειαποκαταστήσει μεμεμεμε
αυτήναυτήναυτήναυτήν τητητητη χώραχώραχώραχώρα εξαίρετεςεξαίρετεςεξαίρετεςεξαίρετες σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις!!!!»»»»....
ΑπόΑπόΑπόΑπό ομιλίαομιλίαομιλίαομιλία τουτουτουτου ΣτάλινΣτάλινΣτάλινΣτάλιν τοτοτοτο 1934193419341934 στοστοστοστο 17171717οοοο ΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριοΣυνέδριο τουτουτουτου

ΚΚΚΚ....ΚΚΚΚ....ΣΣΣΣ....ΕΕΕΕ....

Η «μυθολογία» λέει πως ο Στάλιν ήταν ο καθοδηγητής της
νίκης ενάντια στο φασισμό, ο διορατικός ηγέτης που
εμπνεύστηκε το σύμφωνο «μη-επίθεσης» με τον Χίτλερ
εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο χρόνο για την αναγκαία
πολεμική προετοιμασία της ΕΣΣΔ, ο στυλοβάτης των επιτυχιών
του σοσιαλισμού και πολλά άλλα, τέτοιου επιπέδου. Τελευταία
προστέθηκαν και πιο «ατράνταχτα επιχειρήματα» τα οποία
καθαγιάζουν τις σφαγές των εσωκομματικών αντιπάλων του
Ιωσήφ, στην ΕΣΣΔ αλλά και διεθνώς, με το επιχείρημα πως
«ήταν η 5η φάλαγγα των Ναζί κι έπρεπε να εξολοθρευτούν»!
«Αντιπολιτευόμενους»!Έτσι τους έλεγαν.
Ο Ιωσήφ μοιάζει θεός, σε αυτά τα γραφτά, αλάνθαστος! Ένας

«Δούναβης της σκέψης» που όλα τα έχει υπολογίσει, όλα τα έχει
σκεφτεί!
Όσοι τολμήσουν να τον κατακρίνουν ή να φέρουν στο φως

στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο δέχονται φαρμακερά
βέλη με το «ακαταμάχητο» επιχείρημα πως «είναι αιρετικοί
οπορτουνιστές, προδότες, αποστάτες, πράκτορες 007,
αντικομουνιστές» κι άλλα τέτοια σοφά, αποφεύγοντας φυσικά,
όπως ο διάολος το λιβάνι, να αντικρούσουν τις ιστορικές πηγές.
Είναι η ίδια ακριβώς αντίδραση όλων των ιερατείων που
βρέθηκαν στο διάβα της ιστορίας να χάνουν τα προνόμιά τους
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καθώς ο μύθος που σερβίριζαν για δεκαετίες, αποκαλύφθηκε.
Για να τα δούμε όμως ένα-ένα:

Η «διορατικότητα» του Στάλιν απέναντι στην φασιστική
Γερμανία.

«ΟιΟιΟιΟι ΝαζιστικέςΝαζιστικέςΝαζιστικέςΝαζιστικές ενέργειεςενέργειεςενέργειεςενέργειες εναντίονεναντίονεναντίονεναντίον τουτουτουτου
ΜπολσεβικισμούΜπολσεβικισμούΜπολσεβικισμούΜπολσεβικισμού ήτανήτανήτανήταν απλώςαπλώςαπλώςαπλώς έναέναέναένα μέσομέσομέσομέσο γιαγιαγιαγια νανανανα φτάσειφτάσειφτάσειφτάσει οοοο
ΧίτλερΧίτλερΧίτλερΧίτλερ στηνστηνστηνστην εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία. ΚαιΚαιΚαιΚαι δενδενδενδεν συνεπάγονταισυνεπάγονταισυνεπάγονταισυνεπάγονται
συγκεκριμένησυγκεκριμένησυγκεκριμένησυγκεκριμένη εχθρότηταεχθρότηταεχθρότηταεχθρότητα εναντίονεναντίονεναντίονεναντίον τηςτηςτηςτης ΣοβιετικήςΣοβιετικήςΣοβιετικήςΣοβιετικής
ΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσης ακόμαακόμαακόμαακόμα κικικικι εάνεάνεάνεάν οιοιοιοι ΓερμανοίΓερμανοίΓερμανοίΓερμανοί κομμουνιστέςκομμουνιστέςκομμουνιστέςκομμουνιστές
πληρώσουνπληρώσουνπληρώσουνπληρώσουν τοτοτοτο τίμηματίμηματίμηματίμημα!!!! ΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεται νανανανα βρούμεβρούμεβρούμεβρούμε τοντοντοντον τρόποτρόποτρόποτρόπο
νανανανα πείσουμεπείσουμεπείσουμεπείσουμε αυτόναυτόναυτόναυτόν τοντοντοντον άνθρωποάνθρωποάνθρωποάνθρωπο ((((τοντοντοντον ΧίτλερΧίτλερΧίτλερΧίτλερ),),),), πουπουπουπου ξέρειξέρειξέρειξέρει
νανανανα κάνεικάνεικάνεικάνει τουςτουςτουςτους άλλουςάλλουςάλλουςάλλους νανανανα τοντοντοντον υπακούνυπακούνυπακούνυπακούν καικαικαικαι νανανανα τοντοντοντον
σέβονταισέβονταισέβονταισέβονται καικαικαικαι στονστονστονστον οποίοοποίοοποίοοποίο άλλωστεάλλωστεάλλωστεάλλωστε μένουνμένουνμένουνμένουν πιστοίπιστοίπιστοίπιστοί καικαικαικαι ηηηη
μάζαμάζαμάζαμάζα καικαικαικαι τοτοτοτο σώμασώμασώμασώμα τωντωντωντων αξιωματικώναξιωματικώναξιωματικώναξιωματικών,,,, νανανανα αφήσειαφήσειαφήσειαφήσει ανοιχτέςανοιχτέςανοιχτέςανοιχτές
τιςτιςτιςτις πόρτεςπόρτεςπόρτεςπόρτες γιαγιαγιαγια μιαμιαμιαμια γερμανοσοβιετικήγερμανοσοβιετικήγερμανοσοβιετικήγερμανοσοβιετική συνεννόηση»συνεννόηση»συνεννόηση»συνεννόηση»....
Στάλιν στο Πολιτικό Γραφείο του Κ.Κ.Σ.Ε, 30/6/1934.
Τις έκδηλες προθέσεις του φασισμού, που ο ίδιος ο Χίτλερ είχε

διατυπώσει στο βιβλίο του «Ο Αγών μου» και που οι Γερμανοί
κομμουνιστές και αντιφασίστες τις ένιωθαν στο πετσί τους, ο
Στάλιν τις θεωρούσε επικοινωνιακά τρυκ των Ναζί στην
προσπάθειά τους να πάρουν την εξουσία!!
Υπενθυμίζουμε πως στη Γερμανία, ουσιαστικά από το 1918-

1919, έχει εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ωμής βίας και
αυταρχισμού όπου η αστυνομία κι ο στρατός χτυπούν αλύπητα
την αριστερά και τους αντιφρονούντες ενώ από το 1921, όπου
και ιδρύονται από τον Χίτλερ οι συμμορίες έμμισθων
δολοφόνων των «Ταγμάτων Εφόδου», τα πράγματα γίνονται
ακόμη χειρότερα.



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

Μόνο στους πρώτους μήνες του 1933 κατεγράφησαν επίσημα
πάνω από 600 πολιτικές δολοφονίες που έγιναν από τα
«Τάγματα Εφόδου», ενώ παράλληλα είχαν ανοίξει στρατόπεδα
εξορίας στη Γερμανία, τα γνωστά «στρατόπεδα συγκέντρωσης»,
όπου κρατούνταν παράνομα(!!) πάνω από 100.000 άνθρωποι.
Κι όλα αυτά μόλις το 1933. Αυτά τα στοιχεία φυσικά και ήταν σε
γνώση της Σοβιετικής ηγεσίας. Δεν ήταν κανένα κρατικό
μυστικό!

Περίεργες σχέσεις...

Είναι γνωστές οι σχέσεις στοργής μεγάλων οικονομικών
ομίλων της Αγγλίας και των Η.Π.Α. με τη Ναζιστική Γερμανία,
σχέσεις που δεν διαταράχτηκαν ούτε από την κήρυξη του
πολέμου. Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό κι εξηγεί εν μέρει την
επιμονή του Στάλιν να μη στρέφει το βλέμμα-αποφασιστικά-
προς τη γερμανική απειλή, είναι το γεγονός πως σταστασταστα 1934193419341934 ηηηη
ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία κατείχεκατείχεκατείχεκατείχε τηντηντηντην πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη θέσηθέσηθέσηθέση στοστοστοστο πίνακαπίνακαπίνακαπίνακα τωντωντωντων
χωρώνχωρώνχωρώνχωρών μεμεμεμε τιςτιςτιςτις οποίεςοποίεςοποίεςοποίες έκανεέκανεέκανεέκανε εξωτερικόεξωτερικόεξωτερικόεξωτερικό εμπόριοεμπόριοεμπόριοεμπόριο ηηηη ΕΕΕΕ....ΣΣΣΣ....ΣΣΣΣ....ΔΔΔΔ.,.,.,.,
ενώενώενώενώ τηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδια περίοδοπερίοδοπερίοδοπερίοδο οιοιοιοι ΝαζίΝαζίΝαζίΝαζί τηντηντηντην δανειοδοτούσανδανειοδοτούσανδανειοδοτούσανδανειοδοτούσαν μεμεμεμε έναέναέναένα
ποσόποσόποσόποσό 200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000 χρυσώνχρυσώνχρυσώνχρυσών μάρκωνμάρκωνμάρκωνμάρκων....
Ο ΜαξίμΜαξίμΜαξίμΜαξίμ ΛιτβίνωφΛιτβίνωφΛιτβίνωφΛιτβίνωφ, υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής

Ένωσης δηλώνει δημόσια στις 9/12/1934: «Εμείς«Εμείς«Εμείς«Εμείς δενδενδενδεν πάψαμεπάψαμεπάψαμεπάψαμε
ποτέποτέποτέποτέ νανανανα επιθυμούμεεπιθυμούμεεπιθυμούμεεπιθυμούμε καλέςκαλέςκαλέςκαλές σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις μεμεμεμε τητητητη ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία σεσεσεσε
όλουςόλουςόλουςόλους τουςτουςτουςτους τομείς»τομείς»τομείς»τομείς»....
Τον Δεκέμβριο του 1936 ο στρατηγός Κριβίτσκι, υπεύθυνος

του δικτύου των Σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών στην Ευρώπη
παίρνει από τη Μόσχα τη διαταγή: «Σταματήστε κάθε ενέργεια
εναντίον της Γερμανίας!». Ο στρατηγός Κριβίτσκι (1899-1941)
ήταν από τους βασικούς πυλώνες της «Διεύθυνσης
κατασκοπείας» του «Κόκκινου Στρατού». Το 1937 αυτομόλησε,



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

γράφοντας τα εξής: «Αν μπορούμε να μιλήσουμε για
γερμανόφιλο στο Κρεμλίνο, αυτός είναι ο Στάλιν. Εκείνος
εκθειάζει την συνεργασία με τη Γερμανία αμέσως μετά το
θάνατο του Λένιν. Και δεν μετέβαλε τη στάση του όταν ο Χίτλερ
κατέλαβε την εξουσία. Αντίθετα, ο θρίαμβος των Ναζιστών
ενίσχυσε την επιθυμία του να συνδεθεί πιο στενά με το
Βερολίνο».
Ο στρατηγός Κριβίτσκι δολοφονήθηκε στις Η.Π.Α. το 1941,

από πράκτορες του Στάλιν.
Ο γερμανικός στρατός καταλαμβάνει την

αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας τον Μάρτη του
1936. Ποιά είναι όμως η στάση που κρατάει ο Στάλιν εκείνη την
περίοδο της γενικής πολεμικής προπαρασκευής;
Όταν ο Χίτλερ «καθαρίζει» τα μετόπισθεν εξοντώνοντας κάθε

αντιφασίστα και μετατρέποντας την επικράτεια του Γ΄ Ράιχ σε
μία μεγάλη πολεμική βιομηχανία-αξιοποιώντας τα γεωπολιτικά
«παιχνίδια» και τις βλέψεις των Η.Π.Α., της Αγγλίας και της
Γαλλίας-η Σοβιετική Ένωση ζει το «κυνήγι μαγισσών».
Αφορμή; Η δολοφονία του Κίροφ (γραμματέα της οργάνωσης

του Λένινγκραντ), που όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν έργο
του ίδιου του Στάλιν, έδωσε το έναυσμα για τα εξής:
ΑνάμεσαΑνάμεσαΑνάμεσαΑνάμεσα σταστασταστα 1937-19381937-19381937-19381937-1938 εκτελέστηκανεκτελέστηκανεκτελέστηκανεκτελέστηκαν 98989898 απόαπόαπόαπό τατατατα 139139139139

τακτικάτακτικάτακτικάτακτικά κικικικι αναπληρωματικάαναπληρωματικάαναπληρωματικάαναπληρωματικά μέλημέλημέλημέλη τηςτηςτηςτης ΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικήςΚεντρικής
ΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπής τουτουτουτου ΠανενωσιακούΠανενωσιακούΠανενωσιακούΠανενωσιακού ΚομμουνιστικούΚομμουνιστικούΚομμουνιστικούΚομμουνιστικού
ΚόμματοςΚόμματοςΚόμματοςΚόμματος ((((ΜπολσεβίκωνΜπολσεβίκωνΜπολσεβίκωνΜπολσεβίκων),),),), δηλαδήδηλαδήδηλαδήδηλαδή τοτοτοτο 70%!70%!70%!70%! Η
συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν παλιοί κομμουνιστές με
χρόνια εξορίας στις πλάτες τους και διωγμούς από τη τσαρική
κυβέρνηση.
1108110811081108 απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους 1966196619661966 αντιπροσώπουςαντιπροσώπουςαντιπροσώπουςαντιπροσώπους τουτουτουτου 17171717ουουουου ΣυνεδρίουΣυνεδρίουΣυνεδρίουΣυνεδρίου

τουτουτουτου ΠΠΠΠ....ΚΚΚΚ....ΚΚΚΚ.(.(.(.(μπμπμπμπ.),.),.),.), πολύπολύπολύπολύ περισσότεροιπερισσότεροιπερισσότεροιπερισσότεροι απόαπόαπόαπό τουςτουςτουςτους μισούςμισούςμισούςμισούς,,,,
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συνελήφθησανσυνελήφθησανσυνελήφθησανσυνελήφθησαν καικαικαικαι διώχθηκανδιώχθηκανδιώχθηκανδιώχθηκαν μεμεμεμε βάσηβάσηβάσηβάση κατηγορίεςκατηγορίεςκατηγορίεςκατηγορίες γιαγιαγιαγια
αντεπαναστατικέςαντεπαναστατικέςαντεπαναστατικέςαντεπαναστατικές ενέργειεςενέργειεςενέργειεςενέργειες!!!!!!!!
Τα στοιχεία από την κοινωνική σύνθεση των αντιπροσώπων

του 17ου Συνεδρίου, το 1934, ήταν: 80% των αντιπροσώπων ήταν
κομματικά μέλη από την εποχή της συνωμοτικής δράσης και
60% ήταν εργάτες. Έμπειροι δηλαδή κομμουνιστές,
δοκιμασμένοι στο καμίνι της ταξικής πάλης.
Με προσωπικές εντολές του Στάλιν επιβλήθηκε η εκτροπή.

Με το διάταγμαδιάταγμαδιάταγμαδιάταγμα τηςτηςτηςτης 1111ηςηςηςης ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου τουτουτουτου 1934193419341934, οι
κατηγορούμενοι για «προπαρασκευή πράξεων τρομοκρατίας»
δεν έχουν καμία δυνατότητα αναθεώρησης της υπόθεσής τους,
ακόμηακόμηακόμηακόμη κικικικι αναναναν ανακαλέσουνανακαλέσουνανακαλέσουνανακαλέσουν τιςτιςτιςτις «ομολογίες«ομολογίες«ομολογίες«ομολογίες τους»τους»τους»τους»!
Είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπων που

δολοφονήθηκαν όπως του Έιχε, αναπληρωματικού μέλους του
Π.Γ. και μέλος του Κόμματος από το 1905, πιάστηκε τον Απρίλη
του 1938.
ΗΗΗΗ έγκρισηέγκρισηέγκρισηέγκριση τουτουτουτου εισαγγελέαεισαγγελέαεισαγγελέαεισαγγελέα γιαγιαγιαγια τητητητη σύλληψήσύλληψήσύλληψήσύλληψή τουτουτουτου,,,,

πάρθηκεπάρθηκεπάρθηκεπάρθηκε 15151515 μήνεςμήνεςμήνεςμήνες αργότερααργότερααργότερααργότερα! Τον υποχρέωσαν να
υπογράψει, με βασανιστήρια, ό,τι του έδιναν οι ανακριτές,
«καρφώνοντας συνεργάτες του για αντισοβιετική δράση».
Έστειλε μέσα από τη φυλακή μία επιστολή στον Στάλιν
γράφοντάς του πως:
«Δεν«Δεν«Δεν«Δεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει γιαγιαγιαγια μέναμέναμέναμένα πιοπιοπιοπιο φοβερόφοβερόφοβερόφοβερό μαρτύριομαρτύριομαρτύριομαρτύριο απόαπόαπόαπό τοτοτοτο νανανανα

βρίσκομαιβρίσκομαιβρίσκομαιβρίσκομαι κλεισμένοςκλεισμένοςκλεισμένοςκλεισμένος στιςστιςστιςστις φυλακέςφυλακέςφυλακέςφυλακές τουτουτουτου καθεστώτοςκαθεστώτοςκαθεστώτοςκαθεστώτος γιαγιαγιαγια
τοτοτοτο οποίοοποίοοποίοοποίο αγωνίστηκααγωνίστηκααγωνίστηκααγωνίστηκα σ’σ’σ’σ’ όληόληόληόλη μουμουμουμου τητητητη ζωή»ζωή»ζωή»ζωή»....
Στη δίκη-παρωδία που ακολούθησε στις 2/2/1940 ο Έιχε

αρνήθηκε την ενοχή του λέγοντας:
«Σε όλα τα κείμενα τωντωντωντων δήθενδήθενδήθενδήθεν ομολογιώνομολογιώνομολογιώνομολογιών μουμουμουμου δεν υπάρχει

ούτε ένα γράμμα γραμμένο από μένα, εκτός από τιςτιςτιςτις
υπογραφέςυπογραφέςυπογραφέςυπογραφές πουπουπουπου μεμεμεμε υποχρέωνανυποχρέωνανυποχρέωνανυποχρέωναν διαδιαδιαδια τηςτηςτηςτης βίαςβίαςβίαςβίας νανανανα βάζωβάζωβάζωβάζω
κάτωκάτωκάτωκάτω απ’απ’απ’απ’ τοτοτοτο πρωτόκολλοπρωτόκολλοπρωτόκολλοπρωτόκολλο. Τις καταθέσεις τις έκανα υπό την
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πίεση του ανακριτή, που απόαπόαπόαπό τηντηντηντην πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη στιγμήστιγμήστιγμήστιγμή τηςτηςτηςτης
σύλληψηςσύλληψηςσύλληψηςσύλληψης μουμουμουμου μεμεμεμε υπέβαλλευπέβαλλευπέβαλλευπέβαλλε σεσεσεσε τρομεράτρομεράτρομεράτρομερά βασανιστήριαβασανιστήριαβασανιστήριαβασανιστήρια....
ΎστεραΎστεραΎστεραΎστερα απόαπόαπόαπό αυτόαυτόαυτόαυτό άρχισαάρχισαάρχισαάρχισα νανανανα γράφωγράφωγράφωγράφω κάθεκάθεκάθεκάθε λογήςλογήςλογήςλογής
ανοησίεςανοησίεςανοησίεςανοησίες.... Το βασικό για μένα είναι να πω στο δικαστήριο πως
δεν είμαι ένοχος. Δεν πήρα ποτέ μέρος σε καμία συνομωσία. Θα
πεθάνω με την ίδια πίστη στην ορθότητα της πολιτικής του
Κόμματος που είχα σε όλη μου τη ζωή».
Δύο μέρες αργότερα ο Έιχε τουφεκίστηκε. ΈπειταΈπειταΈπειταΈπειτα απόαπόαπόαπό

χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια επιβεβαιώθηκεεπιβεβαιώθηκεεπιβεβαιώθηκεεπιβεβαιώθηκε πωςπωςπωςπως ηηηη υπόθεσηυπόθεσηυπόθεσηυπόθεση ήτανήτανήτανήταν
κατασκευασμένηκατασκευασμένηκατασκευασμένηκατασκευασμένη....
Το ίδιο πάνω-κάτω ισχύει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των

δολοφονημένων μελών και στελεχών του Π.Κ.Κ. (μπ.). Μορφές
επικές, αφιερωμένες στον αγώνα ενάντια στον τσάρο, στη πάλη
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπου, έχοντας δώσει τα καλύτερά τους χρόνια για τη νίκη
της Οκτωβριανής Επανάστασης και την υπεράσπισή της. Οι
πρωταγωνιστές της επανάστασης έπεφταν χτυπημένοι από τα
δολοφονικά βόλια της μυστικής αστυνομίας του Στάλιν.
Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκανκατηγορήθηκανκατηγορήθηκανκατηγορήθηκαν όλαόλαόλαόλα τατατατα μέλημέλημέλημέλη τουτουτουτου ΠΠΠΠ....ΓΓΓΓ.... επίεπίεπίεπί

ΛένινΛένινΛένινΛένιν,,,, εκτόςεκτόςεκτόςεκτός απόαπόαπόαπό τοντοντοντον ίδιοίδιοίδιοίδιο τοντοντοντον ΣτάλινΣτάλινΣτάλινΣτάλιν!!!! Το έγκλημά τους;
Ήταν ικανοί να σκεφτούν! Κι ως γνωστόν η σκέψη αποτελεί
θανάσιμο ελάττωμα, για κάθε θιασώτη των Σταλινικών
πρακτικών.
Στην περίφημη «Μυστική Έκθεση» που διαβάστηκεδιαβάστηκεδιαβάστηκεδιαβάστηκε στους

αντιπροσώπους του 20ου Συνεδρίου του Κ.Κ.Σ.Ε. τοτοτοτο 1956195619561956, η
οποία δημοσιεύτηκεδημοσιεύτηκεδημοσιεύτηκεδημοσιεύτηκε 30303030 ολόκληραολόκληραολόκληραολόκληρα χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια αργότερααργότερααργότερααργότερα,
ανάμεσα στα άλλα, αναφέρονται τα εξής:
«Οι υποθέσεις αυτές αναθεωρούνται τώρα στο μεγαλύτερο

μέρος τους και ένας αριθμός απ’ αυτές ακυρώνονται ως
ανυπόστατες και πλαστογραφημένες. Είναι αρκετό να πούμε ότι
από το 1954 μέχρι σήμερα το Στρατιωτικό Τμήμα του Ανώτατου
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Δικαστηρίου έχει αποκαταστήσει μέχρι σήμερα 7.679 άτομα,
πολλά από τα οποία όμως αποκαταστάθηκαν μετά θάνατον.
Οι μαζικές συλλήψεις στελεχών-κομματικών, σοβιετικών,

στρατιωτικών και οικονομικών-προκάλεσαν τεράστια ζημιά στη
χώρα μας, στην υπόθεση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Οι
μαζικοί διωγμοί επηρέασαν αρνητικά την ηθικοπλαστική
ατμόσφαιρα στο Κόμμα, δημιούργησαν ένα καθεστώς
ανασφάλειας, συνέβαλαν στη εξάπλωση μιας νοσηρής
καχυποψίας, έσπειραν τη αμοιβαία δυσπιστία ανάμεσα στους
κομμουνιστές. Ενεργοποιηθήκαν κάθε λογής συκοφάντες και
καριερίστες. Οι διωγμοί συνεχίστηκαν και το 1938.»
Κι ένα ακόμη χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Πρόσφατα, μερικές μόλις μέρες πριν το Συνέδριο, καλέσαμε

στη συνεδρίαση του Προεδρείου της ΚΕ και εξετάσαμε τον
πρώηνπρώηνπρώηνπρώην ανακριτήανακριτήανακριτήανακριτή ΡόντοςΡόντοςΡόντοςΡόντος... Είναι ένας ελεεινός τύπος,
ανεγκέφαλος, ένα εντελώς εκφυλισμένο στοιχείο από ηθική
άποψη. Ένας τέτοιος τύπος αποφάσιζε για τις τύχες
διακεκριμένων κομματικών στελεχών, αποφάσιζε για την
πολιτική στα θέματα αυτά, αφού στοιχειοθετώντας τον
«εγκληματικό χαρακτήρα» των εν λόγω στελεχών, προσέφερε
τη βάση για τη συναγωγή πολιτικών εκτιμήσεων και
αποφάσεων... Στη συνεδρίαση του Προεδρείου της ΚΕ, μας είπε
τα εξής: «Μου«Μου«Μου«Μου είπανείπανείπανείπαν πωςπωςπωςπως οιοιοιοι............ είναιείναιείναιείναι εχθροίεχθροίεχθροίεχθροί τουτουτουτου λαούλαούλαούλαού κικικικι
εγώεγώεγώεγώ σανσανσανσαν ανακριτήςανακριτήςανακριτήςανακριτής πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα αποσπάσωαποσπάσωαποσπάσωαποσπάσω απ’απ’απ’απ’ αυτούςαυτούςαυτούςαυτούς τηντηντηντην
ομολογίαομολογίαομολογίαομολογία ότιότιότιότι είναιείναιείναιείναι εχθροί»εχθροί»εχθροί»εχθροί»!!!!!!!!
Ξεχνάει όμως η «Επιτροπή» να αναφέρει οτι τέτοιου τύπου

«ανεγκέφαλοι» εφάρμοζαν διατάξεις όπως η παρακάτω, που
αναφέρεται στο βιβλίο «Η ιστορία του ΚΚ της Σοβιετικής
Ένωσης» (1980), εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή»:
«Το 15ο Συνέδριο (2-19/12/1927) ψήφισε μια σοβαρή

προσθήκη στο Καταστατικό του Κόμματος: <<<<ΤαΤαΤαΤα μέλημέλημέλημέλη τουτουτουτου
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ΚόμματοςΚόμματοςΚόμματοςΚόμματος,,,, πουπουπουπου αρνούνταιαρνούνταιαρνούνταιαρνούνται νανανανα πουνπουνπουνπουν τηντηντηντην αλήθειααλήθειααλήθειααλήθεια (!!!)(!!!)(!!!)(!!!) στιςστιςστιςστις
ερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσεις τωντωντωντων ΕπιτροπώνΕπιτροπώνΕπιτροπώνΕπιτροπών ΕλέγχουΕλέγχουΕλέγχουΕλέγχου,,,, διαγράφονταιδιαγράφονταιδιαγράφονταιδιαγράφονται
αμέσωςαμέσωςαμέσωςαμέσως απόαπόαπόαπό τοτοτοτο ΚόμμαΚόμμαΚόμμαΚόμμα>>>>! Την προσθήκη αυτή την προκάλεσε
το γεγονός ότι οι αντιπολιτευόμενοι, όταν καλούνταν στα
κομματικά όργανα, αρνούνταν να καταθέσουν την αλήθεια για
την αντικομματική δράση των τροτσκιστών(!!)», αναφέρεται
στο βιβλίο.
Και λίγο παρακάτω:
«Αμέσως μετά το Συνέδριο πολλά μέλη της τροτσκιστικής-

ζηνοβιεφικής αντιπολίτευσης, που είχαν διαγραφεί από το
Κόμμα, άρχισαν να υποβάλλουν αιτήσεις, στις οποίες δήλωναν
ότι κόβουν κάθε σχέση με τον τροτσκισμό και παρακαλούν να
επανέλθουν στο Κόμμα. [Σαν τις «δηλώσεις μετάνοιας»].
Το Κόμμα παίρνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν, τις τέτοιες

δηλώσεις των αντιπολιτευόμενων τις ακολουθούσαν συνήθως
νέες αντικομματικές εκδηλώσεις τους, έβλεπε μ’ επιφύλαξη τις
αιτήσεις... Έβαζε σαν όρο τον πλήρη ιδεολογικό και οργανωτικό
αφοπλισμό τους, την κατηγορηματική κι ανοιχτή καταδίκη από
μέρους τους των αντιλήψεών τους σαν αντιλενινιστικών και την
ανάληψη από μέρους της υποχρέωσης να υπερασπίζουν τις
αποφάσεις του Κόμματος... Για όσους υπέβαλλαν αιτήσεις
καθορίστηκε εξάμηνη περίοδος δοκιμασίας.
Το Κόμμα μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και αφού

θα πείθονταν ότι η διαγωγή των πρώην αντιπολιτευόμενων
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν... τότε θα
εξέταζε το ζήτημα της επανόδου στις γραμμές του κάθε
διαγραμμένου χωριστά».
ΑνΑνΑνΑν αυτήαυτήαυτήαυτή ήτανήτανήτανήταν ηηηη τύχητύχητύχητύχη τηςτηςτηςτης «πρωτοπορίας»«πρωτοπορίας»«πρωτοπορίας»«πρωτοπορίας» τηςτηςτηςτης

ΣοβιετικήςΣοβιετικήςΣοβιετικήςΣοβιετικής κοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίας απόαπόαπόαπό τατατατα 1927192719271927 ακόμαακόμαακόμαακόμα,,,, καταλαβαίνεικαταλαβαίνεικαταλαβαίνεικαταλαβαίνει
κανείςκανείςκανείςκανείς πόσοπόσοπόσοπόσο προχώρησεπροχώρησεπροχώρησεπροχώρησε ηηηη «λοβοτομή»«λοβοτομή»«λοβοτομή»«λοβοτομή» σταστασταστα μετέπειταμετέπειταμετέπειταμετέπειτα
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χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια καικαικαικαι πωςπωςπωςπως επηρέασεεπηρέασεεπηρέασεεπηρέασε τατατατα κομμουνιστικάκομμουνιστικάκομμουνιστικάκομμουνιστικά κόμματακόμματακόμματακόμματα σεσεσεσε
όλοόλοόλοόλο τοντοντοντον κόσμοκόσμοκόσμοκόσμο....
ΟρισμέναΟρισμέναΟρισμέναΟρισμένα τατατατα επηρεάζειεπηρεάζειεπηρεάζειεπηρεάζει καικαικαικαι σήμερασήμερασήμερασήμερα πολύπολύπολύπολύ,,,, αφούαφούαφούαφού

χρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούν μεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδους βασισμένεςβασισμένεςβασισμένεςβασισμένες σ’σ’σ’σ’ αυτέςαυτέςαυτέςαυτές τιςτιςτιςτις
μεθοδολογίεςμεθοδολογίεςμεθοδολογίεςμεθοδολογίες γιαγιαγιαγια νανανανα υποτάξουνυποτάξουνυποτάξουνυποτάξουν τιςτιςτιςτις διαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικές φωνέςφωνέςφωνέςφωνές
στοστοστοστο εσωτερικόεσωτερικόεσωτερικόεσωτερικό τουςτουςτουςτους....

Αποκεφαλισμός του στρατεύματος

Οι άνθρωποι που έκαναν πράξη την Οκτωβριανή Επανάσταση
δολοφονούνταν ένας-ένας. Μα δεν ήταν μόνο τα πολιτικά
στελέχη που εξοντώθηκαν. Μαζί τους, βάδισαν προς το θάνατο,
ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών στελεχών «από λοχαγούς
και ταγματάρχες-φτάνοντας ως τις κορυφές της στρατιωτικής
ιεραρχίας συμπεριλαμβανομένου και του στρώματος των
ηγετικών στελεχών που είχαν αποκτήσει ορισμένες εμπειρίες
από τη διεξαγωγή του πολέμου στην Ισπανία και την Άπω
Ανατολή-εξοντώθηκαν με βάση συκοφαντικές κατηγορίες.»
(Από την «Μυστική Έκθεση» που διαβάστηκε στο 20ο Συνέδριο
του ΚΚΣΕ).
Η εκτέλεση της πλειοψηφίας του ηγετικού κλιμακίου του

«Κόκκινου Στρατού» αποτελούν κατά τον Eric Hobsbawm «τη
μεγαλύτερη εκκαθάριση στρατιωτικών στη σύγχρονη ιστορία».
Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά και φάνηκαν σε όλη τους την

έκταση στην πρώτη φάση της γερμανικής εισβολής-όπως θα
δούμε με στοιχεία αργότερα-με συνέπεια: βαρύ φόρο αίματος
από την πλευρά του σοβιετικού λαού και τεράστιες
καταστροφές.
Συνολικά έγιναν 9.5009.5009.5009.500 συλλήψειςσυλλήψειςσυλλήψειςσυλλήψεις αξιωματικώναξιωματικώναξιωματικώναξιωματικών απόαπόαπόαπό τηντηντηντην

μυστικήμυστικήμυστικήμυστική αστυνομίααστυνομίααστυνομίααστυνομία,,,, μόνομόνομόνομόνο ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα στοστοστοστο 1937193719371937 καικαικαικαι στοστοστοστο
1938193819381938.
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Φαίνεται επίσης-από στοιχεία-ότι ο Στάλιν έπεσε θύμα της
«οξυδέρκειάς» του! Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε ότι οι
γερμανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν καταστρώσει ένα
καλοδουλεμένο σχέδιο με το οποίο φρόντιζαν να ενοχοποιήσουν
για πράξεις δήθεν «αντισοβιετικές», μεγάλο μέρος της ηγεσίας
του «Κόκκινου Στρατού».
Γερμανοί πράκτορες, που μεταπολεμικά πέρασαν στην

υπηρεσία της CIA και των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών,
διοχέτευσαν τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτόν τον
ισχυρισμό. Η πλεκτάνη στήθηκε μέσω Γαλλίας και Σουηδίας
από όπου και «διέρρευσαν» έγγραφα του σοβιετικού στρατού
με στοιχεία που αφορούσαν την πολεμική του ετοιμότητα, τα
επιχειρησιακά του σχέδια, τα εξοπλιστικά του μέσα και άλλα.
Τα έγγραφα ήταν πλαστά. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Στάλιν

να εξοντώσει, με πρόσχημα τις δήθεν διαρροές, τους
«ενοχλητικούς αξιωματικούς» που θα μπορούσαν ίσως σε μια
πορεία, μαζί με τα πολιτικά και κομματικά στελέχη που
δολοφονήθηκαν, να δημιουργήσουν εμπόδια στην πολιτική και
την εξουσία του ή να αμφισβητήσουν τις επιλογές του.
Η «προετοιμασία» για πόλεμο λοιπόν-κατά τον Στάλιν-

απαιτούσε τη εξόντωση του 70% της ηγεσίας των μπολσεβίκων
επί Λένιν και τη δολοφονία του μεγαλύτερου ποσοστού των
αξιωματικών του «Κόκκινου Στρατού».

ΑπόΑπόΑπόΑπό τοτοτοτο 1935193519351935 έωςέωςέωςέως καικαικαικαι τοτοτοτο 1940,1940,1940,1940, 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000 μέλημέλημέλημέλη τουτουτουτου
κόμματοςκόμματοςκόμματοςκόμματος πέρασανπέρασανπέρασανπέρασαν τηντηντηντην πόρταπόρταπόρταπόρτα τηςτηςτηςτης φυλακήςφυλακήςφυλακήςφυλακής.... ΧτυπήθηκανΧτυπήθηκανΧτυπήθηκανΧτυπήθηκαν
επίσηςεπίσηςεπίσηςεπίσης άγριαάγριαάγριαάγρια οιοιοιοι μαχητέςμαχητέςμαχητέςμαχητές τωντωντωντων «Διεθνών«Διεθνών«Διεθνών«Διεθνών Ταξιαρχιών»Ταξιαρχιών»Ταξιαρχιών»Ταξιαρχιών»
μετάμετάμετάμετά απόαπόαπόαπό τηντηντηντην επιστροφήεπιστροφήεπιστροφήεπιστροφή τουςτουςτουςτους....
Κάποιοι από τους οπαδούς του στην Ελλάδα έφεραν ξανά

στην επιφάνεια τη θεωρία περί «5ης φάλαγγας των Ναζί, που
έπρεπε να εξολοθρευτεί». Το επιχείρημά όμως δεν είναι ούτε



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

καινούργιο ούτε δικό τους. Είναι η άποψη την οποία εξέφρασε ο
αμερικανός πρεσβευτής στη Μόσχα, ο κύριος Νταίηβις, που
παρακολούθησε τη δίκη του Μπουχάριν.
Ο αμερικάνος πρεσβευτής φυσικά και γνώριζε πως μαζί με τον

Μπουχάριν, για παράδειγμα, διώκοντανδιώκοντανδιώκοντανδιώκονταν ηηηη γυναίκαγυναίκαγυναίκαγυναίκα τουτουτουτου κικικικι οοοο
γιόςγιόςγιόςγιός τουτουτουτου οιοιοιοι οποίοιοποίοιοποίοιοποίοι συνελήφθησανσυνελήφθησανσυνελήφθησανσυνελήφθησαν ωςωςωςως «συγγενείς«συγγενείς«συγγενείς«συγγενείς τωντωντωντων
εχθρώνεχθρώνεχθρώνεχθρών τουτουτουτου λαούλαούλαούλαού(!!)(!!)(!!)(!!)»»»» και στάλθηκαν σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Φυσικά και γνώριζε ότι ίδια ήταν η μοίρα
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που είχαν την «ατυχία» να
είναι «συγγενείς των εχθρών του λαού».
Δεν είναι λίγο περίεργη η «ανησυχία» του αμερικανικού

παράγοντα για τα εμπόδια που έθεταν οι «αντιπολιτευόμενοι»
στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης; Δεν θα είχαν
συμφέρον να καταγγείλουν τις διώξεις και να στηρίξουν τον
Μπουχάριν για παράδειγμα ή και όποιον άλλον αντιφρονούντα;
Όμως βλέπουμε οτι την συγκεκριμένη περίοδο που

εκτυλίσσονται τα γεγονότα όχι μόνο δεν καταγγέλλονται οι
διώξεις αλλά αντίθετα εκτυλίσσονται με την παρουσία μάλιστα
και με τις ευχές του αμερικανού πρέσβη. Οι διωγμοί αυτοί δεν
έμειναν μόνο μέσα στο εθνικό πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης.
Δολοφονήθηκε ολόκληρη σχεδόν η ηγεσία του Κ.Κ. της
Πολωνίας. Στελέχη και μέλη του Κ.Κ. της Γερμανίας που
βρέθηκαν εξόριστοι και κυνηγημένοι στην Ε.Σ.Σ.Δ.
εκτελέστηκαν.
Ο ηρωικός Τέλμαν, ηγέτης του γερμανικού Κ.Κ. που είχε

συλληφθεί από τους Ναζί πέθανε σε ένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης καθώς ο Στάλιν αρνήθηκε την δυνατότητα
ανταλλαγής του με την ευκαιρία της υπογραφής του γερμανό-
σοβιετικού συμφώνου.
Στην Ελλάδα ήταν συστηματικές οι παρεμβάσεις του στο

Κομμουνιστικό Κόμμα, σε σημείο να καθορίζει όχι μόνο την
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πολιτική του κόμματος, με τραγικά αποτελέσματα, μα να φτάνει
να τοποθετεί ακόμα και τα στελέχη που θα το διευθύνουν.
Ορισμένοι τοποθετημένοι «πιστοί μαθητές» του Στάλιν έχουν

παραδεχθεί κατά καιρούς-σε ομιλίες και κείμενά τους
δημοσιευμένα στα επίσημα ντοκουμέντα του Κόμματος-την
ύπαρξη βασανιστηρίων.
Έχουν παραδεχθεί τις δολοφονίες μαχητών, το εσωτερικό

«ξεκαθάρισμα», το στήσιμο χαλκευμένων κατηγοριών που
οδήγησε στη δολοφονία μελών και στελεχών του διαχρονικά.
Στην Κατοχή, αμέσως μετά την απελευθέρωση, κατά τη
διάρκεια του εμφυλίου αλλά κι έπειτα από τον πόλεμο στην
Σοβιετική Ένωση και στις «Λαϊκές Δημοκρατίες», στις συνθήκες
της πολιτικής προσφυγιάς.
Οι «δικαιολογίες» που χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους είναι

αντίστοιχες με εκείνου του ανεκδιήγητου ανακριτή Ρόντος στην
Σοβιετική Ένωση, ο οποίος δικαιολογήθηκε όταν κλήθηκε να
λογοδοτήσει στην Επιτροπή του ΚΚΣΕ που εξέτασε ορισμένα
από τα εγκλήματα, λέγοντας πως: «Μου«Μου«Μου«Μου είπανείπανείπανείπαν πωςπωςπωςπως οιοιοιοι............ είναιείναιείναιείναι
εχθροίεχθροίεχθροίεχθροί τουτουτουτου λαούλαούλαούλαού κικικικι εγώεγώεγώεγώ σανσανσανσαν ανακριτήςανακριτήςανακριτήςανακριτής πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα
αποσπάσωαποσπάσωαποσπάσωαποσπάσωαπ’απ’απ’απ’ αυτούςαυτούςαυτούςαυτούς τηντηντηντην ομολογίαομολογίαομολογίαομολογία ότιότιότιότι είναιείναιείναιείναι εχθροί»εχθροί»εχθροί»εχθροί»!!!!!!!!

Η «Συμφωνία!».

Ο «μύθος» λέει πως το «Σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντρομπ»
ήταν αναγκαίο. Γιατί δήθεν έτσι κερδήθηκε χρόνος για τη
πολεμική αναμέτρηση. Όμως αυτόματα τίθεται το ερώτημα.
Από το 1933 που ανέβηκαν οι Ναζί στην εξουσία με δεδηλωμένο
στόχο την Σοβιετική Ένωση, τί μέτρα πάρθηκαν; Ή μήπως
τελικά-όπως φαίνεται μέσα από τις δηλώσεις του ίδιου του
Στάλιν-δεν πίστευαν ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί;
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Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Αγγλία, η Γαλλία, οι Η.Π.Α.
άφησαν μόνη της την Σοβιετική Ένωση. Φυσικά! Γιατί υπήρχε
κανένας που πίστευε πως οι ιμπεριαλιστές θα τρέξουν να
βοηθήσουν την Ε.Σ.Σ.Δ.; Δεν είναι αφέλεια να πιστεύει ή να
προσμένει κανείς κάτι τέτοιο; Και σε τελευταία ανάλυση γιατί
να προστρέξει κανείς να βοηθήσει μια χώρα που έχει υπογράψει
αμοιβαίο σύμφωνο με τη Ναζιστική Γερμανία και μάλιστα έχει
ήδη πάρει μερίδιο απ’ την πίτα;
Κακά τα ψέματα! Αν ο Στάλιν είχε την ικανότητα να

διαπιστώσει πως, πολύ σύντομα, η χώρα του θα δεχόταν
επίθεση, δεν θα εξολόθρευε τη συντριπτική πλειοψηφία του
στελεχικού δυναμικού του κόμματος και του στρατού. Δεν θα
έπεφτε στις συνεχείς παγίδες της γερμανικής κατασκοπείας.
Δεν θα σιωπούσε στους διωγμούς των γερμανών κομμουνιστών.
Δεν θα εγκατέλειπε την Ισπανία. Δεν θα άφηνε τις ένοπλες
δυνάμεις-όπως θα δούμε αργότερα-με σοβαρές ελλείψεις στην
υλικοτεχνική τους υποδομή.
Δεν θα υπέγραφε σύμφωνο διαμελισμού της Πολωνίας. Δεν θα

κατακτούσε άλλα κράτη. Δεν θα έσπερνε τη σύγχυση στο
διεθνές κομμουνιστικό κίνημα με την αλλοπρόσαλλη τακτική
του, υπογράφοντας σύμφωνα διαμελισμού κρατών με τη
Ναζιστική Γερμανία. Δεν θα μιλούσε πότε για
«σοσιαλφασίστες» και πότε για «συμμάχους στο «λαϊκό
μέτωπο». Θα είχε από καιρό δημιουργήσει τις συμμαχίες του
χωρίς να ταλαντεύεται πότε από εδώ και πότε από εκεί.
Αυτό για το οποίο υποτίθεται πάλευε να αποφύγει ο Στάλιν, το

να μη βρεθεί δηλαδή μόνη της η Σοβιετική Ένωση απέναντι στη
Ναζιστική Γερμανία, αυτό και έγινε τελικά. Κι είναι γνωστό ότι
οι «σύμμαχοι» μπήκαν στη μάχη αφού είδαν προς τα που
κλείνει η ζυγαριά.



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

Και πώς να είναι διαφορετικά όταν και ο ίδιος ο Στάλιν
ακολούθησε, όπως και οι «σύμμαχοι» την τακτική του
κατευνασμού της ναζιστικής Γερμανίας, προσφέροντας γή και
ύδωρ στους ναζί;
Γιατί να δεχτούν κάποιες χώρες την προσφορά διπλωματικής

υποστήριξης από μέρους του, όταν γνώριζαν τις άριστες
οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες;
Και φυσικά δεν βγαίνουν λάδι οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Γαλλία, για

την πολιτική που επέλεξαν. Αλλά, είναι το ίδιο πράγμα; Ίδιες οι
προσδοκίες από μία χώρα καπιταλιστική και ίδιες από μία που
μιλά στο όνομα της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης και του
σοσιαλισμού;
ΜόνοΜόνοΜόνοΜόνο στηνστηνστηνστην περίοδοπερίοδοπερίοδοπερίοδο πουπουπουπου ήτανήτανήτανήταν σεσεσεσε ισχύισχύισχύισχύ τοτοτοτο ΣύμφωνοΣύμφωνοΣύμφωνοΣύμφωνο,,,,

ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα στηνστηνστηνστην ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία καικαικαικαι τητητητη ΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετική ΈνωσηΈνωσηΈνωσηΈνωση,,,, οιοιοιοι
ΝαζίΝαζίΝαζίΝαζί προμηθεύτηκανπρομηθεύτηκανπρομηθεύτηκανπρομηθεύτηκαν απόαπόαπόαπό τηντηντηντην ΕΣΣΔΕΣΣΔΕΣΣΔΕΣΣΔ 865.000865.000865.000865.000 τόνουςτόνουςτόνουςτόνους
πετρέλαιοπετρέλαιοπετρέλαιοπετρέλαιο,,,, 648.000648.000648.000648.000 τόνουςτόνουςτόνουςτόνους ξυλείαξυλείαξυλείαξυλεία,,,, 14.00014.00014.00014.000 τόνουςτόνουςτόνουςτόνους
χαλκούχαλκούχαλκούχαλκού καικαικαικαι 1,51,51,51,5 εκατομμύριοεκατομμύριοεκατομμύριοεκατομμύριο τόνουςτόνουςτόνουςτόνους σιτηράσιτηράσιτηράσιτηρά!!!!!!!!
Οι ίδιοι οι γερμανοί είχαν καταλάβει πολύ καλά ότι ο Στάλιν

είχε πέσει στην παγίδα τους και ενίσχυαν αυτή τη τακτική.
Δεν είναι καθόλου τυχαία η δήλωση του Χίτλερ στις 9/7/1939

όταν προετοίμαζε την εισβολή στην Πολωνία:
«H σοβιετική κυβέρνηση δεν θα πολεμήσει εναντίον μας. [...]

Οι Σοβιετικοί δεν θα επαναλάβουν το λάθος του Τσάρου να
αιμορραγήσουν μέχρι θανάτου για τη Βρετανία. Θα
προσπαθήσουν αντιθέτως να πλουτίσουν οι ίδιοι, πιθανώς εις
βάρος των κρατών της Βαλτικής ή της Πολωνίας, δίχως να
εμπλακούν οι ίδιοι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις».
Ο δολοφονημένος στρατηγός Κριβίτσκι την ίδια περίπου

περίοδο γράφει στο βιβλίο του για μία συνάντηση που είχε στις
2/8/1935 με τους υπεύθυνους του εξωτερικού τμήματος της
μυστικής αστυνομίας, της περιβόητης Νικαβέντε:
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«Ο επικεφαλής του εξωτερικού ήταν παρών στη τελευταία
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Ξέρετε τί είπε το αφεντικό
(Στάλιν) σε αυτή την συνεδρίαση; Είπε, πώς θα μπορούσε ο
Χίτλερ να μας κηρύξει τον πόλεμο, τώρα που μας παραχώρησε
ένα τόσο σημαντικό δάνειο; Είναι αδύνατον. Οι επιχειρηματικοί
κύκλοι είναι πολύ ισχυροί στη Γερμανία και έχουν μεγάλη
επιρροή».
Αλλά και παλιότερα, ο τότε υπεύθυνος του γραφείου

πληροφοριών του Στάλιν στην εφημερίδα «Ισβέστια»«Ισβέστια»«Ισβέστια»«Ισβέστια», στις
15/7/1934 έγραφε:
«Δεν«Δεν«Δεν«Δεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει λόγοςλόγοςλόγοςλόγος οοοο γερμανικόςγερμανικόςγερμανικόςγερμανικός φασισμόςφασισμόςφασισμόςφασισμός καικαικαικαι ηηηη

ΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετική ΡωσίαΡωσίαΡωσίαΡωσία νανανανα μημημημη συμβαδίζουνσυμβαδίζουνσυμβαδίζουνσυμβαδίζουν,,,, αφούαφούαφούαφού καικαικαικαι ηηηη
φασιστικήφασιστικήφασιστικήφασιστική ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία καικαικαικαι ηηηη ΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετικήΣοβιετική ΡωσίαΡωσίαΡωσίαΡωσία είναιείναιείναιείναι καλέςκαλέςκαλέςκαλές
φίλεςφίλεςφίλεςφίλες!!!!»»»»....
Στις 14 Αυγούστου 1939, ο Ρίμπεντρομπ (υπουργός

Εξωτερικών της Γερμανίας) τηλεγράφησε στον γερμανό
πρεσβευτή στη Μόσχα, με την εντολή να φτάσει το μήνυμα στον
ίδιο τον Στάλιν:
«Εξ ονόματος του Φύρερ. H κρίση που δημιουργήθηκε στις

γερμανοπολωνικές σχέσεις λόγω της βρετανικής πολιτικής και
οι προσπάθειες για συμμαχία, που είναι αλληλένδετες με αυτή
την πολιτική, καθιστούν μια τάχιστη διευκρίνιση των
γερμανοσοβιετικών σχέσεων απαραίτητη. Διαφορετικά, τα
πράγματα μπορεί να στραφούν προς μια κατεύθυνση, που θα
στερούσε και από τις δύο κυβερνήσεις την πιθανότητα να
αποκαταστήσουν τη γερμανοσοβιετική φιλία και εν καιρώ να
αποσαφηνίσουν από κοινού εδαφικά ζητήματα στην Ανατολική
Ευρώπη. Είμαι διατεθειμένος να πραγματοποιήσω μια σύντομη
επίσκεψη στη Μόσχα ούτως ώστε, εξ ονόματος του Φύρερ, να
εκθέσω τις απόψεις του Φύρερ στον κύριο Στάλιν».
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Στις 19 Αυγούστου φτάνει στο Βερολίνο τηλεγράφημα από τον
γερμανό πρεσβευτή στη Μόσχα:
«H σοβιετική κυβέρνηση συμφωνεί να έρθει ο υπουργός

Εξωτερικών του Ράιχ στη Μόσχα, μία εβδομάδα μετά την
υπογραφή της οικονομικής συμφωνίας. Ο Μολότωφ δήλωσε ότι
αν το συμπέρασμα της οικονομικής συμφωνίας δημοσιοποιηθεί
αύριο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ράιχ θα μπορούσε να φτάσει
στη Μόσχα στις 26 ή στις 27 Αυγούστου. Ο Μολότωφ μου έδωσε
ένα σχέδιο του συμφώνου μη επιθέσεως. Λεπτομερής
περιγραφή των δύο συζητήσεων που είχα σήμερα με τον
Μολότωφ, καθώς και το κείμενο του σοβιετικού σχεδίου,
ακολουθούν αμέσως αυτό το τηλεγράφημα».
Οι Γερμανοί απαντούν με προσωπικό τηλεγράφημα του

Χίτλερ στον Στάλιν:
«Κατά τη γνώμη μου με δεδομένες τις προθέσεις των δύο

κρατών να εισέλθουν σε μια νέα σχέση το ένα με το άλλο, είναι
επιθυμητό να μη χαθεί καθόλου χρόνος (βιαζόταν να επιτεθεί
στην Πολωνία κι ήθελε να διευκρινιστούν τα ζητήματα
πρωτύτερα). Γι' αυτό προτείνω και πάλι να δεχθείτε τον
υπουργό Εξωτερικών μου την Τρίτη 22 Αυγούστου ή το
αργότερο την Τετάρτη 23 Αυγούστου. Ο υπουργός Εξωτερικών
του Ράιχ έχει πλήρεις εξουσίες να καταρτίσει και να υπογράψει
το σύμφωνο μη επιθέσεως [...]. Παραμονή του υπουργού
Εξωτερικών στη Μόσχα μεγαλύτερη της μιας ή δύο ημερών το
πολύ είναι αδύνατη δεδομένης της διεθνούς κατάστασης. Θα
ήμουν ευτυχής να λάβω σύντομα την απάντησή σας».
Κι ο Στάλιν ανταπαντά ως εξής:
«Προς τον Καγκελάριο του Γερμανικού Ράιχ, A. Χίτλερ:
Σας ευχαριστώ για το γράμμα σας. Ελπίζω ότι το

γερμανοσοβιετικό σύμφωνο μη επιθέσεως θα επιφέρει μια
αποφασιστική στροφή προς το καλύτερο στις πολιτικές σχέσεις
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μεταξύ των χωρών μας. Οι λαοί των χωρών μας έχουν ανάγκη
ειρηνικές σχέσεις μεταξύ τους. H συγκατάθεση της γερμανικής
κυβέρνησης στην ολοκλήρωση ενός συμφώνου μη επιθέσεως
παρέχει το θεμέλιο για την εξάλειψη της πολιτικής έντασης, για
την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των
χωρών μας. H σοβιετική κυβέρνηση μου έδωσε εντολή να σας
πληροφορήσω ότι συμφωνεί να φτάσει ο κύριος Φον
Ρίμπεντροπ στη Μόσχα στις 23 Αυγούστου. I. Στάλιν».
ΚάτωΚάτωΚάτωΚάτω απόαπόαπόαπό αυτήαυτήαυτήαυτή τηντηντηντην οπτικήοπτικήοπτικήοπτική δενδενδενδεν μοιάζειμοιάζειμοιάζειμοιάζει καθόλουκαθόλουκαθόλουκαθόλου μεμεμεμε

αναγκαστικόαναγκαστικόαναγκαστικόαναγκαστικό ελιγμόελιγμόελιγμόελιγμό ηηηη υπογραφήυπογραφήυπογραφήυπογραφή τουτουτουτου ΣυμφώνουΣυμφώνουΣυμφώνουΣυμφώνου.... Ίσως να
φέρνει περισσότερο σε μία λογική εξέλιξη των πραγμάτων.
Έρχεται περίπου ως επακόλουθοεπακόλουθοεπακόλουθοεπακόλουθο μιαςμιαςμιαςμιας τακτικήςτακτικήςτακτικήςτακτικής, που έχει στο
στόχαστρο της τη μοιρασιά του κόσμου.
ΟυσιαστικάΟυσιαστικάΟυσιαστικάΟυσιαστικά καικαικαικαι ηηηη συζήτησησυζήτησησυζήτησησυζήτηση γιαγιαγιαγια τοτοτοτο ποιόςποιόςποιόςποιός κέρδισεκέρδισεκέρδισεκέρδισε χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο,,,,

αφοράαφοράαφοράαφορά κυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίως τητητητη ΝαζιστικήΝαζιστικήΝαζιστικήΝαζιστική ΓερμανίαΓερμανίαΓερμανίαΓερμανία.... ΑυτήΑυτήΑυτήΑυτή κέρδισεκέρδισεκέρδισεκέρδισε
πολύτιμοπολύτιμοπολύτιμοπολύτιμο χρόνοχρόνοχρόνοχρόνο προετοιμασίαςπροετοιμασίαςπροετοιμασίαςπροετοιμασίας γιαγιαγιαγια τηντηντηντην επίθεσηεπίθεσηεπίθεσηεπίθεση,,,, πουπουπουπου
πολλάπολλάπολλάπολλά χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια τώρατώρατώρατώρα είχεείχεείχεείχε ωςωςωςως διακηρυγμένοδιακηρυγμένοδιακηρυγμένοδιακηρυγμένο στόχοστόχοστόχοστόχο....
Δεν σας κάνει εντύπωση;
Πώς γίνεται ένα κράτος να υπογράφει σύμφωνο με ένα άλλο,

όπου η κυβέρνησή του έχει διακηρυγμένο στόχο την εκμηδένιση
του εταίρου του;
Μάλιστα, χωρίς να τεθεί όρος να αρθεί-έστω φραστικά-ο

στόχος της Ναζιστικής χούντας για την επίθεση ενάντια στην
Ε.Σ.Σ.Δ.!
Χωρίς να τεθεί όρος να μπει τέλος στα στρατόπεδα

συγκέντρωσης και στον διωγμό Εβραίων, κομμουνιστών,
αντιφρονούντων;
Αλλά πώς θα μπορούσε ο Στάλιν να θέσει τέτοιον όρο όταν

στην χώρα του πρωτοστατεί ο ίδιος στους διωγμούς
ανακαλύπτοντας παντού εχθρούς;
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Με τη συμφωνία που υπογράφτηκε στη Μόσχα, οι δύο χώρες
υποχρεώνονται να μην επιτεθεί η μία στην άλλη. Επίσης
καθεμία πρέπει να μείνει ουδέτερη, αν η άλλη αναμιχθεί σε
πόλεμο.
Και στο μυστικό πρωτόκολλο προβλέπονταν τα εξής:
H Πολωνία θα χωριστεί μεταξύ των δύο χωρών με σύνορα

τους ποταμούς Νάρεφ, Βιστούλα και Σαν.
Με εξαίρεση τη Λιθουανία οι χώρες της Βαλτικής και η

Φινλανδία θ’ ανήκουν στη σοβιετική σφαίρα επιρροής.
Οι γερμανικές μειονότητες της σοβιετικής σφαίρας (υπάρχουν

στις βαλτικές χώρες, στη Βεσσαραβία και στην Μπουκοβίνα) θα
πρέπει να την εγκαταλείψουν. Νομίζω πως είναι περιττό κάθε
άλλο σχόλιο.

Η «επιχείρηση Μπαρμπαρόσα»

Στο συλλογικό έργο «Η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος
της Σοβιετικής Ένωσης» που εκδόθηκε το 1980 από τη
«Σύγχρονη Εποχή» (μετάφραση της Ρωσικής έκδοσης του 1978)
αναφέρονται τα εξής:
«Έπαιξαν το ρόλο τους και οι λανθασμένοι υπολογισμοί στην

εκτίμηση του χρόνου της πιθανής επίθεσης της Γερμανίας
εναντίον μας και τα λάθη που συνδέονται με την προετοιμασία
της απόκρουσης των πρώτων χτυπημάτων.
Υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία για τη συγκέντρωση γερμανικών

στρατευμάτων στα σοβιετικά σύνορα για την προετοιμασία της
επίθεσης. Παρ’ όλα αυτά όμως τα στρατεύματα των δυτικών
στρατιωτικών περιοχών της ΕΣΣΔ δεν είχαν τεθεί σε κατάσταση
πλήρους πολεμικής ετοιμότητας. Ο Στάλιν απέφευγε να δώσει
στους γερμανούς φασίστες αφορμή για επίθεση (!!!),
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σκοπεύοντας με διπλωματικές διαπραγματεύσεις να
επιβραδύνει τη σύγκρουση».
Λίγο πριν από τη επίθεση των Ναζί ο διοικητής του Ειδικού

Στρατιωτικού Τομέα του Κιέβου έγραψε στον Στάλιν ότι
γερμανικές μεραρχίες έφτασαν στον ποταμό Μπουγκ και
προετοιμάζονται για εισβολή.
Η απάντηση του Στάλιν ήταν πως «πρόκειται για προβοκάτσια

και να μη γίνει καμία προπαρασκευαστική ενέργεια στα σύνορα
για να μη δώσουμε το πρόσχημα για έναρξη πολεμικών
επιχειρήσεων!».
Στην περίφημη «Μυστική έκθεση» που διαβάστηκε στο 20ο

Συνέδριο του ΚΚΣΕ αναφέρεται κατά λέξη:
«Τα σύνορά μας έμειναν έτσι χωρίς την αναγκαία

προπαρασκευή για την απόκρουση του εχθρού. Αλλά και όταν
τα φασιστικά στρατεύματα είχαν ήδη εισβάλλει στο σοβιετικό
έδαφος, έφτασε από τη Μόσχα διαταγή να μην απαντήσουμε
στους πυροβολισμούς. Γιατί; Γιατί ο Στάλιν έκρινε ότι όλα αυτά
δεν ήταν ακόμη πόλεμος αλλά προβοκάτσια ορισμένων
απείθαρχων τμημάτων του γερμανικού στρατού και ότι αν
απαντήσουμε τούτο θα χρησιμεύσει σαν αιτία έναρξης
πολέμου!!».
Τα γερμανικά στρατεύματα είχαν προελάσει 100 χιλιόμετρα

μέσα στο σοβιετικό έδαφος μέχρι να πεισθεί ο Στάλιν ότι ο
Χίτλερ παραβίασε τη συμφωνία!
Υπενθυμίζουμε πως ο Χίτλερ, και πριν πάρει την εξουσία και

μετά, διεκήρυττε με απόλυτη σαφήνεια το στόχο του για
συντριβή της ΕΣΣΔ.
Στις 3 Απρίλη του 1941 ο Τσώρτσιλ ενημερώνει προσωπικά τον

Στάλιν, μέσω του Κριπς (ο πρεσβευτής της Αγγλίας στη Μόσχα),
ότι τα γερμανικά στρατεύματα έχουν πάρει διάταξη επίθεσης
ενάντια στην Σοβιετική Ένωση. Μα κι αυτή η προειδοποίηση να
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μην υπήρχε, είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς πώς γίνεται 124
μεραρχίες-εκ των οποίων οι 12 μηχανοκίνητες-να περάσουν
απαρατήρητες; Είναι ποτέ δυνατόν μια τέτοια συγκέντρωση
πυρός να μην γίνει γνωστή στις σοβιετικές υπηρεσίες;
Νέο τηλεγράφημα από τον Τσώρτσιλ φτάνει στις 18 Απριλίου

αλλά ο Στάλιν δίνει εντολή να μην λαμβάνονται υπόψη τέτοιες
πληροφορίες για να μη δώσει το πρόσχημα γι έναρξη πολεμικών
επιχειρήσεων! Οι Σοβιετικές διπλωματικές και στρατιωτικές
υπηρεσίες κατακλύζονται από μηνύματα που προειδοποιούν για
την επερχόμενη εισβολή.
Στις 6 Μαΐου ο σοβιετικός στρατιωτικός ακόλουθος στο

Βερολίνο τηλεγραφεί:
«Σοβιετικός πολίτης μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με δηλώσεις

υψηλόβαθμου γερμανού αξιωματικού, προετοιμάζεται
γερμανική επίθεση κατά της ΕΣΣΔ μέσω Φινλανδίας, Βαλτικών
χωρών και Λετονίας».
Στις 22 Μαΐου του 1941, ένα περίπου μήνα πριν από την

επίθεση, ο αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος στο Βερολίνο
τηλεγραφεί:
«Η επίθεση των γερμανικών στρατευμάτων έχει ορισθεί για

τις 15 Ιουνίου, ενδέχεται όμως και πιο σύντομα».
Την παραμονή της επίθεσης ένας γερμανός στρατιώτης περνά

τα σύνορα κι ενημερώνει για την επίθεση. Το μήνυμα
μεταφέρθηκε στον Στάλιν. Το αποτέλεσμα; ΟΟΟΟ φαντάροςφαντάροςφαντάροςφαντάρος
εκτελέστηκεεκτελέστηκεεκτελέστηκεεκτελέστηκε σανσανσανσαν «πράκτορας«πράκτορας«πράκτορας«πράκτορας τουτουτουτου εχθρούεχθρούεχθρούεχθρού!!!!»»»»....
Δεν πάρθηκαν τα αναγκαία μέτρα λοιπόν. Κι όχι μόνο αυτό.

Υπάρχει πλήρη αποδιοργάνωση και αιφνιδιασμός σε όλο το
μέτωπο. Κάκιστος εξοπλισμός, ανεπαρκείς ποσότητες
πυρομαχικών, πυροβολικού, τανκς, αεροπλάνων,
αντιαρματικών βλημάτων. Όπως γράφει ο ιστορικός Ρίτσαρντ
Όβερι στο βιβλίο του «Ο Πόλεμος της Ρωσίας»:
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«Τόσο πολύ επέμενε ο Στάλιν οτι η Γερμανία δεν θα
επιτιθόταν εκείνο το καλοκαίρι, ώστε ακόμα και οι στοιχειώδεις
προφυλάξεις είχαν παραμεληθεί: Τα μαχητικά αεροπλάνα ήταν
τοποθετημένα στη σειρά, χωρίς καμουφλάζ έτοιμα να γίνουν
στόχος στα αεροδρόμια. Τουλάχιστον 1200 καταστράφηκαν σε
66 βάσεις μέσα στις πρώτες ώρες της επίθεσης, τα πιο πολλά
στο έδαφος. Πολλές μονάδες της πρώτης γραμμής δεν διέθεταν
πυρομαχικά.».
Μόνο μέσα στις δέκα πρώτες μέρες σκοτώθηκαν 40.000

Σοβιετικοί και πιάστηκαν αιχμάλωτοι πάνω από 250.000
άνθρωποι. Οι γερμανοί προέλαυναν ανενόχλητοι,
καταστρέφοντας όχι μόνο πόλεις και χωριά αλλά και τις μισές
περίπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Ένα από τα επιχειρήματα των «υπερασπιστών» του

Συμφώνου είναι πως δήθεν έτσι κερδήθηκε χρόνος για την
μεταφορά των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Όμως
αποδεικνύεται ότι αυτή η μεταφορά έγινε ουσιαστικά μετά την
ναζιστική εισβολή.
Η ουσία είναι πως η ΕΣΣΔ βρέθηκε από την ανεπάρκεια του

Στάλιν και των ανθρώπων του σε μία τρομερά δύσκολη θέση,
από τη οποία για να βγει, έδωσε ποτάμια αίματος στον πόλεμο
κι ακόμη περισσότερες θυσίες για να ανορθωθεί μεταπολεμικά.
ΔενΔενΔενΔεν ήτανήτανήτανήταν προδιαγεγραμμένηπροδιαγεγραμμένηπροδιαγεγραμμένηπροδιαγεγραμμένη ηηηη θυσίαθυσίαθυσίαθυσία εκατομμυρίωνεκατομμυρίωνεκατομμυρίωνεκατομμυρίων

ανθρώπωνανθρώπωνανθρώπωνανθρώπων.... Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και παράλληλα
να ηττηθεί εν τη γενέσει η γερμανική επίθεση. Αυτά όμως με την
προϋπόθεση πως δεν θα δολοφονούνταν εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι-για να στεριώσει ο Στάλιν την εξουσία του-και θα
προετοιμαζόταν η χώρα για την επερχόμενη επίθεση. Έτσι δεν
θα έχανε χρόνια, δεν θα μέτραγε εκατομμύρια νεκρούς, δεν θα
πάθαινε τις τεράστιες υλικές καταστροφές, ως αποτελέσματα
της πρώτης φάσης της γερμανικής επίθεσης.
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Κάτω από αυτό το πρίσμα αποκτάει τεράστια αξία η
γενναιότητα του Σοβιετικού λαού που κατάφερε κάτω από τις
πιο αντίξοες συνθήκες να αναποδογυρίσει την κατάσταση.
Γιατί... για τον προβεβλημένο ηγέτη της μιλάνε καλύτερα οι
ίδιες οι ιστορικές πηγές:
Προφορικές μαρτυρίες του Μολότοφ και του στρατηγού

Βοροσίλοφ, αποκαλύπτουν ότι ο Στάλιν «δεν μπορούσε να
συνέλθει από τον αιφνιδιασμό επί τέσσερις ημέρες, (...) είχε
μείνει κλεισμένος στο μικρό γραφείο του (...) στο Κρεμλίνο.
Απρόσιτος».
Στην «Μυστική έκθεση» αναφέρεται πως «θα ήταν λάθος να

μην καταγράψουμε το γεγονός ότι ο Στάλιν ύστερα από τις
πρώτες βαριές ήττες και αποτυχίες μας στα μέτωπα, πίστεψε
πως ήρθε το τέλος. Σε μια συζήτηση εκείνες τις μέρες είπε: Όλα
όσα δημιούργησε ο Λένιν τ’ αφήσαμε και χάθηκαν για πάντα.»
Σοβιετικοί στρατιωτικοί (Μπαγκραμιάν, Βασιλέφσκι, Πόντλας,

Ζούκωφ και άλλοι) αναφέρουν πλήθος περιστατικών όπου ο
Στάλιν ανακατευόταν στην πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων,
επιμένοντας σε ολοφάνερα λανθασμένες εντολές, με συνέπεια
να δίνονται αλλοπρόσαλλες διαταγές κι αποτέλεσμα να
υπάρχουν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, που θα μπορούσαν να
είχαν αποφευχθεί.
Έως τον Δεκέμβριο του 1941 οι νεκροί του σοβιετικού στρατού

είχαν φτάσει τους 2.663.000 και οι αιχμάλωτοι τους 3.350.000.
Η αναλογία με τις απώλειες των γερμανικών στρατευμάτων
ήταν 20 προς 1!

Χρήστος Τσαντής Απρίλης 2013
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ΟΟΟΟ σκοπόςσκοπόςσκοπόςσκοπός αγιάζειαγιάζειαγιάζειαγιάζει τατατατα μέσαμέσαμέσαμέσα;;;;
ΟρισμένεςΟρισμένεςΟρισμένεςΟρισμένες σκέψειςσκέψειςσκέψειςσκέψεις μεμεμεμε αφορμήαφορμήαφορμήαφορμή τοντοντοντον «Ιούλιο«Ιούλιο«Ιούλιο«Ιούλιο
Καίσαρα»Καίσαρα»Καίσαρα»Καίσαρα» τουτουτουτου ΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρ....

ΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣ ............ούτεούτεούτεούτε πέτρινοςπέτρινοςπέτρινοςπέτρινος πύργοςπύργοςπύργοςπύργος,,,, ούτεούτεούτεούτε τοίχοιτοίχοιτοίχοιτοίχοι
μπρούτζινοιμπρούτζινοιμπρούτζινοιμπρούτζινοι,,,, ούτεούτεούτεούτε πνιγηρόπνιγηρόπνιγηρόπνιγηρό μπουντρούμιμπουντρούμιμπουντρούμιμπουντρούμι,,,, ούτεούτεούτεούτε σίδερασίδερασίδερασίδερα
βαριάβαριάβαριάβαριά μπορούνμπορούνμπορούνμπορούν νανανανα περιορίσουνπεριορίσουνπεριορίσουνπεριορίσουν τηςτηςτηςτης ψυχήςψυχήςψυχήςψυχής τητητητη δύναμηδύναμηδύναμηδύναμη.... ΗΗΗΗ
ζωήζωήζωήζωή,,,, ότανότανότανόταν τηντηντηντην τρωντρωντρωντρων αυτέςαυτέςαυτέςαυτές οιοιοιοι κοσμικέςκοσμικέςκοσμικέςκοσμικές αμπάρεςαμπάρεςαμπάρεςαμπάρες,,,, έχειέχειέχειέχει τητητητη
δύναμηδύναμηδύναμηδύναμη πάνταπάνταπάνταπάντα νανανανα λυτρωθείλυτρωθείλυτρωθείλυτρωθεί.... ΑνΑνΑνΑν ξέρωξέρωξέρωξέρω τούτοτούτοτούτοτούτο εγώεγώεγώεγώ,,,, αςαςαςας τοτοτοτο
ξέρουνξέρουνξέρουνξέρουν κικικικι όλοιόλοιόλοιόλοι οιοιοιοι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι,,,, πωςπωςπωςπως όσοόσοόσοόσο μέροςμέροςμέροςμέρος τυρρανίαςτυρρανίαςτυρρανίαςτυρρανίας
εγώεγώεγώεγώ ’μαι’μαι’μαι’μαι φορτωμένοςφορτωμένοςφορτωμένοςφορτωμένος,,,, μπορώμπορώμπορώμπορώ ότανότανότανόταν θέλωθέλωθέλωθέλω νανανανα τ’τ’τ’τ’ αποτινάξωαποτινάξωαποτινάξωαποτινάξω....
ΚΑΣΚΑΣΚΑΣΚΑΣΚΑΣΚΑΣΚΑΣΚΑΣ ΤοΤοΤοΤο ίδιοίδιοίδιοίδιο κικικικι εγώεγώεγώεγώ:::: τοτοτοτο ίδιοίδιοίδιοίδιο οοοο κάθεκάθεκάθεκάθε σκλάβοςσκλάβοςσκλάβοςσκλάβος έχειέχειέχειέχει

στοστοστοστο χέριχέριχέριχέρι τουτουτουτου τητητητη δύναμηδύναμηδύναμηδύναμη νανανανα λύσειλύσειλύσειλύσει τατατατα δεσμάδεσμάδεσμάδεσμά τουτουτουτου....
ΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣ ΤότεΤότεΤότεΤότε γιατίγιατίγιατίγιατί ’ναι’ναι’ναι’ναι τύραννοςτύραννοςτύραννοςτύραννος οοοο ΚαίσαραςΚαίσαραςΚαίσαραςΚαίσαρας;;;; ΟΟΟΟ

δόλιοςδόλιοςδόλιοςδόλιος,,,, γνωρίζωγνωρίζωγνωρίζωγνωρίζω πωςπωςπωςπως δενδενδενδεν θαθαθαθα ήτανήτανήτανήταν λύκοςλύκοςλύκοςλύκος αναναναν δενδενδενδεν έβλεπεέβλεπεέβλεπεέβλεπε
πωςπωςπωςπως είναιείναιείναιείναι πρόβαταπρόβαταπρόβαταπρόβατα οιοιοιοι ΡωμαίοιΡωμαίοιΡωμαίοιΡωμαίοι.... ΔεΔεΔεΔε θαθαθαθα ήτανήτανήτανήταν λιοντάριλιοντάριλιοντάριλιοντάρι αναναναν οιοιοιοι
ΡωμαίοιΡωμαίοιΡωμαίοιΡωμαίοι δενδενδενδεν ήτανήτανήτανήταν λάφιαλάφιαλάφιαλάφια.... ΌσοιΌσοιΌσοιΌσοι βιάζονταιβιάζονταιβιάζονταιβιάζονται ν’ν’ν’ν’ ανάψουνανάψουνανάψουνανάψουν μιαμιαμιαμια
φωτιάφωτιάφωτιάφωτιά μεγάλημεγάλημεγάλημεγάλη αρχίζουναρχίζουναρχίζουναρχίζουν μεμεμεμε λίγαλίγαλίγαλίγα άχυραάχυραάχυραάχυρα............
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Σαίξπηρ, «Ιούλιος Καίσαρας», μετάφραση : Βασίλης Ρώτας,
Βούλα Δαμιανάκου.

ΠερισσεύουνΠερισσεύουνΠερισσεύουνΠερισσεύουν «οι«οι«οι«οι λύκοι»λύκοι»λύκοι»λύκοι» ότανότανότανόταν πολλαπλασιάζονταιπολλαπλασιάζονταιπολλαπλασιάζονταιπολλαπλασιάζονται τατατατα
«πρόβατα»«πρόβατα»«πρόβατα»«πρόβατα»....

Μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως τέτοια έργα, στολίδια του
πολιτισμού, «δεν κάνει» να τ’ αντικρίζεις στο φως της
καθημερινότητας της εποχής, να προσπαθείς να αντλήσεις
διδάγματα και πείρα. Πείρα που έρχεται, με την μορφή της
ποίησης να μας μιλήσει, απ’ τις πηγές της Σαιξπηρικής
έμπνευσης, τον Πλούταρχο, τον Επίκουρο, τον Ευριπίδη, τους
αρχαίους Έλληνες.
Σε όσους αναρωτηθούν, ένα έχω να τους πω και δεν είναι δα

και τίποτα το νέο. Έργα που μιλάνε στο διάβα των χρόνων, σε
όλες τις γλώσσες και τις εποχές, δεν είναι παλιά ή ξεπερασμένα,
γιατί είναι ολοζώντανες οι αιτίες που τα γέννησαν: η
εκμετάλλευση, η αδικία, η υποταγή, η πνευματική υποδούλωση.
Όταν οι άνθρωποι αποφασίσουμε να κάνουμε άλλες επιλογές,
τότε θα μπορεί κι ο Σαίξπηρ να αναπαυθεί στο μαυσωλείο των
τεχνών. Τότε νέοι άλλοι δημιουργοί θα έχουν υψωθεί πάνω απ’
την ποίηση του. Μέχρι να έρθει αυτή η ώρα όμως, ας μας
επιτρέψουν οι συγγραφείς των κειμένων τύπου «Μπομπ ο
Λαχανάκης» ή «Η Απόφαση του τάδε αλάθητου Συνέδριου», να
υπενθυμίζουμε, σε όσους ακόμα αρνούνται να ακολουθήσουν
την ειμαρμένη του πασχαλιάτικου αμνού, τα λόγια του ποιητή,
που μοιάζουν προφητικά σαν αιώνια κατάρα:
ΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣΚΑΣΣΙΟΣ ............ΠόσεςΠόσεςΠόσεςΠόσες γενιέςγενιέςγενιέςγενιές εδώεδώεδώεδώ καικαικαικαι πέραπέραπέραπέρα τούτητούτητούτητούτη ηηηη

υπέροχηυπέροχηυπέροχηυπέροχη σκηνήσκηνήσκηνήσκηνή θαθαθαθα παίζεταιπαίζεταιπαίζεταιπαίζεται στοστοστοστο θέατροθέατροθέατροθέατρο,,,, σεσεσεσε πολιτείεςπολιτείεςπολιτείεςπολιτείες
αγέννητεςαγέννητεςαγέννητεςαγέννητες καικαικαικαι γλώσσεςγλώσσεςγλώσσεςγλώσσες άγνωστεςάγνωστεςάγνωστεςάγνωστες!!!!
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«Γιατί«Γιατί«Γιατί«Γιατί άραγεάραγεάραγεάραγε αγωνίζονταιαγωνίζονταιαγωνίζονταιαγωνίζονται οιοιοιοι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι γιαγιαγιαγια τητητητη
δουλοσύνηδουλοσύνηδουλοσύνηδουλοσύνη τουςτουςτουςτους ωσάνωσάνωσάνωσάν νανανανα πρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειται γιαγιαγιαγια τητητητη σωτηρίασωτηρίασωτηρίασωτηρία
τουςτουςτουςτους;;;;»»»» θέτει το κεντρικό ερώτημα ο Σπινόζα.

Δεν είναι ντροπή να το παραδεχτούμε! Οι επιλογές που
κάνουν πολλοί σήμερα είναι: Μυστικισμός, ιδεοληψίες,
φασισμός: «σου βγάλανε το μάτι; Βγάλε μόνος σου και το άλλο,
να γίνεις τελείως τυφλός! Δεν μπορείς να βγάλεις το δικό σου;
Δεν χάθηκε κι ο κόσμος! Βγάλε του διπλανού σου! Διάλεξε έναν
πιο αδύναμο από εσένα, για να επιβιώσεις. Βρες κι εσύ ένα θύμα,
μπορείς»!
Κάπως έτσι κραυγάζουν κι απ’ τα τηλεπαράθυρα οι «κύριοι»

της ενημέρωσης. Ύστερα έρχονται οι τσαρλατάνοι.
Εξαγορασμένες γραφίδες με αποστολή την αποχαύνωση και
κυρίως, την απονέκρωση της σκέψης. Και πολλοί πρόθυμοι
αναγνώστες! Κρίση μέσα στην κρίση!

««««............ΆλλοςΆλλοςΆλλοςΆλλος μασάειμασάειμασάειμασάει κικικικι άλλοςάλλοςάλλοςάλλος σωπαίνεισωπαίνεισωπαίνεισωπαίνει
κικικικι οοοο σκυφτόςσκυφτόςσκυφτόςσκυφτός λαόςλαόςλαόςλαός νανανανα περιμένειπεριμένειπεριμένειπεριμένει....
ΓιαΓιαΓιαΓια τατατατα δεσμάδεσμάδεσμάδεσμά μαςμαςμαςμας,,,, δενδενδενδεν φταίειφταίειφταίειφταίει πάνταπάνταπάνταπάντα ηηηη σκλαβιάσκλαβιάσκλαβιάσκλαβιά,,,,
μαμαμαμα ηηηη υποταγμένηυποταγμένηυποταγμένηυποταγμένη μαςμαςμαςμας καρδιάκαρδιάκαρδιάκαρδιά............»»»»
γράφει Νικόλας Άσιμος στο «Φανάρι του Διογένη».

Οι ενστάσεις είναι πολλές. Μα πολλοί φιλόσοφοι στην
προσπάθεια τους να εξηγήσουν πως κινείται κι εξελίσσεται ο
άνθρωπος, η φύση, η κοινωνία, τόνισαν ακριβώς αυτό το οποίο
τονίζει κι ο Σαίξπηρ στον «Ιούλιο Καίσαρα» και όχι μόνο. Την
ευθύνη της επιλογής αλλά και την παρατήρηση πως «ο σκοπός
δεν αγιάζει τα μέσα», ενώ παράλληλα εμπεριέχει ως αντίληψη,
στον γενετικό της κώδικα, τον υπαρκτό κίνδυνο της μετατροπής
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του εκφρασμένου σκοπού στο τελείως αντίθετό από το αρχικό
του περιεχόμενο.
«Οι«Οι«Οι«Οι μεγάλεςμεγάλεςμεγάλεςμεγάλες αλήθειες»αλήθειες»αλήθειες»αλήθειες» λέει ο Βάρναλης στο «Ημερολόγιο

της Πηνελόπης», «βγαίνουν«βγαίνουν«βγαίνουν«βγαίνουν απ’απ’απ’απ’ τατατατα μεγάλαμεγάλαμεγάλαμεγάλα συμβάντασυμβάντασυμβάντασυμβάντα.... ΚιΚιΚιΚι ηηηη
μεγαλύτερημεγαλύτερημεγαλύτερημεγαλύτερη αλήθειααλήθειααλήθειααλήθεια :::: δενδενδενδεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει λευτεριάλευτεριάλευτεριάλευτεριά χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς τρόμοτρόμοτρόμοτρόμο
κικικικι αλυσίδεςαλυσίδεςαλυσίδεςαλυσίδες............»»»»....
«Ο«Ο«Ο«Ο σοφός»σοφός»σοφός»σοφός»,,,, γράφει ο Επίκουρος, ««««............κοροϊδεύεικοροϊδεύεικοροϊδεύεικοροϊδεύει τηντηντηντην

ειμαρμένηειμαρμένηειμαρμένηειμαρμένη πουπουπουπου κάποιοικάποιοικάποιοικάποιοι τηντηντηντην παρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουν ωςωςωςως απόλυτηαπόλυτηαπόλυτηαπόλυτη
κυρίαρχοκυρίαρχοκυρίαρχοκυρίαρχο τωντωντωντων πάντωνπάντωνπάντωνπάντων,,,, καικαικαικαι βεβαιώνειβεβαιώνειβεβαιώνειβεβαιώνει ότιότιότιότι άλλαάλλαάλλαάλλα πράγματαπράγματαπράγματαπράγματα
συμβαίνουνσυμβαίνουνσυμβαίνουνσυμβαίνουν κατ’κατ’κατ’κατ’ ανάγκηνανάγκηνανάγκηνανάγκην,,,, άλλαάλλαάλλαάλλα οφείλονταιοφείλονταιοφείλονταιοφείλονται στηστηστηστη τύχητύχητύχητύχη,,,,
άλλαάλλαάλλαάλλα όμωςόμωςόμωςόμως περνούνπερνούνπερνούνπερνούν απόαπόαπόαπό τοτοτοτο χέριχέριχέριχέρι μαςμαςμαςμας.... ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί τοτοτοτο βλέπειβλέπειβλέπειβλέπει πωςπωςπωςπως
ηηηη αναγκαιότητααναγκαιότητααναγκαιότητααναγκαιότητα δενδενδενδεν φέρειφέρειφέρειφέρει καμιάκαμιάκαμιάκαμιά ευθύνηευθύνηευθύνηευθύνη καικαικαικαι ηηηη τύχητύχητύχητύχη είναιείναιείναιείναι
άστατηάστατηάστατηάστατη,,,, ενώενώενώενώ εκείνοεκείνοεκείνοεκείνο πουπουπουπου εξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάται απόαπόαπόαπό εμάςεμάςεμάςεμάς είναιείναιείναιείναι
ελεύθεροελεύθεροελεύθεροελεύθερο,,,, καικαικαικαι φυσικάφυσικάφυσικάφυσικά επιδέχεταιεπιδέχεταιεπιδέχεταιεπιδέχεται τητητητη μομφήμομφήμομφήμομφή όσοόσοόσοόσο καικαικαικαι τοντοντοντον
έπαινοέπαινοέπαινοέπαινο.... ΟπότεΟπότεΟπότεΟπότε,,,, καλύτερακαλύτερακαλύτερακαλύτερα νανανανα πιστέψουμεπιστέψουμεπιστέψουμεπιστέψουμε στουςστουςστουςστους μύθουςμύθουςμύθουςμύθους
περίπερίπερίπερί θεώνθεώνθεώνθεών παράπαράπαράπαρά νανανανα υποδουλωθούμευποδουλωθούμευποδουλωθούμευποδουλωθούμε στηνστηνστηνστην ειμαρμένηειμαρμένηειμαρμένηειμαρμένη τωντωντωντων
φυσικώνφυσικώνφυσικώνφυσικών φιλοσόφωνφιλοσόφωνφιλοσόφωνφιλοσόφων:::: γιατίγιατίγιατίγιατί οιοιοιοι μύθοιμύθοιμύθοιμύθοι αφήνουναφήνουναφήνουναφήνουν κάποιακάποιακάποιακάποια
ελπίδαελπίδαελπίδαελπίδα νανανανα εξευμενίσειεξευμενίσειεξευμενίσειεξευμενίσει κανείςκανείςκανείςκανείς τουςτουςτουςτους θεούςθεούςθεούςθεούς μέσωμέσωμέσωμέσω τηςτηςτηςτης
λατρείαςλατρείαςλατρείαςλατρείας,,,, ενώενώενώενώ αντίθετααντίθετααντίθετααντίθετα ηηηη ειμαρμένηειμαρμένηειμαρμένηειμαρμένη δενδενδενδεν κάμπτεταικάμπτεταικάμπτεταικάμπτεται μεμεμεμε
δεήσειςδεήσειςδεήσειςδεήσεις........
............ΑλλάΑλλάΑλλάΑλλά καικαικαικαι τηντηντηντην ΤύχηΤύχηΤύχηΤύχη,,,, έναςέναςέναςένας τέτοιοςτέτοιοςτέτοιοςτέτοιος άνθρωποςάνθρωποςάνθρωποςάνθρωπος δενδενδενδεν τητητητη

θεωρείθεωρείθεωρείθεωρεί θεάθεάθεάθεά,,,, όπωςόπωςόπωςόπως κάνουνκάνουνκάνουνκάνουν οιοιοιοι πολλοίπολλοίπολλοίπολλοί –––– εφ’εφ’εφ’εφ’ όσονόσονόσονόσον στιςστιςστιςστις
πράξειςπράξειςπράξειςπράξεις ενόςενόςενόςενός θεούθεούθεούθεού δενδενδενδεν μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει αταξίααταξίααταξίααταξία –––– ούτεούτεούτεούτε
τητητητη θεωρείθεωρείθεωρείθεωρεί αστάθμητηαστάθμητηαστάθμητηαστάθμητη αιτίααιτίααιτίααιτία τωντωντωντων πάντωνπάντωνπάντωνπάντων.... ΔιότιΔιότιΔιότιΔιότι πιστεύειπιστεύειπιστεύειπιστεύει
ότιότιότιότι απόαπόαπόαπό τηντηντηντην τύχητύχητύχητύχη προσφέρεταιπροσφέρεταιπροσφέρεταιπροσφέρεται στουςστουςστουςστους ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους τοτοτοτο καλόκαλόκαλόκαλό
καικαικαικαι τοτοτοτο κακόκακόκακόκακό ωςωςωςως προςπροςπροςπρος τοτοτοτο μακαρίωςμακαρίωςμακαρίωςμακαρίως ζηνζηνζηνζην.... ΘεωρείΘεωρείΘεωρείΘεωρεί ότιότιότιότι ηηηη τύχητύχητύχητύχη
δίνειδίνειδίνειδίνει απλώςαπλώςαπλώςαπλώς έναυσμαέναυσμαέναυσμαέναυσμα γιαγιαγιαγια μεγάλαμεγάλαμεγάλαμεγάλα καλάκαλάκαλάκαλά ήήήή μεγάλαμεγάλαμεγάλαμεγάλα δεινάδεινάδεινάδεινά....
ΘεωρείΘεωρείΘεωρείΘεωρεί ότιότιότιότι είναιείναιείναιείναι προτιμότεροπροτιμότεροπροτιμότεροπροτιμότερο νανανανα ατυχήσειατυχήσειατυχήσειατυχήσει ενεργώνταςενεργώνταςενεργώνταςενεργώντας
κατόπινκατόπινκατόπινκατόπιν φρονίμουφρονίμουφρονίμουφρονίμου σκέψεωςσκέψεωςσκέψεωςσκέψεως παράπαράπαράπαρά νανανανα σταθείσταθείσταθείσταθεί τυχερόςτυχερόςτυχερόςτυχερός
ενεργώνταςενεργώνταςενεργώνταςενεργώντας παράλογαπαράλογαπαράλογαπαράλογα.... ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί στιςστιςστιςστις ανθρώπινεςανθρώπινεςανθρώπινεςανθρώπινες πράξειςπράξειςπράξειςπράξεις
καλύτερακαλύτερακαλύτερακαλύτερα νανανανα πάειπάειπάειπάει στραβάστραβάστραβάστραβά κάτικάτικάτικάτι τοτοτοτο οποίοοποίοοποίοοποίο βασίστηκεβασίστηκεβασίστηκεβασίστηκε σεσεσεσε
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ορθήορθήορθήορθή κρίσηκρίσηκρίσηκρίση παράπαράπαράπαρά νανανανα πετύχειπετύχειπετύχειπετύχει έναςέναςέναςένας σκοπόςσκοπόςσκοπόςσκοπός πουπουπουπου δενδενδενδεν
τέθηκετέθηκετέθηκετέθηκε μεμεμεμε σωστήσωστήσωστήσωστή κρίση»κρίση»κρίση»κρίση»....

ΟΟΟΟ «Ιούλιος«Ιούλιος«Ιούλιος«Ιούλιος Καίσαρ»Καίσαρ»Καίσαρ»Καίσαρ»

Στο συγκεκριμένο έργο του Σαίξπηρ, το πνεύμα του Καίσαρα
συμβολίζει τον υπεροπτικό τύπο που μεθά απ’ το κύπελλο της
εξουσίας και σταδιακά μετατρέπεται, από σύμβολο και ήρωα, σε
δικτάτορα, σ’ έναν τύραννο. Θεωρεί τον εαυτό του αλάθητο,
άτρωτο. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πως θα μείνει
γαντζωμένος στην εξουσία κι επιδιώκει με τα μέσα που διαθέτει
να καταργήσει τη δημοκρατία, να επιβάλλει τη δικτατορία, που
θα του εξασφαλίσει αιώνια και κληρονομική εξουσία.
Ο Βρούτος από την άλλη πλευρά, καλός φίλος του Καίσαρα,

πιστεύει στη δημοκρατία, συμβολίζει το καλό και το δίκαιο.
Ανήσυχος για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα στη Ρώμη
και βλέποντας πως δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο χρόνου,
καθώς ο Καίσαρας επιδιώκει να πάρει όλες τις εξουσίες στα
χέρια του, αποφασίζει να αντιδράσει. Προσπερνά τις
ταλαντεύσεις και τους δισταγμούς του και τελικά παίρνει μέρος
στη συνομωσία με στόχο τη δολοφονία του Καίσαρα και τη
σωτηρία της δημοκρατίας.
Λέει χαρακτηριστικά:
ΒΡΟΥΤΟΣΒΡΟΥΤΟΣΒΡΟΥΤΟΣΒΡΟΥΤΟΣ ............ΕμείςΕμείςΕμείςΕμείς ξεσηκωθήκαμεξεσηκωθήκαμεξεσηκωθήκαμεξεσηκωθήκαμε όλοιόλοιόλοιόλοι ενάντιαενάντιαενάντιαενάντια στοστοστοστο

πνεύμαπνεύμαπνεύμαπνεύμα τουτουτουτου ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα.... ΚαιΚαιΚαιΚαι τωντωντωντων θνητώνθνητώνθνητώνθνητών τοτοτοτο πνεύμαπνεύμαπνεύμαπνεύμα δενδενδενδεν
έχειέχειέχειέχει αίμααίμααίμααίμα.... ΩΩΩΩ!!!! νανανανα μπορούσαμεμπορούσαμεμπορούσαμεμπορούσαμε νανανανα φτάναμεφτάναμεφτάναμεφτάναμε στοστοστοστο πνεύμαπνεύμαπνεύμαπνεύμα
τουτουτουτου ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα,,,, χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς νανανανα διαμελίσουμεδιαμελίσουμεδιαμελίσουμεδιαμελίσουμε τοντοντοντον ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα.... Μ’Μ’Μ’Μ’
αλίμονοαλίμονοαλίμονοαλίμονο,,,, γι’γι’γι’γι’ αυτόαυτόαυτόαυτό είναιείναιείναιείναι ανάγκηανάγκηανάγκηανάγκη νανανανα χυθείχυθείχυθείχυθεί τοτοτοτο αίμααίμααίμααίμα τουτουτουτου
ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα.... ΛοιπόνΛοιπόνΛοιπόνΛοιπόν ευγενικοίευγενικοίευγενικοίευγενικοί μουμουμουμου φίλοιφίλοιφίλοιφίλοι,,,, αςαςαςας τουτουτουτου ριχτούμεριχτούμεριχτούμεριχτούμε
ορμητικάορμητικάορμητικάορμητικά,,,, μαμαμαμα όχιόχιόχιόχι μεμεμεμε λύσσαλύσσαλύσσαλύσσα.... ΑςΑςΑςΑς τοντοντοντον θυσιάσουμεθυσιάσουμεθυσιάσουμεθυσιάσουμε σανσανσανσαν
προσφοράπροσφοράπροσφοράπροσφορά γιαγιαγιαγια θεούςθεούςθεούςθεούς,,,, κικικικι όχιόχιόχιόχι νανανανα τοντοντοντον κομματιάσουμεκομματιάσουμεκομματιάσουμεκομματιάσουμε σανσανσανσαν
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κάρμακάρμακάρμακάρμα γιαγιαγιαγια τατατατα σκυλιάσκυλιάσκυλιάσκυλιά:::: κικικικι αςαςαςας κάνουνκάνουνκάνουνκάνουν οιοιοιοι καρδιέςκαρδιέςκαρδιέςκαρδιές μαςμαςμαςμας σανσανσανσαν
αφέντεςαφέντεςαφέντεςαφέντες έξυπνουςέξυπνουςέξυπνουςέξυπνους,,,, πουπουπουπου σπρώχνανεσπρώχνανεσπρώχνανεσπρώχνανε τουςτουςτουςτους δούλουςδούλουςδούλουςδούλους τουςτουςτουςτους σεσεσεσε
άγριεςάγριεςάγριεςάγριες πράξειςπράξειςπράξειςπράξεις κικικικι απέαπέαπέαπέ καμώνοντανκαμώνοντανκαμώνοντανκαμώνονταν πωςπωςπωςπως τουςτουςτουςτους μαλώνουνμαλώνουνμαλώνουνμαλώνουν....
ΈτσιΈτσιΈτσιΈτσι ηηηη ενέργειάενέργειάενέργειάενέργειά μαςμαςμαςμας θαθαθαθα φανείφανείφανείφανεί απ’απ’απ’απ’ ανάγκηανάγκηανάγκηανάγκη κικικικι όχιόχιόχιόχι απόαπόαπόαπό
μίσοςμίσοςμίσοςμίσος,,,, πουπουπουπου ότανότανότανόταν τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια τητητητη δουνδουνδουνδουν τατατατα μάτιαμάτιαμάτιαμάτια τουτουτουτου λαούλαούλαούλαού,,,, θαθαθαθα
ονομαστούμεονομαστούμεονομαστούμεονομαστούμε εξαγνιστέςεξαγνιστέςεξαγνιστέςεξαγνιστές,,,, όχιόχιόχιόχι φονιάδεςφονιάδεςφονιάδεςφονιάδες....
Ο Βρούτος θέλει να κάνει το καλό, στο όνομα του λαού, για τον

λαό και μετά θα ζητήσει την επικύρωση της πράξης του. Θέλει
να προφυλάξει την δημοκρατία χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα
μέσα των εχθρών της κι έτσι καταλήγει να σκοτώσει τον
άνθρωπο Καίσαρα, αλλά αφήνει ανέγγιχτο το πνεύμα της
πολιτικής του, πετυχαίνοντας ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που
αρχικά επεδίωκε.
Όταν λοιπόν εμφανίζεται στο λαό, για να μιλήσει,

επευφημείται αρχικά με ζητωκραυγές κι αλαλαγμούς. Του
ζητάνε μάλιστα να γίνει αυτός τώρα Καίσαρας. Φτάνει όμως, για
να ανατραπεί το κλίμα, η αναφορά του Μάρκου Αντώνιου - ο
οποίος επιδιώκει να αρπάξει την εξουσία - πως ο Καίσαρας
εκτός από όλες τις... ευεργεσίες που προσέφερε στον τόπο,
άφησε και μία διαθήκη. Μία διαθήκη η οποία απευθύνεται σε
όλους τους κατοίκους της Ρώμης:
ΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΤηΤηΤηΤη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη,,,, τητητητη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη!!!! ΘέλουμεΘέλουμεΘέλουμεΘέλουμε ν’ν’ν’ν’

ακούσουμεακούσουμεακούσουμεακούσουμε τητητητη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη τουτουτουτου ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα....
ΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥπονομεύτεΥπονομεύτεΥπονομεύτεΥπονομεύτε φίλοιφίλοιφίλοιφίλοι μουμουμουμου καλοίκαλοίκαλοίκαλοί....

ΔενΔενΔενΔεν πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα σαςσαςσαςσας τητητητη διαβάσωδιαβάσωδιαβάσωδιαβάσω:::: δενδενδενδεν είναιείναιείναιείναι σωστόσωστόσωστόσωστό νανανανα
μάθετεμάθετεμάθετεμάθετε πόσοπόσοπόσοπόσο σαςσαςσαςσας αγαπούσεαγαπούσεαγαπούσεαγαπούσε οοοο ΚαίσαραςΚαίσαραςΚαίσαραςΚαίσαρας.... ΔενΔενΔενΔεν είστεείστεείστεείστε ξύλαξύλαξύλαξύλα,,,,
δενδενδενδεν είστεείστεείστεείστε πέτρεςπέτρεςπέτρεςπέτρες,,,, είσαστεείσαστεείσαστεείσαστε άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι.... ΌνταςΌνταςΌνταςΌντας άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι,,,, κικικικι
ακούγονταςακούγονταςακούγονταςακούγοντας τουτουτουτου ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα τητητητη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη,,,, θαθαθαθα πάρετεπάρετεπάρετεπάρετε φωτιάφωτιάφωτιάφωτιά,,,,
θαθαθαθα τρελαθείτετρελαθείτετρελαθείτετρελαθείτε.... ΕίναιΕίναιΕίναιΕίναι καλάκαλάκαλάκαλά νανανανα μηνμηνμηνμην τοτοτοτο μάθετεμάθετεμάθετεμάθετε πωςπωςπωςπως είστεείστεείστεείστε
κληρονόμοικληρονόμοικληρονόμοικληρονόμοι τουτουτουτου.... ΤίΤίΤίΤί αναναναν τοτοτοτο μαθαίνατεμαθαίνατεμαθαίνατεμαθαίνατε,,,, ωωωω,,,, τίτίτίτί θαθαθαθα γινότανγινότανγινότανγινόταν
τότετότετότετότε!!!!
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Δ´Δ´Δ´Δ´ ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ ΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασε τητητητη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη ΑντώνιεΑντώνιεΑντώνιεΑντώνιε!!!! ΝαΝαΝαΝα τηντηντηντην
ακούσουμεακούσουμεακούσουμεακούσουμε!!!! νανανανα μαςμαςμαςμας διαβάσειςδιαβάσειςδιαβάσειςδιαβάσεις τητητητη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη,,,, τητητητη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη
τουτουτουτου ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα
ΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓιαΓιαΓιαΓια ησυχάστεησυχάστεησυχάστεησυχάστε,,,, γιαγιαγιαγια σιγάσιγάσιγάσιγά!!!!

ΠαραπροχώρησαΠαραπροχώρησαΠαραπροχώρησαΠαραπροχώρησα καικαικαικαι σαςσαςσαςσας μίλησαμίλησαμίλησαμίλησα γιαγιαγιαγια αυτήαυτήαυτήαυτή.... ΦοβάμαιΦοβάμαιΦοβάμαιΦοβάμαι
πωςπωςπωςπως κάνωκάνωκάνωκάνω άδικοάδικοάδικοάδικο στουςστουςστουςστους αξιότιμουςαξιότιμουςαξιότιμουςαξιότιμους ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους πουπουπουπου τατατατα
σπαθιάσπαθιάσπαθιάσπαθιά τουςτουςτουςτους έσφαξανέσφαξανέσφαξανέσφαξαν τοντοντοντον ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα.... ΤοΤοΤοΤο φοβάμαιφοβάμαιφοβάμαιφοβάμαι!!!!
Αφού με διάφορα τερτίπια διαπιστώνει προς τα πού γέρνει το

κλίμα και βλέποντας πως το πνεύμα του Καίσαρα είναι
ολοζώντανο στο ακροατήριο του, αποφασίζει να το
εκμεταλλευτεί.
ΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕδώΕδώΕδώΕδώ είναιείναιείναιείναι ηηηη διαθήκηδιαθήκηδιαθήκηδιαθήκη,,,, μεμεμεμε τουτουτουτου

ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα τητητητη βούλαβούλαβούλαβούλα.... ΣεΣεΣεΣε κάθεκάθεκάθεκάθε ΡωμαίοΡωμαίοΡωμαίοΡωμαίο πολίτηπολίτηπολίτηπολίτη αφήνειαφήνειαφήνειαφήνει,,,,
χωριστάχωριστάχωριστάχωριστά στοστοστοστο κάθεκάθεκάθεκάθε άτομοάτομοάτομοάτομο,,,, εβδομήνταεβδομήνταεβδομήνταεβδομήντα πέντεπέντεπέντεπέντε δραχμέςδραχμέςδραχμέςδραχμές....
Έτσι το πλήθος στρέφεται εναντίον του Βρούτου, τον οποίο

αρχικά επευφημούσε. Ξεσπά πόλεμος που οδηγεί στην ήττα του
Βρούτου και των οπαδών του. Είναι αλήθεια πως ηηηη εξαγοράεξαγοράεξαγοράεξαγορά
τωντωντωντων συνειδήσεωνσυνειδήσεωνσυνειδήσεωνσυνειδήσεων φέρνειφέρνειφέρνειφέρνει αποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματα μόνομόνομόνομόνο ότανότανότανόταν
υπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουν πολλέςπολλέςπολλέςπολλές συνειδήσειςσυνειδήσειςσυνειδήσειςσυνειδήσεις πρόθυμεςπρόθυμεςπρόθυμεςπρόθυμες νανανανα
εξαγοραστούνεξαγοραστούνεξαγοραστούνεξαγοραστούν.... Όμως ο Βρούτος πηγαίνει πρώτος να μιλήσει
στο λαό, άρα πιστεύει πως ο λόγος του θα βρει ανταπόκριση, κι
έτσι είναι αρχικά, μα μόνο επιφανειακά. Πιθανά θεωρεί
δεδομένη την υποταγή της πλειοψηφίας στα νέα δεδομένα που
δημιουργήθηκαν, αφού η λογική «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»
είναι ευδιάκριτη στα λεγόμενα του.
Από τα αρχαία χρόνια είναι ισχυρές, στους κύκλους της

εκάστοτε εξουσίας, οι αντιλήψεις του Πλάτωνα για την
διαμόρφωση ανθρώπων, που θα δέχονται αδιαμαρτύρητα την
εξουσία των «ανωτέρων», την υποταγή των «κατώτερων στους
ανώτερους», την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών που
στέκονται «παραπάνω», υποχρεωτικά μάλιστα!
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Σ’ αυτήν τη λογική βασισμένος γράφει ο Μακιαβέλι πως :
«Από«Από«Από«Από τοτοτοτο στόμαστόμαστόμαστόμα τουτουτουτου ((((ηγεμόναηγεμόναηγεμόναηγεμόνα)))) δενδενδενδεν πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα βγαίνειβγαίνειβγαίνειβγαίνει

κουβέντακουβέντακουβέντακουβέντα πουπουπουπου νανανανα μηνμηνμηνμην είναιείναιείναιείναι γεμάτηγεμάτηγεμάτηγεμάτη απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις πέντεπέντεπέντεπέντε αρετέςαρετέςαρετέςαρετές
πουπουπουπου αναφέραμεαναφέραμεαναφέραμεαναφέραμε,,,, πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα φαίνεταιφαίνεταιφαίνεταιφαίνεται γεμάτοςγεμάτοςγεμάτοςγεμάτος επιείκειαεπιείκειαεπιείκειαεπιείκεια,,,,
γεμάτοςγεμάτοςγεμάτοςγεμάτος αξιοπιστίααξιοπιστίααξιοπιστίααξιοπιστία,,,, όλοςόλοςόλοςόλος ευθύτηταευθύτηταευθύτηταευθύτητα,,,, όλοςόλοςόλοςόλος ανθρωπιάανθρωπιάανθρωπιάανθρωπιά,,,,
όλοςόλοςόλοςόλος θρησκευτικότηταθρησκευτικότηταθρησκευτικότηταθρησκευτικότητα............
............ΌλοιΌλοιΌλοιΌλοι βλέπουνβλέπουνβλέπουνβλέπουν αυτόαυτόαυτόαυτό πουπουπουπου φαίνεσαιφαίνεσαιφαίνεσαιφαίνεσαι,,,, λίγοιλίγοιλίγοιλίγοι διακρίνουνδιακρίνουνδιακρίνουνδιακρίνουν τίτίτίτί

είσαιείσαιείσαιείσαι,,,, κικικικι αυτοίαυτοίαυτοίαυτοί οιοιοιοι λίγοιλίγοιλίγοιλίγοι δύσκολαδύσκολαδύσκολαδύσκολα διακινδυνεύουνδιακινδυνεύουνδιακινδυνεύουνδιακινδυνεύουν νανανανα
αντιταχθούναντιταχθούναντιταχθούναντιταχθούν σεσεσεσε μιαμιαμιαμια κοινήκοινήκοινήκοινή γνώμηγνώμηγνώμηγνώμη πουπουπουπου τηντηντηντην καλύπτεικαλύπτεικαλύπτεικαλύπτει τοτοτοτο
μεγαλείομεγαλείομεγαλείομεγαλείο τουτουτουτου κράτουςκράτουςκράτουςκράτους....
Η αφαίρεση της κοινωνικής ευθύνης από το λαό καθιερώθηκε

ως μόνιμο μοτίβο της εξουσίας, σε τέτοιο βαθμό, που πήρε
διαστάσεις εθισμού. Κανένας πλέον δεν μπορούσε να
αμφισβητήσει αυτό το δόγμα κι ένα μεγάλο τμήμα της
εργαζόμενης πλειοψηφίας το αποδέχθηκε.
Τα όποια ξεσπάσματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις της, έμειναν

ανολοκλήρωτα ή ενσωματώθηκαν στις επιδιώξεις ενός επίδοξου
πολέμαρχου ή πολιτικού, που ήρθε έπειτα να ξανακαθίσει στο
σβέρκο της, στη θέση του εκθρονισμένου κάισαρα. Χρόνια και
χρόνια κοινωνικής εμπειρίας που μετέδιδε από γενιά σε γενιά το
ίδιο μήνυμα. Έτσι ακόμα και οι πιο ριζοσπαστικοί κύκλοι σε
κάθε εποχή – ας υποθέσουμε πως στον «Ιούλιο Καίσαρα», ο
Βρούτος και οι συνεργάτες εκφράζουν αυτήν την τάση –
αποφάσισαν να δρουν, για το λαό, στο όνομα του λαού αλλά
ουσιαστικά, χωρίς το λαό. Η ίδρυση μικρών συνωμοτικών
ομάδων δεν γινόταν μόνο στο όνομα της προστασίας των μελών
της ομάδας από τις διώξεις αλλά και γιατί δεν υπήρχε πίστη πως
μπορεί η κοινωνία να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την
αναδιοργάνωση της ζωής. Στα χρόνια της Κομμούνας ο Ένγκελς
χτυπά την καμπάνα, γράφοντας για το «Πρόγραμμα των
Μπλανκιστών Προσφύγων της Κομμούνας» :
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«Εφόσον«Εφόσον«Εφόσον«Εφόσον οοοο ΜπλανκίΜπλανκίΜπλανκίΜπλανκί βλέπειβλέπειβλέπειβλέπει κάθεκάθεκάθεκάθε επανάστασηεπανάστασηεπανάστασηεπανάσταση σανσανσανσαν
εγχείρημαεγχείρημαεγχείρημαεγχείρημα μιαςμιαςμιαςμιας μικρήςμικρήςμικρήςμικρής επαναστατικήςεπαναστατικήςεπαναστατικήςεπαναστατικής μειοψηφίαςμειοψηφίαςμειοψηφίαςμειοψηφίας,,,,
βγαίνειβγαίνειβγαίνειβγαίνει αυτόματααυτόματααυτόματααυτόματα τοτοτοτο συμπέρασμασυμπέρασμασυμπέρασμασυμπέρασμα πωςπωςπωςπως τηντηντηντην επιτυχίαεπιτυχίαεπιτυχίαεπιτυχία τουτουτουτου
εγχειρήματοςεγχειρήματοςεγχειρήματοςεγχειρήματος ακολουθείακολουθείακολουθείακολουθεί αναπόφευκτααναπόφευκτααναπόφευκτααναπόφευκτα ηηηη εγκαθίδρυσηεγκαθίδρυσηεγκαθίδρυσηεγκαθίδρυση
μιαςμιαςμιαςμιας δικτατορίαςδικτατορίαςδικτατορίαςδικτατορίας –––– όχιόχιόχιόχι ολόκληρηςολόκληρηςολόκληρηςολόκληρης τηςτηςτηςτης επαναστατικήςεπαναστατικήςεπαναστατικήςεπαναστατικής
τάξηςτάξηςτάξηςτάξης,,,, τουτουτουτου προλεταριάτουπρολεταριάτουπρολεταριάτουπρολεταριάτου,,,, σημειώστεσημειώστεσημειώστεσημειώστε τοτοτοτο καλάκαλάκαλάκαλά αυτόαυτόαυτόαυτό,,,,
αλλάαλλάαλλάαλλά τουτουτουτου μικρούμικρούμικρούμικρού αριθμούαριθμούαριθμούαριθμού αυτώναυτώναυτώναυτών πουπουπουπου πραγματοποίησανπραγματοποίησανπραγματοποίησανπραγματοποίησαν
τηντηντηντην εξέγερσηεξέγερσηεξέγερσηεξέγερση καικαικαικαι πουπουπουπου είναιείναιείναιείναι κικικικι αυτοίαυτοίαυτοίαυτοί οργανωμένοιοργανωμένοιοργανωμένοιοργανωμένοι κάτωκάτωκάτωκάτω
απόαπόαπόαπό τητητητη δικτατορίαδικτατορίαδικτατορίαδικτατορία ενόςενόςενόςενός ήήήή περισσότερωνπερισσότερωνπερισσότερωνπερισσότερων προσώπων»προσώπων»προσώπων»προσώπων»....
Όσα έγιναν στη χώρα της Οκτωβριανής επανάστασης

επιβεβαίωσαν πλήρως τα λεγόμενα του. Ο λαός είναι
«χρήσιμος» ως εργαλείο ανατροπής ή προώθησης των στόχων
της ομάδας, στο όνομά του λαού, για το λαό αλλά τελικά χωρίς
αυτόν. «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» λοιπόν;
Γράφει ο Λένιν στο «Νέοι καιροί, παλιά λάθη με νέα μορφή»:
«Ύστερα«Ύστερα«Ύστερα«Ύστερα απόαπόαπόαπό μιαμιαμιαμια πάραπάραπάραπάρα πολύπολύπολύπολύ μεγάλημεγάλημεγάλημεγάλη καικαικαικαι πρωτοείδωτηπρωτοείδωτηπρωτοείδωτηπρωτοείδωτη

στονστονστονστον κόσμοκόσμοκόσμοκόσμο έντασηέντασηέντασηένταση τωντωντωντων δυνάμεωνδυνάμεωνδυνάμεωνδυνάμεων,,,, ηηηη εργατικήεργατικήεργατικήεργατική τάξητάξητάξητάξη πουπουπουπου
έναέναέναένα μεγάλομεγάλομεγάλομεγάλο μέροςμέροςμέροςμέρος τηςτηςτηςτης ξέπεσεξέπεσεξέπεσεξέπεσε ταξικάταξικάταξικάταξικά,,,, χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται
ορισμένοορισμένοορισμένοορισμένο χρονικόχρονικόχρονικόχρονικό διάστημαδιάστημαδιάστημαδιάστημα γιαγιαγιαγια νανανανα μπορέσουνμπορέσουνμπορέσουνμπορέσουν οιοιοιοι νέεςνέεςνέεςνέες
δυνάμειςδυνάμειςδυνάμειςδυνάμεις νανανανα μεγαλώσουνμεγαλώσουνμεγαλώσουνμεγαλώσουν,,,, νανανανα τραβηχτούντραβηχτούντραβηχτούντραβηχτούν στοστοστοστο στίβοστίβοστίβοστίβο,,,, γιαγιαγιαγια
νανανανα μπορέσουνμπορέσουνμπορέσουνμπορέσουν οιοιοιοι παλιέςπαλιέςπαλιέςπαλιές,,,, οιοιοιοι εξαντλημένεςεξαντλημένεςεξαντλημένεςεξαντλημένες δυνάμειςδυνάμειςδυνάμειςδυνάμεις νανανανα
επισκευαστούνεπισκευαστούνεπισκευαστούνεπισκευαστούν............ ΑυτόΑυτόΑυτόΑυτό πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα τοτοτοτο καταλάβουμεκαταλάβουμεκαταλάβουμεκαταλάβουμε καικαικαικαι νανανανα
παίρνουμεπαίρνουμεπαίρνουμεπαίρνουμε υπόψηυπόψηυπόψηυπόψη ότιότιότιότι είναιείναιείναιείναι αναγκαίααναγκαίααναγκαίααναγκαία ήήήή πιοπιοπιοπιο σωστάσωστάσωστάσωστά::::
αναπόφευκτηαναπόφευκτηαναπόφευκτηαναπόφευκτη ηηηη επιβράδυνσηεπιβράδυνσηεπιβράδυνσηεπιβράδυνση στηνστηνστηνστην ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη τωντωντωντων νέωννέωννέωννέων
δυνάμεωνδυνάμεωνδυνάμεωνδυνάμεων τηςτηςτηςτης εργατικήςεργατικήςεργατικήςεργατικής τάξης»τάξης»τάξης»τάξης»....
Λίγα χρόνια δηλαδή μετά την μεγαλειώδη Οκτωβριανή

Επανάσταση, κι ενώ ο ένοπλος λαός αντιμετωπίζει ξενική
εισβολή, ο ίδιος αυτός λαός που πολεμά χρόνια, από τα μέτωπα
του παγκοσμίου πολέμου ως τα κάτεργα της Οχράνα, αυτή
λοιπόν, «η εργατική τάξη ξέπεσε ταξικά», κατά τον Λένιν, και
χρήζει επισκευής!
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Ο «Καίσαρας»-τσάρος έφυγε από τη μέση, μα κάποιοι
επιδιώκουν νωρίς-νωρίς να πάρουν το ρόλο του Μάρκου
Αντώνιου ή ακόμα και το ρόλο του Οκτάβιου Καίσαρα, του νέου
δικτάτορα της Ρώμης, του τσάρου στη θέση του τσάρου. Αυτοί
οι «ποντικοί» που εισχωρούν και κατακτούν σιγά-σιγά τα πόστα
της νέας κρατικής-«λαϊκής» εξουσίας, βρίσκουν ορθάνοιχτες
θύρες.
Η νέα «χολέρα» όπως τους αποκαλούσε η Αλεξάνδρα

Κολοντάι το 1921, από τις ηγετικές μορφές της «Εργατικής
Αντιπολίτευσης». Η ομάδα αυτή ασκούσε κριτική στην
κομματική ηγεσία, πως με την τακτική της παραμέριζε την
εργατική τάξη από την άσκηση της εξουσίας, που κατά τα άλλα
ήταν δική της. Στο κείμενο με το τίτλο «Εργατική
Αντιπολίτευση» γράφει:
«Είναι«Είναι«Είναι«Είναι έναέναέναένα υποπροϊόνυποπροϊόνυποπροϊόνυποπροϊόν ((((ηηηη γραφειοκρατίαγραφειοκρατίαγραφειοκρατίαγραφειοκρατία)))) τηςτηςτηςτης ίδιαςίδιαςίδιαςίδιας

αιτίαςαιτίαςαιτίαςαιτίας πουπουπουπου εξηγείεξηγείεξηγείεξηγεί τητητητη διπρόσωπηδιπρόσωπηδιπρόσωπηδιπρόσωπη πολιτικήπολιτικήπολιτικήπολιτική μαςμαςμαςμας απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι
σταστασταστα συνδικάτασυνδικάτασυνδικάτασυνδικάτα:::: τηςτηςτηςτης αυξανόμενηςαυξανόμενηςαυξανόμενηςαυξανόμενης επιρροήςεπιρροήςεπιρροήςεπιρροής πουπουπουπου
αποκτούναποκτούναποκτούναποκτούν στουςστουςστουςστους κόλπουςκόλπουςκόλπουςκόλπους τωντωντωντων σοβιετικώνσοβιετικώνσοβιετικώνσοβιετικών θεσμώνθεσμώνθεσμώνθεσμών
στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία εχθρικάεχθρικάεχθρικάεχθρικά όχιόχιόχιόχι μόνομόνομόνομόνο απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι στονστονστονστον κομμουνισμόκομμουνισμόκομμουνισμόκομμουνισμό
αλλάαλλάαλλάαλλά κικικικι απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι στιςστιςστιςστις στοιχειώδειςστοιχειώδειςστοιχειώδειςστοιχειώδεις επιδιώξειςεπιδιώξειςεπιδιώξειςεπιδιώξεις τηςτηςτηςτης
εργατικήςεργατικήςεργατικήςεργατικής τάξηςτάξηςτάξηςτάξης.... ΗΗΗΗ γραφειοκρατίαγραφειοκρατίαγραφειοκρατίαγραφειοκρατία είναιείναιείναιείναι μιαμιαμιαμια χολέραχολέραχολέραχολέρα πουπουπουπου
εισδύειεισδύειεισδύειεισδύει ωςωςωςως τοτοτοτο κόκκαλοκόκκαλοκόκκαλοκόκκαλο στοστοστοστο ΚόμμαΚόμμαΚόμμαΚόμμα μαςμαςμαςμας καικαικαικαι στουςστουςστουςστους
σοβιετικούςσοβιετικούςσοβιετικούςσοβιετικούς θεσμούς»θεσμούς»θεσμούς»θεσμούς»....
Όπως η πλειοψηφία του γαλλικού λαού «με την έμμονη ιδέα

του» - καθώς λέει ο Μαρξ στην «18ηΜπρυμαίρ» - επικοινώνησε,
συντονίστηκε με την έμμονη ιδέα ενός «υποκείμενου» σαν τον
Λουδοβίκου Βοναπάρτη και κινητοποιήθηκε ικανοποιώντας
συμφέροντα αλλότρια με τα δικά του, ζώντας με την
ψευδαίσθηση της επιστροφής σε ένα χαμένο μεγαλείο, ένα ρόλο
που μονάχα όποιος μπορούσε να ισχυριστεί πως το όνομα του
έχει μία ιδιαίτερη σχέση με το όνομα του Ναπολέοντα θα
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μπορούσε να εκπληρώσει, έτσι και στην περίπτωση της νεαρής
σοβιετικής εξουσίας καιροφυλακτούσε ο Ιωσήφ-Βοναπάρτης.
Ένας τσάρος «καθαγιασμένος» στο όνομα μάλιστα της
κοινωνικής απελευθέρωσης και της χειραφέτησης των
εργαζομένων απ’ την αστική ιδεολογία, η οποία είχε ήδη
ενσωματωθεί και θεοποιηθεί μέσα στο ίδιο το κόμμα που
ηγούνταν της επαναστατικής διαδικασίας κι αντί για
απελευθέρωση ύφαινε νέα δεσμά.

ΠολιτικήΠολιτικήΠολιτικήΠολιτική καικαικαικαι συναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματική πανούκλαπανούκλαπανούκλαπανούκλα

Οι κατακτήσεις που πετύχαινε με τη δουλειά της η εργαζόμενη
πλειοψηφία, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η άνοδος της
παραγωγής κ.λπ. «δεν αποτελούν ένδειξη πως οι άνθρωποι ήταν
ελεύθεροι ή υποτελείς, λογικοί ή παράλογοι» όπως λέει ο Ράιχ
στο έργο του «Η μαζική ψυχολογία του φασισμού». Ο «νέος
άνθρωπος» που ανδρωνόταν μέσα στη νέα κατάσταση
αποτυπώνεται στα κείμενα που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας χρόνια τώρα κι είναι ίσως ό,τι πιο ενδεικτικό θα
μπορούσαμε να παραθέσουμε, για να αναδείξουμε την τραγική
κατάπτωση μιας επανάστασης που κατέληξε στο αντίθετό της.
Η Κόκκινη Εφημερίδα του Λένινγκραντ, κεντρικό όργανο των

Ρώσων Μπολσεβίκων, (της επαναστατικής πρωτοπορίας
δηλαδή) έγραφε στο Τεύχος Νο 14, 4 Φλεβάρη του 1935:
«Όλη«Όλη«Όλη«Όλη μαςμαςμαςμας ηηηη αγάπηαγάπηαγάπηαγάπη,,,, ηηηη πίστηπίστηπίστηπίστη μαςμαςμαςμας,,,, ηηηη δύναμήδύναμήδύναμήδύναμή μαςμαςμαςμας,,,, ηηηη

καρδιάκαρδιάκαρδιάκαρδιά μαςμαςμαςμας,,,, οοοο ηρωισμόςηρωισμόςηρωισμόςηρωισμός μαςμαςμαςμας,,,, ηηηη ζωήζωήζωήζωή μαςμαςμαςμας –––– όλαόλαόλαόλα γιαγιαγιαγια ΣέναΣέναΣέναΣένα,,,,
δέξουδέξουδέξουδέξου τατατατα,,,, εσύεσύεσύεσύ μεγάλεμεγάλεμεγάλεμεγάλε ΣτάλινΣτάλινΣτάλινΣτάλιν,,,, όλαόλαόλαόλα δικάδικάδικάδικά σουσουσουσου,,,, αρχηγέαρχηγέαρχηγέαρχηγέ εσύεσύεσύεσύ
τηςτηςτηςτης μεγάληςμεγάληςμεγάληςμεγάλης πατρίδαςπατρίδαςπατρίδαςπατρίδας............ ΟιΟιΟιΟι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι όλωνόλωνόλωνόλων τωντωντωντων εποχώνεποχώνεποχώνεποχών
καικαικαικαι όλωνόλωνόλωνόλων τωντωντωντων λαώνλαώνλαώνλαών θαθαθαθα πουνπουνπουνπουν πωςπωςπωςπως έχειςέχειςέχειςέχεις τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο υπέροχουπέροχουπέροχουπέροχο,,,, τοτοτοτο
πιοπιοπιοπιο ισχυρόισχυρόισχυρόισχυρό,,,, τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο σοφόσοφόσοφόσοφό,,,, τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο ωραίοωραίοωραίοωραίο όνομαόνομαόνομαόνομα............ ΌτανΌτανΌτανΌταν ηηηη
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αγαπημένηαγαπημένηαγαπημένηαγαπημένη μουμουμουμου γυναίκαγυναίκαγυναίκαγυναίκα γεννήσειγεννήσειγεννήσειγεννήσει έναέναέναένα παιδίπαιδίπαιδίπαιδί,,,, ηηηη πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη
λέξηλέξηλέξηλέξη πουπουπουπου θαθαθαθα τουτουτουτου μάθωμάθωμάθωμάθω θαθαθαθα είναιείναιείναιείναι:::: Στάλιν»Στάλιν»Στάλιν»Στάλιν»(!!!).(!!!).(!!!).(!!!).
«Πολιτική και συναισθηματική πανούκλα», αναδύει το

κείμενο της εφημερίδας της «επαναστατικής πρωτοπορίας»,
λέει ο Ράιχ και δεν νομίζω πως έχει καθόλου άδικο.
Στον αντίποδα η Ρόζα Λούξεμπουργκ, από το 1904 ακόμα,

τοποθετείται στο άρθρο της «Το οργανωτικό ζήτημα της
Σοσιαλδημοκρατίας»:
«Κακοποιούμε«Κακοποιούμε«Κακοποιούμε«Κακοποιούμε τιςτιςτιςτις έννοιεςέννοιεςέννοιεςέννοιες καικαικαικαι εξαπατούμεεξαπατούμεεξαπατούμεεξαπατούμε τοντοντοντον εαυτόεαυτόεαυτόεαυτό

μαςμαςμαςμας ότανότανότανόταν χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε τοντοντοντον ίδιοίδιοίδιοίδιο όροόροόροόρο –––– πειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχία (για
την εργοστασιακή πειθαρχία που μιλούσε ο Λένιν)–––– γιαγιαγιαγια τόσοτόσοτόσοτόσο
ανόμοιεςανόμοιεςανόμοιεςανόμοιες έννοιεςέννοιεςέννοιεςέννοιες όπωςόπωςόπωςόπως :::: 1)1)1)1) ΗΗΗΗ απουσίααπουσίααπουσίααπουσία σκέψηςσκέψηςσκέψηςσκέψης καικαικαικαι
βούλησηςβούλησηςβούλησηςβούλησης σεσεσεσε έναέναέναένα σώμασώμασώμασώμα μεμεμεμε χίλιαχίλιαχίλιαχίλια αυτόματααυτόματααυτόματααυτόματα κινούμενακινούμενακινούμενακινούμενα
χέριαχέριαχέριαχέρια καικαικαικαι πόδιαπόδιαπόδιαπόδια (οι εργοστασιακές μηχανές),,,, καικαικαικαι 2)2)2)2) οοοο
αυθόρμητοςαυθόρμητοςαυθόρμητοςαυθόρμητος συντονισμόςσυντονισμόςσυντονισμόςσυντονισμός τωντωντωντων συνειδητώνσυνειδητώνσυνειδητώνσυνειδητών,,,, πολιτικώνπολιτικώνπολιτικώνπολιτικών
πράξεωνπράξεωνπράξεωνπράξεων ενόςενόςενόςενός ανθρώπινουανθρώπινουανθρώπινουανθρώπινου σώματοςσώματοςσώματοςσώματος.... ΤίΤίΤίΤί κοινόκοινόκοινόκοινό μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα
υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα στηστηστηστη διατεταγμένηδιατεταγμένηδιατεταγμένηδιατεταγμένη υπακοήυπακοήυπακοήυπακοή μιαςμιαςμιαςμιας
καταπιεζόμενηςκαταπιεζόμενηςκαταπιεζόμενηςκαταπιεζόμενης τάξηςτάξηςτάξηςτάξης καικαικαικαι στηνστηνστηνστην αυτοπειθαρχίααυτοπειθαρχίααυτοπειθαρχίααυτοπειθαρχία καικαικαικαι στηνστηνστηνστην
οργάνωσηοργάνωσηοργάνωσηοργάνωση μιαςμιαςμιαςμιας τάξηςτάξηςτάξηςτάξης πουπουπουπου αγωνίζεταιαγωνίζεταιαγωνίζεταιαγωνίζεται γιαγιαγιαγια τηντηντηντην
απελευθέρωσήαπελευθέρωσήαπελευθέρωσήαπελευθέρωσή της»της»της»της»;;;; κι ακόμη:
«Αν«Αν«Αν«Αν αποδεχτούμεαποδεχτούμεαποδεχτούμεαποδεχτούμε τηντηντηντην άποψηάποψηάποψηάποψη πουπουπουπου διεκδικείδιεκδικείδιεκδικείδιεκδικεί οοοο ΛένινΛένινΛένινΛένιν καικαικαικαι

φοβηθούμεφοβηθούμεφοβηθούμεφοβηθούμε τηντηντηντην επιρροήεπιρροήεπιρροήεπιρροή τωντωντωντων διανοουμένωνδιανοουμένωνδιανοουμένωνδιανοουμένων στοστοστοστο
προλεταριακόπρολεταριακόπρολεταριακόπρολεταριακό κίνημακίνημακίνημακίνημα,,,, τότετότετότετότε δενδενδενδεν μπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμε νανανανα
φανταστούμεφανταστούμεφανταστούμεφανταστούμε γιαγιαγιαγια τοτοτοτο ΡωσικόΡωσικόΡωσικόΡωσικό ΚόμμαΚόμμαΚόμμαΚόμμα κίνδυνοκίνδυνοκίνδυνοκίνδυνο μεγαλύτερομεγαλύτερομεγαλύτερομεγαλύτερο
απόαπόαπόαπό τοτοτοτο οργανωτικόοργανωτικόοργανωτικόοργανωτικό σχήμασχήμασχήμασχήμα τουτουτουτου ΛένινΛένινΛένινΛένιν.... ΤίποταΤίποταΤίποταΤίποτα δενδενδενδεν θαθαθαθα
υποδουλώσειυποδουλώσειυποδουλώσειυποδουλώσει τόσοτόσοτόσοτόσο σίγουρασίγουρασίγουρασίγουρα έναέναέναένα νεαρόνεαρόνεαρόνεαρό εργατικόεργατικόεργατικόεργατικό κίνημακίνημακίνημακίνημα
σεσεσεσε μιαμιαμιαμια ελίτελίτελίτελίτ διανοουμένωνδιανοουμένωνδιανοουμένωνδιανοουμένων πεινασμένωνπεινασμένωνπεινασμένωνπεινασμένων γιαγιαγιαγια εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία όσοόσοόσοόσο
αυτόςαυτόςαυτόςαυτός οοοο γραφειοκρατικόςγραφειοκρατικόςγραφειοκρατικόςγραφειοκρατικός κορσέςκορσέςκορσέςκορσές,,,, πουπουπουπου θαθαθαθα
ακινητοποιήσειακινητοποιήσειακινητοποιήσειακινητοποιήσει τοτοτοτο κίνημακίνημακίνημακίνημα καικαικαικαι θαθαθαθα τοτοτοτο μετατρέψειμετατρέψειμετατρέψειμετατρέψει σεσεσεσε έναέναέναένα
αυτόματοαυτόματοαυτόματοαυτόματο χειραγωγούμενοχειραγωγούμενοχειραγωγούμενοχειραγωγούμενο απόαπόαπόαπό μίαμίαμίαμία ΚεντρικήΚεντρικήΚεντρικήΚεντρική ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή....
ΑπόΑπόΑπόΑπό τοτοτοτο άλλοάλλοάλλοάλλο μέροςμέροςμέροςμέρος,,,, δενδενδενδεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει αποτελεσματικότερηαποτελεσματικότερηαποτελεσματικότερηαποτελεσματικότερη
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εγγύησηεγγύησηεγγύησηεγγύηση εναντίονεναντίονεναντίονεναντίον τωντωντωντων οπορτουνιστικώνοπορτουνιστικώνοπορτουνιστικώνοπορτουνιστικών ραδιουργιώνραδιουργιώνραδιουργιώνραδιουργιών
καικαικαικαι τωντωντωντων προσωπικώνπροσωπικώνπροσωπικώνπροσωπικών φιλοδοξιώνφιλοδοξιώνφιλοδοξιώνφιλοδοξιών απόαπόαπόαπό τηντηντηντην ανεξάρτητηανεξάρτητηανεξάρτητηανεξάρτητη
επαναστατικήεπαναστατικήεπαναστατικήεπαναστατική δράσηδράσηδράσηδράση τουτουτουτου προλεταριάτουπρολεταριάτουπρολεταριάτουπρολεταριάτου,,,, πουπουπουπου
αποτέλεσμάαποτέλεσμάαποτέλεσμάαποτέλεσμά τηςτηςτηςτης θαθαθαθα είναιείναιείναιείναι νανανανα αποκτήσουναποκτήσουναποκτήσουναποκτήσουν οιοιοιοι εργάτεςεργάτεςεργάτεςεργάτες τηντηντηντην
αίσθησηαίσθησηαίσθησηαίσθηση τηςτηςτηςτης πολιτικήςπολιτικήςπολιτικήςπολιτικής υπευθυνότηταςυπευθυνότηταςυπευθυνότηταςυπευθυνότητας καικαικαικαι τηςτηςτηςτης
αυτοπεποίθησης»αυτοπεποίθησης»αυτοπεποίθησης»αυτοπεποίθησης»....

ΕίμαιΕίμαιΕίμαιΕίμαι άνθρωποςάνθρωποςάνθρωποςάνθρωπος καικαικαικαι τίποτατίποτατίποτατίποτα ανθρώπινοανθρώπινοανθρώπινοανθρώπινο δενδενδενδεν μουμουμουμου είναιείναιείναιείναι
ξένοξένοξένοξένο....
ΤΕΡΕΝΤΙΟΣΤΕΡΕΝΤΙΟΣΤΕΡΕΝΤΙΟΣΤΕΡΕΝΤΙΟΣ

Οι «κοκορομαχίες» στα κινήματα, που επιδιώκουν να
εκφράσουν και να κινητοποιήσουν τη λαϊκή πλειοψηφία, γύρω
από το ποιά άποψη είναι πιο κοντά στην αλήθεια είναι περιττές
καθώς η ίδια η ζωή και η επαλήθευση των απόψεων στην πράξη,
μας έδειξε πού οδήγησε η ανάθεση στους «φωτισμένους» να
«καθοδηγήσουν» την κοινωνία.
Για τους δέσμιους κάθε προκατάληψης ταιριάζει ίσως

καλύτερα η ρήση του Χόρχε Μπουκάι στο βιβλίο του από την
«Άγνοια ως τη σοφία»:
«Οι«Οι«Οι«Οι θεωρίεςθεωρίεςθεωρίεςθεωρίες μαςμαςμαςμας μπερδεύονταιμπερδεύονταιμπερδεύονταιμπερδεύονται συνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώς μεμεμεμε τηντηντηντην

πραγματικότηταπραγματικότηταπραγματικότηταπραγματικότητα....
ΊσωςΊσωςΊσωςΊσως,,,, όμωςόμωςόμωςόμως,,,, νανανανα είναιείναιείναιείναι ακόμαακόμαακόμαακόμα χειρότεραχειρότεραχειρότεραχειρότερα τατατατα πράγματαπράγματαπράγματαπράγματα....
ΜπορείΜπορείΜπορείΜπορεί νανανανα είναιείναιείναιείναι ηηηη δικήδικήδικήδική μαςμαςμαςμας ματιάματιάματιάματιά πουπουπουπου μπερδεύειμπερδεύειμπερδεύειμπερδεύει τηντηντηντην
πραγματικότηταπραγματικότηταπραγματικότηταπραγματικότητα,,,, γιαγιαγιαγια νανανανα τηντηντηντην ταιριάξειταιριάξειταιριάξειταιριάξει καλύτερακαλύτερακαλύτερακαλύτερα μεμεμεμε τιςτιςτιςτις
θεωρίεςθεωρίεςθεωρίεςθεωρίες μαςμαςμαςμας....»»»»....
Κι αν ακόμη ο «θρησκευτικός μυστικισμός» παραμένει και σε

αυτούς τους χώρους έντονος και αλλού κυρίαρχος, λίγο αν ξύσει
κανείς πίσω από την επιφάνεια, θα ανοίξει την αυλαία.
«Ο«Ο«Ο«Ο άνθρωποςάνθρωποςάνθρωποςάνθρωπος είναιείναιείναιείναι οοοο ίδιοςίδιοςίδιοςίδιος ηηηη βάσηβάσηβάσηβάση τηςτηςτηςτης υλικήςυλικήςυλικήςυλικής τουτουτουτου

παραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγής,,,, όπωςόπωςόπωςόπως καικαικαικαι κάθεκάθεκάθεκάθε άλληςάλληςάλληςάλλης ασχολίαςασχολίαςασχολίαςασχολίας τουτουτουτου............»»»»
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γράφει ο Μαρξ στις «Θεωρίες για την Υπεραξία», «Όλες«Όλες«Όλες«Όλες οιοιοιοι
περιστάσειςπεριστάσειςπεριστάσειςπεριστάσεις άραάραάραάρα πουπουπουπου επηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουν τοντοντοντον άνθρωποάνθρωποάνθρωποάνθρωπο,,,, τοτοτοτο
υποκείμενουποκείμενουποκείμενουποκείμενο τηςτηςτηςτης παραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγήςπαραγωγής,,,, τροποποιούντροποποιούντροποποιούντροποποιούν λίγολίγολίγολίγο----πολύπολύπολύπολύ όλεςόλεςόλεςόλες
τιςτιςτιςτις λειτουργίεςλειτουργίεςλειτουργίεςλειτουργίες τουτουτουτου ωςωςωςως δημιουργούδημιουργούδημιουργούδημιουργού τουτουτουτου υλικούυλικούυλικούυλικού πλούτουπλούτουπλούτουπλούτου,,,,
τωντωντωντων εμπορευμάτωνεμπορευμάτωνεμπορευμάτωνεμπορευμάτων.... Απ’Απ’Απ’Απ’ αυτήαυτήαυτήαυτή τητητητη σκοπιάσκοπιάσκοπιάσκοπιά μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα
αποδειχθείαποδειχθείαποδειχθείαποδειχθεί πράγματιπράγματιπράγματιπράγματι,,,, ότιότιότιότι όλεςόλεςόλεςόλες οιοιοιοι ανθρώπινεςανθρώπινεςανθρώπινεςανθρώπινες σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις
καικαικαικαι λειτουργίεςλειτουργίεςλειτουργίεςλειτουργίες,,,, αδιάφοροαδιάφοροαδιάφοροαδιάφορο πωςπωςπωςπως καικαικαικαι πότεπότεπότεπότε παρουσιάζονταιπαρουσιάζονταιπαρουσιάζονταιπαρουσιάζονται,,,,
επηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουν τηντηντηντην υλικήυλικήυλικήυλική παραγωγήπαραγωγήπαραγωγήπαραγωγή κικικικι επενεργούνεπενεργούνεπενεργούνεπενεργούν πάνωπάνωπάνωπάνω
τηςτηςτηςτης λίγολίγολίγολίγο----πολύπολύπολύπολύ προσδιοριστικάπροσδιοριστικάπροσδιοριστικάπροσδιοριστικά»»»» αλλά και:
«Η«Η«Η«Η υλιστικήυλιστικήυλιστικήυλιστική διδασκαλίαδιδασκαλίαδιδασκαλίαδιδασκαλία οτιοτιοτιοτι οιοιοιοι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι είναιείναιείναιείναι

προϊόνταπροϊόνταπροϊόνταπροϊόντα τωντωντωντων συνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκών καικαικαικαι τηςτηςτηςτης αγωγήςαγωγήςαγωγήςαγωγής,,,, καικαικαικαι ότιότιότιότι
επομένωςεπομένωςεπομένωςεπομένως οιοιοιοι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι πουπουπουπου έχουνέχουνέχουνέχουν αλλάξειαλλάξειαλλάξειαλλάξει είναιείναιείναιείναι προϊόνταπροϊόνταπροϊόνταπροϊόντα
άλλωνάλλωνάλλωνάλλων συνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκών καικαικαικαι αλλαγμένηςαλλαγμένηςαλλαγμένηςαλλαγμένης αγωγήςαγωγήςαγωγήςαγωγής,,,, ξεχνάξεχνάξεχνάξεχνά οτιοτιοτιοτι τιςτιςτιςτις
συνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκες τιςτιςτιςτις αλλάζουναλλάζουναλλάζουναλλάζουν ακριβώςακριβώςακριβώςακριβώς οιοιοιοι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι,,,, οτιοτιοτιοτι πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει
νανανανα διαπαιδαγωγηθείδιαπαιδαγωγηθείδιαπαιδαγωγηθείδιαπαιδαγωγηθεί κικικικι οοοο ίδιοςίδιοςίδιοςίδιος οοοο διαπαιδαγωγητήςδιαπαιδαγωγητήςδιαπαιδαγωγητήςδιαπαιδαγωγητής»»»»
(Θέσεις για τον Φόϋερμπαχ).
Αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στη ψυχή και στο

κοινωνικό μας ε ί ν α ι μοιάζει να αφήνει παγερά αδιάφορους
τους αναλυτές κι όμως πιθανά εκεί ακριβώς να βρίσκεται το
κλειδί, για την πόρτα που οδηγεί στο ψυχικό οπλοστάσιο του
«Ιούλιου Καίσαρα», στην πιο μεγάλη πυριτιδαποθήκη του
κόσμου. Όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά οι πρώτες αράδες
μιας εισαγωγής σ’ ένα βιβλίο που πρόκειται να γραφτεί στο
μέλλον...

ΧρήστοςΧρήστοςΧρήστοςΧρήστος ΤσαντήςΤσαντήςΤσαντήςΤσαντής

ΒΡΟΥΤΟΣΒΡΟΥΤΟΣΒΡΟΥΤΟΣΒΡΟΥΤΟΣ ΩΩΩΩ,,,, ΙούλιεΙούλιεΙούλιεΙούλιε ΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαραΚαίσαρα!!!! ΕίσαιΕίσαιΕίσαιΕίσαι ακόμαακόμαακόμαακόμα δυνατόςδυνατόςδυνατόςδυνατός!!!!
ΤοΤοΤοΤο πνεύμαπνεύμαπνεύμαπνεύμα σουσουσουσου περπατάειπερπατάειπερπατάειπερπατάει καικαικαικαι γυρίζειγυρίζειγυρίζειγυρίζει τατατατα σπαθιάσπαθιάσπαθιάσπαθιά μαςμαςμαςμας σταστασταστα
ίδιαίδιαίδιαίδια μαςμαςμαςμας τατατατα σπλάχνασπλάχνασπλάχνασπλάχνα....
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«Δάσκαλοι»«Δάσκαλοι»«Δάσκαλοι»«Δάσκαλοι» καικαικαικαι «μαθητές»«μαθητές»«μαθητές»«μαθητές»!!!! ΜιαΜιαΜιαΜια σύντομησύντομησύντομησύντομη
ματιάματιάματιάματιά στηνστηνστηνστην ιταλικήιταλικήιταλικήιταλική εμπειρίαεμπειρίαεμπειρίαεμπειρία απόαπόαπόαπό τητητητη
«στρατηγικής«στρατηγικής«στρατηγικής«στρατηγικής τηςτηςτηςτης έντασης»έντασης»έντασης»έντασης»....

««««ΗΗΗΗ λεγόμενηλεγόμενηλεγόμενηλεγόμενη άτακτηάτακτηάτακτηάτακτη,,,, τυφλήτυφλήτυφλήτυφλή,,,, τρομοκρατίατρομοκρατίατρομοκρατίατρομοκρατία είναιείναιείναιείναι μετάμετάμετάμετά
τακτικήτακτικήτακτικήτακτική,,,, επεξεργασμένηεπεξεργασμένηεπεξεργασμένηεπεξεργασμένη απόαπόαπόαπό τητητητη ΣΙΑΣΙΑΣΙΑΣΙΑ σεσεσεσε συνεργασίασυνεργασίασυνεργασίασυνεργασία μεμεμεμε
διάφορουςδιάφορουςδιάφορουςδιάφορους ατλαντικούςατλαντικούςατλαντικούςατλαντικούς οργανισμούςοργανισμούςοργανισμούςοργανισμούς.... ΗΗΗΗ τακτικήτακτικήτακτικήτακτική αυτήαυτήαυτήαυτή
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείταιχρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται κυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίως σανσανσανσαν βασικόβασικόβασικόβασικό στοιχείοστοιχείοστοιχείοστοιχείο γιαγιαγιαγια
διάφοραδιάφοραδιάφοραδιάφορα προγράμματαπρογράμματαπρογράμματαπρογράμματα πουπουπουπου έχουνέχουνέχουνέχουν σανσανσανσαν σκοπόσκοπόσκοπόσκοπό νανανανα
αποσταθεροποιήσουναποσταθεροποιήσουναποσταθεροποιήσουναποσταθεροποιήσουν τιςτιςτιςτις κυβερνήσειςκυβερνήσειςκυβερνήσειςκυβερνήσεις καικαικαικαι νανανανα πείσουνπείσουνπείσουνπείσουν
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τοντοντοντον πληθυσμόπληθυσμόπληθυσμόπληθυσμό νανανανα συμφωνήσεισυμφωνήσεισυμφωνήσεισυμφωνήσει μεμεμεμε τηντηντηντην εγκαθίδρυσηεγκαθίδρυσηεγκαθίδρυσηεγκαθίδρυση
ισχυρούισχυρούισχυρούισχυρού αστυνομικούαστυνομικούαστυνομικούαστυνομικού κράτους»κράτους»κράτους»κράτους»....
Δήλωση του στρατηγού Γιαρμπόρο, υπεύθυνου ειδικών

υπηρεσιών της ΣΙΑ στο L’ Europeo, 1978.

«...12 του Δεκέμβρη 1969 στο Μιλάνο. έγινε έκρηξη βόμβας
μεγάλης ισχύος στο φουαγιέ της Αγροτικής Τράπεζας στην
πλατεία Φοντάν. Την ίδια μέρα έγιναν εκρήξεις και στη Ρώμη.
16 άτομα σκοτώθηκαν, περίπου 100 τραυματίστηκαν... Η Ιταλία
συγκλονίστηκε.
ΗΗΗΗ αστυνομίααστυνομίααστυνομίααστυνομία ανακοινώνειανακοινώνειανακοινώνειανακοινώνει:::: φταίνεφταίνεφταίνεφταίνε οιοιοιοι αριστεροίαριστεροίαριστεροίαριστεροί....

Πιάστηκε κάποιος Βαλπρέντα, πρώην χορευτής, αναρχικός στις
πεποιθήσεις του. Ανακρίνουν άλλο αναρχικό-το σιδηροδρομικό
Πινέλλι. Αυτός «έπεσε» από το παράθυρο. Αυτό λένε οι
αστυνομικοί. Ο υπαστυνόμος προσπαθεί να πείσει ότι με αυτή
του την πράξη ο Πινέλλι επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στις
εκρήξεις. ΗΗΗΗ θέσηθέσηθέσηθέση γιαγιαγιαγια τηντηντηντην ενοχήενοχήενοχήενοχή τωντωντωντων αριστερώναριστερώναριστερώναριστερών αντηχείαντηχείαντηχείαντηχεί
απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις οθόνεςοθόνεςοθόνεςοθόνες τωντωντωντων τηλεοράσεωντηλεοράσεωντηλεοράσεωντηλεοράσεων,,,, απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις σελίδεςσελίδεςσελίδεςσελίδες τουτουτουτου
αστικούαστικούαστικούαστικού τύπουτύπουτύπουτύπου.... Εξαπολύεται μια ξέφρενη αντικομουνιστική
υστερία. Δημιουργείται όμως η εντύπωση ότι πλασάρουν στους
Ιταλούς ένα από τα πριν σκαρωμένο σενάριο.
Αυτό θυμίζει καταπληκτικά την υπόθεση της ταινίας του Έλιο

Πέτρι που είχε προβληθεί ένα μήνα ακριβώς πριν από το
αιματηρό έγκλημα. Ο «Πολίτης υπεράνω πάσης υποψίας» του
Πέτρι, διευθυντής του πολιτικού τμήματος της αστυνομίας,
φαμπρικάρει μόνος του εγκλήματα γιαγιαγιαγια νανανανα κατηγορήσεικατηγορήσεικατηγορήσεικατηγορήσει τουςτουςτουςτους
αριστερούςαριστερούςαριστερούςαριστερούς,,,, νανανανα δικαιολογήσειδικαιολογήσειδικαιολογήσειδικαιολογήσει τιςτιςτιςτις διώξειςδιώξειςδιώξειςδιώξεις,,,, νανανανα ετοιμάσειετοιμάσειετοιμάσειετοιμάσει
τοτοτοτο έδαφοςέδαφοςέδαφοςέδαφος γιαγιαγιαγια τοντοντοντον ερχομόερχομόερχομόερχομό στηνστηνστηνστην εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία «καθεστώτος«καθεστώτος«καθεστώτος«καθεστώτος
πυγμής»πυγμής»πυγμής»πυγμής». Η διαίσθηση του ταλαντούχου καλλιτέχνη
αποδεικνύεται ακριβής, οι εκδοχές της αστυνομίας είναι
ψεύτικες.
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Αργότερα ο Βαλπρέντα αποφυλακίζεται. Ο Πινέλλι
δικαιώνεται μετά θάνατο. Αποδείχθηκε ότι το δυναμίτη τον
έφερνε ο φασίστας μπράβος Στέφανο Ντέλλε Κιάγε. ΤονΤονΤονΤον
ωρολογιακόωρολογιακόωρολογιακόωρολογιακό μηχανισμόμηχανισμόμηχανισμόμηχανισμό γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις βόμβεςβόμβεςβόμβεςβόμβες τοντοντοντον αγόραζεαγόραζεαγόραζεαγόραζε οοοο
ΦράνκοΦράνκοΦράνκοΦράνκο ΦρένταΦρένταΦρένταΦρέντα,,,, διευθυντήςδιευθυντήςδιευθυντήςδιευθυντής τωντωντωντων εκδόσεωνεκδόσεωνεκδόσεωνεκδόσεων «ΑΡ»«ΑΡ»«ΑΡ»«ΑΡ» πουπουπουπου
προπαγάνδιζεπροπαγάνδιζεπροπαγάνδιζεπροπαγάνδιζε ρατσιστικέςρατσιστικέςρατσιστικέςρατσιστικές αντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψεις.... Ενώ η σειρά
εκρήξεων αποδείχνεται ότι ήταν μια μεγάλη προβοκάτσια, την
οποία είχαν οργανώσει οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας και
του ΝΑΤΟ μαζί με τους νεοφασίστες, που ένα μέρος τους είχε
εγγραφεί μ’ αυτή την ευκαιρία στους «υπεραριστερούς». Θα
εξακριβωθεί ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας βοήθησαν
τους πραγματικούς υπαίτιους να κρυφτούν. Τα ίχνη τους θα
χαθούν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία υπό την προστασία
των ντόπιων φασιστών και της «μαύρης διεθνούς» που
συνδεόταν με τη ΣΙΑ.
Με άλλα λόγια στοστοστοστο ΙταλικόΙταλικόΙταλικόΙταλικό έδαφοςέδαφοςέδαφοςέδαφος θαθαθαθα επαναληφθείεπαναληφθείεπαναληφθείεπαναληφθεί ηηηη

παραλλαγήπαραλλαγήπαραλλαγήπαραλλαγή μεμεμεμε τοντοντοντον εμπρησμόεμπρησμόεμπρησμόεμπρησμό τουτουτουτου ΡάιχσταγκΡάιχσταγκΡάιχσταγκΡάιχσταγκ, που
οργάνωσαν στον καιρό τους οι φασίστες για να κατηγορήσουν
τους κομμουνιστές και να προλειάνουν το έδαφος στο Χίτλερ.
ΠολλέςΠολλέςΠολλέςΠολλές φορέςφορέςφορέςφορές αργότερααργότερααργότερααργότερα άλλαζανάλλαζανάλλαζανάλλαζαν οιοιοιοι μορφέςμορφέςμορφέςμορφές τηςτηςτηςτης
τρομοκρατίαςτρομοκρατίαςτρομοκρατίαςτρομοκρατίας καικαικαικαι οιοιοιοι ταμπέλεςταμπέλεςταμπέλεςταμπέλες τουςτουςτουςτους.... ΤαΤαΤαΤα εγκλήματαεγκλήματαεγκλήματαεγκλήματα
διαπράττοντανδιαπράττοντανδιαπράττοντανδιαπράττονταν πότεπότεπότεπότε μεμεμεμε ανοιχτάανοιχτάανοιχτάανοιχτά φασιστικάφασιστικάφασιστικάφασιστικά συνθήματασυνθήματασυνθήματασυνθήματα,,,,
πότεπότεπότεπότε μεμεμεμε ψευτοαριστεράψευτοαριστεράψευτοαριστεράψευτοαριστερά. Πίσω από τις διάφορες αιτίες και
την τακτική αλλαγή μιας μορφής τρομοκρατίας με άλλη άρχισε
να διαφαίνεται η καλοστημένη σκηνοθεσία που απομάκρυνε
έγκαιρα από τη σκηνή τα εκτεθειμένα πρόσωπα, γλιτώνοντας τα
από την τιμωρία, βοηθώντας τα να αποδράσουν από τις
φυλακές ώστε αργότερα να τα ξαναβάλει στο σκοτεινό,
αιματηρό παιχνίδι. Και τατατατα βασικάβασικάβασικάβασικά τουτουτουτου γεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονότα σασασασα νανανανα είχανείχανείχανείχαν
αντιγραφείαντιγραφείαντιγραφείαντιγραφεί απόαπόαπόαπό τοτοτοτο ΜιλανέζικοΜιλανέζικοΜιλανέζικοΜιλανέζικο σενάριοσενάριοσενάριοσενάριο.... ΠαράλληλαΠαράλληλαΠαράλληλαΠαράλληλα οοοο
κύριοςκύριοςκύριοςκύριος σκοπόςσκοπόςσκοπόςσκοπός παρέμενεπαρέμενεπαρέμενεπαρέμενε πάνταπάνταπάνταπάντα οοοο ίδιος–ίδιος–ίδιος–ίδιος– νανανανα
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δυσφημιστούνδυσφημιστούνδυσφημιστούνδυσφημιστούν οιοιοιοι αριστερέςαριστερέςαριστερέςαριστερές,,,, δημοκρατικέςδημοκρατικέςδημοκρατικέςδημοκρατικές δυνάμειςδυνάμειςδυνάμειςδυνάμεις,,,, νανανανα
βοηθηθούνβοηθηθούνβοηθηθούνβοηθηθούν οιοιοιοι αυταρχικέςαυταρχικέςαυταρχικέςαυταρχικές,,,, αντιδραστικέςαντιδραστικέςαντιδραστικέςαντιδραστικές ομάδες»ομάδες»ομάδες»ομάδες»............
Αυτά γράφει ο Ζαμόισκι στο βιβλίο του «ΤαΤαΤαΤα κρυφάκρυφάκρυφάκρυφά

ελατήριαελατήριαελατήριαελατήρια τηςτηςτηςτης διεθνούςδιεθνούςδιεθνούςδιεθνούς τρομοκρατίαςτρομοκρατίαςτρομοκρατίαςτρομοκρατίας», εκδόσεις
«Σύγχρονη Εποχή», 1986.

Η Ιταλική κρίση

Στα 1978 η Ιταλία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανεργία στους
νέους, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, διαφθορά και
κύματα σκανδάλων, πολιτική και οικονομική κρίση. Τα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής όπως τα παραθέτει
στο βιβλίο του ο Ζαμόισκι μιλάνε από μόνα τους: Το
«Εουροπέο» 27/1/1978, «Δυο μήνες τώρα ο Λευκός Οίκος ζει σε
ανησυχία», η «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» 15/1/1978, «το«το«το«το ΝΑΤΟΝΑΤΟΝΑΤΟΝΑΤΟ
παρακολουθείπαρακολουθείπαρακολουθείπαρακολουθεί άγρυπναάγρυπναάγρυπναάγρυπνα τηντηντηντην εξέλιξηεξέλιξηεξέλιξηεξέλιξη τηςτηςτηςτης ΙταλικήςΙταλικήςΙταλικήςΙταλικής
κρίσης»κρίσης»κρίσης»κρίσης», «Εσπρέσσο» 15/1/1978, «Τί«Τί«Τί«Τί ζητείζητείζητείζητεί απόαπόαπόαπό εμάςεμάςεμάςεμάς ηηηη
ΟυάσιγκτονΟυάσιγκτονΟυάσιγκτονΟυάσιγκτον;;;;», «Πουέν» 30/1/1978, «Ιταλία-αποσύνθεση», η
γαλλική «Εξπρές» 16/1/1978, «Το«Το«Το«Το κράτοςκράτοςκράτοςκράτος διαλύεται»διαλύεται»διαλύεται»διαλύεται», η
«Ιντερνάσιοναλ Χέραλντ Τρίμπιουν» 16/1/1978, «Το ΝΑΤΟ
επανεξετάζει την ασφάλεια της Ιταλίας». Ακόμη πιο
χαρακτηριστική η δήλωση του Χ. Σίερ διοικητή των Νατοϊκών
δυνάμεων στη Νότια Ευρώπη: «Δεν«Δεν«Δεν«Δεν μπορώμπορώμπορώμπορώ νανανανα διανοηθώδιανοηθώδιανοηθώδιανοηθώ τοτοτοτο
ΝΑΤΟΝΑΤΟΝΑΤΟΝΑΤΟ χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς τηντηντηντην ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία καικαικαικαι τηντηντηντην ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς τοτοτοτο ΝΑΤΟ»ΝΑΤΟ»ΝΑΤΟ»ΝΑΤΟ».
Στις 12 Γενάρη του 1978 το Σταίητ Ντιπάρτμεντ πήρε πολύ

συγκεκριμένη θέση στην Ιταλική κρίση, δηλώνοντας δια του
αρμόδιου εκπροσώπου του πως «ηηηη ΓαλλίαΓαλλίαΓαλλίαΓαλλία καικαικαικαι ηηηη ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία δενδενδενδεν
θαθαθαθα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα επιτρέψουνεπιτρέψουνεπιτρέψουνεπιτρέψουν τητητητη συμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχή τωντωντωντων
κομμουνιστώνκομμουνιστώνκομμουνιστώνκομμουνιστών στηνστηνστηνστην κυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνηση,,,, μεμεμεμε καμίακαμίακαμίακαμία μορφήμορφήμορφήμορφή».
Η δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Ιταλία, που έγινε

σε αμερικάνικο πανεπιστήμιο φωτογραφίζει πολλά. Είπε ο
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κύριος Γκάρτνερ: «Ο Άλντο Μόρο είναι η πιο επικίνδυνη και
διφορούμενη προσωπικότητα της ιταλικής πολιτικής ζωής».
Η σύγκρουση ανάμεσα στο Ιταλικό οικονομικό κατεστημένο

για τον προσανατολισμό της κυρίαρχης τάξης, σε σχέση με τους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ και της ΕΟΚ, ξεσπούσε στο φόντο της
κρίσης με εκκωφαντικό τρόπο. «Η στρατηγική της έντασης»
είχε μπει σε εφαρμογή. ΗΗΗΗ πιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότητα ανάληψηςανάληψηςανάληψηςανάληψης τηςτηςτηςτης
εξουσίαςεξουσίαςεξουσίαςεξουσίας απόαπόαπόαπό τηντηντηντην αριστεράαριστεράαριστεράαριστερά ήήήή απόαπόαπόαπό μίαμίαμίαμία συμμαχικήσυμμαχικήσυμμαχικήσυμμαχική
κυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνηση πουπουπουπου δενδενδενδεν θαθαθαθα ήτανήτανήτανήταν όμωςόμωςόμωςόμως προσανατολισμένηπροσανατολισμένηπροσανατολισμένηπροσανατολισμένη
στηνστηνστηνστην εξυπηρέτησηεξυπηρέτησηεξυπηρέτησηεξυπηρέτηση τωντωντωντων συμφερόντωνσυμφερόντωνσυμφερόντωνσυμφερόντων τωντωντωντων ΗΠΑΗΠΑΗΠΑΗΠΑ στηνστηνστηνστην
περιοχήπεριοχήπεριοχήπεριοχή,,,, προκαλούσεπροκαλούσεπροκαλούσεπροκαλούσε αλλεργίααλλεργίααλλεργίααλλεργία στοστοστοστο μαύρομαύρομαύρομαύρο μπλοκμπλοκμπλοκμπλοκ.

Οι νεοφασίστες βγαίνουν από τη ναφθαλίνη
Οι δολοφονίες μπαίνουν στην καθημερινότητα

ΟΟΟΟ αρχισυντάκτηςαρχισυντάκτηςαρχισυντάκτηςαρχισυντάκτης ΑρρίγκοΑρρίγκοΑρρίγκοΑρρίγκο ΛέβιΛέβιΛέβιΛέβι τηςτηςτηςτης «Στάμπα»«Στάμπα»«Στάμπα»«Στάμπα» τουτουτουτου
ΤορίνοΤορίνοΤορίνοΤορίνο,,,, εφημερίδαεφημερίδαεφημερίδαεφημερίδα----όργανοόργανοόργανοόργανο τηςτηςτηςτης ΦίατΦίατΦίατΦίατ,,,, έγραφεέγραφεέγραφεέγραφε::::
««««ΤρομοκρατίαΤρομοκρατίαΤρομοκρατίαΤρομοκρατία;;;; ΜαΜαΜαΜα αυτόαυτόαυτόαυτό είναιείναιείναιείναι πιαπιαπιαπια κάτικάτικάτικάτι τοτοτοτο συνηθισμένοσυνηθισμένοσυνηθισμένοσυνηθισμένο....
ΗΗΗΗ ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία είναιείναιείναιείναι πιοπιοπιοπιο ικανήικανήικανήικανή νανανανα επιζήσειεπιζήσειεπιζήσειεπιζήσει απ’απ’απ’απ’ ότιότιότιότι νομίζουννομίζουννομίζουννομίζουν οιοιοιοι
ξένοιξένοιξένοιξένοι.... ΕίναιΕίναιΕίναιΕίναι σανσανσανσαν τοντοντοντον άρρωστοάρρωστοάρρωστοάρρωστο πουπουπουπου έχειέχειέχειέχει συνηθίσεισυνηθίσεισυνηθίσεισυνηθίσει νανανανα ζειζειζειζει
μεμεμεμε πυρετόπυρετόπυρετόπυρετό!!!!»»»»....
Είναι η στιγμή που ο Άλντο Μόρο κατευθύνεται στο

κοινοβούλιο, για να παρουσιάσει τη νέα κυβέρνηση
συνεργασίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με το
Ιταλικό ΚΚ, παρότι σε πρώτη φάση δεν προβλεπόταν η
συμμετοχή υπουργών από την αριστερά στο κυβερνητικό σχήμα.
Η συμφωνία ήταν «αγκάθι» στα σχέδια των κύκλων του μαύρου
μπλοκ. Έτσι με μια κινηματογραφική επιχείρηση οργανώνεται η
απαγωγή του στις 16/3/1978 και στις 9 του Μάη-συμβολική και
η ημέρα-η αστυνομία θα ανακαλύψει το πτώμα του στο κέντρο



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

της Ρώμης σε ένα σημείο, ακριβώςακριβώςακριβώςακριβώς ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα απόαπόαπόαπό τατατατα
γραφείαγραφείαγραφείαγραφεία τουτουτουτου ΧΔΚΧΔΚΧΔΚΧΔΚ καικαικαικαι τουτουτουτου ΚΚΙΚΚΙΚΚΙΚΚΙ....
Η διαπάλη ανάμεσα στις οικονομικές ελίτ που επιδρούσε και

μέσα στις τάξεις των βασικών κομμάτων της εποχής, είχε λήξει
με την επικράτηση των πιο συντηρητικών κύκλων μέσα στη
Χριστιανοδημοκρατία. Ο τρόπος δράσης όμως των δολοφόνων
άνοιγε τεράστια ερωτηματικά. Όσο βρισκόταν στα χέρια τους ο
Άλντο Μόρο, ανακοίνωναν πως έχουν αποσπάσει πληροφορίες,
που «θα τις μάθει όλος ο λαός», ότι τον κρατάνε στη «φυλακή
του λαού» και άλλα τέτοια. Ο Φρακαντσάνι, βουλευτής του ΧΔΚ
έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Είναι αλήθεια, ότι τα μέλη των
ερυθρών ταξιαρχιών χρησιμοποιούσαν στρατιωτικούς κώδικες,
γνωστούς μόνο σε υπαλλήλους ειδικών υπηρεσιών; Είναι
αλήθεια ότι προαναγγέλθηκε η επίθεση κατά του Μόρο σε
ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδόθηκε μόλις σαράντα λεπτά
πριν από την απαγωγή; Είναι αλήθεια πως τον συμβούλευαν να
εγκαταλείψει την πολιτική δράση; Οι σωματοφύλακες του
(δολοφονήθηκαν όλοι την ημέρα της απαγωγής) γιατί δεν
φορούσαν τα αλεξίσφαιρα γιλέκα τους»;
Ο υπεύθυνος ασφαλείας του Μόρο, Λεονάρντι, είχε συντάξει

έκθεση με την οποία διαμαρτυρόταν, πριν από την απαγωγή και
τη δολοφονία του, πως δεν μπορεί με τα υπάρχοντα μέσα να
εγγυηθεί για την ασφάλεια του κρατικού παράγοντα. Έκθεση
που ως δια μαγείας, «έκανε φτερά» από τα αρχεία της έρευνας.
Όταν ο αρχηγός των «ερυθρών ταξιαρχιών» βρέθηκε στη

φυλακή το 1976, ήταν συγκρατούμενος με κάποιον αμερικανό
που τον έλεγαν Σταρκ. Αυτός τον προμήθευσε με τις κατάλληλες
πληροφορίες απ’ όπου θα μπορούσε να προμηθευτεί οπλισμό
και του έκανε ένα...σύντομο σεμινάριο στη χρήση εκρηκτικών.
Ο Σταρκ παρά το γεγονός ότι είχε στην πλάτη του βαρύ
κατηγορητήριο, αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος. Ήταν
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«επαγγελματίας» κατασκευαστής δραστικών ναρκωτικών και
συνδεόταν με τους μεγαλύτερους λαθρέμπορους στη Μέση
Ανατολή. Έπειτα από τη δολοφονία του Μόρο, ο δικαστής που
είχε αναλάβει την υπόθεση είπε ότι ο Σταρκ δεν μπορεί να
κλητευθεί, γιατί «δεν«δεν«δεν«δεν υπάγεταιυπάγεταιυπάγεταιυπάγεται στηνστηνστηνστην αρμοδιότητααρμοδιότητααρμοδιότητααρμοδιότητα τουτουτουτου
δικαστηρίουδικαστηρίουδικαστηρίουδικαστηρίου,,,, καθώςκαθώςκαθώςκαθώς είναιείναιείναιείναι πράκτοραςπράκτοραςπράκτοραςπράκτορας τηςτηςτηςτης ΣΙΑΣΙΑΣΙΑΣΙΑ κικικικι
εργαζότανεργαζότανεργαζότανεργαζόταν μεμεμεμε αυτήαυτήαυτήαυτή τηντηντηντην ιδιότητα»ιδιότητα»ιδιότητα»ιδιότητα» (L’ Europeo, 1978, 17
Febbr., Unita, 1979, 13 Apr.).
Ο γραμματέας του ΧΔΚ Πικκόλι αλλά και ο πρώην

υφυπουργός Εσωτερικών Τζαμπερλέτι σε δηλώσεις τους στο
«Πανόραμα» τον Αύγουστο του 1978 είπαν ότι ο Μόρο πλήρωσε
με τη ζωή του, την απόπειρα να τραβήξει την Ιταλία από την
τροχιά επιρροής των ΗΠΑ, καθώς και την άρνησή του να
συνταχθεί με τις οδηγίες της Ουάσιγκτον ώστε να αποκλειστεί
κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την αριστερά.

Το εγχειρίδιο

Το 1981 ήρθε στη δημοσιότητα ένα κείμενο με το βαρύγδουπο
τίτλο: «Εγχειρίδιο«Εγχειρίδιο«Εγχειρίδιο«Εγχειρίδιο γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις μυστικέςμυστικέςμυστικέςμυστικές υπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίες....
ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις σταθεροποίησηςσταθεροποίησηςσταθεροποίησηςσταθεροποίησης.... Κατασκοπία»Κατασκοπία»Κατασκοπία»Κατασκοπία».... Θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για «θεωρίες συνομωσίας» αν δεν
γνωρίζαμε ποιος είναι ο συγγραφέας του. Αν δεν βλέπαμε στη
ζωή μας, ακόμη και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά από την
περίοδο που γράφτηκε, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή
της τακτικής η οποία περιγράφεται στο κείμενο.
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο λοιπόν δεν ήταν προϊόν κάποιων

αφηρημένων θεωριών συνομωσίας. Έχει χαρακτήρα
κατευθυντήριων γραμμών και γράφτηκεγράφτηκεγράφτηκεγράφτηκε τοτοτοτο 1970197019701970 απόαπόαπόαπό τοντοντοντον
στρατηγόστρατηγόστρατηγόστρατηγό ΟυεστμόρλεντΟυεστμόρλεντΟυεστμόρλεντΟυεστμόρλεντ,,,, αρχηγόαρχηγόαρχηγόαρχηγό τωντωντωντων ενόπλωνενόπλωνενόπλωνενόπλων
δυνάμεωνδυνάμεωνδυνάμεωνδυνάμεων τωντωντωντων ΗΠΑΗΠΑΗΠΑΗΠΑ καικαικαικαι πρώηνπρώηνπρώηνπρώην διοικητήδιοικητήδιοικητήδιοικητή τουτουτουτου στρατούστρατούστρατούστρατού
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κατοχήςκατοχήςκατοχήςκατοχής στοστοστοστο ΒιετνάμΒιετνάμΒιετνάμΒιετνάμ.... Το κείμενο είδε το φως της
δημοσιότητας το 1981 όταν πιάστηκε από την αστυνομία η
Μαρία Γκράτσια Ντομίνι, κόρη του Λίτσο Τζέλλι, «επίτιμου
διδάσκαλου» της μασονικής στοάς που ονομαζόταν
«Προπαγάνδα-2». Ο πατέρας της βρισκόταν στην Αμερική για
να αποφύγει τις δικαστικές διώξεις. Το βιογραφικό του
περιλαμβάνει: τη μαθητεία του πλάι στον Περόν, όσο έζησε
στην Αργεντινή, τον διορισμό του από τον Περόν σαν
οικονομικό σύμβουλο της Πρεσβείας της Αργεντινής στην
Ιταλία, την αξιοποίηση των διασυνδέσεων μέσα από τη
μασονική στοά ώστε να οργανώνει εμπόριο όπλων με χώρες της
Μέσης Ανατολής, τη πλατιά διείσδυση της «Στοάς» σε
στρατιωτικές υπηρεσίες της χώρας με στόχο την επιτυχή
διεξαγωγή συνομιλιών για την αγορά οπλισμού σε όφελος της
αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας «Λόκχηντ», το
συστηματικό «λάδωμα» ανώτατων κρατικών παραγόντων, την
άλωση του τύπου μέσα από τον έλεγχο των μεγαλύτερων
εφημερίδων της Ιταλίας, όπως την «Κορριέρε ντέλλα σέρα».
Ο ρόλος του αποκαλύφθηκε έπειτα από τη δολοφονία ενός

στενού συνεργάτη του Τζέλλι στη «στοά Π-2», του Πεκορέλλι, ο
οποίος χρησιμοποιούσε τα αρχεία του Τζέλλι και υλικά των
μυστικών υπηρεσιών-ανάμεσά τους φάκελοι για δεκάδες
χιλιάδες ανθρώπους του πολιτικού κι επιχειρηματικού κόσμου-
με σκοπό να αποκομίσει μεγάλα ποσά, εκβιάζοντας τους
«συναγωνιστές» του. Ο Πεκορέλλι δολοφονήθηκε με μία
σφαίρα στο στόμα, εκτέλεση-σήμα κατατεθέν της μαφίας, που
υπονοεί ότι τον σκότωσαν γιατί «μιλούσε πολύ».
Για κακή τους τύχη όμως ο εισαγγελέας της Ρώμης Ντομένικο

Σίκα, δεν άνηκε στο σινάφι τους κι ανακάλυψε στο σπίτι του
θύματος σημαντικά απόρρητα έγγραφα που έφερναν στο φως
το δίκτυο του Τζέλλι και τις εγκληματικές του δραστηριότητες.
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Όμως ανάμεσα σε αυτά τα χαρτιά αποτυπωνόταν και η σύνδεση
τμημάτων των Ιταλικών μυστικών υπηρεσιών, της ΣΙΑ, της
μαφίας, πολυεθνικών εταιριών, πολιτικών και στρατιωτικών
κύκλων. Αποτυπωνόταν καθαρά ο στόχος τους να «φράξουν το
δρόμο στον κομμουνισμό, μεμεμεμε κάθεκάθεκάθεκάθε τρόποτρόποτρόποτρόπο»! Δηλαδή με όσα
έκαναν: δολοφονίες, τρομοκρατικά χτυπήματα, απόπειρες
πραξικοπημάτων. Ανάμεσα στα «έργα» τους η πολύνεκρη
μαζική δολοφονία στην Πλατεία Φοντάν του Μιλάνου, η
ανατίναξη του τρένου «Ιτάλικους» με 12 νεκρούς, η δολοφονία
δικαστών που επισήμαιναν τις διασυνδέσεις του μαύρου μπλοκ.
Ακολούθησε η έκρηξη στο σταθμό της Μπολόνια με πάνω από
80 νεκρούς αλλά και η δολοφονία του πολιτικού Άλντο Μόρο.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε μόνο πως αυτόςαυτόςαυτόςαυτός οοοο κύριοςκύριοςκύριοςκύριος
ΤζέλλιΤζέλλιΤζέλλιΤζέλλι,,,, ήτανήτανήτανήταν οοοο μοναδικόςμοναδικόςμοναδικόςμοναδικός επίσημοςεπίσημοςεπίσημοςεπίσημος καλεσμένοςκαλεσμένοςκαλεσμένοςκαλεσμένος στηνστηνστηνστην
τελετήτελετήτελετήτελετή ανάληψηςανάληψηςανάληψηςανάληψης καθηκόντωνκαθηκόντωνκαθηκόντωνκαθηκόντων απόαπόαπόαπό τοντοντοντον ΡήγκανΡήγκανΡήγκανΡήγκαν στηνστηνστηνστην
προεδρίαπροεδρίαπροεδρίαπροεδρία τωντωντωντωνΗΠΑΗΠΑΗΠΑΗΠΑ τοτοτοτο 1981198119811981.
Την κόρη του Τζέλλι την συνέλαβε η αστυνομία, στο

αεροδρόμιο, με τις κατηγορίες της κατασκοπείας, της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση κ. λπ. Μαζί της
βρέθηκαν δέματα τα οποία περιείχαν: μασονικά έγγραφα,
κείμενα πλαστογραφημένα με σκοπό τη δυσφήμιση των
δικαστών που ερευνούσαν τις υποθέσεις της τρομοκρατίας,
απόρρητα ντοκουμέντα της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος
της χώρας.
ΤοΤοΤοΤο πιοπιοπιοπιο ενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρον όμωςόμωςόμωςόμως ήτανήτανήτανήταν τοτοτοτο δέμαδέμαδέμαδέμα πουπουπουπου

προοριζότανπροοριζότανπροοριζότανπροοριζόταν γιαγιαγιαγια τοτοτοτο ΜάριοΜάριοΜάριοΜάριο ΤεντέσκιΤεντέσκιΤεντέσκιΤεντέσκι,,,, διευθυντήδιευθυντήδιευθυντήδιευθυντή τουτουτουτου
φασιστικούφασιστικούφασιστικούφασιστικού περιοδικούπεριοδικούπεριοδικούπεριοδικού «Μποργκέζε»«Μποργκέζε»«Μποργκέζε»«Μποργκέζε».... Ο κύριος αυτός
ήταν ένα από τα μέλη της στοάς «Π-2» με αριθμό βιβλιαρίου
2127 κι έπαιζε έναν ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στο φυγόδικο
Τζέλλι και τις «οργανώσεις» στην Ιταλία. ΣτοΣτοΣτοΣτο δέμαδέμαδέμαδέμα,,,, πουπουπουπου
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προοριζότανπροοριζότανπροοριζότανπροοριζόταν λοιπόνλοιπόνλοιπόνλοιπόν γιαγιαγιαγια αυτόναυτόναυτόναυτόν,,,, ήτανήτανήτανήταν καικαικαικαι τατατατα
φωτοαντίγραφαφωτοαντίγραφαφωτοαντίγραφαφωτοαντίγραφα τουτουτουτου απόρρητουαπόρρητουαπόρρητουαπόρρητου «εγχειρίδιου»«εγχειρίδιου»«εγχειρίδιου»«εγχειρίδιου»....
Οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν την γνησιότητά του «Εγχειρίδιου»

του Ουεστμόρλεντ. Όπως θα δούμε όμως, το επιβεβαιώνουν τα
ίδια τα γεγονότα. Εξάλλου ο ίδιος ο Ουεστμόρλεντ παρέθεσε
περικοπές των κατευθύνσεων που περιέχονται στο «εγχειρίδιο»,
σε αμερικανικές, γαλλικές, ισπανικές και ιταλικές εφημερίδες.
ΣύμφωναΣύμφωναΣύμφωναΣύμφωνα μεμεμεμε τοτοτοτο αμερικανικόαμερικανικόαμερικανικόαμερικανικό περιοδικόπεριοδικόπεριοδικόπεριοδικό CovertCovertCovertCovert ActionActionActionAction,,,,
1979,1979,1979,1979, JanJanJanJan.... pppp.... 15-18.15-18.15-18.15-18., το «εγχειρίδιο» ανάμεσα στα άλλα λέει
και τα εξής:
Για τη σταθεροποίηση (κυβερνήσεων φιλικών προς τις ΗΠΑ)

οιοιοιοι μυστικέςμυστικέςμυστικέςμυστικές υπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίες πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα είναιείναιείναιείναι σεσεσεσε θέσηθέσηθέσηθέση νανανανα
διεξάγουνδιεξάγουνδιεξάγουνδιεξάγουν ειδικέςειδικέςειδικέςειδικές επιχειρήσειςεπιχειρήσειςεπιχειρήσειςεπιχειρήσεις,,,, οιοιοιοι οποίεςοποίεςοποίεςοποίες θαθαθαθα μπορούνμπορούνμπορούνμπορούν νανανανα
πείσουνπείσουνπείσουνπείσουν τηντηντηντην κυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνηση καικαικαικαι τηντηντηντην κοινήκοινήκοινήκοινή γνώμηγνώμηγνώμηγνώμη ότιότιότιότι υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει
κίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνος πουπουπουπου επιβάλλεταιεπιβάλλεταιεπιβάλλεταιεπιβάλλεται επιτακτικάεπιτακτικάεπιτακτικάεπιτακτικά νανανανα απομακρυνθείαπομακρυνθείαπομακρυνθείαπομακρυνθεί....
Για το σκοπό αυτό οι μυστικές υπηρεσίες πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα
εξασφαλίσουνεξασφαλίσουνεξασφαλίσουνεξασφαλίσουν τητητητη διείσδυσηδιείσδυσηδιείσδυσηδιείσδυση σταστασταστα υπονομευτικάυπονομευτικάυπονομευτικάυπονομευτικά ρεύματαρεύματαρεύματαρεύματα
ειδικώνειδικώνειδικώνειδικών πρακτόρωνπρακτόρωνπρακτόρωνπρακτόρων,,,, οιοιοιοι οποίοιοποίοιοποίοιοποίοι θαθαθαθα έχουνέχουνέχουνέχουν εντολήεντολήεντολήεντολή νανανανα
συγκροτήσουνσυγκροτήσουνσυγκροτήσουνσυγκροτήσουν ομάδεςομάδεςομάδεςομάδες κρούσηςκρούσηςκρούσηςκρούσης από τα πιο ριζοσπαστικά
στοιχεία της εξέγερσης. ΟιΟιΟιΟι ομάδεςομάδεςομάδεςομάδες αυτέςαυτέςαυτέςαυτές υπόυπόυπόυπό τοντοντοντον έλεγχοέλεγχοέλεγχοέλεγχο
τωντωντωντων αμερικανικώναμερικανικώναμερικανικώναμερικανικών μυστικώνμυστικώνμυστικώνμυστικών υπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιών αρχίζουναρχίζουναρχίζουναρχίζουν βίαιεςβίαιεςβίαιεςβίαιες
καικαικαικαι άλλεςάλλεςάλλεςάλλες πράξειςπράξειςπράξειςπράξεις.... ΣτηνΣτηνΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτήαυτήαυτή ηηηη
χρησιμοποίησηχρησιμοποίησηχρησιμοποίησηχρησιμοποίηση τωντωντωντων ακροαριστερώνακροαριστερώνακροαριστερώνακροαριστερών οργανώσεωνοργανώσεωνοργανώσεωνοργανώσεων
μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα οδηγήσειοδηγήσειοδηγήσειοδηγήσει στοστοστοστο ζητούμενοζητούμενοζητούμενοζητούμενο στόχο»στόχο»στόχο»στόχο»....
Ύστερα από απαίτηση του Κόλμπι, μελλοντικού διευθυντή της

ΣΙΑ, στήνεται ένας πολυπλόκαμος μηχανισμός παρακολούθησης,
μπαίνουν «κοριοί» και ηχογραφούνται οι συνομιλίες στο
Ιταλικό προεδρικό μέγαρο, ακόμη και στο Βατικανό. Στα
απομνημονεύματά του ο Κόλμπι γράφει: «όπου υπήρχε μια
κομμουνιστική οργάνωση, εμείς χρηματοδοτούσαμε μια
αντικομουνιστική οργάνωση» και το περιοδικό «Πανόραμα»
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ρωτάει το Νοέμβρη του 1980: «τατατατα χρήματαχρήματαχρήματαχρήματα πουπουπουπου δίνοντανδίνοντανδίνοντανδίνονταν
απόαπόαπόαπό τητητητη ΣΙΑΣΙΑΣΙΑΣΙΑ στηνστηνστηνστην υπηρεσίαυπηρεσίαυπηρεσίαυπηρεσία πληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριώνπληροφοριών,,,, πήγαινανπήγαινανπήγαινανπήγαιναν γιαγιαγιαγια
τητητητη χρηματοδότησηχρηματοδότησηχρηματοδότησηχρηματοδότηση τωντωντωντων δεξιώνδεξιώνδεξιώνδεξιών ήήήή έφτανανέφτανανέφτανανέφταναν στιςστιςστιςστις τσέπεςτσέπεςτσέπεςτσέπες
εκείνωνεκείνωνεκείνωνεκείνων πουπουπουπου εργάζοντανεργάζοντανεργάζοντανεργάζονταν υπέρυπέρυπέρυπέρ τηςτηςτηςτης στρατηγικήςστρατηγικήςστρατηγικήςστρατηγικής τηςτηςτηςτης
έντασηςέντασηςέντασηςέντασης;;;;»»»»

Η «Όρντινε Νουόβο» και οι νεοναζί στην Ελλάδα

Η τακτική της «χρησιμοποίησης ακροαριστερών
οργανώσεων» που περιγράφει το εγχειρίδιο εφαρμόστηκε από
τον αρχηγό της νεοφασιστικής οργάνωσης «Όρντινε Νουόβο,
Τζουζέπε Ραούτι. ΗΗΗΗ ομάδαομάδαομάδαομάδα αυτήαυτήαυτήαυτή έστειλεέστειλεέστειλεέστειλε στηνστηνστηνστην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα τουςτουςτουςτους
μπράβουςμπράβουςμπράβουςμπράβους τηςτηςτηςτης γιαγιαγιαγια νανανανα εκπαιδευτούνεκπαιδευτούνεκπαιδευτούνεκπαιδευτούν,,,, ενώενώενώενώ τοτοτοτο 1968196819681968 οοοο
ΡαούτιΡαούτιΡαούτιΡαούτι πραγματοποιείπραγματοποιείπραγματοποιείπραγματοποιεί τακτικέςτακτικέςτακτικέςτακτικές επισκέψειςεπισκέψειςεπισκέψειςεπισκέψεις καικαικαικαι
συναντιέταισυναντιέταισυναντιέταισυναντιέται μεμεμεμε τοντοντοντον ΚΚΚΚ.... ΠλεύρηΠλεύρηΠλεύρηΠλεύρη αρχηγόαρχηγόαρχηγόαρχηγό τηςτηςτηςτης κίνησηςκίνησηςκίνησηςκίνησης ««««4444ηςηςηςης

Αυγούστου»Αυγούστου»Αυγούστου»Αυγούστου»,,,, μέλοςμέλοςμέλοςμέλος τηςτηςτηςτης οποίαςοποίαςοποίαςοποίας ήτανήτανήτανήταν καικαικαικαι οοοο ΜιχαλολιάκοςΜιχαλολιάκοςΜιχαλολιάκοςΜιχαλολιάκος....
Τον Απρίλη του 1969, λέει ο Ζαμόισκι στο βιβλίο του, γίνεται
μυστική σύσκεψη στη Πάδουα όπου αποφασίστηκε να
«αξιοποιηθεί η ελληνική πείρα». Ο στόχος ήταν να οργανωθούν
προβοκάτσιες και να προχωρήσει η διείσδυση τέτοιων
ανθρώπων σε ορισμένες οργανώσεις ώστε να μπορεί να
κατηγορηθεί η αριστερά.
Ύστερα από την σύσκεψη της Πάδουα οργανώθηκαν πάνω

από 22 τρομοκρατικές επιθέσεις (απόπειρες δολοφονίας,
εμπρησμοί, εκρήξεις βομβών κ.λπ.). Έχει αποδειχθεί ότι πολλές
από αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες ήταν σε γνώση των
μυστικών υπηρεσιών οι οποίες δεν έκαναν απολύτως τίποτα για
να τις αποτρέψουν. Αντίθετα πρόσφεραν κάλυψη σε πολλούς
από τους εμπλεκόμενους.
Ούτε είναι τυχαία η ομοιότητα των ενεργειών της φασιστικής

ιταλικής οργάνωσης, με τις βομβιστικές επιθέσεις που
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οργανώθηκαν στην Ελλάδα την ίδια περίπου εποχή από τον
μετέπειτα αρχηγό της «Χρυσής Αυγής».
Πέρα από τον κοινό ιδεολογικό τους δεσμό, υπήρξε κι ένας

οικονομικός συνεκτικός παράγοντας. ΗΗΗΗ «Κοντινέντλ«Κοντινέντλ«Κοντινέντλ«Κοντινέντλ ΙλλινόιςΙλλινόιςΙλλινόιςΙλλινόις
Μπανκ»Μπανκ»Μπανκ»Μπανκ» τουτουτουτου φίλουφίλουφίλουφίλου τουτουτουτου ΤζέλλιΤζέλλιΤζέλλιΤζέλλι,,,, τραπεζίτητραπεζίτητραπεζίτητραπεζίτη ΜικέλεΜικέλεΜικέλεΜικέλε ΣιντόναΣιντόναΣιντόναΣιντόνα,,,,
χρηματοδοτούσεχρηματοδοτούσεχρηματοδοτούσεχρηματοδοτούσε τιςτιςτιςτις φασιστικέςφασιστικέςφασιστικέςφασιστικές συμμορίεςσυμμορίεςσυμμορίεςσυμμορίες στηνστηνστηνστην ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία,,,,
τηντηντηντην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τηντηντηντην ελληνικήελληνικήελληνικήελληνική χούνταχούνταχούνταχούντα.... ΤαΤαΤαΤα
εμβάσματαεμβάσματαεμβάσματαεμβάσματα λέειλέειλέειλέει οοοο ΖαμόισκιΖαμόισκιΖαμόισκιΖαμόισκι έρχοντανέρχοντανέρχοντανέρχονταν στηνστηνστηνστην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα γιαγιαγιαγια
λογαριασμόλογαριασμόλογαριασμόλογαριασμό τηςτηςτηςτης εταιρείαςεταιρείαςεταιρείαςεταιρείας «Ελληνική«Ελληνική«Ελληνική«Ελληνική Τεχνική»Τεχνική»Τεχνική»Τεχνική» πουπουπουπου
διεύθυνεδιεύθυνεδιεύθυνεδιεύθυνε οοοο κοντινόςκοντινόςκοντινόςκοντινός συγγενήςσυγγενήςσυγγενήςσυγγενής τουτουτουτου δικτάτοραδικτάτοραδικτάτοραδικτάτορα,,,, ΠέτροςΠέτροςΠέτροςΠέτρος
ΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλος....
Στη χώρα μας σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας

στις 3-8-1978 οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποίησε στις
βομβιστικές επιθέσεις η ομάδα Μιχαλολιάκου για τις
βομβιστικές-τρομοκρατικές ενέργειες που πραγματοποίησε και
για τις οποίες καταδικάστηκε τότε, είχαν κλαπεί από
στρατιωτικές μονάδες.
Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» αναφέρονται

(είναι το 1975 ή αρχές 1976) κι άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις
είχαν απ’ ευθείας σύνδεση με κρατικούς παράγοντες, με
συγκεκριμένους εφοπλιστές, ενώ εκδίδουν περιοδικό και ηηηη
ελληνικήελληνικήελληνικήελληνική χούνταχούνταχούνταχούντα είχεείχεείχεείχε παραχωρήσειπαραχωρήσειπαραχωρήσειπαραχωρήσει χώροχώροχώροχώρο στηνστηνστηνστην περιοχήπεριοχήπεριοχήπεριοχή
τηςτηςτηςτης ΑργολίδαςΑργολίδαςΑργολίδαςΑργολίδας γαγαγαγα τηντηντηντην στρατιωτικήστρατιωτικήστρατιωτικήστρατιωτική εκπαίδευσηεκπαίδευσηεκπαίδευσηεκπαίδευση τωντωντωντων
μελώνμελώνμελώνμελών τηςτηςτηςτης «Όρντινε«Όρντινε«Όρντινε«Όρντινε Νουόβο»Νουόβο»Νουόβο»Νουόβο». Στο ίδιο δημοσίευμα
αναφέρεται πως και οι νεοναζί του Ναστούλη ακολουθούσαν
την ίδια τακτική, με τρομοκρατικές βομβιστικές ενέργειες,
πυρπολήσεις αυτοκινήτων.

Η «σταθεροποίηση»
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Από τον Μάρτιο του 1948, αμέσως μετά τον Β’ παγκόσμιο
πόλεμο, είχαν εγκριθεί οι εκθέσεις του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας (ΣΕΑ) των ΗΠΑ στις οποίες ξεκαθαριζόταν πως η
Ιταλία, η Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες ήταν στο
στόχαστρο των επιχειρήσεων «σταθεροποίησης». Το τι γινόταν
στην Ελλάδα εκείνη την εποχή είναι γνωστό. Στην Ιταλία, όπου
ετοιμάζονταν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές μετά το φασιστικό
καθεστώς του Μουσολίνι κι ήταν ορατός ο κίνδυνος για τις
πολυεθνικές των ΗΠΑ να αναλάβει τα ηνία της χώρας η
συμμαχία των αριστερών δυνάμεων που είχε σηκώσει ψηλά τη
σημαία της αντίστασης στο φασισμό, πακτωλός εκατομμυρίων
δολαρίων ήρθε ως αρωγή, από τις ΗΠΑ, προς τα φιλικά της
κόμματα. Εντάθηκαν οι πιέσεις, που οδήγησαν στην
απομάκρυνση των υπουργών οι οποίοι προέρχονταν από το ΚΚ
στην πρώτη μεταπολεμική, προσωρινή, κυβέρνηση, ενώ
οργανώθηκε δολοφονική επίθεση σε βάρος του Παλμίρο Τολιάτι,
ηγέτη του Ιταλικού ΚΚ από έναν φασίστα μπράβο ονόματι
Παλλάντε.
Στο ντοκουμέντο του ΣΕΑ με αριθμό εγγράφου ΝΣΤσ1/2 και

ημερομηνία 10/2/1948 αναφέρεται: «ΚύριοςΚύριοςΚύριοςΚύριος σκοπόςσκοπόςσκοπόςσκοπός τωντωντωντων
ΗΠΑΗΠΑΗΠΑΗΠΑ σ’σ’σ’σ’ όόόό,,,,τιτιτιτι αφοράαφοράαφοράαφορά τηντηντηντην ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία,,,, είναιείναιείναιείναι ηηηη δημιουργίαδημιουργίαδημιουργίαδημιουργία καικαικαικαι ηηηη
υποστήριξηυποστήριξηυποστήριξηυποστήριξη,,,, σ’σ’σ’σ’ αυτήαυτήαυτήαυτή τητητητη χώραχώραχώραχώρα----κλειδίκλειδίκλειδίκλειδί,,,, τωντωντωντων συνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκών πουπουπουπου
είναιείναιείναιείναι ευνοϊκέςευνοϊκέςευνοϊκέςευνοϊκές γιαγιαγιαγια τηντηντηντην εθνικήεθνικήεθνικήεθνική μαςμαςμαςμας ασφάλειαασφάλειαασφάλειαασφάλεια... Η θέση της
Ιταλίας στη Μεσόγειο της επιτρέπει να ελέγχει τις συγκοινωνίες
με τη Μέση Ανατολή. Η χώρα συνορεύει με τα Βαλκάνια.
Χρησιμοποιώντας τις βάσεις, που είναι εγκατεστημένες στην
Ιταλία, η χώρα στην οποία ανήκουν (οι ΗΠΑ) θα μπορούσε να
ελέγχει την κίνηση των μεταφορών στο δρόμο μεταξύ
Γιβραλτάρ και διώρυγας του Σουέζ, καθώς και να ασκεί πίεση
από τον αέρα σε οποιοδήποτε σημείο των Βαλκανίων και των



Αρθρογραφία 2013

http://christostsantis.com/

γειτονικών περιοχών» (Foreign Relations of the United States,
Western Europe, 1948, vol. 3, N. Y., 1974, p. 765-769).
Επίσης οι ΗΠΑ «αναλαμβάνουναναλαμβάνουναναλαμβάνουναναλαμβάνουν νανανανα παρέχουνπαρέχουνπαρέχουνπαρέχουν

οικονομικήοικονομικήοικονομικήοικονομική καικαικαικαι στρατιωτικήστρατιωτικήστρατιωτικήστρατιωτική βοήθειαβοήθειαβοήθειαβοήθεια στηνστηνστηνστην ιταλικήιταλικήιταλικήιταλική
αντικομουνιστικήαντικομουνιστικήαντικομουνιστικήαντικομουνιστική παράνομηπαράνομηπαράνομηπαράνομη δράσηδράσηδράσηδράση», ενώ συνεχίζει
λέγοντας πως «οι διαβεβαιώσεις για σταθερή αμερικανική
υποστήριξη μπορούσαν να ενθαρρύνουν τα μη κομμουνιστικά
στοιχεία στην Ιταλία νανανανα καταβάλλουνκαταβάλλουνκαταβάλλουνκαταβάλλουν ύστατηύστατηύστατηύστατη ενεργητικήενεργητικήενεργητικήενεργητική
προσπάθειαπροσπάθειαπροσπάθειαπροσπάθεια ακόμαακόμαακόμαακόμα καικαικαικαι μεμεμεμε τοντοντοντον κίνδυνοκίνδυνοκίνδυνοκίνδυνο εμφυλίουεμφυλίουεμφυλίουεμφυλίου
πολέμουπολέμουπολέμουπολέμου, ώστε να εμποδίσουν τη στερέωση του
κομμουνιστικού ελέγχου».
Είναι φανερή η επιρροή των καθοδηγητικών αρχών της

έκθεσης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στη
σκέψη, στην τακτική και τη παρέμβαση των ανθρώπων που
επικοινωνούν την-φασιστικής έμπνευσης-θεωρία των
περίφημων «άκρων».
Οι νεοναζιστικές οργανώσεις δεν προέκυψαν από

παρθενογένεση. Στην ίδια την Γερμανία είναι γνωστό πως
ελάχιστοι εγκληματίες πολέμου τιμωρήθηκαν μεταπολεμικά,
ενώ ακόμα και πρωτοκλασάτα στελέχη του Ναζιστικού
κόμματος επανήλθαν στην οικονομική και πολιτική ζωή με τιμές.
Το ίδιο έγινε στην Ιταλία και στην Ελλάδα, όπου οι συνεργάτες
των Ναζί, ανέλαβαν ουσιαστικά να τσακίσουν το αντιστασιακό
κίνημα. Η ύπαρξη «σταγονιδίων» και στις δύο χώρες, όχι μόνο
δεν αμφισβητήθηκε ποτέ αλλά αντίθετα έπαιξε καταλυτικό ρόλο
στη δικτατορία στην Ελλάδα και στην τρομοκρατική δράση
στην Ιταλία, με τον ίδιο στόχο, να καμφθεί η λαϊκή αντίσταση
στα σχέδια της οικονομικής ολιγαρχίας και των ΗΠΑ.
Είναι γνωστό πως με βάση το σχέδιο «Προμηθεύς» το οποίο

είχε καταρτιστεί από το ΝΑΤΟ, επιβλήθηκε στην Ελλάδα η
χούντα το 1967.
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Ο Ζαμόισκι συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του τον εξής
χαρακτηριστικό διάλογο:
«ΠόσαΠόσαΠόσαΠόσα κρατικάκρατικάκρατικάκρατικά πραξικοπήματαπραξικοπήματαπραξικοπήματαπραξικοπήματα σχεδιάστηκανσχεδιάστηκανσχεδιάστηκανσχεδιάστηκαν στηνστηνστηνστην

ΙταλίαΙταλίαΙταλίαΙταλία σταστασταστα χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια πουπουπουπου υπηρετούσατευπηρετούσατευπηρετούσατευπηρετούσατε στηνστηνστηνστην ΥπηρεσίαΥπηρεσίαΥπηρεσίαΥπηρεσία
ΠληροφοριώνΠληροφοριώνΠληροφοριώνΠληροφοριών;;;;»»»» ρωτάει ο ανταποκριτής του περιοδικού
«Εσπρέσσο» το στρατηγό Μαλέττι, ο οποίος ήταν μέχρι το 1975
καθοδηγητής της Ιταλικής αντικατασκοπείας και νούμερο δύο
στην ιεραρχία της Ιταλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
-ΌχιΌχιΌχιΌχι λιγότερεςλιγότερεςλιγότερεςλιγότερες απόαπόαπόαπό πέντεπέντεπέντεπέντε.... Αλλά όλες ήταν στον ίδιο βαθμό

επικίνδυνες...
...Πέντε απόπειρες πραξικοπήματος, αναγνωρίζει ο στρατηγός

Μαλέττι, μέσα σε πέντε χρόνια. Μπορούμε άραγε να τον
πιστέψουμε; Ναι, αλλά με επιφυλάξεις. Ο στρατηγός
παραχώρησεπαραχώρησεπαραχώρησεπαραχώρησε τητητητη συνέντευξησυνέντευξησυνέντευξησυνέντευξη τοτοτοτο 1981.1981.1981.1981. ΎστεραΎστεραΎστεραΎστερα απόαπόαπόαπό μιαμιαμιαμια
εβδομάδαεβδομάδαεβδομάδαεβδομάδα ηηηη αστυνομίααστυνομίααστυνομίααστυνομία έπιασεέπιασεέπιασεέπιασε τουςτουςτουςτους καταλόγουςκαταλόγουςκαταλόγουςκαταλόγους τωντωντωντων
μελώνμελώνμελώνμελών τηςτηςτηςτης μυστικήςμυστικήςμυστικήςμυστικής στοάςστοάςστοάςστοάς τουτουτουτου ΤζέλλιΤζέλλιΤζέλλιΤζέλλι καικαικαικαι ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα σ’σ’σ’σ’
αυτούςαυτούςαυτούςαυτούς ήτανήτανήτανήταν καικαικαικαι τοτοτοτο όνομαόνομαόνομαόνομα τουτουτουτου στρατηγούστρατηγούστρατηγούστρατηγού ΜαλέττιΜαλέττιΜαλέττιΜαλέττι.... ΟΟΟΟ
μαχητήςμαχητήςμαχητήςμαχητής κατάκατάκατάκατά τωντωντωντων συνομωσιώνσυνομωσιώνσυνομωσιώνσυνομωσιών,,,, ήτανήτανήτανήταν οοοο ίδιοςίδιοςίδιοςίδιος συνωμότηςσυνωμότηςσυνωμότηςσυνωμότης!!!!
Η «στοά Π-2» στέγαζε πρακτικά όλους όσους επιβουλεύονταν
τις βάσεις του Ιταλικού κράτους και κόντευε να πάρει στα χέρια
της ολόκληρη την εξουσία. Κοντολογίς, ο Μαλέττι χρειάστηκε
να κρυφτεί και βρήκε προσωρινά άσυλο στη Νότια Αφρική.
Μπορεί να μιλήσει κανείς άραγε στα σοβαρά για αγώνα της

Ιταλικής κυβέρνησης ενάντια στις φασιστικές συνομωσίες όταν
ο καθοδηγητής της υπηρεσίας πληροφοριών, ήταν ο ίδιος
φασίστας;»
Και δεν είναι μια περίεργη ομοιότητα, για την χώρα μας, η

αποδεδειγμένα εκτεταμένη διασύνδεση της «Χρυσής Αυγής» με
τμήματα του κρατικού μηχανισμού, σε «ευαίσθητους τομείς»,
την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως αντιπαλεύει την
εγκληματική οργάνωση;
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Είναι άραγε τυχαία ομοιότητα το γεγονός πως υπάρχουν
ορισμένοι συνομιλητέςσυνομιλητέςσυνομιλητέςσυνομιλητές,,,, συνεργάτεςσυνεργάτεςσυνεργάτεςσυνεργάτες,,,, πρώηνπρώηνπρώηνπρώην μέλημέλημέλημέλη
νεοναζιστικώννεοναζιστικώννεοναζιστικώννεοναζιστικών οργανώσεωνοργανώσεωνοργανώσεωνοργανώσεων καικαικαικαι κήρυκεςκήρυκεςκήρυκεςκήρυκες τουτουτουτου
ρατσιστικούρατσιστικούρατσιστικούρατσιστικού μίσουςμίσουςμίσουςμίσους,,,, οιοιοιοι οποίοιοποίοιοποίοιοποίοι στρογγυλοκάθονταιστρογγυλοκάθονταιστρογγυλοκάθονταιστρογγυλοκάθονται
σήμερασήμερασήμερασήμερα σταστασταστα κυβερνητικάκυβερνητικάκυβερνητικάκυβερνητικά έδραναέδραναέδραναέδρανα ήήήή παίζουνπαίζουνπαίζουνπαίζουν ενεργόενεργόενεργόενεργό ρόλορόλορόλορόλο
στηστηστηστη χάραξηχάραξηχάραξηχάραξη τηςτηςτηςτης στρατηγικήςστρατηγικήςστρατηγικήςστρατηγικής τουτουτουτου στενούστενούστενούστενού ηγετικούηγετικούηγετικούηγετικού
πυρήναπυρήναπυρήναπυρήνα τηςτηςτηςτης κυβέρνησηςκυβέρνησηςκυβέρνησηςκυβέρνησης,,,, παριστάνονταςπαριστάνονταςπαριστάνονταςπαριστάνοντας τουςτουςτουςτους τιμητέςτιμητέςτιμητέςτιμητές
τουτουτουτου «νόμου«νόμου«νόμου«νόμου καικαικαικαι τηςτηςτηςτης τάξηςτάξηςτάξηςτάξης»;
Λέει ο Ζαμόισκι:
«Αλλάζουν οι συμμετέχοντες, οι ομάδες πρωτοβουλίας αλλά

διατηρείται ο κύριος στόχος-να καταφερθεί χτύπημα ενάντια
στις δημοκρατικές δυνάμεις... Μόνιμες μένουν οι συνιστώσες
αυτής της συνομωσίας-οι φασίστες, οι αντιδραστικές ομάδες στο
στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες, στα ηγετικά πολιτικά κόμματα.
ΜόνιμοΜόνιμοΜόνιμοΜόνιμο είναιείναιείναιείναι τοτοτοτο ποντάρισμαποντάρισμαποντάρισμαποντάρισμα στηστηστηστη βίαβίαβίαβία καικαικαικαι στηνστηνστηνστην
τρομοκρατίατρομοκρατίατρομοκρατίατρομοκρατία».

Χρήστος Τσαντής
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ΣτουςΣτουςΣτουςΣτους καιρούςκαιρούςκαιρούςκαιρούς τηςτηςτηςτης σκουριάςσκουριάςσκουριάςσκουριάς λάμπουνλάμπουνλάμπουνλάμπουν μόνομόνομόνομόνο τατατατα
σκουπίδιασκουπίδιασκουπίδιασκουπίδια κικικικι οοοο χρυσόςχρυσόςχρυσόςχρυσός!!!! ............ΚιΚιΚιΚι οιοιοιοι άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι;;;;
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Η απάντηση έρχεται από μόνη της αν παρακολουθήσει κανείς
τα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Μια
πρώτη γεύση πήραμε παλιότερα, όταν η κυβέρνηση έστηνε
κράτος τρόμου στην Κερατέα για να τσακίσει τους κατοίκους της,
οι οποίοι δικαίως αντιδρούσαν για την μετατροπή της περιοχής
τους σε χωματερή.
Το «λαμπρό» σχέδιο της κυβέρνησης για την «έξοδο της χώρας

από την κρίση» οδηγεί στη μετατροπή της Ελλάδας σε χωματερή
ανθρώπων και αξιών. Σ’ ένα απέραντο ορυχείο. Με σκυμμένους
ανθρώπους σε ανήλιαγες στοές. Όπου κάθε κομμάτι αυτής της
γης, κάθε νησί, κάθε υδάτινο απόθεμα, κάθε αχτίδα, κάθε νησί
και θάλασσα, πουλιούνται σε τιμή ευκαιρίας στο βωμό της
«ανάκαμψης» των κερδών πολυεθνικών τεράτων. Χρυσό στους
«επενδυτές» και σκουπίδια στους ανθρώπους.

«Τούτος«Τούτος«Τούτος«Τούτος οοοο κίτρινοςκίτρινοςκίτρινοςκίτρινος σκλάβοςσκλάβοςσκλάβοςσκλάβος
ΘρησκείεςΘρησκείεςΘρησκείεςΘρησκείες χτίζειχτίζειχτίζειχτίζει καικαικαικαι γκρεμνάγκρεμνάγκρεμνάγκρεμνά,,,, βλογάειβλογάειβλογάειβλογάει καταραμένουςκαταραμένουςκαταραμένουςκαταραμένους
ΚάνειΚάνειΚάνειΚάνει τητητητη γκρίζαγκρίζαγκρίζαγκρίζα λέπραλέπραλέπραλέπρα λατρευτήλατρευτήλατρευτήλατρευτή
ΘρονιάζειΘρονιάζειΘρονιάζειΘρονιάζει τουςτουςτουςτους κλέφτεςκλέφτεςκλέφτεςκλέφτες στωνστωνστωνστων γερουσιαστώνγερουσιαστώνγερουσιαστώνγερουσιαστών τιςτιςτιςτις έδρεςέδρεςέδρεςέδρες
ΚαιΚαιΚαιΚαι τουςτουςτουςτους χαρίζειχαρίζειχαρίζειχαρίζει τίτλουςτίτλουςτίτλουςτίτλους,,,, γονυκλισίεςγονυκλισίεςγονυκλισίεςγονυκλισίες κικικικι επευφημίεςεπευφημίεςεπευφημίεςεπευφημίες
ΑυτόςΑυτόςΑυτόςΑυτός είναιείναιείναιείναι πουπουπουπου κάνεικάνεικάνεικάνει νιόνυφηνιόνυφηνιόνυφηνιόνυφη ξανάξανάξανάξανά τητητητη γερασμένηγερασμένηγερασμένηγερασμένη

χήραχήραχήραχήρα
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... καταραμένοκαταραμένοκαταραμένοκαταραμένο μέταλλομέταλλομέταλλομέταλλο....
ΩΩΩΩ πόρνηπόρνηπόρνηπόρνη εσύεσύεσύεσύ τουτουτουτου γένουςγένουςγένουςγένους τωντωντωντων ανθρώπωνανθρώπωνανθρώπωνανθρώπων............»»»»
(Σαίξπηρ: «Τίμων ο Αθηναίος»)
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Σκηνές από ταινία προσεχώς διαδραματίζονται στην Χαλκιδική.
Σκηνές που ξεπερνούν κατά πολύ την φαντασία του Όργουελ.
15χρονες μαθήτριες σύρονται στα αστυνομικά τμήματα και την
ασφάλεια, δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Γυναίκες
χτυπιούνται βάναυσα, αυταρχισμός και αστυνομική βία. Ειδικές
δυνάμεις απλώνουν τη σκιά τους πάνω από την καθημερινότητα
των κατοίκων και μαζί, οργιάζουν οι φήμες για την είσοδο στο
προσκήνιο των ταγμάτων εφόδου ξένων μισθοφόρων-
πραιτοριανών που έχουν θητεύσει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και
σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, προσφέροντας προστασία σε
τέτοιου τύπου «επενδυτικά σχέδια». Έτσι αποκαλείται τώρα το
ξεπούλημα και η καταστροφή! «Επενδυτικό σχέδιο!»
Παράλληλα, ρεσιτάλ τρομοϋστερίας σαρώνει τα

τηλεπαράθυρα. Εκβιαστικά διλλήματα τύπου «ή εταιρεία ή
ανεργία» και καταστροφολογία. Κατά τη δοκιμασμένη τακτική
«μνημόνιο ή χρεωκοπία». Συστηματική καλλιέργεια της
διχόνοιας και της διάσπασης.
Πακτωλός χρημάτων κρύβεται πίσω από το όργιο αστυνομικής

αυθαιρεσίας, βίας και ιδεολογικής χειραγώγησης που
εκτυλίσσεται. Μεγάλα συμφέροντα και επιδιώξεις που δεν
διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Το κράτος δίνει τα ρέστα του
κάνοντας επίδειξη δύναμης απέναντι στους ανθρώπους. Μα
μόνο την αδυναμία του προδίδει. Την αδυναμία του να σβήσει
από τις ανθρώπινες καρδιές την ελπίδα και την ανάγκη για ζωή.
Την αδυναμία του να μας μετατρέψει όλους σε ραγιάδες και
υποτακτικούς. Την αδυναμία του να μας κάνει να πιστέψουμε
πως το δικό τους «όραμα», για την Ελλάδα-Γερμανική επαρχία
και «επενδυτικός παράδεισος» με εξαθλιωμένους εργαζόμενους
και στρατιές δούλων, πρέπει σώνει και ντε να γίνει «όραμα» και
των «ιθαγενών»! Γιατί, αν μη τι άλλο, σαν ιθαγενείς μας
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αντιμετωπίζουν. Μόνο που το παραμύθι με τα χρυσά
καθρεφτάκια έχει παλιώσει.

«Γιατί«Γιατί«Γιατί«Γιατί κανένακανένακανένακανένα νόμιμονόμιμονόμιμονόμιμο κακόκακόκακόκακό γιαγιαγιαγια τουςτουςτουςτους ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους
ΔεΔεΔεΔε βγήκεβγήκεβγήκεβγήκε,,,, σανσανσανσαν τατατατα χρήματαχρήματαχρήματαχρήματα.... ΑυτάΑυτάΑυτάΑυτά καικαικαικαι πολιτείεςπολιτείεςπολιτείεςπολιτείες
Χαλνούν˙Χαλνούν˙Χαλνούν˙Χαλνούν˙ αυτάαυτάαυτάαυτά απόαπόαπόαπό τατατατα σπίτιασπίτιασπίτιασπίτια τουςτουςτουςτους διώχνουνδιώχνουνδιώχνουνδιώχνουν τουςτουςτουςτους

πολίτεςπολίτεςπολίτεςπολίτες....
ΑυτάΑυτάΑυτάΑυτά τιςτιςτιςτις τίμιεςτίμιεςτίμιεςτίμιες τιςτιςτιςτις ψυχέςψυχέςψυχέςψυχές μαθαίνουνμαθαίνουνμαθαίνουνμαθαίνουν καικαικαικαι γελούνεγελούνεγελούνεγελούνε
Στ’Στ’Στ’Στ’ αχρείααχρείααχρείααχρεία γιαγιαγιαγια νανανανα στρέφονταιστρέφονταιστρέφονταιστρέφονται,,,, καικαικαικαι δείχνουνδείχνουνδείχνουνδείχνουν στουςστουςστουςστους

ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους
ΝαΝαΝαΝα ’χουνε’χουνε’χουνε’χουνε χίλιεςχίλιεςχίλιεςχίλιες πονηριέςπονηριέςπονηριέςπονηριές,,,, κάθεκάθεκάθεκάθε λογήςλογήςλογήςλογής ασέβειαασέβειαασέβειαασέβεια....»»»»
(Σοφοκλής «Αντιγόνη»)

Οι κύριοι που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Ελντοράντο,
ξεχνούν πως όσοι κίνησαν για το θησαυρό, τελικά χάθηκαν στη
ζούγκλα. Αψηφώντας τον αυταρχισμό οι κάτοικοι της Χαλκιδικής
στέλνουν, με τον ξεσηκωμό τους, το πιο ουσιαστικό μήνυμα για
το μέλλον. Άνθρωποι που ποτέ πριν δεν είχαν σκεφτεί καν να
βγουν στο δρόμο, σήμερα ανοίγουν τον δρόμο για όλους μας.
Αψηφούν τη βία και την τρομοκρατία, την προβοκατορολογία
και τις υποθέσεις συνομωσίας. Φορείς και παράγοντες της
περιοχής ορθώνουν ανάστημα εκεί που άλλοι διαγωνίζονται στο
«ευγενές άθλημα» της οσφυοκαμψίας. Ίσως, αν το παράδειγμα
των κατοίκων της Χαλκιδικής είχε υιοθετηθεί από την κοινωνία
μας, τώρα να μη θρηνούσαμε νέους ανθρώπους, νεκρούς, γιατί
δεν είχαν τα στοιχειώδη για τη θέρμανση.
Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν με την «ευφυή σύλληψη»

των κυβερνητικών κύκλων, να διοργανώσουν «συλλαλητήριο»
για την υποστήριξη των σχεδίων της εταιρείας, εκβιάζοντας τις
ανθρώπινες συνειδήσεις με αντάλλαγμα ένα ξεροκόμματο,
δείχνει και την ποιότητα τους ως ανθρώπων. Το γαλλικό
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ντοκιμαντέρ, στο οποίο ειπώθηκε από υπεύθυνους της εταιρίας
ότι ο κύριος Πάχτας ζήτησε ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη
των σχεδίων της εταιρίας από τη δική του πλευρά, την πρόσληψη
«δικών του ανθρώπων» στο έργο, είναι απλά ενδεικτικό.
Κανένας λαός που χειροκρότησε τις δολοφονίες συνανθρώπων
του, δεν γλίτωσε τελικά από το φόνο.
«Θα πεινάσεις και θα χρεοκοπήσουμε», λένε στον πεινασμένο

και χρεωκοπημένο.
«Αν τολμήσεις να αντιδράσεις, θα στείλουμε τα ΜΑΤ, θα σε

τυλίξουμε σε μια κόλλα χαρτί και δεν θα δεις ποτέ άσπρη μέρα»,
λένε σε ένα λαό που ζει στα σκοτάδια της σκουριάς, των μαζικών
αυτοκτονιών, της νέας προσφυγιάς.
«Όσοι αντιδρούν είναι παράνομοι», λένε οι αρχιερείς της

διαπλοκής, της μίζας και της εξαθλίωσης. Νυν υπουργοί,
πρωτεργάτες επεισοδίων φασιστικής και ρατσιστικής βίας
παλιότερα, ιδεολογικοί κήρυκες του μίσους και του φόβου
σήμερα, κουνάνε απειλητικά το δάχτυλο σε όσους καταγγέλλουν
τις πομπές τους. Παρατηρώντας τους να φωνασκούν στα
τηλεπαράθυρα, βλέπεις τους υπαίτιους για όσα ζούμε - και
κυβερνήτες αυτής της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες είτε
βρίσκονταν στο προσκήνιο, είτε στο παρασκήνιο - να
καλλιεργούν το δόγμα της «μαζικής συνενοχής» σε ένα έγκλημα
όμως, που μόνοι τους σχεδίασαν, εκτέλεσαν και απέκρυψαν.
Έτσι και στον καιρό της Σκουριάς η «λάμψη των επενδύσεων»
μοιάζει με «πλάνα ωραία. Της καταστροφής!».
Όταν τα σκουπίδιασκουπίδιασκουπίδιασκουπίδια στις μέρες μας είναι εμπόρευμαεμπόρευμαεμπόρευμαεμπόρευμα και μια

πολύ επικερδής επιχείρηση για τις εταιρείες που ανακατεύονται
μαζί τους, φανταστείτε τι αξίααξίααξίααξία αποκτά ο χρυσόςχρυσόςχρυσόςχρυσός. Βέβαια για να
σταθεί αυτή η φράση και να εκφράσει αντίθεση, χρειάζεται η
επίδραση μπόλικης σκουριάς, η οποία έχει επικαθίσει αιώνες
τώρα στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Γιατί ουσιαστικά δεν
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πρόκειται για αντίθεση αλλά για το ίδιο και το αυτό! Χρυσά
σκουπίδια!
«Το«Το«Το«Το χρήμαχρήμαχρήμαχρήμα έγινεέγινεέγινεέγινε γενικόγενικόγενικόγενικό μέσομέσομέσομέσο ανταλλαγήςανταλλαγήςανταλλαγήςανταλλαγής απόαπόαπόαπό σύμβασησύμβασησύμβασησύμβαση

καικαικαικαι γι’γι’γι’γι’ αυτόαυτόαυτόαυτό φέρειφέρειφέρειφέρει τηντηντηντην ονομασίαονομασίαονομασίαονομασία «νόμισμα»«νόμισμα»«νόμισμα»«νόμισμα»,,,, επειδήεπειδήεπειδήεπειδή δενδενδενδεν
υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει απόαπόαπόαπό τητητητη φύσηφύσηφύσηφύση αλλάαλλάαλλάαλλά απόαπόαπόαπό τοτοτοτο νόμονόμονόμονόμο,,,, καικαικαικαι εναπόκειταιεναπόκειταιεναπόκειταιεναπόκειται
σεσεσεσε μαςμαςμαςμας νανανανα τοτοτοτο αλλάξουμεαλλάξουμεαλλάξουμεαλλάξουμε καικαικαικαι νανανανα τοτοτοτο κάνουμεκάνουμεκάνουμεκάνουμε απόλυτααπόλυτααπόλυτααπόλυτα
άχρηστο»άχρηστο»άχρηστο»άχρηστο»....
(Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο V)
«Ασήμαντο«Ασήμαντο«Ασήμαντο«Ασήμαντο καικαικαικαι χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς αξίααξίααξίααξία φαίνεταιφαίνεταιφαίνεταιφαίνεται νανανανα είναιείναιείναιείναι τοτοτοτο χρήμαχρήμαχρήμαχρήμα

καικαικαικαι ολοκληρωτικάολοκληρωτικάολοκληρωτικάολοκληρωτικά επιβεβλημένοεπιβεβλημένοεπιβεβλημένοεπιβεβλημένο απόαπόαπόαπό τοτοτοτο νόμονόμονόμονόμο αλλάαλλάαλλάαλλά απόαπόαπόαπό
τητητητη φύσηφύσηφύσηφύση τουτουτουτου δεδεδεδε διαθέτειδιαθέτειδιαθέτειδιαθέτει τίποτατίποτατίποτατίποτα καικαικαικαι αναναναν τεθείτεθείτεθείτεθεί εκτόςεκτόςεκτόςεκτός
κυκλοφορίαςκυκλοφορίαςκυκλοφορίαςκυκλοφορίας,,,, δενδενδενδεν έχειέχειέχειέχει καμιάκαμιάκαμιάκαμιά αξίααξίααξίααξία καικαικαικαι καμιάκαμιάκαμιάκαμιά
χρησιμότηταχρησιμότηταχρησιμότηταχρησιμότητα....»»»»
(Αριστοτέλης: Πολιτικά, Βιβλίο Ι)
Στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία. Στην σύγχρονη

Ελλάδα ζούμε τη... δημοπρασία!
Χρήστος Τσαντής

Μάρτης 2013
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ΠόσοΠόσοΠόσοΠόσο κοστίζεικοστίζεικοστίζεικοστίζει ηηηη ζωήζωήζωήζωή;;;;
ΉΉΉΉ τατατατα ντιβάνιαντιβάνιαντιβάνιαντιβάνια τηςτηςτηςτης εξουσίαςεξουσίαςεξουσίαςεξουσίας!!!!

Η Κατερίνα και η Ελένη είναι άνεργες. Ανήκουν στη μεγάλη
πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στη σκιά. Πίσω από τον
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ήλιο. Επιβιώνουν με τη σύνταξη της μητέρας τους. Η Κατερίνα
κι η Ελένη έχουν κι από ένα παιδάκι. Χώρισαν πριν από λίγα
χρόνια κι έτσι μένουν όλοι μαζί με τη μητέρα τους στο πατρικό
τους σπίτι. Ο δικός τους πατέρας έχει φύγει από τη ζωή κι οι
πατεράδες των παιδιών τους αποσύρθηκαν διακριτικά από τις
ευθύνες και τα.. βάρη.
Τα απογεύματα βγαίνουν έξω. Κάθονται στο πεζοδρόμιο

παρέα με τους γείτονες. Η περιοχή όπου κατοικούν διαθέτει
ακόμα αυτή την πολυτέλεια. Να μπορείς να κάθεσαι στο
πεζοδρόμιο και να μιλάς με τους άλλους ανθρώπους. Δεν
πληρώνεις ακόμα κάτι για αυτό. Είναι τζάμπα!
Θα πρέπει βέβαια να έχεις πληρώσει το ενοίκιο ή το χαράτσι

για να μπορείς να μένεις σε κάποιο σπίτι, αφού το πεζοδρόμιο
συνοδεύεται κι από σπίτια συνήθως. Κι επειδή το πεζοδρόμιο
είναι δημόσιος χώρος, άρα ανήκει πιθανά στο δήμο, ίσως να
ζητήσουν και γι’ αυτό κάτι – για τη συντήρησή του – οπότε
τελικά ακόμα και το να καθίσει κανείς σε ένα πεζοδρόμιο δεν
είναι και τόσο τζάμπα τελικά.
Άσε που μπορεί να εμποδίζεις την κυκλοφορία των πεζών.
Σε αυτή την περίπτωση δύσκολα θα αποφύγεις τον έλεγχο από

κάποιον διορισμένο ελεγκτή, που έχει επιφορτιστεί με το έργο
της ομαλοποίησης της πεζοπορίας, εξουσιοδοτημένου μάλιστα
να ρίχνει και πρόστιμα διότι ο παρανομών πληρώνει κι αυτό
είναι νόμος του κράτους εκ παλαιόθεν!
Η Ανθή, η μητέρα των γυναικών, βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Αναρρώνει από μια εγχείριση. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
Προχτές ένα μηχανάκι σταμάτησε έξω από την πόρτα τους.

Είχα ανοιχτό το παράθυρο κι είδα έναν άντρα γύρω στα τριάντα,
να πηγαίνει προς το ρολόι της ΔΕΗ. Άνοιξε το κουτί, κάτι
πείραξε κι αμέσως ακούστηκε από μέσα η φωνή του Ηλία, του
γιου της Κατερίνας.
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«Μαμά, γιατί δεν παίζει η τηλεόραση;»
«Τί έκανες;» του φωνάζω, «έκοψες το ρεύμα; Ζει οικογένεια

μέσα».
Αδιάφορος ο νέος για τις φωνές του πιτσιρικά, αδιάφορος και

για τη ερώτησή μου. Και γιατί να ενδιαφερθεί εξάλλου;
Κανένας νόμος δεν τον υποχρεώνει να απαντά σε ερωτήσεις

γειτόνων ή να νοιάζεται για τις φωνές ενός παιδιού.
Κανένας νόμος δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να αποκτήσει

συνείδηση. Πηγαίνει να ανέβει στο μηχανάκι του για να φύγει.
«Για κάτσε ρε φίλε» του λέω και βγαίνω έξω. Ακούει τις φωνές

η Κατερίνα, βγαίνει κι εκείνη.
«Το έχουν απλήρωτο. Τί θες να κάνω;» είπε σα να ήθελε να

δικαιολογηθεί ο άνθρωπος που έκοψε το ρεύμα.
«Έχω κάνει διακανονισμό, γιατί το έκοψες;» του φώναξε η

Κατερίνα.
«Έχω εντολή!» της είπε κι έκανε να φύγει.
Αδιάφορος ο ελεγκτής. Το ύφος του παγωμένο. Νεκρό! Λες και

δεν απευθυνόταν σε ανθρώπους. Αυτός, αν είχε άλλη εντολή να
εκτελέσει, αν η εντολή του ήταν να σε εκτελέσει, θα μπορούσε
να το κάνει. Τέτοια αποφασιστικότητα, να εκτελέσει το καθήκον!
Να κόψει το ρεύμα. Εξάλλου όπως λένε οι υπεύθυνοι, όταν
κάποιοι δεν πληρώνουν το ρεύμα, τότε αυτό βαραίνει όλη την
κοινωνία. Άρα; Τί; Τζάμπα ρεύμα θέλετε;
Τί είναι το ρεύμα; Κοινωνικό αγαθό;
Μήπως το νερό είναι κι αυτό κοινωνικό αγαθό;
Το φαγητό;
Η μόρφωση;
Η εργασία;
Οι διακοπές;
Η ασφάλιση;
Η υγεία;
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Οι συγκοινωνίες;
Η ζωή; Πόσο κοστίζει η ζωή;
Ποιος είναι ο λογιστής της κι ο εισπράκτορας; Ο ελεγκτής της;
Πιθανά αυτός που δίνει την εντολή!
Μα κι ο εντολοδόχος χρειάζεται αυτούς που θα εφαρμόσουν

τις εντολές. Έτσι κάποιοι αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη
δουλειά. Να εκτελούν τις εντολές. Να κόβουν, ας πούμε, το
ρεύμα! Να κόβουν το νερό. Να δέρνουν όσους διαμαρτύρονται.
Να λένε διάφορα ψέματα στις τηλεοπτικές συχνότητες, για να
μας εξηγούν πως δεν μπορεί κανείς να ζει «τζάμπα» κι ότι οι
«τζαμπατζήδες» της ζωής θα παταχθούν αμείλικτα, για το καλό
της χώρας!
Διότι αυτή η χώρα, αγαπητέ μου, κινδυνεύει από κάποιους

ανθρώπους σαν την Κατερίνα και την Ελένη που δεν είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους!
Οι εντολοδόχοι ξέρουν! Ό,τι κάνουν το κάνουν για μας! Εμάς

σκέφτονται κάθε πρωί που ξυπνάνε! Πόσο θα μας
κοστολογήσουν!
Ευτυχώς για τη χώρα που υπάρχουν κι οι ελεγκτές, γιατί τί θα

κάναμε χωρίς ελέγχους;
Πολλοί άνθρωποι μάλιστα που είναι και υπεύθυνοι πολίτες –

όχι σαν κι εμάς – κατατάσσονται εθελοντικά στα σώματα των
ελεγκτών. Η πολιτεία για να τους ανταμείψει για τις κοινωνικές
τους «ευαισθησίες», τούς δίνει μπόνους κι έτσι αναπτύσσεται
ένας «υγιής» ανταγωνισμός!
Ο σαδισμός στην εξουσία, οι άνθρωποι στα ψυχιατρεία.
Κι αυτό κοστίζει κάτι τις όμως, διότι η υγεία, και μάλιστα η

ψυχική υγεία είναι ακριβή πολυτέλεια. Εδώ δεν έχεις να
πληρώσεις το ρεύμα, την υγεία θα κοιτάξεις;
Θυμάμαι πριν από πολλά πολλά χρόνια, τότε που στην Ελλάδα

είχαμε κατοχή, κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν για να ζήσουν και –
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τί να έκαναν; – πήγαν κι έγιναν καταδότες, για να ζήσουν κι
αυτοί τα παιδιά τους. Μια δουλειά ήταν κι αυτή! Ελέγχανε ποιοι
κάθονται φρόνιμα και ποιοί όχι κι αν έβλεπαν κανέναν πολύ
ανήσυχο τον πέταγαν από το τραμ, να μη ξεσηκώνει κι άλλους.
Ο ελεγκτής έσπρωχνε, ο οδηγός άνοιγε την πόρτα στην πλάτη

του «ανήσυχου» και παρ’ τον κάτω!
Πάντα πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο στις αρχές!
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις!
Μπορεί κάποια μέρα, να ανοίξει η πόρτα πίσω σου και να

πέσεις! Ύστερα θα πουν ότι πήδηξες από το παράθυρο.
Μπορεί να έρθουν να σε ελέγξουν οι «εθελοντές»!
Για αυτό συμμορφώσου! Κάθισε φρόνιμος!
Μη ζεις, γιατί κοστίζει!
Έτσι λένε όσοι κοιμούνται στα ντιβάνια της εξουσίας.

Χρήστος Τσαντής Αύγουστος 2013
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ΜεΜεΜεΜε λένελένελένελένε ΠαύλοΠαύλοΠαύλοΠαύλο............

ΜεΜεΜεΜε λένελένελένελένεΠαύλοΠαύλοΠαύλοΠαύλο, είμαι εδώ
και έχω ακόμα ένα τραγούδι να σου πω...

Πήρα στο στήθος τη δική σου την πληγή,
την κουβαλάω, κι όταν βγεις απ’ το σκοτάδι
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να μου θυμίσεις να σου δείξω την αυγή
αυτή που μάτωσες και μ’ άφησες σημάδι..

Κοιμάσαι ξύπνιος κι είσαι πάντα μια... χαρά!
Τη φωνή μου έχει πάρει το αγέρι
μα σου λέει την αλήθεια καθαρά
ξύπνα! Και δες ποιός ακονίζει το μαχαίρι...

Ποιός ανοίγει τις πληγές μέσα στο στήθος
κι έχει γεμίσει με ρουφιάνους τη ζωή
ποιός ξεκλείδωσε την πόρτα μες το πλήθος
και κρυώνει κάθε βράδυ το παιδί...

Με λένε Παύλο και Θανάση και Σωτήρη
με είπαν Νίκο και Αχμέτ και Μουσταφά
είναι το αίμα μου σταγόνα στο ποτήρι
και ξεχείλισε στην πόρτα σου μπροστά..

Είμαι καπνός απ’ τα φουγάρα σας φτιαγμένος
και τραγουδάω κάθε βράδυ στις ψυχές
έχω ένα όνειρο κι εδώ θα επιμένω
δεν σας φοβάμαι και θα ανάψω τις φωτιές...

Με λένε Παύλο, είμαι εδώ
και έχω ακόμα ένα τραγούδι να σου πω...
Πήρα στο στήθος τη δική σου την πληγή,
την κουβαλάω, κι όταν βγεις απ’ το σκοτάδι
να μου θυμίσεις να σου δείξω την αυγή
αυτή που μάτωσες και μ’ άφησες σημάδι..
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Θα τραγουδήσω και θα γελάσω,
πάνω απ’ το όνειρο θα φύγω θα πετάξω
και θα φωνάζω: μη τους φοβάσαι
το τραγούδι μου για πάντα να θυμάσαι..

Χρήστος Τσαντής
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Ο Χρήστος Τσαντής γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα.
Σπούδασε Συμβουλευτική και Ψυχολογία.

Το 2012 βραβεύτηκε στον 30ο διαγωνισμό της «Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών» για το διήγημα: «Γράμμα σ’ έναν φίλο
που έφυγε πρώτος», στο οποίο βασίστηκε η νουβέλα
«Φάρος».

Το 2013 τιμήθηκε με έπαινο από τον Όμιλο για την UNESCO
Πειραιώς & Νήσων για τη νουβέλα:
«Ο μικρός πρίγκιπας συναντά τον Κύριο Καζαντζάκη στο
δρόμο της αναζήτησης».

Έργα του που κυκλοφορούν:

-«Ο μικρός πρίγκιπας συναντά τον Κύριο Καζαντζάκη στο
δρόμο της αναζήτησης». Νουβέλα, Εκδόσεις Λυκόφως 2013.
Κυκλοφορεί στα Public και στο Amazon.com

-«Με βάρκα το ταξίδι».Μυθιστόρημα, εκδόσεις Σύγχρονη
Εποχή 2007.

-«Το πηγάδι». Μυθιστόρημα, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
2008.

-«Φάρος». Νουβέλα, εκδόσεις Περί Τεχνών 2012.

Είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Πάτρας και συνεργάτης του
ηλεκτρονικού περιοδικού για τις τέχνες και τον πολιτισμό
«independent.gr».

e-mail: christos.tsantis@hotmail.gr
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