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Κεθάιαην 1: Σξνκνθξαηία θαη καδηθά πνιηηηθά θηλήκαηα 

απνιπηαξρηθήο κνξθήο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηνλ 20ν 

αηώλα 

 

 

1.1 Αλαηνκία ηωλ καδηθώλ πνιηηηθώλ θηλεκάηωλ ηνπ 20νπ αηώλα 

 

 

Αλακθηζβήηεηα ν 20νο αηψλαο είλαη ν αηψλαο θαηά ηνλ νπνίνλ αλαπηπρζήθαλ ηα 

καδηθφηεξα θαη πην επηδξαζηηθά πνιηηηθά θηλήκαηα ζηελ ηζηνξία. Καηάθεξαλ λα 

επεξεάζνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο νη νπνίνη αγσλίζηεθαλ γηα ηελ επηθξάηεζε 

ηνπο θαη νδήγεζαλ ζε επηθέο ζπγθξνχζεηο  αθήλνληαο ζαλ θιεξνλνκία εθαηνκκχξηα 

ζχκαηα, ζηηγκαηίδνληαο ηελ λεψηεξε ηζηνξία θπξίσο ηεο Δπξψπεο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνπ θφζκνπ. Παξά ηελ δηεζλή απήρεζε ησλ ηδενινγηψλ ηνπο αλαπηχρηεθαλ θαη 

επηθξάηεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηαπηηδφκελα πιήξσο κε ηελ πιεζσξηθή 

πξνζσπηθφηεηα ησλ εγεηψλ ηνπο. Σα θηλήκαηα απηά ήηαλ ν θνκκνπληζκφο ζηε Ρσζία 

θαη Κίλα, ν θαζηζκφο ζηελ Ηηαιία θαη ν εζληθνζνζηαιηζκφο ζηελ Γεξκαλία.   

 

Οη ηδενινγηθέο δηαθνξέο ηνπο ήηαλ ζεκειηαθέο κνηξάδνληαλ φκσο ην ίδην κίζνο γηα ηελ 

αζηηθή δεκνθξαηία, ηελ λεσηεξηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ θηιειεχζεξε ηδενινγία ε  

νπνία έρεη επηθξαηήζεη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν κεηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. ηνλ 

ππξήλα ηεο ζθέςεο θαη ηεο ηαθηηθήο ηνπο βξηζθφηαλ ε βία  ηελ νπνία πηνζέηεζαλ θαη 

εθέξκνζαλ απξνθάιππηα.  Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπο  δεκηνχξγεζαλ απνιπηαξρηθά 

θαζεζηψηα θεληξηθά νξγαλσκέλα, φπνπ ην θξάηνο θαη ε πνιηηηθή θπξηάξρεζαλ ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. Απηά ηα θαζεζηψηα 

αμηνπνίεζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ζπγρξφλνπ θξαηηθνχ 

ζπγθεληξσηηζκνχ εμαπνιχνληαο έλα θχκα καδηθήο πξνπαγάλδαο θαη καδηθήο βίαο θαη 

ηξνκνθξαηίαο πνπ φκνηα ηνπο δελ έρεη γλσξίζεη ε αλζξσπφηεηα. πγγελή ηδενινγηθά 

θηλήκαηα θαη θαζεζηψηα αλαπηχρηεθαλ  θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, δελ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ φκσο κε ηελ δπλακηθή, ηελ έληαζε, ην ξηδνζπαζηηζκφ θαη 

ηνλ νινθιεξσηηζκφ ηνπο. 

 

Ζ νβηεηηθή Έλσζε ππήξμε ε πξψηε ρψξα κε θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. πληζηνχζε  

ηελ θαξδηά, ηνλ θηλεηήξα ελφο παγθφζκηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

νηθνδνκήζεθε ιίγν-ιίγν θαη γλψξηζε κηα εθπιεθηηθή εμάπισζε κεηά ην 1945. Σν 
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θνζκντζηνξηθφ απηφ γεγνλφο δελ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο ζηηγκήο, ήηαλ έξγν πνιιψλ 

δηαδνρηθψλ πξάμεσλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζηνπο θφιπνπο ηεο Γηεζλνχο 

δηαθξηλφηαλ κηα εμηξεκηζηηθή πηέξπγα ζηελ νπνία αλήθε ην πην ζθιεξφ ηκήκα ησλ 

Ρψζσλ ζνζηαιηζηψλ, νη κπνιζεβίθνη. Με επηθεθαιήο ηνλ Λέληλ, ην κπνιζεβίθηθν 

θφκκα κπήθε κπξνζηάξεο ηεο ηαμηθήο πάιεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ησλ άιισλ 

θαηαπηεζκέλσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, θπξίσο ηεο θησρήο αγξνηηάο θαη ησλ 

πξνιεηάξησλ ηεο Ρσζίαο θαη νδήγεζε έσο ηε λίθε, κε ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ζηε Μεγάιε Οθησβξηαλή 

Δπαλάζηαζε. Έηζη, άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ 

γηα πξψηε θνξά ζηνλ θφζκν.  

 

Ζ ιεληληζηηθή θαη ζηαιηληθή ΔΓ ππήξμε ην ζεκείν αλαθνξάο θαη εθθίλεζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θνκκνπληζκνχ. ζνλ αθνξά ηηο ιεληληζηηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε ηεο βίαο, 

απηέο θαίλνληαη μεθάζαξα ζηηο «Γχν ηαθηηθέο ηεο νζηαιδεκνθξαηίαο ζηε 

δεκνθξαηηθή επαλάζηαζε (1905)», φπνπ ν ίδηνο έρεη γξάςεη φηη «ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο ιχλνληαη ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε κφλν κε ηελ βία». Ο ιεληληζκφο ινηπφλ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ε 

πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο θαηάιεςήο ηεο εμνπζίαο θαη επηβνιήο ελφο επαλαζηαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν δελ αληηκεηψπηδε εζηθνχο ή πνιηηηθνχο θξαγκνχο ζηε 

ρξήζε βίαο ζε καδηθή θιίκαθα. Με απηή ηελ έλλνηα, ν ζηαιηληζκφο είλαη ζηελ νπζία ε 

ζπλέρεηα ηνπ ιεληληζκνχ κε ηελ δηαθνξά φηη ην ζηαιηληθφ θαζεζηψο ζηξάθεθε θαη 

ελαληίνλ πξνβεβιεκέλσλ κπνιζεβίθσλ. Γηα ηνλ ηάιηλ, ε ρσξίο εζηθά φξηα άζθεζε 

ηεο εμνπζίαο, ε καδηθή βία θαη ε ηξνκνθξαηία ήηαλ επηηξεπηέο θαη αλεθηέο. Ωο 

εγεκφλαο θέξδηδε εμνπδεηεξψλνληαο ηνπο αληηπάινπο ηνπ, βαζηδνκέλνο ζηνπο 

εππηζηία ηνπο. Σν θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα θαηέξξεπζε ζηελ Δπξψπε ην 1991. κσο, 

ν θνκκνπληζκφο δελ άθεζε πίζσ ηνπ κφλν ηελ αλάκλεζε ελφο ιάζνπο εγρεηξήκαηνο, 

αιιά θαη εθαηφκβεο αζψσλ ζπκάησλ.   

 

Ωζηφζν, κηα ζεηξά απφ ρψξεο κε ηε βνήζεηα ηεο ζνβηεηηθήο ηζρχνο πέξαζαλ ζηε 

ζθαίξα επηξξνήο ηεο Μφζραο. Μία θνινζζηαία θνηλσληθή αιιαγή κε θαηαιπηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ην παγθφζκην επνηθνδφκεκα ήηαλ ε λίθε ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Κίλα 

ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 1949, νπφηε ηδξχζεθε επίζεκα ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο 

θαη άξρηζε ην ρηίζηκν κίαο λέαο θνηλσλίαο. Ξαθληθά έλαο λένο παίθηεο αλαδχζεθε 

ζηελ παγθφζκηα ζθαθηέξα, καηαηψλνληαο ηνπο ζνβηεηηθνχο πφζνπο γηα 

παληνθξαηνξία ζηνλ θνκκνπληζηηθφ θφζκν. Σν 1935 ν Μάν ηζε Σνπλγθ δελ ηέζεθε 

κφλν επηθεθαιήο ηεο εγεζίαο ηνπ ΚΚΚ, αιιά αλαδείρηεθε θαη ζε εγέηε παγθφζκηαο 

εκβέιεηαο θαη ζε ζχκβνιν αληίζηαζεο ζηελ απνηθηνθξαηία. ηελ ρψξα φπνπ νη 
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θνκνπληζηέο θαηέιαβαλ  ηελ εμνπζία ην 1949, ε βία θαη νη ζθαγέο, απνηέιεζαλ 

ζπλήζε κέζα δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη αληηπαξάζεζεο ή αθφκα θαη ξχζκηζεο 

δηαθνξψλ. Σαπηφρξνλα ν καντζκφο σο πνιηηηθή ζεσξία εληφο ηνπ καξμηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο, ελέπλεπζε θαη εμαθνινπζεί λα εκπλέεη κηα ζεηξά απφ εμεγέξζεηο θαη 

αληάξηηθα αλά ηνλ θφζκν. Ζ πξσηνθαζεδξία ηεο ππαίζξνπ, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

πεξηθχθισζεο ησλ πφιεσλ, ε πξνηεξαηφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ 

επνηθνδνκήκαηνο απνηεινχλ ην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ καντζκνχ, πνπ ηνλ νξηνζεηεί 

απφ ηα ππφινηπα καξμηζηηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα. 

 

Ξεπεξλψληαο ηα αηνκηθά εγθιήκαηα θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο ζθαγέο ηα θνκκνπληζηηθά 

θαζεζηψηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, αλαγφξεπζαλ ην καδηθφ 

έγθιεκα ζε αιεζηλφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Αθφκα θαη ηα θνκκνπληζηηθά πεηξάκαηα 

πνπ γηα θάπνηα ζηηγκή ππήξμαλ δεκνθηιή ζηε Γχζε δελ μέθπγαλ απφ απηφλ ηνλ 

θαλφλα φπσο ε Κίλα ηνπ Μάν, ε Κνξέα ηνπ Κηκ Ηι νπλγθ, ην Βηεηλάκ, ε Κνχβα, 

θαζψο θαη ε Αηζηνπία ηνπ Μελγθίζηνπ, ε Αγθφια ηνπ Νέην θαη ην Αθγαληζηάλ ηνπ 

Ναηδηκπνπιιάρ. 

 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’20 θαη ηνπ ‘30, ην δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα είρε επηθεληξψζεη 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία έλνπιψλ εμεγέξζεσλ πνπ φιεο ηνπο 

απέηπραλ. Δγθαηέιεηςε σο εθ ηνχηνπ απηή ηελ κνξθή δξάζεο θαη επσθειήζεθε, ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’40, απφ ηνπο εζληθναπειεπζεξσηηθνχο πνιέκνπο ελάληηα ζην λαδηζκφ 

θαη ηνλ ηαπσληθφ κηιηηαξηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ΄60, απφ 

ηνπο αληηαπνηθηαθνχο πνιέκνπο γηα λα δεκηνπξγήζεη ζηξαηησηηθνχο ζρεκαηηζκνχο -

ηνπο παξηηδάλνπο- νκάδεο αληάξηηθνπ πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε πξαγκαηηθνχο 

θφθθηλνπο ζηξαηνχο. ηε Γηνπγθνζιαβία, ζηελ Κίλα, ζηε Βφξεην Κνξέα θαη χζηεξα  

ζην Βηεηλάκ θαη ζηελ Κακπφηδε, απηή ε κνξθή δξάζεο επέηξεςε ζηα θνκκνπληζηηθά 

θφκκαηα λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία. Ωζηφζν, ε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο  δελ ήηαλ 

πάληα ηφζν νξαηέο, κε ηε βνκβηζηηθή απφπεηξα ζηε κεηξφπνιε ηεο φθηαο ην 1924 

λα απνηειεί εμαίξεζε. Φαίλεηαη φηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ θαζαξή θαη απιή 

ηξνκνθξαηία θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα κηα ελδερφκελε έλνπιε εμέγεξζε είλαη 

ζρεηηθή. πρλά είλαη νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο, 

παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο. 

  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη θνκκνπληζηηθέο ρψξεο πξνρψξεζαλ θαηεπζείαλ ζε 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο κε ηα κέζα ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σέηνηα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1987, φηαλ δχν Βνξεηνθνξεάηεο πξάθηνξεο άθεζαλ 

ζην Ακπνχ Νηάκπη έλα παγηδεπκέλν ηξαλδίζηνξ ζην εζσηεξηθφ ελφο αεξνπιάλνπ ηεο 
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Korean Air πνπ εηνηκαδφηαλ λα ηαμηδέςεη ζηελ Μπαλγθφγθ. Ζ έθξεμε πξνθάιεζε ην 

ζάλαην 115 αλζξψπσλ. Αθφκα θαη ζήκεξα, ε Βφξεηα Κνξέα παξακέλεη αλακθίβνια 

ε κφλε θνκκνπληζηηθή ρψξα πνπ εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά ηε θξαηηθή ηξνκνθξαηία. 

 

Σα κεγάια πνιηηηθά θηλήκαηα ηνπ 20νπ αηψλα καδηθνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ή 

κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. ηνλ αληίπνδα ησλ θνκκνπληζηηθψλ θηλεκάησλ ηεο 

Δπξψπεο δεκηνπξγήζεθαλ λέα πνιηηηθά ξεχκαηα, ηα νπνία εμέθξαδαλ ηφζν ηελ 

αληίζεζε πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ φζν θαη πξνο ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. ηελ πάιε ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

εμνπζίαο δελ δίζηαζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αθξαίεο θαη βίαηεο κεζφδνπο ελψ κεηά 

ηελ επηθξάηεζε ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ θάζε κέζν γηα λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο 

πνιηηηθνχο ηνπο ερζξνχο θαη λα εθκεδελίζνπλ θάζε εζηία αληίζηαζεο. Ζ βνχιεζε 

ηνπο γηα επηβνιή ησλ ηδεψλ ηνπο μεπέξαζε ηα ζχλνξα ηνπο θαη νδήγεζε ζηνλ 

θαηαζηξεπηηθφηεξν πφιεκν ηεο ηζηνξίαο, ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Απηά ηα θηλήκαηα 

ήηαλ ν ηηαιηθφο θαζηζκφο θαη ν γεξκαληθφο εζληθνζνζηαιηζκφο θαη ηαπηίζηεθαλ 

απφιπηα κε ηνπο εγέηεο ηνπο, ηνλ Μπελίην Μνπζνιίλη θαη ηνλ Αδφιθν Υίηιεξ 

αληίζηνηρα. 

 

Ζ θπξηαξρία ηνπ θαζηζκνχ έξρεηαη πξψηα ζηελ Ηηαιία, αθφκε απφ ην 1922. Με ηε 

ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ε ηηαιηθή αζηηθή ηάμε - αλ θαη βξηζθφηαλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

ληθεηψλ - είρε θάζε ιφγν λα είλαη δπζαξεζηεκέλε απέλαληη ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο 

θαζψο ηα εδαθηθά νθέιε πνπ απνθφκεζε ήηαλ κεδακηλά. Ζ δηεζλήο ζέζε ηεο Ηηαιίαο 

είρε ρεηξνηεξεχζεη θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ, ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία πεξλνχζαλ 

θξίζε. Ζ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θπξίσο ησλ εξγαηηθψλ θαη αγξνηηθψλ καδψλ αιιά 

θαη ησλ εζληθηζηψλ βεηεξάλσλ ηνπ πνιέκνπ έηεηλε λα ζρεκαηίζεη έλα επαλαζηαηηθφ 

κπινθ πνπ ακθηζβεηνχζε ην ίδην ην αζηηθφ ζχζηεκα ελψ νη ζηξαηηέο ησλ αλέξγσλ 

ζπλερψο απμάλνληαλ. 

 

Οη πξψηεο θαζηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Ηηαιία εκθαλίζηεθαλ ην 1919 θαη ην 1921 

δεκηνπξγήζεθε ην θαζηζηηθφ θφκκα. Ζ ξαγδαία άλνδνο ηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε ηνπ, Μπελίην Μνπζνιίλη. Ο Μνπζνιίλη, επηθαλέο ζηέιερνο ηνπ 

Ηηαιηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θαη δηεπζπληήο παιηφηεξα ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

εθεκεξίδαο «Αvanti», θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν κεηαηξέπεηαη ζε αθξαίν 

εζληθηζηή θαη ππέξκαρν ηνπ πνιέκνπ. Ττνζεηεί έλα άθξσο εζληθηζηηθφ θαη 

ξηδνζπαζηηθφ πξφγξακκα πνπ ζηξέθεηαη  θαηά ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ηνπ θνκκνπληζκνχ 

θαη  ηνπ αζηηθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Δθκεηαιιεπφκελνο ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θξίζε ηεο Ηηαιίαο κεηά ηνλ πφιεκν θαη θαηαθξίλνληαο ηελ αληθαλφηεηα ησλ 
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θηιειεχζεξσλ θπβεξλήζεσλ επηδεηνχζε έλα δπλακηθφ θαζεζηψο, πνπ ζα 

αλαζηχισλε ην θξάηνο θαη ζα ηνπ ράξηδε κεγαιεία. Μ’ απηέο ηηο αξρέο ίδξπζε ην 

Δζληθφ Φαζηζηηθφ Κφκκα ζηξαηνινγψληαο δηάθνξα εηεξφθιεηα ζηνηρεία, ηφζν απφ 

ηηο εμαζιησκέλεο ιατθέο κάδεο φζν θαη απν ηνπο κεγαιναζηνχο αξηζηνθξάηεο. 

 

Ο Μπελίην Μνπζνιίλη βέβαηα, ήηαλ έλαο γελλεκέλνο εμηξεκηζηήο. ε ειηθία 17 εηψλ, 

ζαλ λεαξφο ζνζηαιηζηήο επαηλνχζε ηε δνινθνλία ηνπ βαζηιηά Οπκπέξην απφ έλαλ 

απνθαινχκελν αλαξρηθφ θαη ππνζηήξηδε ηελ πνιηηηθή βία σο κέζν αγψλα. 

Γηαθαηερφηαλ απφ έληνλε αληηζξεζθεπηηθφηεηα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ, ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα, πην ξηδνζπαζηηθφο απφ φ,ηη νη πεξηζζφηεξνη ζνζηαιηζηέο. Ο ππξήλαο 

ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηνπ θαη έλα ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

θαη ηεο θαζηζηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ήηαλ ε πίζηε ηνπ ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βίαο σο κέζνπ γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Τπάξρνπλ 

πνιπάξηζκα παξαδείγκαηα ηεο εμχκλεζεο ηεο βίαο απφ ηνλ Μνπζνιίλη. Τπνζηήξηδε 

ηελ πξνπαγάλδα κε ηε δξάζε θαη έγξαθε φηη ε απαιινηξίσζε ζα ζπλνδεπηεί γηα κηα 

καθξά πεξίνδν απφ βίαηεο ελέξγεηεο. Ο Μνπζνιίλη επηδνθίκαζε ηε βφκβα ζην ζέαηξν 

ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο ην 1910, ζε έλα άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Σαμηθή Πάιε» θαη 

ππνζηήξημε επίζεο ηνπο απνθαινχκελνπο αλαξρηθνχο ηεο ππφζεζεο . Ζ ζπκπάζεηά 

ηνπ πξνο ηε βία δελ ήηαλ απιψο θηινινγηθή. Σν 1909, αλακίρζεθε ζε έλα ζρέδην 

αλαηίλαμεο ελφο αζηπλνκηθνχ ζηαζκνχ ζην Σξέλην. Οη κειινληηθέο θαζηζηηθέο ηδέεο 

ηνπ Μνπζνιίλη κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη απφ ηα πξψηκα γξαπηά ηνπ. 

Τπνζηήξηδε φηη ην λέν ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζα πξαγκαησλφηαλ κφλν κέζα απφ ην 

ζξπκκαηηζκφ ηεο παιηάο θνηλσλίαο θαη ε αλζξσπφηεηα ζα θηάζεη ζηηο θνξπθέο ηνπ 

ηδεψδνπο κφλν δηακέζνπ ηνπ ζαλάηνπ. Έβιεπε ην ζνζηαιηζκφ σο ηε ζεκαληηθφηεξε 

πξάμε άξλεζεο θαη θαηαζηξνθήο κέζα ζηελ ηζηνξία θαη πίζηεπε φηη ν ζνζηαιηζκφο 

είλαη πνιεκηθφο.  

 

Πηζηφο ζηηο κηιηηαξηζηηθέο θη επαλαζηαηηθέο ηνπ ηδέεο, ν Μνπζνιίλη ρξεζηκνπνηεί 

απξνθάιππηα ηελ βία θαη ηελ ηξνκνθξαηία κε ζθνπφ ηελ θπξηαξρία ζην πνιηηηθφ 

ζθεληθφ ηεο Ηηαιίαο. Βαζηδφκελνο θπξίσο ζηνπο Ηηαινχο βεηεξάλνπο δεκηνπξγεί ηνπο 

Μειαλνρηηψλεο, ηα ηάγκαηα θξνχζεο ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο. Αθνινχζεζε έλα 

φξγην βίαο θαηά παληφο αληηπάινπ. Οη εηξεληθέο δηαδειψζεηο δηαθφπηνληαλ πιένλ 

απφ ηηο πξνβνθάηζηεο ησλ κειαλνρηηψλσλ, νη έδξεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαηαζηξέθνληαλ, νη ζνζηαιηζηέο θαη νη θνκκνπληζηέο αμησκαηνχρνη 

εμαλαγθάδνληαλ ζε παξαίηεζε, φζνη αξλνχληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θπβεξλεηηθέο 

ηνπο ζέζεηο δνινθνλνχληαλ, ε ρψξα είρε παξαδνζεί ζηελ ηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ 

θαζηζηηθψλ νκάδσλ θξνχζεο ηνπ Μνπζνιίλη. 
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Σν 1922 ν Μνπζνιίλη κε κεξηθέο ρηιηάδεο νπαδνχο ηνπ θάλνπλ ηε ιεγφκελε «Πνξεία 

πξνο ηε Ρψκε» θαη ν βαζηιηάο Βίθησξ Δκκαλνπήι ηνλ νξίδεη πξσζππνπξγφ. Ζ 

θαζηζηηθή Ηηαιία κεηεηξέπεηαη πιένλ ζε κνλνθνκκαηηθφ νινθιεξσηηθφ θξάηνο. Οη 

Μειαλνρηηψλεο λνκηκνκνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ πιήξε ειεπζεξία δξάζεσο 

κεηαηξέπνληαο ηνλ εμαλδξαπνδηζκφ ησλ αληηπάισλ ζε θαζηεξσκέλε πνιηηηθή 

πξαθηηθή. Ο αξρεγφο (Νηνχηζε) επηβάιιεη ηνλ έιεγρν ηεο λενιαίαο κε ππνρξεσηηθή 

έληαμε ζε νξγαλψζεηο, ρξεζηκνπνηεί, δε, ην ξαδηφθσλν γηα ηελ πξνπαγάλδα ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη εθαξκφδεη ινγνθξηζία ηνπ ηχπνπ. Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα 

θαηαξγνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ κηθηά ζπκβνχιηα εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, 

ειεγρφκελα απφ ην κφλν λφκηκν θφκκα ην θαζηζηηθφ. Ηδενινγηθά πξνζεγγίδεη ηε 

λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη ζπκκαρεί καδί ηεο ζρεκαηίδνληαο ηνλ άμνλα Βεξνιίλνπ-

Ρψκεο. 

 

Σν Δζληθνζνζηαιηζηηθφ (λαδηζηηθφ) θφκκα ηεο Γεξκαλίαο επεξεάζηεθε ζε πνιιά 

ζεκεία απφ ηνλ ηηαιηθφ θαζηζκφ πνπ ήηαλ θαη πξνγελέζηεξνο.  πσο θαη ζην 

θαζηζηηθφ θίλεκα, ζπνπδαίν ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ λαδηζκνχ έπαημε ε θπζηνγσκία 

ηνπ εγέηε ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ. Ο Αδφιθνο Υίηιεξ γελλήζεθε ην 1889 ζην 

Μπξάνπλανπ ακ Ηλ, έλα ρσξηφ ηεο Απζηξίαο ζηα ζχλνξα κε ηε Γεξκαλία. ηα πξψηα 

λεαληθά ηνπ ρξφληα ν Υίηιεξ έδεζε ζηε Βηέλλε πνπ θαίλεηαη φηη δηακφξθσζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πνιηηηθή ηνπ θπζηνγλσκία. Ο ίδηνο γξάθεη φηη ε Βηέλλε απνηέιεζε 

γη' απηφλ ην πην ζθιεξφ θαη ην πην δηδαθηηθφ ζρνιείν ηεο δσήο ηνπ θη φηη εθεί 

δηακφξθσζε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνπο Δβξαίνπο, ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο, ην 

καξμηζκφ θαη ην θνηλσληθφ δήηεκα. Απφ ηε Βηέλλε ν Υίηιεξ γξάθεη φηη έθπγε νξηζηηθά 

ηελ άλνημε ηνπ 1912 θαη πήγε ζην Μφλαρν. 

 

Δθεί έδεζε κέρξη πνπ μέζπαζε ν Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, νπφηε θαη θαηαηάρηεθε 

εζεινληήο ζην ζηξαηφ. Πνιέκεζε ζην κέησπν, ηξαπκαηίζηεθε δχν θνξέο θαη άιιεο 

δχν παξαζεκνθνξήζεθε κε ηνλ πνιεκηθφ ζηαπξφ αιιά πνηέ δελ πξνήρζε πάλσ απφ 

ην βαζκφ ηνπ δεθαλέα. Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ παξέκεηλε ζην ζηξαηφ κέρξη ηνλ 

Απξίιε ηνπ 1920 νπφηε θαη ζπληαμηνδνηήζεθε. ην δηάζηεκα απηφ, απφ ην ηέινο 

δειαδή ηνπ πνιέκνπ θαη έσο ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, ε ζηξαηησηηθή ππεξεζία πνπ 

αζθνχζε ήηαλ απηή ηνπ εηδηθνχ πνιηηηθνχ παξαηεξεηή ησλ λέσλ εζληθηζηηθψλ 

νκάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαλ θαη νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηα θχηξα ηνπ γεξκαληθνχ 

θαζηζκνχ. Σηο νκάδεο απηέο ηηο παξαθνινπζνχζε θαη ζπλέηαζζε εθζέζεηο γηα ηε 

δξάζε θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Με απηή ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαβξέζεθε ζε θάπνηα 

ζπλάληεζε ξνπηίλαο ηνπ DAP (Deutsche Aibeiter Partei - Γεξκαληθφ Δξγαηηθφ Κφκκα) 
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ην επηέκβξην ηνπ 1919, θη ακέζσο ζπγθηλήζεθε απφ ηηο ηδέεο ηνπ, νη νπνίεο 

θαίλνληαλ λα εμεγνχλ ην πψο νη ξηδνζπαζηηθέο αληηζεκηηηθέο ηνπ αληηιήςεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ κε δεκνθηιή θνηλσληθννηθνλνκηθά δφγκαηα, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα επξχ εζληθηζηηθφ θίλεκα. Ο Υίηιεξ έγηλε ακέζσο ην πεληεθνζηφ 

πέκπην κέινο ηνπ DAP. 

 

Ο Υίηιεξ πήξε πνιχ γξήγνξα ηνλ έιεγρν ηνπ DAP ζηα ρέξηα ηνπ θαη θαηάθεξε λα ην 

αλακνξθψζεη νπζηαζηηθά. Σν λαδηζηηθφ θφκκα, σο ην 1930 ήηαλ έλα πνιχ κηθξφ 

θφκκα, ηελ εμέιημε ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνχζε εχθνια θαλείο λα θαληαζηεί. Ζηαλ πην 

εχθνιν λα ππνηεζεί φηη ηα πξάγκαηα ζα αθνινπζνχζαλ ηελ αθξηβψο αληίζεηε πνξεία 

απ' απηή πνπ γλσξίδνπκε γηα ηνπο Ναδί. Ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην 

Ννέκβξε ηνπ 1923 επηρείξεζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ θπβέξλεζε ηεο Βαπαξίαο κε ην 

δηαβφεην «Πξαμηθφπεκα ηεο Μππξαξίαο», ηε δηαδήισζε δειαδή πεξίπνπ δχν 

ρηιηάδσλ αθξνδεμηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ ν Υίηιεξ θαηάθεξε λα απνθηήζεη ζε κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο κππξαξίεο ηνπ Μνλάρνπ. Σν «πξαμηθφπεκα» εθείλν ζηνίρηζε 

ζηνλ Υίηιεξ κηα θαηαδίθε ζε θπιάθηζε 5 εηψλ κε αλαζηαιηηθφ δηθαίσκα γηα ηα 4 απ' 

απηά. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ ζηηο θπιαθέο, ν Υίηιεξ ζα ζπγγξάςεη ην βηβιίν 

«Ο Αγψλ κνπ (Mein Kampf)». Σν βηβιίν απηφ ζπλνςίδεη ηελ αθξαία ηδενινγία ηνπ 

Ναδηζκνχ, πνπ νδήγεζε ζηηο εθαηφκβεο ησλ λεθξψλ ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη 

ζην Οινθαχησκα. Βαζχηαηα αληηζεκηηηθφ, επηζείεη ζε θάζε επθαηξία ηνλ Δβξατθφ 

Κίλδπλν, θάλνληαο ιφγν γηα κία εβξατθή ζπλνκσζία κε ζηφρν ηελ παγθφζκηα 

θπξηαξρία. Δρζξφο γηα ηνλ Υίηιεξ είλαη επίζεο ν Κνκκνπληζκφο, ν νπνίνο έρεη 

εβξατθέο ξίδεο. Ωο βαζηθφ επηρείξεκα γηα λα ελνρνπνηήζεη ηνπο Δβξαίνπο γηα ηα δεηλά 

ησλ Γεξκαλψλ ρξεζηκνπνηεί ηα «Πξσηφθνιια ησλ νθψλ ηεο ηψλ», έλα 

αληηζεκηηηθφ θείκελν, ην νπνίν πηζηεχεηαη φηη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηηο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ηζάξνπ.  

 

Αθφκε, ν Υίηιεξ πτνζεηεί ηε ζεσξία ηνπ Εσηηθνχ Υψξνπ (Lebensraum), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν γεξκαληθφο ιαφο έρεη αλάγθε λέσλ εδαθψλ, θπξίσο πξνο Αλαηνιάο, γηα 

λα εθπιεξψζεη ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ. ην βηβιίν αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο Γεξκαλίαο, κεηά ηελ ηαπείλσζε ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απηφ ζα 

επηηπγράλνληαλ κε έλα πξφγξακκα καδηθνχ επαλεμνπιηζκνχ. Ο Υίηιεξ ζεσξνχζε φηη 

ε ρψξα ηνπ έπξεπε λα ζπκκαρήζεη κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ νπνία ζεσξεί αδειθή 

ρψξα θαη ηε θαζηζηηθή Ηηαιία, ελαληίνλ ηεο Γαιιίαο θαη ησλ αλαηνιηθνεπξσπαίσλ 

ζπκκάρσλ ηεο πξψηα θαη θαηά ηνπ εβξαηνκπνιζεβηθηθνχ θαζεζηψηνο ηεο νβηεηηθήο 
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Έλσζεο ζηε ζπλέρεηα. Ζ ηειηθή κάρε γηα ηελ παγθφζκηα θπξηαξρία ζα δηλφηαλ ην 

1980, αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ απφ ηελ κία πιεπξά θαη ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία 

απφ ηελ άιιε. 

 

Οη Ναδί πηνζέηεζαλ αθφκε ηελ νπηηθή ησλ θνηλσληθψλ Γαξβηληζηψλ γηα ηελ εμειηθηηθή 

ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ ζρεηηθά κε ηελ «επηβίσζε ηνπ ηζρπξνηέξνπ». Γηα ηνπο Ναδί, ε 

επηβίσζε κηαο θπιήο εμαξηηφηαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αλαπαξαρζεί θαη λα 

πνιιαπιαζηαζηεί, ηε ζπγθέληξσζε εδαθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζίηηζε ηνπ 

απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ, θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ κνλαδηθψλ θπιεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα νπνία ε θχζε ηελ εθνδίαζε ψζηε λα επηηχρεη ζηνλ αγψλα 

επηβίσζήο ηεο. Δθφζνλ θάζε θπιή επεδίσθε λα επεθηαζεί θαη ν ρψξνο ηεο Γεο ήηαλ 

πεπεξαζκέλνο, ν αγψλαο επηβίσζεο θαηέιεγε θπζηνινγηθά ζε βίαηεο εδαθηθέο 

θαηαθηήζεηο θαη ζηξαηησηηθέο αληηπαξαζέζεηο. πλεπψο, ν ζπλερήο πφιεκνο  

απνηεινχζε κέξνο ηεο θχζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο. 

 

Με βάζε ηνλ θνηλσληθφ δαξβηληζκφ, ηέζεθαλ ζηεξεφηππα ζρηηθά κε ηελ εκθάληζε ηεο 

εζλνηηθήο νκάδαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο. Απηά ηα ζηεξεφηππα 

παξέκελαλ ακεηάβιεηα θαη ξηδσκέλα ζηε βηνινγηθή θιεξνλνκηά, αλαιινίσηα ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη απξφζβιεηα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, ηε 

δηαλνεηηθή αλάπηπμε ή ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Οη Δβξαίνη ζχκθσλα κε απηέο ηηο 

αληηιήςεηο, παξνπζηάδνληαλ σο «θπιή», αθνχ ν Ναδηζκφο ζεσξνχζε ηελ εβξατθή 

ζξεζθεία σο άλεπ ζεκαζίαο ζηνλ θπιεηηθφ πξνζδηνξηζκφ. Πιεζψξα αξλεηηθψλ 

ζηεξεφηππσλ ζπλδέζεθαλ κε ηνπο Δβξαίνπο θαη ηελ εβξατθή ζπκπεξηθνξά, ζε κηα 

ακεηάβιεηε θαη βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλε θιεξνλνκηά ε νπνία σζνχζε ηελ εβξατθή 

θπιή, παξφκνηα κε ηηο ππφινηπεο θπιέο, λα αγσλίδεηαη γηα λα επηβηψζεη εηο βάξνο, 

ησλ άιισλ θπιψλ. 

 

Πηζηφο ζηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ, ν Υίιεξ δελ δίζηαζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάζε κέζν γηα λα εθκεδελίζεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ.  Απηνί πνπ 

ελαληηψλνληαλ ζηελ Ναδηζηηθή ηδενινγία δελ ήηαλ απιά πνιηηηθνί αληίπαινη αιιά 

ερζξνί ηεο γεξκαληθήο θπιήο πνπ ηελ σζνχζαλ ζηνλ εθθπιηζκφ θαη ηελ θαηαζηξνθή 

θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν έπξεπε λα εθιείςνπλ. Βαζηδφκελνο ινηπφλ ζηα ηάγκαηα 

θξνχζεο ηνπ Ναδηζηηθνχ θφκκαηνο, ηα SA αξρηθά θαη αξγφηεξα ηα SS, εμαπέιπζε έλα 

πξσηνθαλέο θχκαο βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο πνπ ηνπ έδσζε ηελ θπξηαξρία ζηνπο 

δξφκνπο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηειηθά ηνλ νδήγεζε ζηελ εμνπζία.  
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Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Ναδί, νη ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο 

πέξαζαλ ζε άιιν επίπεδν. ην νινθιεξσηηθφ θξάηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε αληίζεηε 

άπνςε ηζνδπλακνχζε κε ζάλαην. Σα ηάγκαηα θξνχζεο δελ απνηεινχζαλ απιά ην 

κάρηκν (θαη εκηπαξάλνκν) ηκήκα ηνπ Ναδηζηηθνχ θφκκαηνο πνπ έθαλε ηε «βξψκηθε 

δνπιεηά» αιιά έλα λνκηκνπνηεκέλν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ θαζεζηψηνο, πνπ δξνχζε 

ζηα πιαίζηα ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ καδηθήο εμφλησζεο ησλ ερζξψλ ηνπ. Μέξνο 

απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο,  

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη αξγφηεξα εμφλησζεο. Ζ ζεσξία πεξί δσηηθνχ ρψξνπ 

ζα έπαηξλε ζάξθα θαη νζηά νδεγψληαο ζηελ αηκαηνρπζία ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ελψ ζα γξαθφηαλ θαη ε πιένλ θξηθηαζηηθή ζειίδα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 

κε ηελ νξγαλσκέλε γελνθηνλία εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ην νινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ. 

 

Παξά ηηο βίαηεο πξαθηηθέο ηνπο, ηα θαζηζηηθά θηλήκαηα επεξέαζαλ έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ επξσπατθψλ ιαψλ. Αλακθηζβήηεηα, θνηηίδεο ηνπ λαδηζηηθνχ-θαζηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ήηαλ ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία. Ωζηφζν, ππήξμαλ πνιιέο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο εγθαζηδξχζεθαλ θαζηζηηθά θαη απηαξρηθά θαζεζηψηα εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Δλδεηθηηθά, ζαλ θηινθαζηζηηθά θαζεζηψηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ην θαζεζηψο Φξάλθν ζηελ Ηζπαλία, ηνπ Ναπάξρνπ Horthy ηελ 

Οπγγαξία, ηνπ Antonas Smetona ζηελ Ληζνπαλία θαη ηε δηθηαηνξία Μεηαμά ζηελ 

Διιάδα. Δπίζεο ζε αξθεηέο ρψξεο ππήξραλ ελεξγέο θαζηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δελ 

θαηάθεξαλ πνηέ λα θηάζνπλ ζηελ εμνπζία. Σέηνηεο νξγαλψζεηο ήηαλ ε Βξεηαληθή 

Έλσζε Φαζηζηψλ ηνπ Mosley, ε ηδεξά Φξνπξά ηνπ Contreanu ζηε Ρνπκαλία 

θαζψο θαη νη δηάθνξεο λαδηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Οιιαλδίαο θαη ησλ θαλδηλαβηθψλ 

ρσξψλ. ε θακία απφ απηέο ηηο ρψξεο φκσο, ηα θαζηζηηθά θηλήκαηα δελ ήηαλ ηφζν 

καδηθά νχηε επέδξαζαλ κε ηφζν θαηαιπηηθφ ηξφπν ζηελ πνιηηηθή, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φζν ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Γεξκαλία. Αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε 

θακία άιιε ρψξα, ε ρξήζε ηεο ηξνκνθξαηίαο σο εξγαιείν επηθξάηεζεο δελ πήξε 

ηέηνηεο δηαζηάζεηο. 

 

 

1.2 Οξηζκόο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 

Ζ ηξνκνθξαηία, αλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ φξν ζην ιεμηιφγην ηεο πνιηηηθήο, δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί κε έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Ο Αlex P. Smith 

(2005) αλαθέξεη φηη νη αθαδεκατθνί πνιιψλ πεδίσλ έρνπλ ρχζεη ηφζν κειάλη φζν 

αίκα έρνπλ ρχζεη νη πξάμεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ αιιά αθφκα δελ ππάξρεη έλαο 
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ζπλαηλεηηθφο νξηζκφο  γηα ηελ ηξνκνθξαηία. Οκνίσο, ε Μπφζε αλαθέξεη φηη ε 

ηξνκνθξαηία κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ έρεη εκθαληζηεί, δελ έρεη  εληαρζεί 

ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ εξκελεπηηθφ πιαίζην πνπ ζα απνθσδηθνπνηνχζε επαθξηβψο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο ή ζα νξηνζεηνχζε ηε δξάζε ηεο. (Μ. Μπφζε,  Πεξί νξηζκνχ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, Π. Σξαχινο  2000,  ζ.  70) 

 

Με άιια ιφγηα, κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο πεξί 

«ηξνκνθξαηίαο» θαη «ηξνκνθξαηψλ», αιιά εξκελεχνληαη θαηά ην δνθνχλ. Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη κεξηθέο ζεκαληηθέο απφςεηο. Μία άπνςε πξνζδηνξίδεη ηελ νπζία ηεο 

ηξνκνθξαηίαο έρνληαο ζαλ αθεηεξία ηελ ζπλέπεηα, πνπ είλαη ε δηάδνζε ηξφκνπ. 

Μηα άιιε αληίιεςε επηζεκαίλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ κέζσλ πξνο 

επίηεπμε ηνπ. Πξφθεηηαη ηειηθά γηα ηελ άζθεζε βίαο θαηά αλζξψπσλ θαη πξαγκάησλ 

γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ ή εζηθψλ ζηφρσλ. Ζ άζθεζε βίαο ζχκθσλα κε ην 

ζχληαγκα θαη ηνπο λφκνπο κέζσ θξαηηθψλ νξγάλσλ δελ αλήθεη ζε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, εθηφο εάλ ε βία αληηηίζεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φπσο ε θξαηηθή 

ηξνκνθξαηία.  

 

Καηά ηνλ Λνβέξδν δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη θάπνηνο εληαίνο νξηζκφο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θη απηφ νθείιεηαη ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

1. ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο παξνπζηάδεηαη κε ηηο κνξθέο ηηο θξαηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο αιιά θαη απηήο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο  

2. ε κε θξαηηθή ηξνκνθξαηία εκθαλίδεηαη ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο, 

σο πξαθηηθή ελαληίνλ δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ, σο πξαθηηθή εζληθφ-

απειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ, σο εηζαγφκελε ηξνκνθξαηία θαη σο πνιηηηθή πξφηαζε 

ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγνχλησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ 

3. ε χπαξμε ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ 

4. ε νξηδφληηα ηξνκνθξαηία (απηή πνπ εθθηλεί θαη ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο 

θνηλσλίαο) (Λνβέξδνο, Γηα  ηελ  ηξνκνθξαηία  θαη  ην  πνιηηηθφ  έγθιεκα, Αξηζηνηέιεην   

Παλεπηζηήκην  Θεζζαινλίθεο,  Ννκηθφ  Σκήκα.1985-1986 ζ.. 110) 

 

Σν Λεμηθφλ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζεο (Γ. Εεπγψιε θ.α., Αζήλαη, 2νο ηφκνο, ζ. 2424) 

δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Ζ δηα ηνπ ηξφπνπ επηθξάηεζεο ή επηβνπιή ηεο εμνπζίαο ππφ 

θνηλσληθήο ηηλνο ηάμεσο δηα ζθιεξψλ κέηξσλ βίαο: «ιεπθή ηξνκνθξαηία», ε 

αζθνπκέλε ππφ ηεο θξαηνχζεο αζηηθήο ηάμεσο, «εξπζξά ηξνκνθξαηία», ε 

ρξεζηκνπνηνπκέλε ππφ ησλ επαλαζηαηψλ ελαληίνλ ηεο αζηηθήο». 
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χκθσλα κε ηνλ Walter Laqueur ζην βηβιίν ηνπ «The Age of Terrorism»: «Ζ 

ηξνκνθξαηία ζπληζηά ηελ παξάλνκε ρξήζε βίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο πνιηηηθνχ 

ζθνπνχ φηαλ ζηνρεχεη αζψν πιεζπζκφ». Μηα ηέηνηα βία έρεη ζαλ βάζε φρη ζεζκνχο, 

αιιά ηελ απηνεμνπζηνδφηεζε ιφγσλ ηδίσλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ.  

 

ήκεξα, ε έλλνηεο ηεο αηνκηθήο θαη θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ 

έλλνηα ηεο ηξνκνθξαηίαο ελ γέλεη. Ζ θξαηηθή ηξνκνθξαηία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο 

ε πνιηηηθή ελφο απηαξρηθνχ θξάηνπο πνπ θπβεξλά κε ηε ρξήζε ηνπ ηξφκνπ θαη ηεο 

απζέξαηηεο βίαο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ππεθφνπο θαη φρη πνιίηεο θαη λα πηνζεηεζεί 

απφ ηελ θνηλσλία ε λννηξνπία ηεο ππνηαγήο κέζσ ηεο δηαξθνχο ελνρήο θαη ελφο 

απξνζδηφξηζηνπ θφβνπ. Σν θξάηνο, είρε πάληνηε εμ νξηζκνχ δίθην, είηε δηφηη 

ελζάξθσλε ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ ζηε Γε δηα κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ – 

εγεηψλ, είηε δηφηη είρε δήζελ εμαζθαιίζεη ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο ζεζκνχο ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί νκαιά ε θνηλσλία. Ζ ηξνκνθξαηία ηνπ θξάηνπο αζθείηαη κε απφθαζε 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο αιιά θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζεζκνχο, δνκέο θαη 

κεραληζκνχο θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο θξαηνχζαο ηδενινγίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ πνπ εθπξνζσπεί. Θεσξεηηθά, ην θξάηνο έρεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ιανχ αθνχ απφ απηφλ εθπνξεχεηαη ε εμνπζία ηνπ. Ζ θξαηηθή 

ηξνκνθξαηία ινηπφλ, είλαη λνκηκνπνηεκέλε αθνχ αζθείηαη απφ έλα λφκηκν θάζεζηψο 

πνπ αλήιζε ζηελ εμνπζία κε ηε ιατθή βνχιεζε. 

 

Αηνκηθή ηξνκνθξαηία πιένλ, ζεσξείηαη ε ρξήζε βίαο απφ έλα άηνκν πνπ έρεη σο 

ππνθεηκεληθφ ζηφρν ηελ αληίζηαζε θαη πνπ αληηθεηκεληθά θαη λνκηθά εθιακβάλεηαη 

απφ ηελ Πνιηηεία, σο κηα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη έλα βήκα παξαπάλσ 

απφ ην απιφ έγθιεκα (φπσο απηφ θάζε θνξά πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ 

πιαίζην) θαη έλα βήκα πίζσ απφ ηελ έληαμε ζε κηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Μία 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη εθπνλήζεη έλα δηθφ ηεο ζρέδην, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ αλαηξνπή κηαο παγησκέλεο θαηάζηαζεο πνπ ε νκάδα ζεσξεί πσο πξέπεη λα 

απνδνκεζεί πιήξσο θαη κε θάζε κέζν. Ζ ελλνηνινγηθή απηή δηαθνξνπνίεζε έρεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν απφ λνκηθήο φζν θαη απφ ηδενινγνθήο πιεπξάο:  

Σξνκνθξάηεο ζεσξείηαη θπξίσο απηφο πνπ έρεη αλαγάγεη ζε πνιηηηθή ηνπ επηδίσμε 

ηελ αιιαγή κηαο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο κε ηε ρξήζε βίαο, φηαλ ε πνιηηηθή ηνπ απηή 

επηδίσμε είλαη θνηλφο ζθνπφο κηαο νκάδαο/νξγάλσζεο πνπ έρεη θνηλή αληίιεςε ηφζν 

σο πξνο ηνλ ζθνπφ φζν θαη σο πξνο ηα αλαγθαία κέζα (πνιηηηθφ έγθιεκα). Ο 

αηνκηθφο ηξνκνθξάηεο ηαπηίδεηαη ηφζν κε ηνλ θνηλφ εγθιεκαηία φζν θαη κε ηνλ ελ 

δπλάκεη πνιηηηθφ εγθιεκαηία. 
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Σν δήηεκα ηνπ εγθιήκαηνο πνπ δηεπξάρζε απφ έλα θξάηνο, αληηκεησπίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ππφ λνκηθφ πξίζκα ην 1945 απφ ην δηθαζηήξην ηεο Νπξεκβέξγεο, ην 

νπνίν ζπλεζηήζε γηα λα δηθάζεη ηα εγθιήκαηα ησλ Ναδί. Σν άξζξν 6  ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηθαζηεξίνπ είρε θαζνξηζηεί ηελ θχζε απηψλ ησλ εγθιεκάησλ, 

νξίδνληαο ηξία κείδνλα εγθιήκαηα: 

 

1. εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο 

2.  εγθιήκαηα πνιέκνπ 

3.  εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο 

 

Αλαιχνληαο ην ζχλνιν ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηεπξάρζεζαλ ηφζν ζηα θαζηζηηθά-

λαδηζηηθά φζν θαη ζηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, μεθάζαξα θαίλνληαη θαη νη ηξεηο 

θαηεγνξίεο. (Ζ καχξε βίβινο ηνπ θνκκνπληζκνχ , Δθδφζεηο Δζηία 2001, ζ. 44 )  
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Κεθάιαην 2:  Κνκκνπληζκόο 
 

 

2.1. Ρωζία  – ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο  πξηλ ηελ θνκκνπληζηηθή 
επαλάζηαζε  
 

 

ην μεθίλεκα ηνπ 20νπ αηψλα ε Ρσζία ηνπνζεηoχληαλ αλάκεζα ζηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο. Αιιά φπσο αλαθέξεη ε Sheila Fitzpatrick ζην έξγν ηεο «The 

Russian Revolution» ήηαλ κηα Μεγάιε Γχλακε πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ φινπο ηνπο 

ζπγρξφλνπο ηεο σο θαζπζηεξεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, ηελ Βξεηαλία, ηελ 

Γεξκαλία θαη ηελ Γαιιία.  Με νηθνλνκηθνχο φξνπο, απηφ ζεκαίλεη φηη είρε 

θαζπζηεξήζεη ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ θενπδαιηζκφ ζηνλ θαπηηαιηζκφ. 

Ζ ζπζηεκαηηθή ηξνκνθξαηία ζηε Ρσζία μεθηλά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19νπ αηψλα θαη 

απφ ηελ αξρή ππήξραλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Οη Ρψζνη επαλαζηάηεο αγσλίδνληαλ 

ελάληηα ζε κηα απηαξρηθή θπβέξλεζε ηελ πεξίνδν 1878-81 θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 

20νχ αηψλα. Οη ηζαξηθέο θπβεξλήζεηο νξγάλσζαλ ζπλεηδεηά «απφ ηα πάλσ» ηελ 

βηνκεραληθή θαη θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πξνζπαζψληαο λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε 

ηεο Ρσζίαο ζηνλ ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ θφζκν θαη επηρείξεζαλ λα ζηεξηρζνχλ ζηα 

λέα κεγαιναζηηθά ζηξψκαηα. Ωζηφζν, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ηζαξηθφ θαζεζηψο 

απνκνλσλφηαλ απφ ηελ θνηλσλία ζηξέθνληαο ελαληίνλ ηνπ πεξηζζφηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαζψο ηα πνιηηηθά εξγαιεία άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο δελ ηαίξηαδαλ κε ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη αδπλαηνχζε λα ζπληαηξηάμεη ηηο δνκέο ηνπ Παιαηνχ Καζεζηψηνο 

κε ζχγρξνλεο δνκέο ελζσκάησζεο θαη θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ. 

Οη θνηλσληθέο απηέο δηεξγαζίεο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε 

ξηδνζπαζηηθψλ ηδεψλ ζηα κηθξναζηηθά ζηξψκαηα, θαζψο πξνβιεκαηίδνπλ θαη 

ζηξέθνπλ πξνο ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο κηα ζεκαληηθή κεξίδα πξννδεπηηθψλ 

δηαλννπκέλσλ θαη θνηηεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθξνηείηαη ζηελ Ρσζία έλα λέν 

κνληέιν θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ, θαηά ην νπνίν κεξίδεο ησλ κηθξναζηηθψλ 

ζηξσκάησλ αλαγλσξίδνπλ είηε ζηα αγξνηηθά ζηξψκαηα είηε ζηελ λέν-εκθαληδφκελε 

εξγαηηθή ηάμε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλνιηθήο επίιπζεο ηνπ αδηεμφδνπ ηεο θνηλσληθήο 

θξίζεο κε ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε κεηάβαζε ζε έλα 

ζνζηαιηζηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο. 

 

Απφ απηφ ην ζεκείν θαη κεηά νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο αξρίδνπλ λα  έρνπλ δηαθνξεηη-

θή κνξθή. ηα ζχκαηα ηεο ξσζηθήο ηξνκνθξαηίαο πεξηιακβάλεηαη ν ηζάξνο Αιέμαλ-
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δξνο ΗΗ, εγεηηθά κέιε ηεο ηζαξηθήο νηθνγέλεηαο, Τπνπξγνί, αλψηαηνη αζηπλνκηθνί, ην-

πηθνί θπβεξλήηεο θαη αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ. Ο έλνπινο αγψλαο φκσο θφζηηζε θαη 

ηε δσή εθείλσλ πνπ πνιεκνχζαλ ην θαζεζηψο. Ζ δηάξθεηα δσήο ελφο ηξνκνθξάηε ή-

ηαλ θαηά θαλφλα ζρεηηθά κηθξή θαη νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο δελ είραλ δηάξθεηα 

δσήο πεξηζζφηεξν απφ ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα.  

 

Σν δεχηεξν κεγάιν θχκα ηξνκνθξαηίαο πξνέξρεηαη  απφ ηνπο νζηαιεπαλαζηάηεο κε 

ηελ δνινθνληθή απφπεηξα ηνπ Μπαικάζσθ θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηπηά-

γθηλ ην 1902. Έλα ρξφλν λσξίηεξα, έλαο λένο επγεληθήο θαηαγσγήο νλφκαηη Καξπφ-

βηηο δνινθφλεζε ηνλ Τπνπξγφ Δθπαίδεπζεο Μπνγθνιηέπσθ. Σν νζηαιηζηηθφ-

Δπαλαζηαηηθφ Κφκκα (Social-Revolutionary Party-SRP) ηδξχζεθε ην 1902 απφ ηε 

Βφξεηα Έλσζε ησλ νζηαιηζηψλ Δπαλαζηαηψλ (ηδξχζεθε ην 1896) θαη πνιιέο 

ηνπηθέο ζνζηαιηζηηθέο-επαλαζηαηηθέο νκάδεο πνπ είραλ ηδξπζεί θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1890. Οη νζηαι-Δπαλαζηάηεο ήηαλ ην κφλν νξγαλσκέλν αξηζηεξφ θφκκα ζηε Ρσζία 

πνπ πεξηέιαβε ηξνκνθξαηηθέο ηαθηηθέο ζην πξφγξακκα ηνπ θαη ηελ ηαθηηθή ηνπ. Οη 

Δζέξνη έθηαζαλ λα ζεσξνχληαη ην «θφκκα ηνπ ηξφκνπ», θαζψο ήηαλ δηάζεκνη γηα ηηο 

επαγγεικαηηθά ζρεδηαζκέλεο θαη ζπλήζσο επηηπρεκέλεο δνινθνληθέο απφπεηξεο 

θαηά εθπξνζψπσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ Πεηξνχπνιε, ηε Μφζρα θαη ηηο 

κεγάιεο επαξρηαθέο πφιεηο. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ νζηαι-Δπαλαζηαηηθνχ 

Κφκκαηνο ίδξπζε ζηα 1901 κηα μερσξηζηή ηξνκνθξαηηθή κνλάδα πνπ έιαβε ην φλνκα 

«Οξγάλσζε Μάρεο». Σν 1903 νη νζηαιεπαλαζηάηεο δηέπξαμαλ κφλν ηξεηο δνινθν-

ληθέο απφπεηξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηε δνινθνλία ησλ ηνπηθψλ θπβεξλεηψλ Οκπν-

ιέλζθη θαη Μπνγληάλνβηηο. Σν 1904 αθνινχζεζαλ δχν απφπεηξεο, φκσο ην 1905 (έ-

ηνο πνιέκνπ κε ηελ Ηαπσλία) ν αξηζκφο απμήζεθε ζηηο 54. Σν 1906 ήηαλ 82, ην 1907 

αθφκε 71. Μεηά ν αξηζκφο έπεζε αηζζεηά: ηξεηο ην 1908, δχν ην 1909 θαη κία ην 

1910. Ζ ζεκαληηθφηεξε απφπεηξα ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

ηζρπξνχ αλδξφο ηεο θπβέξλεζεο Πιέβε. 

 

Ο «ηεξξνξηζκφο» απνηέιεζε ην βαζηθφ ζέκα πάλσ ζην νπνίν δηαζπάζηεθε ην 

νζηαι-Δπαλαζηαηηθφ ξεχκα, ζηνπο Δζέξνπο Μαμηκαιίζηεο απφ ηα αξηζηεξά θαη 

Λατθνχο νζηαιηζηέο απφ ηα δεμηά, θαηά ην Γεχηεξν πλέδξην ην 1906 ζηελ Ηκάηξα. 

Οη Μαμηκαιηζηέο πηνζεηνχζαλ φρη κφλν επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ, αιιά επίζεο θαη ελαληίνλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, δειαδή 

ελαληίνλ κεγαινγαηνθηεκφλσλ, ηδηνθηεηψλ εξγνζηαζίσλ θιπ. Σελ πεξίνδν 1905-1906 

ν νηθνλνκηθφο ηεξξνξηζκφο ησλ Μαμηκαιηζηψλ πήξε δηάθνξεο κνξθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ «αγξνηηθνχ ηεξξνηηζκνχ», ηνπ «εξγνζηαζηαθνχ 

ηεξξνξηζκνχ» θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ απαιινηξηψζεσλ. Οη καμηκαιηζηέο ζα θηάζνπλ 
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ζηε κέγηζηε δχλακή ηνπο ην 1907, αξηζκψληαο 2.500 ελεξγά κέιε ζε φιε ηε Ρσζία. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε κπξνζνχξα ηνπο ππήξμε «Ο εμαγληζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο» 

πνπ γξάθηεθε ην 1907 απφ ηνλ Ηβάλ Παβιφθ, ελφο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ 

καμηκαιηζκνχ. 

 

Οη καξμηζηέο ηελ πξψηε απηή πεξίνδν είλαη θπξίσο νξγαλσκέλνη ζε κηθξνχο 

κνξθσηηθνχο ππξήλεο ζηνπο νπνίνπο δηδάζθνπλ ζηνπο εξγάηεο απφ γξαθή θαη 

αλάγλσζε έσο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. χληνκα, νη νκάδεο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζηελ πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε κέζα ζηνπο εξγαηηθνχο ρψξνπο. Έηζη, ηελ πεξίνδν 

1893-1899 πινπνηήζεθε ε αικαηψδεο αλάπηπμε θαη κεηαηξνπή ησλ Ρψζσλ 

καξμηζηψλ απφ κία πξνπαγαλδηζηηθή ζέρηα απνκνλσκέλε απφ ηνπο εξγάηεο, ζε κία 

νκάδα νξγαλσηψλ ηεο νθνλνκηθήο πάιεο ησλ εξγαηψλ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1897 ν 

Βιαληηκηξ Οπιηάλνθ εμνξίζηεθε γηα ηξία ρξφληα ζηελ αλαηνιηθή ηβεξία. Δθεί άξρηζε 

λα ππνγξάθεη κε ην ςεπδψλπκν Λέληλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνξίαο ν Λέληλ 

ζπλέγξαςε ην έξγν «Σα θαζήθνληα ησλ Ρψζσλ νζηαιδεκνθξαηψλ». Σελ άλνημε ηνπ 

1900 ν Λέληλ επηζηξέθεη απφ ηελ εμνξία, αιιά επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη έλα πνιηηηθφ 

ζρέδην νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο ηεο Ρσζηθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο καδί κε ηνλ 

Μαξηφθ. ην βηβιίν «Ση λα θάλνπκε;» ν Λέληλ νξίδεη γηα πξψηε θνξά έλα ελαιιαθηηθφ 

αληηπαξαζεηηθφ ζρέδην απέλαληη ζηελ επηθξαηνχζα «νηθνλνκίζηηθε», φπσο ηελ 

ραξαθηεξίδεη, κνξθή νξγάλσζεο θαη πνιηηηθήο ηαθηηθήο ηεο Ρσζηθήο 

νζηαιδεκνθξαηίαο. χκθσλα κε απηή, νη επαλαζηάηεο νθείινπλ λα θαζνδεγνχλ κε 

πνιηηηθά αηηήκαηα θαη λα πνιηηηθνπνηνχλ ηνλ αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Σαπηφρξνλα, ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο λέαο νξγαλσηηθήο 

θνκκνπληζηηθήο κνξθήο. Αλαπηχζζνληαο θαη πινπηίδνληαο ηηο ζεκειηαθέο ηδέεο ηνπ Κ. 

Μαξμ θαη ηνπ Φ. Δλγθειο γηα ην πξνιεηαξηαθφ θφκκα, ν Βιαληηκίξ Ίιηηο Οπιηάλνθ-

Λέληλ, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ καξμηζκνχ, δεκηνχξγεζε κηα αξκνληθή θαη 

νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία γηα ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα – ην θφκκα λένπ ηχπνπ, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο θφκκα ηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο δηθηαηνξίαο 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ηεο ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο. 

 

ην Γεχηεξν πλέδξίν ηνπ ΓΔΚΡ (17/7 σο 10/8-1903) νη δχν θξάμηεο ήηαλ αξρηθά 

γλσζηέο σο νη «ζθιεξνί» (ππνζηεξηθηέο ηνπ Λέληλ) θαη νη «καιαθνί» (ππνζηεξηθηέο 

ηνπ Μαξηφθ). χληνκα, εληνχηνηο, ε νξνινγία άιιαμε ζε "Μπνιζεβίθνπο" θαη 

"Μελζεβίθνπο", απφ ην ξσζηθφ "bolshinstvo" (πιεηνςεθία) θαη "menshinstvo" 

(κεηνςεθία), βαζηζκέλε ζην γεγνλφο φηη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Λέληλ ππεξηεξνχζαλ 

ειαθξψο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ Μαξηφθ. Με βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ νπαδψλ ηνπ 

Λέληλ ζην πλέδξην ηνπ 1903 νξγαλψλεηαη ην λέν κπνιζεβίθηθν θφκκα θαη γελληέηαη ν 
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κπνιζεβηθηζκφο. Θεκειηψλεηαη ζπλεηδεηά ε νηθνδφκεζε ελφο ζηελνχ θφκκαηνο ππέξ 

ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ελάληηα ζηελ απηνλνκία δνκεκέλνπ «απφ ηα πάλσ πξνο ηα 

θάησ». 

 

Γηα ηνλ Λέληλ θαη ηνπο κπνιζεβίθνπο ε ζσζηή ζέζε πάλσ ζην ζέκα ηνπ ηεξξνξηζκνχ 

δελ ήηαλ θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεπζεηεζεί άπαμ θαη δηα παληφο. Ζ ζέζε ηνπ 

δηέθεξε αλαιφγσο ησλ αιιαγψλ ζηνπο πνιηηηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

Πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1905, ν Λέληλ δηαρσξηδφηαλ απφ θάζε είδνπο ηεξξνξίζηηθε 

πξάμε. κσο φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1905, ν Λέληλ πξνζέγγηδε 

ην δήηεκα φρη σο κέζν αηνκηθήο δηακαξηπξίαο αιιά σο ζηνηρείν θνηλσληθνπνιηηηθήο 

εμέγεξζεο θαηά νιφθιεξεο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ηάμεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα 

κέιε ηεο βάζεο ηνπ Κφκκαηνο ζπκκεηείραλ πνιχ ζπρλά ζε βίαηεο ελέξγεηεο ελαληίνλ 

ηδηνθηεηψλ, θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ ή απαιινηξηψζεηο. Οη κελζεβίθνη 

ζνζηαιδεκνθξάηεο ήηαλ νη πην ζπλεπείο ζην λα απνξξίπηνπλ ηνλ ηεξξνξηζκφ σο 

κέζνδν πνιηηηθήο πάιεο. Παξ’ φια απηά, νη κελζεβίθνη ζεσξνχζαλ ηνπο ηεξξνξηζηέο 

σο «ζπληξφθνπο πνπ πήξαλ ηνλ ιάζνο δξφκν» θαη πνηέ σο ερζξνχο ηεο 

επαλάζηαζεο. ε πνιιέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο εμέθξαδαλ ην ζαπκαζκφ ηνπο γηα 

εξσηθέο πξάμεηο ηνπο. Γηα θάζε καξμηζηή επαλαζηάηε ε κειινληηθή θνηλσλία δελ ζα 

πξνθχςεη κέζσ κηαο νκαιήο κεηάβαζεο απφ ηελ ππάξρνπζα. Ζ βία φπσο 

ππνζηήξημε ν Λέληλ είλαη ε κακή ηεο ηζηνξίαο. Ζ κάρε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο 

ζα είλαη κηα κάρε θπζηθή θαη φρη κηα κάρε ηδεψλ. Έηζη, νη κπνιζεβίθνη χπν ηελ 

πξνεδξία ηνπ Λέληλ, ζηηο κέξεο  ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1917, αλαδεηρζήθαλ σο ε κφλε 

δχλακε πνπ κπφξεζε λα εθθξάζεη ηηο δπλακηθέο ηεο λέαο επαλάζηαζεο. Σν 1917, ην 

πξαμηθφπεκα ησλ κπνιζεβίθσλ εγθαηληάδεη κηα πεξίνδν εμάπισζεο ηεο 

πξνζπάζεηαο εηζαγσγήο ηεο νπηνπίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα γελλήζεη έλα 

θαηλνχξγην θνηλσληθφ ζρήκα, ην νινθιεξσηηθφ Κξάηνο. 

 

Παξφιν πνπ ήηαλ κηα κηθξή ζρεηηθά πνιηηηθή νκάδα ηεο άθξαο αξηζηεξάο, έμη 

εβδνκάδεο κεηά ηελ επαλάζηαζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 1917, νη κπνιζεβίθνη 

δεκηνχξγεζαλ ηελ Σζέθα, ηελ πξψηε επίζεκε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη πξφγνλν 

ηεο Γθεπενχ θαη ηεο Καγθεκπέ. Ζ Σζέθα (ζπληνκνγξαθία ηεο «Παλξσζηθήο Έθηαθηεο 

Δπηηξνπήο») δεκηνπξγήζεθε κε απνζηνιή λα αγσληζηεί θαηά ηεο «αληεπαλαζηάζεσο 

θαη ηνπ ζακπνηάδ», αιιά  θαηά ην ηέινο ηνπ 1918 θαη αθνχ νη κπνιζεβίθνη είραλ γίλεη 

νη κφλνη θάηνρνη ηεο εμνπζίαο, κεηαηξάπεθε θαη απηή ζ’ έλα φξγαλν εμνπζίαο θαη 

άξρηζε λα αζθεί ζπζηεκαηηθά ηελ ηξνκνθξαηία. Μεηά ηελ απφπεηξα θαηά ηνπ Λέληλ, 

έραζε θάζε δηζηαγκφ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηξνκνθξαηηθψλ κεζφδσλ. Οη εξγαδφκελνη 

ζηε Σζέθα έθηαζαλ ζηνπο 31.000. Ζ ζνβηεηηθή θπβέξλεζε λνκηκνπνίεζε ηελ 
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ηξνκνθξαηία απηή  κε ην πεξίθεκν δηάηαγκα « Πεξί Κφθθηλεο Σξνκνθξαηίαο»: «Τπφ 

ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα εληζρχζνπκε ηελ Σζέθα […], 

λα πξνζηαηέςνπκε ηε νβηεηηθή Γεκνθξαηία ελαληίνλ ησλ ηαμηθψλ ερζξψλ ηεο 

απνκνλψλνληαο ηνπο ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, εθηειψληαο επηηφπνπ 

νπνηνλδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ζπλσκνζίεο, κε αληαξζίεο ή εμεγέξζεηο, λα 

δεκνζηεχνπκε ηα νλφκαηα ησλ εθηεινπκέλσλ εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο είλαη ζην απφζπαζκα». ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1922, ε Σζέθα θαηαξγήζεθε, 

άιια ην έξγν ηεο ζπλέρηζε κία ελνπνηεκέλε δηεχζπλζε θξαηηθήο πνιηηηθήο, ε 

δηαβφεηε «Γθεπενχ» ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ακέζσο ζην ππνπξγείν ησλ 

Δζσηεξηθψλ γηα λα αλαιάβεη ηελ θιεξνλνκία ηεο Σζέθα. 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηζχλνληεο ηεο, ν Μ.Λάηζηο ζην βηβιίν «Ζ έθηαθηε επηηξνπή 

γηα ηνλ αγψλα θαηά ηεο αληεπαλαζηάζεσο» βεβαηψλεη φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

εθηειέζζεθαλ απφ ηελ Σζέθα  ζηελ πεξίνδν 1918-1921 έθηαζε ζηνπο 12.733. ε έλα 

άιιν βηβιίν ηνπ («Γπν ρξφληα αγψλσλ ζην εζσηεξηθφ κέησπν»), ν ίδηνο ζπγγξαθέαο 

δηεπθξηλίδεη φηη απφ ην 1918 σο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1919, κφλν ζε είθνζη 

ξψζηθεο επαξρίεο, ηα ζχκαηα ήηαλ 8.389. Λίγν κεηά ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

δηαδφζεθε ε θήκε φηη νη κπνιζεβίθνη είραλ ζθνηψζεη πάλσ απφ 1.700.000 άηνκα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξπζξάο ηξνκνθξαηίαο. Με ηελ έιιεηςε εμαθξηβσκέλσλ 

ζηνηρείσλ, φκσο, ν ππνινγηζκφο ησλ ζπκάησλ ηεο εξπζξάο ηξνκνθξαηίαο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ππνζεηηθφο. πνηνο θαη λα 

είλαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, απηή ε ηξνκνθξαηία θαζηέξσζε νξηζηηθά ηελ 

κπνιζεβίθηθε πξαθηηθή ηεο κεηαρείξηζεο  θάζε κνξθήο πξαγκαηηθήο ή πηζαλήο 

δηακαξηπξίαο ζηα πιαίζηα ελφο ακείιηθηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ ππάθνπε, 

ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Λάηζηο, ζηνπο «δηθνχο ηνπο λφκνπο». ’ έλα βηβιίν πνπ 

εθδφζεθε ζην Βεξνιίλν ην 1924 κε ηνλ ηίηιν «Ζ θφθθηλε ηξνκνθξαηία ζηε Ρσζία», ν 

Ρψζνο ηζηνξηθφο θαη ζνζηαιηζηήο εξγθέη Μειγθνχλνθ αλαθέξεη ιέμε πξνο ιέμε ηα 

ιφγηα ηνπ Λάηζη φηαλ δίλεη νδεγίεο ζηνπο κπξάβνπο ηνπ: «Γελ δηεμάγνπκε πφιεκν 

ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. Δμνινζξεχνπκε ηνπο αζηνχο σο ηάμε. Μελ ςάρλεηε 

ζηελ έξεπλά ζαο ζηνηρεία θαη απνδείμεηο γηα ην ηη έθαλε ν θαηεγνξνχκελνο ελαληίνλ 

ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο, κε πξάμεηο ή κε ιφγηα. Ζ πξψηε  εξψηεζε πνπ πξέπεη λα 

ηνπ απεπζχλεηε είλαη ζε πνία θνηλσληθή ηάμε αλήθεη, απφ πνχ θαηάγεηαη, πνία είλαη ε 

κφξθσζε ηνπ, ε παηδεία ηνπ, ην επάγγεικά ηνπ». 
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2.2.  Κνκκνπληζηηθή εμνπζία θαη θξαηηθή ηξνκνθξαηία – ηαιηληζκόο  
 

 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αλαδχεηαη απφ ηηο ηζηνξηθέο κειέηεο είλαη ην έγθιεκα σο 

αλαγθαίν ζπλνδεπηηθφ θάζε θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ ηδέα ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα πάληα είλαη εθηθηά αξθεί λα ππάξρεη επαξθήο πνιηηηθή βνχιεζε, είλαη ν 

ιφγνο γηα ην νπνίν ε εθαξκνγή ηνπ θνκκνπληζκνχ νδήγεζε πάληα ζηε εγθαζίδξπζε 

εγθιεκαηηθψλ θαζεζηψησλ. Απηή ε πνιηηηθή βνχιεζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηάζε παλ-

πνιηηηθνπνίεζεο, δειαδή ππαγσγήο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλσλίαο ζηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Ζ ηδενινγία πιένλ λνκηκνπνηεί θάζε 

ελέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηξνκνθξαηία σο θχξην κέζν επηβνιήο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ. Σν ηξνκνθξαηηθφ ζηνηρείν δηαπεξλά ην θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο θαη είλαη ε πεγή ηεο εγθιεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Απηφο ν 

ηξνκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε κηα κέζνδν δξάζεο πνπ 

απαληάηαη ζε φια ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα. Απηά ηα θαζεζηψηα θαηέθεπγαλ ζε 

καδηθέο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, ρσξίο ελδνηαζκνχο ή αλαζηνιέο. Ζ πεπνίζεζε φηη 

πξέπεη λα ππεξηζρχζεη ε ζέιεζε ηνπ Κφκκαηνο πάληνηε θαη παληνχ, έθαλε ηνπο θαηά 

ηφπνπο θνκκνπληζηέο αδίζηαθηνπο ζε αθξαίν βαζκφ θαη ελίζρπε ηελ ηδέα ηνπ 

θφκκαηνο σο αδειθφηεηαο, αιιά θαη σο νξγάλσζεο ζηελ νπνία νθείιεηαη απφιπηε 

αθνζίσζε αθφκα θαη ζηελ ήηηα. 

 

Απφ ην 1917, ε εγεζία ηεο πξψηεο θνκκνπληζηηθήο επαλάζηαζεο, δειαδή νη Λέληλ, 

ηάιηλ θαη Σξφηζθη, είρε απνθαζίζεη φηη ζα δεκηνπξγνχζε ηερλεηά ηηο ζπλζήθεο 

εθβηνκεράληζεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηέο γηα λα κπνξέζεη λα νηθνδνκεζεί ν 

ζνζηαιηζκφο, θαηά ηνλ Μαξμ, θαη έπεηηα ζα επέζηξεθε ζηελ πνξεία πνπ είρε 

πξνβιέςεη ν ηειεπηαίνο θαη ζα εμαζθάιηδε ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία. κσο ε 

ηξνκνθξαηία πνπ επηβιήζεθε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο εθβηνκεράληζεο 

απνζηαζεξνπνηήζεθε. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα, κε ηελ ελίζρπζε ηεο ηεξάζηηαο 

θξαηηθήο κεραλήο, εμαζθάιηζε φηη θακία δχλακε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δελ ζα 

αληηζηεθφηαλ θαη δελ ινγάξηαζε ηηο ζπζίεο ζε αλζξψπηλεο δσέο, ζεσξψληαο φηη είραλ 

κεδεληθφ θφζηνο. χκθσλα κε ηνλ ηάιηλ «έπξεπε ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θξάηνπο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πίεζεο, αλ ρξεηαδφηαλ γηα λα θακθζεί έζησ θαη έλα 

άηνκν». Σν θπξίαξρν θίλεηξν γηα ηελ ζηάζε απηή είλαη ε πεπνίζεζε φηη δελ έρεη 

ζεκαζία πφζνη ζα ζπζηαζζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ ηνπ 

θνκκνπληζκνχ. Έπξεπε λα επηβιεζεί έλα ηέηνην ζθιεξφ ζχζηεκα δηφηη απηφο ήηαλ ν 

ηξφπνο λα επηηεπρζεί ε εθβηνκεράληζε ηεο Ρσζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα άιισλ 

ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ.  
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ζν αθνξά ηνλ ιεγφκελν «ζηαιηληζκφ», απηφο δελ ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ηζηνξηθά 

ηπραίνπ γεγνλφηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ησζήθ Βεζζαξηφλνβηηο 

Σδνπγθαζβίιη (επνλνκαδφκελνο ηάιηλ ν «αηζαιέληνο», ςεπδψλπκν πνπ ηνπ είρε 

πξνηείλεη ν πξνζσπηθά ν Λέληλ). Ήηαλ απφξξνηα ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηεο 

κνλνιηζηθήο νξγάλσζεο ηεο εμνπζίαο, ρσξίο ηηο δηεμφδνπο πνπ παξέρεη ε ειεπζεξία. 

Απηή ε νξγάλσζε ζεκαίλεη φηη θάζε νηθνλνκηθφ ή θνηλσληθφ πξφβιεκα αλάγεηαη ζε 

πνιηηηθφ πξφβιεκα πνπ κφλν ε εμνπζία κπνξεί λα ην ιχζεη, κε απνηέιεζκα φια λα 

απνθαζίδνληαη θεληξηθά θαη λα κελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο κηαο απφθαζεο, 

δηφηη ην θφζηνο έρεη ζεκαζία κφλν φηαλ γίλεηαη ζπλαιιαγή κεηαμχ ίζσλ. Απφ ηελ 

άιιε κεξία, ε πνιηηηθνπνίεζε θάζε ζέκαηνο φηαλ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα βξίζθεηαη 

ζηελ εμνπζία, ζεκαίλεη φηη ε επηβνιή ηεο ζέιεζήο ηνπ ζα είλαη πάληα ακείιηθηε θαη 

βίαηε. Αλακθηζβήηεηα είλαη ν ηάιηλ απηφο πνπ έζεζε ζε εθαξκνγή ηε ζπζηεκαηηθή 

θαηαζηνιή, θηάλνληαο λα κεηαηξέςεη ηελ ηξνκνθξαηία ζε κέζνδν δηαθπβέξλεζεο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην έγθιεκα θαη ε βία είλαη αλαγθαία ζπλνδεπηηθά ηνπ 

ιεληληζηηθνχ/ζηαιηληθνχ θαζεζηψο. Δλ κέζσ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ 

δηαπξάρζεθαλ επίζεο αλαξίζκεηα εγθιήκαηα θαηά ηνπ πλεχκαηνο, θαηά ηνπ 

παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη θαηά ηεο θνπιηνχξαο δηαθφξσλ εζλνηήησλ (π.ρ. ν 

ηάιηλ έβαιε λα θαηεδαθίζνπλ δεθάδεο εθθιεζίεο ζηε Μφζρα θαη φρη κφλν). ηελ 

νπζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο, φκσο, είλαη ηα εγθιήκαηα ελαληίνλ ησλ 

αηφκσλ. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πνιιά, φπσο ν αθαληζκφο κέζσ ηεο 

πείλαο (εζθεκκέλνη ιηκνί) θαη ν εθηνπηζκφο φπνπ ν ζάλαηνο κπνξνχζε λα ζπκβεί 

ζηελ ηνπνζεζία ηεο δηακνλήο θαη ησλ θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ (εμάληιεζε, πείλα, 

θξχν). Ζ έλλνηα ηνπ εγθιήκαηνο θαηά ησλ αηφκσλ είλαη πνιχπινθε θαη θαιχπηεη 

εγθιήκαηα ξεηψο θαηνλνκαδφκελα, αιιά έλα απφ ηα πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ε 

γελνθηνλία. Ζ γελνθηνλία  σο πξάμε, πνπ δηαπξάρζεθε κε ηελ πξφζεζε ηεο 

θαηαζηξνθήο ελ φινλ ή ελ κέξεη κηαο εζληθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο 

αλζξψπσλ. Σν 1969 ν Ρφκπεξη Κφλθνπεζη έγξαθε: «Σν γεγνλφο φηη ηφζνη άλζξσπνη 

«θαηάπηαλ» ρσξίο αληηδξάζεηο [ηε Μεγάιε Κάζαξζε] ήηαλ αλακθίβνια έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηέο ηηο εθθαζαξίζεηο. Δμαξρήο, ν Λέληλ θαη νη 

ζχληξνθνί ηνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ελφο «ηαμηθνχ πνιέκνπ» απνθαζηζκέλνη 

λα εμαθαλίζνπλ θάζε αληηπνιίηεπζε θαη θάζε αληίζηαζε πνπ πξνβαιιφηαλ ζηελ 

εγεκνληθή ηνπο εμνπζία, φρη κφλνλ φηαλ απηή πξνεξρφηαλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο 

αληηπάινπο, αιιά επίζεο θαη απφ  θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ε αξηζηνθξαηία, ε αζηηθή 

ηάμε, ε ηληειηγθέληζηα θ.ιπ., δίλνληαο θακία θνξά ζε απηή ηελ δξάζε κηα δηάζηαζε 

γελνθηνλίαο». 
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Απφ ην 1920 ήδε, ε «απνθαδαθνπνίεζε» ηαηξηάδεη αξθεηά ζηνλ νξηζκφ ηεο 

γελνθηνλίαο. Έλαο πιεζπζκφο κε εμαηξεηηθά θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή εγθαηάζηαζε, 

νη Κνδάθνη, εμνπδεηεξψζεθε απηνχζην: νη άληξεο ηνπθεθίζηεθαλ, ηα γπλαηθφπαηδα θαη 

νη ειηθησκέλνη εθηνπίζηεθαλ, ηα ρσξηά ηνπο θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο ή 

παξαδφζεθαλ ζε λένπο θαηνίθνπο πνπ δελ ήηαλ Κνδάθνη. Ο Λέληλ ηαχηηδε ηνλ 

μεζεθσκφ ησλ Κνδάθσλ κε ηελ εμέγεξζε ηεο Βαλδέαο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο  (ε 

εμέγεξζε βαζηινθξφλσλ θαη θιεξηθψλ ηνπ λνκνχ ηεο δπηηθήο Γαιιίαο ζηηο  

10/3/1793) θαη επηζπκνχζε λα εθαξκφζεη ελαληίνλ ηνπο ηελ «ιανθηνλία». Ζ 

«απνθνπιαθνπνίεζε» ησλ εηψλ 1930-32 δελ ήηαλ παξά ε επαλάιεςε ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα ηεο «απνθαδαθνπνίεζεο», κε επηπιένλ ζηνηρείν ηε δηεθδίθεζε 

ηεο φιεο επηρείξεζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ηάιηλ κε ζχλζεκα «λα εμνλησζνχλ νη 

θνπιάθνη σο θνηλσληθή ηάμε». Πιένλ νη θνπιάθνη πνπ αληηζηέθνληαλ ζηελ 

θνιεθηηβνπνίεζε εθηεινχληαλ ή εθηνπίδνληαλ.  

 

Γελ εμνινζξεχηεθαλ, βέβαηα φινη απεπζείαο, φκσο ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζηα 

νπνία ππνβιήζεθαλ ζηε ηβεξία ηνπο άθελαλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο. 

Αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πέζαλαλ εθεί, σζηφζν ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ 

παξακέλεη άγλσζηνο. ζνλ αθνξά ηνλ κεγάιν ιηκφ ηνπ 1932-33 ζηελ Οπθξαλία, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηαζε ησλ εληφπησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ ζηε βίαηα 

θνιεθηηβνπνίεζε ηεο γεο, πξνθάιεζε ζε κεξηθνχο κήλεο ηνλ ζάλαην 6.000.000 

αηφκσλ. 

 

Αλαιχνληαο ηα πην πάλσ γεγνλφηα, βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα ην ζπκπέξαζκα φηη ν 

Λέληλ θαη ηάιηλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ίδηεο αθξαίεο πνιηηηθέο επηθξάηεζεο έλαληη ησλ 

αληηπάισλ ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ ξνπή ηνπ πξψηνπ πξνο ηελ ρξήζε εγθιεκαηηθήο θαη 

καδηθήο βίαο θαίλεηαη θαη απφ ην δεκνζηεπκέλν κέξνο ησλ έξγσλ ηνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη δηαηαγέο-ηειεγξαθήκαηα-γξάκκαηα πξνο ηνπο ππνηειείο ηνπ, κε 

εληνιέο ή παξαηλέζεηο γηα ηξνκνθξαηηθά κέηξα ελαληίνλ «θνπιάθσλ», «ηαμηθψλ 

ερζξψλ» θαη «ερζξψλ ηνπ ιανχ». Σα πνιπάξηζκα εγθιήκαηα  δηαπξάρζεθαλ ππφ ηνλ 

Λέληλ θαη πξνπάλησλ ππφ ηνλ ηάιηλ «ζην φλνκα ελφο θξάηνπο πνπ αζθεί κηα 

πνιηηηθή ηδενινγηθήο εγεκνλίαο». Γεθάδεο εθαηνκκπξίσλ αζψσλ πέζαλαλ, ρσξίο λα 

κπνξεί λα ηνπο απνδνζεί θακία ζπγθεθξηκέλε πξάμε εθηφο ηνπ φηη αλαγλσξηδφηαλ ε 

ελνρή ηνπο επεηδή ήηαλ επγελείο, αζηνί, θνπιάθνη, Οπθξαλνί. Ζ ελεξγεηηθή αδηαιιαμία 

ήηαλ θνκκάηη ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ άιισζηε θαίλεηαη θαη ζε κηα 

δηαθήξπμε πνπ θάλεη  ν Σφκζθη (ν κεγάινο αξρεγφο ησλ ζνβηεηηθψλ ζπλδηθάησλ) ζηε 

γλσζηή εθεκεξίδα «Труд» ην 1927: «ηε ρψξα καο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη άιια 
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θφκκαηα. Αιιά ε ζεκειηψδεο αξρή πνπ καο δηαθνξνπνηεί απφ ηε Γχζε είλαη ε εμήο: 

έλα θφκκα βαζηιεχεη, φια η’ άιια βξίζθνληαη ζηε θπιαθή». 

  

Μηα θαηλνηνκία ηνπ ηάιηλ επίζεο ήηαλε φηη νη δήκηνη θαινχληαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο λα 

γίλνπλ ζχκαηα. Μεηά ηελ δνινθνλία ησλ δχν παιηψλ θνκκαηηθψλ ηνπ ζπληξφθσλ, 

ηνπ Εηλφβηεθ θαη ηνπ Κάκελεθ, ν Μπνπράξηλ δηαθεξχζζεη ζηε ζχληξνθν ηνπ: «Πφζν 

επραξηζηεκέλνο ληψζσ πνπ ηνπθεθίζαλε απηά  ηα ζθπιηά!» ε ιηγφηεξν απφ δχν 

ρξφληα, ν Μπνπράξηλ εθηειείηαη θη ν ίδηνο. Απηφ ην ζηαιηληθφ ραξαθηήξα ην ζπλαληάκε 

ζηα πεξηζζφηεξα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα. Πξνηνχ εμνληψζεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

ερζξνχο ηνπ, ν ηάιηλ ηνπο αλάγθαδε λα εκθαλίδνληαη ζε ζεακαηηθέο δίθεο. Ο Λέληλ 

είρε εγθαηληάζεη απηή ηε δηαδηθαζία ην 1922, κε ηελ δηεμαγσγή ηεο πξψηεο ζηεκέλεο 

δίθεο, απηήο ηεο ζνζηαιεπαλαζηαηψλ. Ο ηάιηλ ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε κέζνδν θαη 

ηελ θαηέζηεζε ζηαζεξή ζπληζηψζα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ, ελψ ηε 

κεηαθχηεπζε θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ην 1948. Οη δίθεο απηέο ζπληζηνχζαλ 

έλαλ ηξνκαθηηθφ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγραλφηαλ κηα παηδαγσγηθή ηνπ 

ηαμηθνχ κίζνπο, ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ ερζξνχ. ηνλ αζηαηηθφ θνκκνπληζκφ απηή ε 

δηαδηθαζία εμσζήζεθε σο ηα άθξα: ηελ νξγάλσζε εκεξψλ κίζνπο. ηελ παηδαγσγηθή 

ηνπ κίζνπο, ν ηάιηλ είρε πξνζζέζεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ κπζηεξίνπ: ε πην κεγάιε 

κπζηηθφηεηα πεξηέβαιιε ηηο ζπιιήςεηο, ηα θίλεηξα, ηηο θαηαδίθεο, ηελ κνίξα ησλ 

ζπκάησλ. Μπζηήξην θαη απφθξπςε, ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ παξνπζία ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, δεκηνπξγνχζαλ θνβεξφ άγρνο θαη πξνιεπηηθή θαηαζηνιή ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

Ο ηάιηλ ήηαλ θιεξνλφκνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Λέληλ αιιά ε πεξίπησζε ηνπ ήηαλ 

κνλαδηθή. Ξεπέξαζε θαηά πνιχ ηηο παξαθαηαζήθεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, 

πηνζεηψληαο αθξαία κέζα γηα λα εθαξκφζεη κηα αθξαία πνιηηηθή. Αλακθίβνια κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζζεί σο ν ζεκαληηθφηεξνο πνιηηηθφο άλδξαο ηνπ 20νχ αηψλα, αθνχ 

πέηπρε λα αλπςψζεη ηε κηθξή νβηεηηθή Έλσζε ηνπ 1922 ζην επίπεδν ηεο 

παγθφζκηαο ππεξδχλακεο θαη λα επηβάιεη γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηνλ θνκκνπληζκφ σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Σαπηφρξνλα κπνξεί λα θαηεγνξεζεί σο έλαο 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εγθιεκαηίεο ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε. 
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2.3 Κίλα  

 

 

Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηε Κίλα ζπλέπεζε κε ην ιπθφθσο 

ηεο επαλάζηαζεο ζηε Ρσζία. Ζ επηθξάηεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο εθθξάζηεθε κε ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ ηάιηλ ζην Κφκκα θαη ε πεξηραξάθσζε πιένλ ηνπ θαζεζηψηνο 

εθθξάδνληαλ θαη κέζα απφ ηε ζπληεξεηηθνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζέζεσλ. Ζ Κίλα ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα βξίζθνληαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ 

Μαληδνχ, πνπ θπβεξλνχζαλ απφ ην 1644. Παξάιιεια ε ρψξα είρε κεηαηξαπεί ζε 

αξέλα ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ. Παξ’ φια απηά, ζηελ Κίλα ηνπ πξψηνπ 

κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα ηίπνηα δελ πξννηψληδε ηελ έθηαζε ησλ αθξνηήησλ ηνπ 

επεξρφκελνπ καντζκνχ. Μνινλφηη ε επαλάζηαζε ηνπ 1911 (πνπ ήηαλ κηα αζηηθή 

επαλάζηαζε γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ μέλνπ δπγνχ θαη αλέηξεςε ηελ απηνθξαηνξία ησλ 

Μαληδνχ) ππήξμε ειάρηζηα δξακαηηθή, ζηα επφκελα δεθαέμη ρξφληα ρχζεθε αξθεηφ 

αίκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ δηθηάηνξα Γηνπάλ ηθάη, ν νπνίνο 

απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1913 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1914 δηέηαμε ηελ εθηέιεζε πνιιψλ 

ρηιηάδσλ αηφκσλ. Δπίζεο, ην 1925, ε αζηπλνκία ηεο Καληφλαο δνινθφλεζε 52 άηνκα 

ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε κηα εξγαηηθή δηαδήισζε. Οιφθιεξε ε ρψξα βξίζθνληαλ 

βπζηζκέλε ζην ράνο.  

 

Σν 1921 ηδξχζεθε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Κίλαο (ΚΚΚ) ζηε αγθάε θαη κέζα ζε 

δέθα κήλεο ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηπιαζηάζηεθε. Ο Μάν, ην 1928 ζην Γηαλμί, 

μεθίλεζε ηελ ζηξαηνιφγεζε νπαδψλ δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ πξψηε θνκκνπληζηηθή 

βάζε αιιά θαη ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ. Οη νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχζε ζε θάζε ρσξηφ 

νλνκάδνληαλ ζνβηέη θαη ήηαλ εππξφζδεθηεο απφ ηνπο αγξφηεο θαζψο ηνπο 

πξνζηάηεπε απφ ηελ απζαηξεζία ησλ ηνπηθψλ γαηνθηεκφλσλ. Καζψο ε επηξξνή ηνπ 

ΚΚΚ απμάλνληαλ ηα θπβεξλεηηθά ζηξαηεχκαηα πξαγκαηνπνηνχζαλ επηζέζεηο ζηηο 

πεξηνρέο απηέο. Σα ζηξαηεχκαηα ηνπ Μάν αλαγθάδνληαλ λα θαηαθεχγνπλ φιν θαη πην 

βνξεηνδπηηθά ζε πην αζθαιείο πεξηνρέο μεθηλψληαο έηζη απηφ πνπ ραξαθηεξίζηεθε 

«Μεγάιε Πνξεία». Ζ «Μεγάιε Πνξεία» άξρηζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1934 ηεξκαηίζηεθε 

επηζήκσο ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1935 θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο επηζθξαγίζηεθε 

ε ζέζε ηνπ Μάν σο εγέηε ηνπ ΚΚΚ. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζηα 

κέζα Μαξηίνπ ηνπ 1946, μέζπαζε ν Δκθχιηνο Πφιεκνο κεηαμχ ηνπ ΚΚΚ θαη 

Δζληθηζηηθνχ Κφκκαηνο, κε ηειηθφ ληθεηή ηνπο θνκκνπληζηέο. Σελ 1 Οθησβξίνπ 1949, 

ν Μάν θήξπμε ηελ ίδξπζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θη αλέιαβε Πξφεδξνο 

ηεο ρψξαο. 
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Αληίζηνηρα κε ηε Ρσζία εθαξκφζηεθε θαη ζηελ Κίλα ην 1952 έλα πεληαεηέο πιάλν 

ζηελ νηθνλνκία. Με ην «Μεγάιν Άικα πξνο ηα Δκπξφο» ησλ εηψλ 1958-1961 ν Μάν 

εθάξκνζε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ 

επηηάρπλζε ηεο θνιεθηηβνπνίεζεο, ηφζν ζηνλ γεσξγηθφ φζν θαη ζηνλ βηνκεραληθφ 

ηνκέα. ηφρνο ήηαλ ε Κίλα λα μεπεξάζεη φιεο ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο θαη λα γίλεη 

κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. χκθσλα κε ηνλ Φξαλθ Νηίθθηεξ, ηνλ 

κνλαδηθφ ηζηνξηθφ πνπ είδε ηα αξρεία ηνπ ΚΚΚ, ν Μάν ήηαλ ν κεγαιχηεξνο 

δνινθφλνο. Σα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ηα έρεη κειεηήζεη κεηά ηνλ 

απνραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ην θαζεζηψο ηεο Κίλαο, ην 2006. Σνπιάρηζηνλ 45 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο κέζα ζε κφιηο ηέζζεξα ρξφληα ην 

δηάζηεκα 1958-1961, εμαηηίαο ηνπ «Μεγάινπ Άικαηνο πξνο ηα Δκπξφο» ηνπ Μάν 

Σζε Σνπλγθ, εθηηκά ν Βξεηαλφο ηζηνξηθφο. «Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εξγάζηεθαλ, πείλαζαλ ή μπινθνπήζεθαλ κέρξη ζαλάηνπ ζηελ Κίλα κέζα ζε απηά ηα 

ιίγα ρξφληα είλαη ηεξάζηηνο... Ο αξηζκφο απηφο θαηαηάζζεη ηνλ «Μεγάιν Σηκνληέξε» 

ζηελ θνξπθή ηνπ καθάβξηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεγαιχηεξσλ θαηά ζπξξνή δνινθφλσλ 

ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο» αλαθέξεη ν ίδηνο ζηελ εθεκεξίδα «Σhe Ηndependent».  

 

Αθνχ κειέηεζε ηελ θηλεδηθή αγξνηηθή ηζηνξία θαη ηελ ηεηξαεηία πνπ έκεηλε γλσζηή σο 

«Πεξίνδνο ηνπ Μεγάινπ Ληκνχ», ν Βξεηαλφο ζπλέθξηλε ηα ζπζηεκαηηθά 

βαζαληζηήξηα, ηε βία, ηε ιηκνθηνλία θαη ηηο δνινθνλίεο ζηελ χπαηζξν ηεο Λατθήο 

Κίλαο κε ηηο ρεηξφηεξεο αθξφηεηεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ην βηβιίν ηνπ κε 

ηίηιν «Ο Μεγάινο Ληκφο ηνπ Μάν: Ζ Ηζηνξία ηνπ πην Καηαζηξνθηθνχ Αθαληζκνχ ζηελ 

Κίλα», γξάθεη φηη εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ πνπ είρε μεζπάζεη κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ θαη 

ησλ θνκκαηηθψλ δπλάκεσλ, θαηαζηξάθεθε ην έλα ηξίην φισλ ησλ ζπηηηψλ ηεο ρψξαο 

ψζηε λα ππάξμεη ρψξνο γηα θαιιηέξγεηεο ζε γφληκα εδάθε. Δθαηνκκχξηα πέζαλαλ 

απφ ηνλ ιηκφ πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηαζηξνθή ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

 

 Απηά ηα απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πεληαεηνχο πιάλνπ είραλ πξνθαιέζεη 

θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη ν Μάν ηζε Σνχλγθ αλαγθάζηεθε λα παξαδψζεη επίζεκα 

ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ην 1962 ζηνλ «Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο», 

πεξηνξηδφκελνο ζηνλ ηίηιν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ ηδενινγηθνχ 

θαζνδεγεηή ησλ θνκκνπληζηηθψλ καδψλ.      

Ο Μάν βέβαηα δελ είρε ράζεη εληειψο ην παηρλίδη ηεο εμνπζίαο. Δίρε αθφκε ππφ ηελ 

επηξξνή ηνπ αξθεηέο λεζίδεο αληίζηαζεο ζε ζρεδφλ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εμνπζίαο, 

αιιά ηνπ ήηαλ αδχλαηνλ λα ηηο θηλεηνπνηήζεη. Έηζη ζηξάθεθε ζε εζηθνπιαζηηθά 

δεηήκαηα ππνζηεξίδνληαο φηη «ην επαλαζηαηηθφ εζηθφ θαη ε ζέιεζε είλαη ν θηλεηήξηνο 
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κνριφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επαλάζηαζεο». Οπιηζκέλνο κε ηέηνηεο θαζαξά 

ηδεαιηζηηθέο θαη αληη-καξμηζηηθέο ζέζεηο, ζηξάθεθε ινηπφλ εχινγα ζηελ λέα γεληά, 

ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ηεο εθεβείαο θπξίσο ζηηο ειηθίεο απφ 14 σο 22 ρξνλψλ πνπ 

θνηηνχζαλ είηε ζηα ζρνιεία είηε ζηα παλεπηζηήκηα. H γεληά απηή παξνπζίαδε θαη ην 

πιενλέθηεκα φηη ζπλσζηηδφηαλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη δελ γλψξηδε ηελ θαηαζηξνθή 

πνπ είρε πξνθαιέζεη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ «Μεγάινπ Άικαηνο» ζηελ θηλεδηθή 

χπαηζξν. Έηζη κε κηα ζεηξά απιντθψλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ζπλζεκάησλ, ν Μάν ζα 

ζπκπηχμεη έλαλ λέν κεραληζκφ, ηνπο Δξπζξνθξνπξνχο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ 

βαζηθφ κνριφ πίεζεο ηνπ γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο εμνπζίαο ζηελ Κίλα.  

Οπζηαζηηθά ινηπφλ ην πξαγκαηηθφ ειαηήξην ηεο εμαπφιπζεο ηεο «πνιηηηζηηθήο 

επαλάζηαζεο» ήηαλ ε λνκή ηεο εμνπζίαο. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο πνιηηηζηηθήο 

επαλάζηαζεο ήηαλ «ε ζπληξηβή φισλ ησλ ζπληεξεηηθψλ θαη αληηδξαζηηθψλ 

κεραληζκψλ ζηα ζρνιεία θαη ζηα παλεπηζηήκηα, ησλ ξεβηδηνληζηψλ θαη ησλ 

ζθνπξηαζκέλσλ κπαιψλ». ε άκεζε πξνέθηαζε απηήο ηεο ηδέαο πξνβιήζεθε σο 

πξνηεξαηφηεηα «ε ζθνδξή επίζεζε ηεο επαλάζηαζεο θαηά ησλ αζηηθψλ θαη 

αληηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ δηεηζδχζεη ζην θφκκα». Με ηελ παξφηξπλζε ηνπ 

Μάν, νκάδεο λεαξψλ Δξπζξνθξνπξψλ ζπκπηχρηεθαλ ζε φια ηα ζρνιεία θαη 

παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Οη αμησκαηνχρνη έπξεπε λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο 

λα ζπγθξνηήζνπλ ή λα εληαρζνχλ ζε ηέηνηεο νκάδεο. Ζ πξαθηηθή ηνπο ήηαλ παληνχ 

ην ίδην βάξβαξε θαη απάλζξσπε. χληνκα μεθίλεζαλ έληνλεο βηαηνπξαγίεο θαη ν Μάν 

έδσζε εληνιή ζηελ αζηπλνκία θαη ζην ζηξαηφ λα κελ επεκβαίλνπλ θαζφινπ ζηηο 

δξάζεηο ηεο λενιαίαο, αθήλνληαο ηελ νπζηαζηηθά αλεμέιεγθηε. ε καδηθέο 

ζπλειεχζεηο Δξπζξνθξνπξψλ ζηα Παλεπηζηήκηα, νη θαζεγεηέο ηνπο ππνβάιινληαη 

ζε πηεζηηθέο αλαθξίζεηο θαη ηαπεηλσηηθέο κεηαρεηξίζεηο. Πάλσ απφ 2500 ζπγγξαθείο 

θαη θαιιηηέρλεο βίσζαλ  ηελ πνιηηηζηηθή αλακφξθσζε ηεο ρψξαο ηνπο, ελψ πνιινί 

απφ απηνχο είηε δνινθνλήζεθαλ είηε απηνθηφλεζαλ.  

Ο Μάν ηζε Σνπλγθ θαίλεηαη φηη αδπλαηνχζε λα πξνβιέςεη ην αηκαηνθχιηζκα θαη ην 

μέζπαζκα βίαο πνπ αθνινχζεζε. Μεηά ηνπ ήηαλ πιένλ πνιχ δχζθνιν λα θαηαζηείιεη 

απηφ πνπ κφλνο ηνπ είρε δεκηνπξγήζεη. Σαπηφρξνλα κε ηηο αζχιιεπηα απάλζξσπεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη εξπζξνθξνπξνί αλαπηχζζνπλ ξαηζηζηηθά ηδενινγήκαηα θαηά ηα 

νπνία ηα παηδηά απφ αληηδξαζηηθέο νηθνγέλεηεο έρνπλ βεβαξεκέλε θιεξνλνκηθφηεηα 

θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαινί επαλαζηάηεο θαη ρξεηάδνληαη επεηγφλησο 

αλακφξθσζε θαη ηηκσξία. Αληίζεηα ηα παηδηά ησλ θνκκνπληζηψλ είλαη εθ γελεηήο 

«θφθθηλα», αλήθνπλ ζε κηα θνκκνπληζηηθή θαζαξή γξακκή αίκαηνο, άξα έρνπλ 

θιεξνλνκήζεη φιεο ηηο επαλαζηαηηθέο αξεηέο. ζνη εξπζξνθξνπξνί απνδεηθλχνληαη 
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θαθήο γελεηηθήο θαηαγσγήο δηψρλνληαη βίαηα. ηα ζπίηηα ηνπο δέρνληαη ηηο επηζθέςεηο 

ησλ πην βίαησλ νκάδσλ Δξπζξνθξνπξψλ κε αηκαηεξά απνηειέζκαηα. Οη 

Δξπζξνθξνπξνί πιένλ εηζβάιινπλ παληνχ. ην Πεθίλν κφλν ζεκεηψζεθαλ 1.700 

δνινθνλίεο θαη 30.000 ζπίηηα εξεπλήζεθαλ θαη ιεειαηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά. ηελ 

αγθάε 150.000 ζπίηηα αιψζεθαλ απφ ηηο εξπζξέο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. 

χληνκα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1966, ε «Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε» ζα παξεθηξαπεί ζε 

έλα παξνμπζκφ παξάινγεο θαη άζθνπεο βίαο. Οκάδεο Δξπζξνθξνπξψλ κε 

επηθεθαιήο ηελ γπλαίθα ηνπ Μάν Σζηάλγθ Κηλγθ, ζα θαηαζηξέςνπλ πνιινχο λανχο, 

ζα θαηαζηξέςνπλ κε καλία ηα θνζηνχκηα ηεο πεξίθεκεο πεξαο ηνπ Πεθίλνπ, ελψ ζα 

αθαηξέζνπλ θη έλα ηκήκα ηνπ ηληθνχ ηείρνπο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ρνηξνζηαζίσλ. Ζ επέκβαζε ηνπ ζηξαηνχ έζσζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ην 

ππφινηπν κλεκείν. ε δεκφζηα κέξε νη εξπζξνθξνπξνί, ππξπνινχζαλ κεηαθξάζεηο 

έξγσλ μέλσλ ζπγγξαθέσλ, ζξεζθεπηηθά θείκελα φπσο ην θνξάλη θαη ηελ αγία γξαθή, 

δηψρζεθαλ νη βνπδηζηέο θαιφγεξνη ηνπ βνπλνχ Γνπηάη, ελψ απαγνξεχηεθε θη ν 

ενξηαζκφο ηεο έιεπζεο ηνπ λένπ έηνπο. Απινί ζξεζθεπφκελνη άλζξσπνη 

ζπξψρλνληαλ ζηηο πιαηείεο ησλ πφιεσλ θαη δέρνληαλ ζπλερείο χβξεηο θαη 

πξνζβνιέο απφ ηνλ φριν ησλ Δξπζξνθξνπξψλ. Πνιινί απηνθηνλνχζαλ κελ 

αληέρνληαο ηηο ζπλερείο ηαπεηλψζεηο (1200 απηνθηνλίεο κφλν ζηελ αλγθάε). 

εκεηψζεθαλ θαηαζηξνθέο ζηνπο ηάθνπο μέλσλ, ελψ απαγνξεχηεθαλ θαη απιά 

πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (θαηνηθίδηα, ηα πνπιηά, ηα ινπινχδηα), θαζψο 

απαηηνχζαλ θξνληίδα θαη απνζπνχζαλ ηνπο πνιίηεο απν ηα επαλαζηαηηθά ηνπο 

θαζήθνληα.  

 

Οξγαλσκέλεο νκάδεο πεξηθξνχξεζεο ησλ Δξπζξνθξνπξψλ θαηέθιπζαλ  ηνπο 

δξφκνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Δπηηίζνληαλ ζε λένπο πνπ θνξνχζαλ παληειφληα ηδηλ 

ηα νπνία έζθηδαλ, έθνβαλ ηα καθξηά καιιηά ζηηο θνπέιεο θαη ηνπο αθαηξνχζαλ ηα 

ηαθνχληα. Δμαλάγθαδαλ επίζεο πεξαζηηθνχο λα απνζηεζίδνπλ εδάθηα απφ ην 

«Κφθθηλν Βηβιηαξάθη» ηνπ Μάν. Έθαλαλ βίαηεο θαηαζρέζεηο ζε απαγνξεπκέλα 

αληηθείκελα (φπσο θαπέια, παιαηά έπηπια, ηξάπνπιεο, ζεη ζθαθηνχ, δίζθνπο 

γξακκνθψλνπ), ηα νπνία έθαηγαλ ζε κεγάιεο θσηηέο ζηελ κέζε ηνπ δξφκνπ. 

Δθαηνληάδεο θαηαζηήκαηα αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ νλνκαζία έηζη ψζηε λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ιέμε «θφθθηλν». πλερίδνληαο ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

αλαγέλλεζε, νη εξπζξνθξνπξνί έθιεηζαλ δηα ηεο βίαο πνιιέο θαθεηέξηεο, ελψ 

εκπφδηδαλ ηνπο γάκνπο θαη ηηο θεδείεο σο δήζελ αληηδξαζηηθνχο ζεζκνχο 

ζρεκαηίδνληαο αλζξψπηλεο αιπζίδεο. ια ηα βηβιηνπσιεία πνπινχζαλ κφλν ην 
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«θφθθηλν βηβιηαξάθη» ηνπ Μάν. Κάζε αξλεηηθή αληίδξαζε ζηηο αθξφηεηεο απηέο 

θαηαδίθαδε ηνλ έλνρν λα ππνζηεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ λφκνπ ηνπ Λχληο. 

 

Σν 1968, κεηά απφ ηξία ρξφληα πνιηηηζηηθήο επαλάζηαζεο, νη κάδεο ησλ 

εξπζξνθξνπξψλ πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηνπ εγέηε ηνπο, 

θηλήζεθαλ γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία. ε φια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε 

ζεκαληηθφηεξε επηηπρία ζηελ αγθάε, νη εξπζξνθξνπξνί ππφ ηελ αλνρή ηνπ ζηξαηνχ, 

επηηίζνληαη ζηνπο θξαηηθνχο «αληηδξαζηηθνχο» αμησκαηνχρνπο ηνπ θξάηνπο (κέιε 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δηνηθήζεηο εξγνζηαζίσλ) ζε έλα πξσηφγλσξν θχκα βίαο θαη 

ηξνκνθξαηίαο. Υηιηάδεο θνκκαηηθά ζηειέρε είηε δηψρζεζαλ είηε δνινθνλήζεθαλ. ιεο 

νη δηψμεηο έγηλαλ ππφ ηηο επινγίεο ηνπ Μάν ηζε Σνχλγθ θαη ηελ ζπλεξγαζία ηεο 

αζηπλνκίαο. Οη έθνδνη ζηα ζπίηηα, νη ζπιιήςεηο θαη νη θπιαθίζεηο έιαβαλ βηβιηθέο 

δηαζηάζεηο. Πάλσ απφ ην 60% ησλ κειψλ ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο 

θπιαθίζηεθαλ θαη αλαθξίζεθαλ κε βίαην ηξφπν. Σελ ίδηα ηχρε είρε ην 75% ησλ 

δεκνηηθψλ επηηξνπψλ. πλνιηθά ζηελ δηάξθεηα ηεο πνιηηηζηηθήο επαλάζηαζεο 

θπιαθίζηεθαλ πάλσ απφ 3.000.000 κέιε ηνπ ΚΚΚ ζε ζχλνιν 18 εθαηνκκπξίσλ. Απηφ 

φκσο ζηέξεζε ην θξάηνο απφ έκπεηξα ζηειέρε θαη νδήγεζε ζε πιήξε αλαξρία ηελ 

ρψξα. χληνκα μέζπαζαλ θαη αηκαηεξέο κάρεο αλάκεζα ζε ζπκκνξίεο  θαη κφλν ζην 

Πεθίλν ζε κηα εβδνκάδα είραλ ράζεη 50 άηνκα ηελ δσή ηνπο απφ αδέζπνηεο ζθαίξεο. 

 

Έηζη αλέιαβε ηελ ζπλνιηθή θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ν ζηξαηφο, ν ζησπειφο 

θξνπξφο ηνπ Μάν θαη ηνπ θνκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ σο ηφηε είρε κείλεη απιφο 

ζεαηήο. Σψξα νη δησγκέλνη γξαθεηνθξάηεο επέζηξεθαλ ζηα πφζηα ηνπο θαη είραλ 

πιένλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ εθδίθεζε. Δχθνια ν ζηξαηφο αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν 

ζε φιεο ηηο επαξρίεο ην θζηλφπσξν ηνπ 1968, εθαξκφδνληαο ζθιεξή θαηαζηνιή. 

ηελ Καληφλα θαη ζε άιιεο επαξρίεο έγηλαλ άγξηεο ζθαγέο. ην Γθνπηιίλ έλνπινη 

πξνιεηάξηνη εξγάηεο θαη πνιηηνθχιαθεο αληηζηάζεθαλ ζηελ έιεπζε ηνπ ζηξαηνχ. 

Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο, νη εμεγεξκέλνη εθηειέζηεθαλ φινη, ρσξίο εμαίξεζε. 

ηελ επαξρία Γθνπάλμη ππήξμαλ 100.000 λεθξνί απφ ηελ επέκβαζε ηνπ ιεγφκελνπ 

«ζθαγέα ηεο Υνπλάλ» θαη κειινληηθνχ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο Υνχα 

Γθνπνθέλγθ. Πέληε εθαηνκκχξηα λένη απφ φια ηα αζηηθά θέληξα, ζηέιλνληαη ζηελ 

επαξρία ψζηε λα γίλνπλ αγξφηεο «δηα ηεο βίαο», ζηα πιαίζηα πάληα ηεο πνιηηηζηηθήο 

επαλάζηαζεο. ρεδφλ φιεο νη νηθνγέλεηεο δηαιχνληαη παλεγπξηθά.  

 

Αλακθίβνια εμεηάδνληαο ην θηλέδηθν κνληέιν κπνξεί θαλείο κε κηα πξψηε καηηά λα 

ζπκπεξάλεη πσο  ε ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο ήηαλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Ζ καντθή 

εγεζία ζηξάθεθε ελάληηα ζηελ γξαθεηνθξαηία πνπ θαηείρε ηελ εμνπζία, κε βία πνπ 



28 
 

πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Δμεπηειηζκνί, βαζαληζηήξηα, εμνξίεο, εθηειέζεηο 

ζπλέζεηαλ ηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Κίλαο. Ζ βία έγηλε ην βαζηθφ 

εξγαιείν επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ πνπ γηα ηνλ καντζκφ δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ αχμεζε 

ηεο θπξηαξρίαο. 

 

Γχν ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μάν, 9 επηεκβξίνπ ηνπ 1976, ζηα ηέιε ηνπ 1978  

ήξζαλ ζηελ εμνπζία νη εθζπγρξνληζηέο. κσο νη δηαθσλίεο αλάκεζα ηνπο  γηα ηελ 

θηλέδηθε νηθνλνκία. γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηε δηαθζνξά πνπ δηαπεξλά ηε 

γξαθεηνθξαηία, ηε δπζαξέζθεηα ησλ εξγαηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε ηεο 

Ηαπσλίαο ζηελ Κίλα θαη ε ζπζζσξεπκέλε αγαλάθηεζε νδεγνχλ ζηελ ηζηνξηθή 

εμέγεξζε εξγαηψλ θαη θνηηεηψλ ζηελ πιαηεία Σηελαλκέλ ην 1989 . Ζ ζθαγή ηεο 

Σηελαλκέλ απνθάιπςε ηελ πνιηηηθή ρξενθνπία ηνπ ΚΚΚ ζε φιν ηεο ην κέγεζνο. Καη 

ελψ έρνπλ πεξάζεη  πνιιά ρξφληα απφ ηφηε ην ΚΚΚ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηελ 

εμνπζία. Ζ Κίλα έρεη αλαδεηρζεί ζε ηζρπξφ ππιψλα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο θαζψο ηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα εμαζθαιίδνπλ ηελ άληιεζε ηεξάζηηαο 

ππεξαμίαο. Μάιηζηα ζηελ Κίλα, αληίζεηα κε ηε Ρσζία δελ ππήξμε «θαηάξξεπζε» ή 

αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο, παξά έλα νκαιφ πέξαζκα ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

 

 

2.4 Γθνπιάγθ 

 

 

Ζ ιέμε Γθνπιάγθ έρεη απφ θαηξφ γίλεη ζπλψλπκν ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

βαξέα θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη θαηαζηνιή. Απηφ ην ηεξάζηην δίθηπν ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο απνηεινχζε ην βαζηθφ φξγαλν ηεο ζνβηεηηθήο θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο 

θαη μεπεξάζηεθε κφλν απφ ην Οινθαχησκα. Σα Γθνπιάγθ έγηλαλ γλσζηά ζηνλ θφζκν 

ην 1972 κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ «Αξρηπέιαγνο Γθνπιάγθ» ηνπ Αιεμάληεξ 

νιδελίηζηλ, Ρψζνπ ππξεληθνχ επηζηήκνλα θαη πξψελ εμφξηζηνπ. Ζ ξσζηθή ιέμε 

«ГУЛАГ» είλαη αξθηηθφιεμν ησλ ιέμεσλ «Главное Управление исправительно-

трудовых ЛАГерей» (Γεληθή Γηεχζπλζε Αλακνξθσηηθψλ ηξαηνπέδσλ Δξγαζίαο θαη 

Απνηθηψλ). Σν δίθηπν απηψλ ησλ ζηξαηνπέδσλ βξίζθνληαλ ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

Λατθνχ Κνκηζαξηάηνπ Δζσηεξηθψλ (Народный комиссариат внутренних дел) ή 

NKVD, δειαδή ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΓ. Ζ κπζηηθή πνιηηηθή αζηπλνκία 

ηνπ ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ κεηνλνκάδεηαη δηαδνρηθά ζε Σζέθα, GPU, NKVD θαη 

KGB,  ήηαλ ην θπξηφηεξν ζηήξηγκα ηεο θνκκνπληζηηθήο δηθηαηνξίαο αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ν κεγαιχηεξνο επηρεηξεκαηίαο απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ ΝKVD ήηαλ απηή πνπ 

δηαρεηξηδφηαλ ην απέξαλην δίθηπν ησλ ζηξαηνπέδσλ θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη 
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κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ Γθνπιάγθ είρε έλα ζπλερψο αλαλενχκελν θαη άλεπ 

θφζηνπο αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ήηαλ έγθιεηζην ζηα ζηξαηφπεδα. 

 

Σελ χπαξμε ζηξαηνπέδσλ ζηελ νβηεηηθή Έλσζε είραλ αξλεζεί κε αγαλάθηεζε 

επψλπκνη θνκκνπληζηέο δηαλννχκελνη, φπσο ν Pierre Daix θαη ν Louis Aragon, ν 

νπνίνο είρε ζπγγξάςεη σδή ζηελ Γθεπενχ – ηε ζνβηεηηθή κπζηηθή αζηπλνκία – 

δεηψληαο ηελ ζπγθξφηεζε αληίζηνηρεο νξγάλσζεο ζηε Γαιιία. Ωζηφζν 

ζπληαξαθηηθέο καξηπξίεο, εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο θαη δξακαηηθά πνιηηηθά 

γεγνλφηα  άξρηζαλ λα απνθαιχπηνπλ ηνλ ηξφκν πνπ ππήξρε πίζσ απφ ηελ ιέμε 

Γθνπιάγθ. Πνιχ ζχληνκα άξρηζε λα απνθαιχπηεηαη ην ηεξάζηην δίθηπν κεγάισλ 

ζηξαηνπέδσλ πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είραλ κέγεζνο πφιεσλ θαη πνιιά 

απνηεινχληαλ απφ δεθάδεο κηθξφηεξα ζηξαηφπεδα. Γελ βξίζθνληαλ κφλν ζηε 

ηβεξία, φπσο γεληθά πηζηεχεηαη, αιιά εθηείλνληαλ ζε νιφθιεξε ηε ζνβηεηηθή 

επηθξάηεηα: απφ ηα πξνάζηηα ηνπ Λέληλγθξαλη σο ην Βιαδηβνζηφθ θαη απφ ηα 

παγσκέλα εδάθε πνπ άγγηδαλ ηνλ Βφξεην Πφιν σο ηα λφηηα ζχλνξα ηεο κε ηελ Κίλα, 

ήηαλ κηα άιιε ρψξα κέζα ζηε ρψξα. Έλα ηεξάζηην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ λφκνπο, ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο, αθφκε θαη ηε δηθή ηνπ ηδησκαηηθή 

γιψζζα. Οη ζνβηεηηθέο αξρέο είραλ νιφθιεξεο θψδηθεο νλνκαζίεο ζρεηηθά κε ηα 

Γθνπιάγθ. Καη’ αξράο ε πεξηβφεηε NKVD αλαθέξνληαλ ζηα ζηξαηφπεδα απηά κε ην 

ραξαθηεξηζκφ «εηδηθά αληηθείκελα» ή «ππνθεθάιαηα», γηα λα απνθξχςνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή θξηθηή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Οη θξαηνχκελεο έγθπεο γπλαίθεο 

αλαθέξνληαλ σο «Βηβιία» θαη ηα παηδηά σο «Απνδείμεηο». Οη άλδξεο σο 

«Λνγαξηαζκνί», νη εθηνπηζκέλνη σο «θνππίδηα» θαη φζνη ππνβάιινληαλ ζε έξεπλα 

σο «Φάθεινη». 

 

Σελ νξγάλσζε ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο ξχζκηδε έλα απφ ηα δηαηάγκαηα ηνπ 

θνκηζάξηνπ ρσξίο ηελ παξακηθξή λνκηθή ή θαλνληζηηθή βάζε. Σν δηάηαγκα ηεο 15εο 

Απξηιίνπ 1919 μερσξίδεη δχν ηχπνπο ζηξαηνπέδσλ: ηα «ζηξαηφπεδα 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο», ζηα νπνία εγθιεηφηαλ θαηά θχξην ιφγν φζνη είραλ 

θαηαδηθαζηεί απφ θάπνην δηθαζηήξην, θαη ηα «ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο», ζηα 

νπνία κεηαθέξνληαλ ηα άηνκα πνπ θπιαθίδνληαλ σο «φκεξνη» κε απιά δηνηθεηηθά 

κέηξα. ηε πξαγκαηηθφηεηα, νη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ ζηξαηνπέδσλ 

παξέκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζεσξεηηθά, φπσο καξηπξεί κηα ζπκπιεξσκαηηθή 

ληηξεθηίβα ηεο 17εο Μαΐνπ 1919, ε νπνία πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο 

ζηξαηνπέδνπ ζε θάζε επαξρία, ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 300 αηφκσλ, θαζψο θαη κηα 

ηππνινγία 16 θαηεγνξηψλ αηφκσλ πνπ έπξεπε λα εγθιεηζηνχλ. Αλάκεζά ηνπο 

ππήξραλ πνιχ δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο φπσο «φκεξνη απφ ηελ κπνπξδνπαδία», 
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«ππάιιεινη ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο κε ηνλ βαζκφ ηνπ παξέδξνπ, ηνπ εηζαγγειέσο, 

ηνπ δεκάξρνπ θαζψο θαη νη βνεζνί ηνπο», «άηνκα θαηαδηθαζζέληα, ππφ ην ζνβηεηηθφ 

θαζεζηψο, ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα ηα πνληθά παξαπηψκαηα ηνπ παξαζηηηζκνχ», 

«ζπλεζηζκέλνη ιηπνηάθηεο θαη αηρκάισηνη ζηξαηηψηεο ηνπ εκθπιίνπ» θ.ν.θ.  

Ζ Αλ Άπικπανπκ κε ην βηβιίν ηεο «Γθνπιάγθ – Ζ αιεζηλή ηζηνξία»  απνθαιχπηεη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζε απηά ηα θξηθηαζηηθά κέξε: πψο ιεηηνπξγνχζαλ, πσο δνχιεπαλ νη  

θξαηνχκελνη, πψο έηξσγαλ, πψο δνχζαλ ζηνηβαγκέλνη ζε παξάγθεο καδί κε 

ζθιεξνχο εγθιεκαηίεο, πψο επέδεζαλ, πψο πέζαλαλ. Ζ ίδηα εθηηκά φηη απφ ην 1929 

κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ ην 1953, πεξίπνπ 18 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πέξαζαλ 

απφ ηα ζηξαηφπεδα θαη πεξίπνπ 4,5 εθαη. δελ επέζηξεςαλ πνηέ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία απηψλ ησλ αλζξψπσλ δελ ήηαλ έλνρνη γηα θάηη. πσο φκσο εμήγεζε θη 

έλαο εξεπλεηήο ηεο αζηπλνκίαο ζην ζχκα ηνπ: «Δκείο πνηέ δελ ζπιιακβάλνπκε 

θάπνηνλ πνπ δελ είλαη έλνρνο. Κη αθφκα θη αλ δελ είζαη έλνρνο, δελ κπνξνχκε λα ζε 

απειεπζεξψζνπκε, γηαηί ηφηε ν θφζκνο ζα πεη φηη ζπιιακβάλνπκε αζψνπο 

αλζξψπνπο». Ζ απνδνρή ησλ ζέζεσλ ηνπ νιδελίηζηλ είλαη θαλεξή ζε θάζε ζεκείν 

ηνπ βηβιίνπ ηεο ελψ ζηεξίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ 

ινγνηερληθψλ απνκλεκνλεπκάησλ αιιά θαη ζηελ ελδειερή αλάιπζε ησλ παιαηψλ 

θιεηζηψλ ζνβηεηηθψλ αξρείσλ. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ππνζηεξίδεη ην θεληξηθφ 

επηρείξεκα ηνπ νιδελίηζηλ: φηη ηα Γθνπιάγθ δελ ήηαλ θάπνηα ηπραία ηαιηληθή 

παξαθπάδα ζην φξακα ηνπ Λέληλ γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ. Ο θαξθίλνο ηεο αζηπλνκηθήο 

ηξνκνθξαηίαο ήηαλ ελζσκαησκέλνο ζην αξρηθφ DNA ηνπ Λεληληζηηθνχ κνξθψκαηνο. 

Ζ Απικπάνπκ ην ραξαθηεξίδεη κάιηζηα έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζνβηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Λέληλ, δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο καδηθέο εθηειέζεηο. Ζ 

θιεξνλνκηά πξνο ηνλ δηάδνρν ηνπ ήηαλ έλα εχξπζκν αζηπλνκηθφ θξάηνο. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηνπκέλσλ ησλ Γθνπιάγθ, ην 1953, 

θαη ηδηαηηέξσο κεηά ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ,  ε ζθιεξή κνξθή ηξνκνθξαηίαο δελ 

ήηαλ πηα θαζεκεξηλφ θαηλφκελν, ην θάληαζκα ηεο ηξνκνθξαηίαο φκσο 

εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Ζ κλήκε ηνπ ηξφκνπ 

αξθνχζε γηα λα παξαιχζεη θάζε αλαηξεπηηθή βνχιεζε. πσο ππελζπκίδεη ε Άηλν 

Κνπνπδίλελ, θξαηνχκελε ζε γθνπιάγθ: «Ζ αλάκλεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο βάξαηλε ηηο 

ςπρέο ησλ αλζξψπσλ θαη θαλείο δελ θαηλφηαλ λα πηζηεχεη φηη ν ηάιηλ είρε φλησο 

πεζάλεη. ηε Μφζρα δελ ππήξρε ζρεδφλ θακία νηθνγέλεηα πνπ λα κελ είρε ππνθέξεη 

απφ ηηο δηψμεηο ηνπ, θη σζηφζν θαλείο δελ κηινχζε πνηέ γηα απηφ. πσο αθξηβψο, γηα 

παξάδεηγκα, δελ αλέθεξα πνηέ παξνπζία θίισλ ηηο κλήκεο κνπ απφ ην ζηξαηφπεδν. 
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Οχηε εθείλνη άιισζηε κε ξσηνχζαλ. Ο θφβνο ήηαλ πνιχ βαζηά ξηδσκέλνο ζην κπαιφ 

ηνπο». 

 

 

2.4.1 Σα βνπιγάξηθα Γθνπιάγθ 

 

Σα ηξαχκαηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ έρνπλ ζθξαγίζεη θαη πφινπο 

ζπλδεδεκέλνπο, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κε ηα ζηξαηφπεδα θαη εθηφο Ρσζίαο. Έλα 

ζεκαληηθφ ζχκβνιν ηεο βαξβαξφηεηαο ησλ θνκκνπληζηηθψλ ρψξσλ θαη ηεο 

θνκκνπληζηηθήο θαηαζηνιήο απνηειεί  ε Βνπιγαξία θαη ην ζηξαηφπεδν ηνπ Λφβεηο. 

Γηάθνξεο πεγέο αλαθέξνπλ πσο απφ ην 1944 κέρξη ην 1962 ζηε Βνπιγαξία 

ιεηηνπξγνχζαλ 44 ζηξαηφπεδα. Σν κεγαιχηεξν ήηαλ απηφ ζην λεζί Μπέιελε. Ζ 

απφθαζε γηα ηελ ίδξπζή ηνπ ειήθζε ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 1949 απφ ηελ θπβέξλεζε 

κε πξσζππνπξγφ ηνλ Βαζίι Κνιάξνθ. Δθεί νη αξρέο εθηφπηδαλ πνιίηεο θπξίσο γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο, σζηφζν  ζηέιλνληαλ επίζεο θαη εγθιεκαηίεο. Ακέζσο κεηά απφ 

ηελ ίδξπζή ηνπ ζην ζηξαηφπεδν εθηνπίζηεθαλ 4.500 κέιε ησλ ήδε απαγνξεπκέλσλ 

θνκκάησλ, αγξφηεο νη νπνίνη ηάρηεθαλ θαηά ηεο ίδξπζεο ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ιεγφκελνη «ερζξνί κε κάζθα θνκκνπληζηψλ». 

  

Ζ δεκηνπξγία ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο ζηε Βνπιγαξία αξρίδεη κε ηελ 

ππαγφξεπζε ηεο Μφζραο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 

ζηηο 26 ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1944, ε νπνία θαιεί  ηηο θνκκνπληζηηθέο κάδεο καδί κε ην 

ζηξαηφ «λα μεθηλήζνπλ γελλαίν θαη απνθαζηζηηθφ αγψλα γηα λα ζπάζεη ακέζσο ε 

ζπκκαρία κε ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, γηα λα απνβάινπλ ηα ζηξαηεχκαηά ηεο απφ ηε 

Βνπιγαξία, γηα θνηλή δξάζε κε ηα άιια Βαιθαληθά έζλε ελαληίνλ ησλ επηδξνκέσλ, 

γηα κηα δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε…». Βαζηθά είλαη έλα ζήκα ησλ θνκκνπληζηψλ γηα ηελ 

εθηέιεζε έλνπινπ πξαμηθνπήκαηνο ελαληίνλ ηεο λφκηκεο θπβέξλεζεο ζηε 

Βνπιγαξία, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαηνρηθνχ ζνβηεηηθνχ ζηξαηνχ. ηηο 8 

επηεκβξίνπ, ν νβηεηηθφο Κφθθηλνο ηξαηφο εηζέβαιε ζηε Βνπιγαξία θαη ζηηο 9 

επηεκβξίνπ 1944 έρεη πέζεη ε θπβέξλεζε. Δγθαζηδξχεηαη ε Λατθή Γεκνθξαηία ε 

νπνία είλαη ζηελ νπζία θνκκνπληζηηθή δηθηαηνξία θαη αξρίδεη κηα κεγάιε πεξίνδν 

αηκαηεξήο ηξνκνθξαηίαο, θαηά ηελ νπνία έραζαλ ηελ δσή ηνπο δεθάδεο ρηιηάδεο 

άλζξσπνη ρσξίο λα πεξάζνπλ θαλ απφ δίθε. Πξψηνη πνπ εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο θνκκνπληζηηθήο εγεζίαο, ήηαλ άλζξσπνη απφ ηεο ηληειηγθέληζηαο θαη 

ηεο θπβέξλεζεο. Μέρξη ην 1944 ζην ζηφραζηξν ηεο εθθαζάξηζεο βξέζεθαλ 

εθπαηδεπηηθνί, δήκαξρνη, αλψηεξνη αμησκαηηθνί, δηθεγφξνη, δηθαζηέο,  εχπνξνη 

πνιίηεο, ηεξείο  θαζψο θαη άηνκα πνπ εθδήισλαλ παηξησηηθφ θξφλεκα. ηα 
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ζπγγξάκκαηα κε ηηο δίθεο ηηο αλάκλεζεο    («Απνκλεκνλεχκαηα» ) απφ εθείλε ηελ 

πεξίνδν ε ρήξα-εθηέιεζε βαζίιηζζα Ησάλλα ηεο αβνΐαο έγξαθε: «Λνπηξφ αίκαηνο» 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε κεγάιε θιίκαθα ζε φιε ηελ  Βνπιγαξία. Σα επίζεκα ζηνηρεία 

πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, έθαλαλ 

ιφγν γηα απψιεηα 138.000 αλζξψπσλ ζε κηα ρψξα επηά εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. 

Ωζηφζν, νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί είλαη πςειφηεξνη. « Μφιηο  έθιεηζαλ ηα ζχλνξα  

μεθίλεζε ε καδηθή εθθαζάξηζε ...».ηνπο επφκελνπο 3-4 κήλεο κεηά ηελ 9ε 

επηεκβξίνπ 1944 πξαγκαηνπνηνχληαη ηα κεγαιχηεξα εγθιήκαηα απφ ηνπο 

θνκκνπληζηέο. Ξεθηλάλε καδηθέο ζπιιήςεηο ζε φια ηα ρσξηά θαη ηηο πφιεηο, νη νπνίεο 

έγηλαλ κε παξάινγεο θαηεγνξίεο, φπσο: «ππεχζπλνο αηπρήκαηνο", "θαζίζηαο", 

"ερζξφο ηνπ ιανχ», «θαπηηαιηζηήο» θαη νχησ θαζεμήο.  

 

Σν 1959, επηά ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ θαη ηξία ρξφληα κεηά ην ιφγν ηνπ 

Υξνπζηζφθ ζην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ πνπ θαηαδίθαζε ηα ζηαιηληθά εγθιήκαηα, ηε 

ζηηγκή πνπ πνιιά ζηξαηφπεδα γηα πνιηηηθνχο θξαηνχκελνο έθιεηλαλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο) ηδξχζεθε ην πην ζθιεξφ 

ζηξαηφπεδν – «ιάληζεβ Μπξηαγθ», θνληά ζηα ιαηνκεία ηνπ Λφβεηο. Αξρηθά 

εζηάιεζαλ 166 θξαηνχκελνη απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Μπέιελε πνπ είρε θιείζεη, ελψ 

ζπλνιηθά απφ ην ζηξαηφπεδν απηφ πέξαζαλ 2.400 άηνκα. Θεσξείηαη πσο 1 ζηνπο 10 

δελ βγήθε δσληαλφο απφ εθεί. Σν ζηξαηφπεδν δελ ήηαλ κεγάιν, δελ κπνξνχζε λα 

δερηεί πεξηζζφηεξνπο απφ ρίιηνπο θξαηνχκελνπο, αιιά ήηαλ θξηθηφ εμαηηίαο ησλ 

εθηειέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Βαζάληδαλ θαη απνηέιεησλαλ ηνπο 

θξαηνπκέλνπο κε ηνλ πην πξσηφγνλν ηξφπν: ρηππψληαο ηνπο κε ξαβδηά. Δπηζήκσο, 

ην ζηξαηφπεδν ηνπ Λφβεηο δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο ππφηξνπνπο εγθιεκαηίεο θαη ηνπο 

ζθιεξνχο θαθνπνηνχο. Αιιά νη καξηπξίεο απνθαιχπηνπλ φηη νη θαηάδηθνη ζηέιλνληαλ 

εθεί θαηά θαλφλα ρσξίο δίθε θαη γηα παξάινγεο θαηεγφξηεο, φπσο φηη θνξνχζαλ 

παληειφληα ζχκθσλα κε ηελ δπηηθή κφδα ή κίιαγαλ γιψζζεο ερζξηθψλ ρσξψλ  ή 

άθνπγαλ ακεξηθάληθε κνπζηθή. 

 

ην πξφινγν ηνπ βηβιίνπ πνπ ζπγθεληξψλεη καξηπξίεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο αιιά επίζεο θαη κειψλ ηνπ δησθηηθνχ κεραληζκνχ, ν Σζβεηάλ 

Σνληφξνθ ζπλνςίδεη ηελ δσή ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Λφβεηο: «ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξσηλνχ πξνζθιεηεξίνπ, ν αξρεγφο ηεο αζηπλνκίαο επηιέγεη ηα ζχκαηα ηνπ. Έρεη ηε 

ζπλήζεηα λα βγάδεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ έλα κηθξφ θαζξεθηάθη θαη λα ηνπο ην δίλεη γηα 

λα θνηηαρηνχλ γηα ηειεπηαία θνξά. Οη θαηαδηθαζκέλνη παίξλνπλ ηφηε έλα ζάθν, πνπ 

ζα ρξεζηκέςεη ην βξάδπ γηα λα θνπβαιήζνπλ νη ζχληξνθνη ηνπο ην πηψκα ηνπο ζην 

ζηξαηφπεδν. Ξεθηλάλε γηα ην εξγνηάμην, έλα ιαηνκείν. Θα ηνπο ρηππήζνπλ κέρξε 
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ζαλάηνπ νη επηθεθαιήο θαη ζα ηνπο θιείζνπλ ζην ζάθν ηνπο ηπιίγνληαο ηνπο κε 

ζχξκα.[…] Απηνί πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηε λφξκα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

μερσξίδνπλ ζην απνγεπκαηηλφ πξνζθιεηήξην: ν ππεχζπλνο ηεο αζηπλνκίαο ζρεδηάδεη 

κε ηελ άθξε ηνπ ξαβδηνχ ηνπ έλαλ θχθιν ζην ρψκα θαη φζνπο θαινχλ λα κπνχλ κέζα, 

ηνπο ζπάλε ζην μχιν». 

 

Μεηά απφ ηηο αιιαγέο ηνπ 1989 ε αιήζεηα γηα ηα θνκκνπληζηηθά ζηξαηφπεδα έγηλε 

γλσζηή, φκσο πνιιά απφ ηα έγγξαθα είραλ ήδε θαηαζηξαθεί ή εμαθαληζηεί. Γηα ην 

ιφγν απηφ δελ είλαη γλσζηφ πφζα άηνκα πέξαζαλ απφ ηα ζηξαηφπεδα. Τπάξρνπλ 

κφλν απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο Κξαηηθήο 

Αζθάιεηαο, απφ ην 1948 κέρξη ην 1956,  23.608 άηνκα θαηαδηθάζηεθαλ θαη 

εζηάιεζαλ ζηα ζηξαηφπεδα ή ζηηο θπιαθέο. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φκσο φζνη εθηνπίζηεθαλ ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1956 ζην Μπέιελε απφ ηνπο 5.000 πνιηηηθνχο 

θξαηνχκελνπο κφλν νη 1.500 βξίζθνληαλ εθεί κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Σα βνπιγάξηθα Γθνπιάγθ έθιεηζαλ ην 1962 κεηά απφ ηηο απνθαιχςεηο γηα ηηο 

δνινθνλίεο θαη ηα εγθιήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθεί. Ο Σφληνξ Είβθνθ, 

απεηινχκελνο απφ ηνπο εζσθνκκαηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, πήξε γξήγνξα ηελ 

απφθαζε λα θιείζεη ηα ηειεπηαία ζηξαηφπεδα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε 

Βνπιγαξία, απηφ  θνληά ζηε θξαβέλα θαη ην «ιάληζεβ Μπξηαγθ». Έηζη ηειεηψλεη 

έλα απφ ηα πην ηξνκαθηηθά κπζηηθά ηεο λέαο βνπιγαξηθήο ηζηνξίαο. Σα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο, φπνπ βαζαλίζηεθαλ θαη ζθνησζήθαλ άγξηα εθαηνληάδεο Βνχιγαξνη 

έθιεηζαλ ηφζν θξπθά, φπσο θαη αθξηβψο δεκηνπξγήζεθαλ. Σν ηέινο έδσζε ν ίδηνο ν 

Είβθνθ, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν δεκηνπξγφο ηνπο.  
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Κεθάιαην 3:  Φαζηζκόο 

 

 

3.1 Ζ άλνδνο ηνπ Ηηαιηθνύ Φαζηζκνύ  

 

 

Ζ ιήμε ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ βξήθε ηελ Ηηαιία κε πιήζνο πξνβιεκάησλ. Οη 

εδαθηθέο θηήζεηο ήηαλ κηθξέο, νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο είραλ απνξξνθήζεη ην 80% 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 19 δηο 

ιηξέηεο, ππήξρε έιιεηςε ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ θαη θαπζίκσλ 

θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή γλψξηζε κεγάιε πηψζε. ηηο αξρέο ηνπ 1919 ν 

πιεζσξηζκφο βξέζεθε ζηα χςε θαη ρηιηάδεο απνιπκέλνη ζηξαηηψηεο ήξζαλ λα 

πξνζηεζνχλ ζηηο ζηξαηηέο ησλ αλέξγσλ. Μεγάιεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο 

μέζπαζαλ ζε φιε ηε Ηηαιία, ζηνλ ηηαιηθφ βνξά αλαπηχρζεθαλ ηα εξγνζηαζηαθά 

ζπκβνχιηα, ελψ ν ιαφο άξρηζε λα βιέπεη κε ζπκπάζεηα ηε ξψζηθε επαλάζηαζε θαη ηε 

νβηεηηθή Ρσζία. ηηο απεξγίεο νη εξγάηεο δήηεζαλ εθαξκνγή ηνπ 8σξνπ, 

αληηκεηψπηζε ηεο αθξίβεηαο, ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθάησλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα 

ηνπο κηζζνχο αιιά θαη καδηθή αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ φξσλ. Οη επαλαζηαηηθέο 

δηαζέζεηο αγθάιηαζαλ θαη ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο κηθξναζηνχο ησλ πφιεσλ. Ήηαλ 

πιένλ πξνθαλέο φηη ν Ά Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζα έθεξλε κεγάιεο αλαθαηαηάμεηο 

ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θαη ζα νδεγνχζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

λένπ θηλήκαηνο, ηνπ θαζηζκνχ. 

 

Ζ Ηηαιία, παξφηη είρε ακπληηθή ζπκκαρία κε ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξννπγγαξία, 

κεηά ην μέζπαζκα ηνπ Ά ΠΠ πξζρψξεζε ζηελ Entente κε ηελ πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ 

ηνπ 1915. Ωο αληάιιαγκα ζα ιάκβαλε ηελ Σεξγέζηε, πεξηνρέο ζηελ Αλαηνιηθή 

Αδξηαηηθή, ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Αθξηθή. Ζ πιεηνςεθία φκσο ηεο θνηλήο γλψκεο 

θαζψο θαη ν θηιειεχζεξνο ζπλαζπηζκφο πνπ θπξηαξρνχζε ζην θνηλνβνχιην ήηαλ 

αληίζεηνη ζηνλ πφιεκν. Δπίζεο, ην Ηηαιηθφ νζηαιηζηηθφ Κφκκα ήηαλ απφ ηα ιίγα 

θφκκαηα ηεο Β΄ Γηεζλνχο πνπ είρε ηαρζεί απνθαζηζηηθά θαηά ηνπ πνιέκνπ. κσο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο ππήξραλ δηαηξέζεηο. Ο πφιεκνο βξήθε αλέιπηζηνπο 

ππνζηεξηθηέο ζηηο ηάμεηο θπξίσο ηεο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο αιιά θαη ζε έλα κέξνο 

ηεο κεηξηνπαζνχο αξηζηεξάο πνπ νλνκάζηεθαλ «αξηζηεξνί παξεκβαηηζηέο». 

Γηάθνξνη ζπλδηθαιηζηέο εγέηεο θαη ηνπηθέο νκάδεο δεκηνχξγεζαλ κία λέα νξγάλσζε, 

ηε Fascio Rivoluzionario d’ Azione Internazionalista. Ο φξνο fascio ζεκαίλεη έλσζε ή 

ιίγθα θαη είρε πξσηνεκθαληζηεί ζε νκάδεο ηνπ ηηαιηθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ ήδε απφ ην 
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1870. Οη πξψηεο fasci είραλ νξγαλσζεί απφ ζπλδηθάηα, κεζναζηνχο ξηδνζπάζηεο ή 

κεηαξξπζκηζηέο αγξφηεο. Οη εγέηεο ηεο λέαο Fascio Rivoluzionario ππνζηήξηδαλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν δελ ζήκαηλε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο, 

αθνχ ν ίδηνο ν πφιεκνο ήηαλ ν πηφ άκεζνο δξφκνο πξνο απηήλ.  

 

Σν πηφ ζεκαληηθφ θαηλνχξγην κέινο ηεο Fascio Rivoluzionario ήηαλ ν πξψελ 

ζνζηαιηζηήο εγέηεο Μπελίην Μνπζνιίλη, ν νπνίνο ην 1914 εγθαηέιεηςε ην ππέξ ηεο 

νπδεηεξφηεηαο θφκκα ηνπ γηα λα ζπληαρζεί κε ηνπο αξηζηεξνχο παξεκβαηηζηέο. Ο 

Μνπζνιίλη γελλήζεθε ην 1883 ζ’ έλα ρσξηφ ηεο Ρνκαλίαο ζηε Βνξεηναλαηνιηθή Ηηαιία, 

ζε κία επαξρία πνπ ήηαλ γλσζηή γηα ηελ επαλαζηαηηθφηεηα ηεο θαη ηελ αξηζηεξή ηεο 

ηνπνζέηεζε. Αθνχ απέθηεζε ην δίπισκα ηνπ δαζθάινπ θαη δίδαμε γηα ιίγν θαηξφ, 

αζρνιήζεθε κε ηελ δεκνζηνγξαθία. Άξρηζε λα εμειίζεηαη πνιχ γξήγνξα εληφο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο φληαο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο βίαηεο επαλάζηαζεο, ελψ 

εγήζεθε ησλ επαλαζηαηψλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θνκκαηηθνχ κεραληζκνχ ην 1912. Ο 

Μνπζνιίλη έγηλε εθδφηεο ηεο επίζεκεο ζνζηαιηζηηθήο εθεκεξίδαο Avanti θαη 

αλαδείρηεθε σο έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θνκκαηηθνχο εγέηεο ζηελ ειηθία ησλ 29 

ρξφλσλ. To 1914, αθνχ αληηηάρζεθε δεκφζηα ζηελ επίζεκε ζέζε ησλ ζνζηαιηζηψλ, 

παξαηηήζεθε απφ ηελ ζέζε ηνπ ζην Avanti θαη άξρηζε ηελ έθδνζε κηαο θαηλνχξγηαο 

εθεκεξίδαο κε ηνλ ηίηιν «Il Popolo d’ Italia» κέζσ ηεο νπνίαο ππνζηήξηδε αλνηρηά ηνλ 

επαλαζηαηηθφ πφιεκν. 

 

Ο Μνπζνιίλη δελ ππήξμε πνηέ νξζφδνμνο καξμηζηήο παξά ηελ αθξαία 

επαλαζηηθφηεηα ηνπ. Ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηε ζεσξεηηθή θξηηηθή ηνπ 

καξμηζκνχ ησλ επαλαζηαηψλ ζπλδηθαιηζηψλ, απφ ηνλ νξέι θαη απφ ηε ζεσξία ησλ 

ειίη ηνπ Παξέην. Γηα ηνλ λεαξφ Μνπζνιίλη ε επαλάζηαζε απαηηνχζε βίαηε δξάζε θη 

ειηηηζηηθή εγεζία ελψ νη κάδεο ζα κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνηεζνχλ κφλν απφ 

ζπλαηζζήκαηα, ζπγθηλήζεηο θαη κχζνπο. Απηναπνθαινχληαλ απηαξρηθφο θαη 

αξηζηνθξάηεο ζνζηαιηζηήο. Ήηαλ ειηηηζηήο, αληηθνηλνβνπιεπηηθφο θαη πίζηεπε ζηελ 

αλαγελλεηηθή δχλακε ηεο βίαο. πσο νη επαλαζηάηεο ζπλδηθαιηζηέο (θη αθφκα θαη ν 

Λέληλ), ν Μνπζνιίλη πίζηεπε πσο κφλν κηα αλαγελλεηηθή πξσηνπνξεία ζα κπνξνχζε 

λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξγηα επαλαζηαηηθή θνηλσλία. Ο Λέληλ κάιηζηα είρε 

ραηξεηίζεη ηε λίθε ηνπ Μνπζνιίλη θαη ησλ άιισλ επαλαζηαηηθψλ εγεηψλ ηνπ ηηαιηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ ην 1912. 

 

Ζ Fascio Rivoluzionario απνηεινχληαλ απφ εηεξφθιεηα κέιε, φπσο επαλαζηάηεο 

ζπλδηθαιηζηέο, λένπο εζληθνχο ζπλδηθαιηζηέο, κεηαξξπζκηζηέο ζνζηαιηζηέο, 

πξννδεπηηθνχο εζληθηζηέο θαη ξηδνζπάζηεο ξεπνπκπιηθάλνπο, κε πιένλ δηαθεθξηκέλν 
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ηνλ Μνπζνιίλη. Έλα άιιν κεγάιν θαη πξσηνπνξηαθφ ξεχκα νη Φνπηνπξηζηέο ηνπ 

Μαξηλέηη, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηα πηφ αηκνζηαγή θαη πνιεκνραξή δφγκαηα απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα, νξγάλσζαλ ηηο δηθέο ηνπο Fasci Politici Futuristi γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ηηαιηθή ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν. Ζ Il Popolo d’ Italia αλαθνίλσζε ην 

1915 ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Fascio Rivoluzionario θαη αλαθεξφηαλ ζ’ απηή σο ην 

«θαζηζηηθφ θίλεκα». Οη αληηζέζεηο φκσο ησλ ηάζεσλ ζην εζσηεξηθν ηεο, νδήγεζαλ 

ζηε δηάιπζε ηεο ην 1917. 

 

Γηα ηνπο εζληθηζηέο αιιά θαη ηνπο ζνζηαιηζηέο, ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζα νδεγνχζε ζε 

κία λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη ππήξρε δηάρπηε κία αίζζεζε αλακνλήο θαη αθηηβηζκνχ. 

Μέζα ζε απηή ηελ αηκφζθαηξα κία απζφξκεηε ζπγθέληξσζε δηαθνζίσλ αξηζηεξψλ 

παξεκβαηηζηψλ θη έλζεξκσλ εζληθηζηψλ ζηελ Πηάηζα αλ επφιθξν, ζην Μηιάλν ζηηο 

23 Μαξηίνπ 1919, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ επαλαζηαηηθνχ εζληθηζηηθνχ 

θηλήκαηνο πνπ νλνκάζηεθε Fasci Italiani di Combattimentν. Οη ζπκκεηέρνληεο 

πξνέξρνληαλ απφ ηέζζεξηο νκάδεο: επαλαζηάηεο ζπλδηθαιηζηέο πνπ έγηλαλ εζληθνί 

ζπλδηθαιηζηέο, πξψελ ζνζηαιηζηέο πνπ καδί κε ηνλ Μνπζνιίλη ζηξάθεθαλ ζηνλ 

αθξαίν εζληθηζκφ, ηνλ Μαξηλέηη θαη ηνπο Φνπηνπξηζηέο νη νπνίνη εγθαηέιεηςαλ ηελ 

πξνζπάζεηα λα ηδξχζνπλ έλα πνιηηηθφ Φνπηνπξηζηηθφ θφκκα, θαη πάλσ απ’ φια απφ 

κέιε ησλ ηηαιηθψλ εηδηθψλ δπλάκεσλ γλσζηψλ σο arditti (νη νπνίνη θνξνχζαλ καχξεο 

ζηνιέο ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ γηα λα ζπκβνιίδνπλ ην ρξψκα ηνπ ζαλάηνπ). 

 

Ο θπξηφηεξνο εγέηεο ήηαλ ν Μνπζνιίλη, πνπ πεξηζηνηρηδφηαλ απφ κία ελλεακειή 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε σο πξψηνο κεηαμχ ίζσλ. 

Παξνπζίαζε ην θαηλνχξγην θίλεκα σο αληηθνκκαηηθφ, απνξξίπηνληαο σο 

μεπεξαζκέλε ηελ ζπληζηζκέλε δνκή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Πίζηεπε πσο κία λέα 

εζληθηζηηθή ειίη ζα θηλεηνπνηνχζε ηηο κάδεο γηα ηελ ηηαιηθή επαλάζηαζε. Καζψο ν 

ζηφρνο φκσο ήηαλ ε πξνζέιθπζε ηεο λενιαίαο απφ ηελ Αξηζηεξά θαη ην Κέληξν, ν 

Μνπζνιίλη πεξηέγξαςε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ σο δεκνθξαηηθά θαη 

αλαλεσηηθά ελψ αξγφηεξα ην εκπινχηηζε κε πηφ ξηδνζπαζηηθέο ζέζεηο. Δίλαη αιήζεηα 

πσο απηφ ην πξφγξακκα θαίλεηαη πνιχ αξηζηεξφ θη επαλαζηαηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ 

γεληθή αληίιεςε γηα ηνλ θαζηζκφ. Ο Μνπζνιίλη πάλησο, πεξηζζφηεξν απφ ην λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξγην θίλεκα, ήζειε λα αλαζπγθξνηήζεη ηελ νκάδα ησλ 

αξηζηεξψλ παξεκβαηηζηψλ κεηά ηνλ πφιεκν. Σνλ επφκελν ρξφλν, εγεηηθφ ζηέιερνο 

ησλ Fasci αλαδείρηεθε ν πξψελ επαλαζηάηεο ζπλδηθαιηζηήο Σζέδαξε Ρφζη ν νπνίνο 

δηεχζπλε ην επίζεκν εβδνκαδηαίν φξγαλν Il Fascio. Ο Ρφζη ήηαλ κέινο ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο θαη αλαπιεξσηή γεληθφο γξακκαηέαο. Ζ ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζαλ καδί 

κε ηνλ Μνπζνιίλη ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηεο κεηξηνπαζνχο αξηζηεξάο θαη ε κεηαηξνπή 



39 
 

ηνπ θηλήκαηνο ζε εζληθνζνζηαιηζηηθφ εξγαηηθφ θφκκα. Απφ απηή ηε θάζε ήδε 

άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη νη βίαηεο ηάζεηο ηνπ λένπ θηλήκαηνο, φηαλ κία νκάδα απφ 

πξψελ Arditti καδί κε κέιε απφ Fasci επηηέζεθαλ ζε κία ζνζηαιηζηηθή δηαδήισζε 

ζθνηψλνληαο ηξεηο ζνζηαιηζηέο θαη αξγφηεξα έθαςαλ ηα γξαθεία ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

εθεκεξίδαο Avanti. 

 

Ζ κεγαιχηεξε φκσο εζληθηζηηθή πξσηνβνπιία δελ πάξζεθε απφ ηα Fasci di 

Compattimento αιιά απφ έλαλ ήξσα ηνπ πνιέκν θαη δεκνθηιή πνηεηή ηεο Ηηαιίαο, 

ηνλ Γθακπξηέιε Νη’ Αλνχληζην, ν νπνίνο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1919 ζπγθέληξσζε κία 

κηθξή εθζηξαηεπηηθή δχλακε γηα λα θαηαιάβεη ηελ πφιε Φηνχκε ζηελ Αλαηνιηθή 

Αδξηαηηθή. Σν Φηνχκε θαηνηθνχληαλ θαηά πιεηνςεθία απφ Ηηαινχο θαη ήηαλ έλα 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιηκάλη γη’ απηφ θαη ζεσξήζεθε κεγάιε αδηθία φηαλ νη χκκαρνη 

ην παξαρψξεζαλ ζηελ λενζπζηαζείζα Γηνπγθνζιαβία. Ο Νη’ Αλνχληζην θαηέιαβε θαη 

θπβέξλεζε ην Φηνχκε γηα 15 κήλεο κε ηε βνήζεηα ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ πνπ είραλ 

εγθαηαιείςεη ηνλ ηαθηηθφ ζηξαηφ. Σν πηφ ζεκαληηθφ φκσο, ήηαλ φηη ν Νη’ Αλνχληζην 

είρε δεκηνπξγήζεη έλα λέν χθνο πνιηηηθήο ηειεηνπξγίαο πνπ βαζηδφηαλ ζε 

νκνηφκνξθεο ζηνιέο, εηδηθέο ηειεηέο κε ηξαγνχδηα θαη νκηιίεο κπξνζηά ζε καδηθά 

αθξναηήξηα κε ηε κνξθή δηαιφγνπ κε ηνλ εγέηε. Δπίζεο άιια ζηνηρεία ηνπ Νη’ 

Αλνχληζην πνπ ζα πτνζεηνχληαλ αξγφηεξα απφ ηνλ θαζηζκφ ήηαλ νη καχξνη ρηηψλεο 

ησλ Arditti, ν ξσκατθφο ραηξεηηζκφο κε ην δεμί ρέξη πςσκέλν, ν χκλνο Giovinezza 

(Νεφηεηα), ε νξγάλσζε έλνπιεο πνιηηνθπιαθήο κε ρσξηζηέο κνλάδεο θαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο απφ εηδηθά ηξαγνχδηα θαη ζχκβνια. Σν επεηζφδην ζην Φηνχκε 

θαηέδεημε εθηφο ησλ άιισλ, ηελ αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ εθξεθηηθή δχλακε 

ηνπ εζληθηζκνχ.  

 

Με ηελ θπβέξλεζε αδχλακε θαη δηαηξεκέλε θαη ηνπο ζνζηαιηζηέο ζε ζπλερή άλνδν 

θαηά ηελ δηεηία 1919-1921, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο καρεηηθέο 

αληηζνζηαιηζηηθέο ιίγθεο φπσο ε Fascio d’ Azione Popolare. Ωζηφζν, ε πηφ 

ζεκαληηθή θαη καρεηηθή αληηζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε ήηαλ ε Ηηαιηθή Δζληθηζηηθή 

Έλσζε (ΑΝΗ), ε νπνία είρε έλα μεθάζαξν πξφγξακκα απηαξρηθνχ θνξπνξαηηζκνχ θαη 

ηκπεξηαιηζκνχ. Σα κέιε ηεο νξγάλσζαλ ηελ πξψηε ζεκαληηθή εζληθηζηηθή 

πνιηηνθπιαθή, ηνπο θπαλνρίησλεο Sempre Pronti (Πάληα Έηνηκνη), θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξψηε πξνζρεδηαζκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηεο Αξηζηεξάο ζηελ 

Camera del Lavoro ηεο Μπνιφληα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1919. Οη εζληθηζηέο φκσο ήηαλ κηα 

θαζαξά δεμηά νξγάλσζε ησλ κεζναζηηθψλ θαη αλψηεξσλ ηάμεσλ θαη δελ κπνξνχζαλ 

λα κεηεμειηρζνχλ ζε καδηθφ θίλεκα. 
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3.2 πγθξόηεζε ηωλ Μειαλνρίηωλωλ 

 

 

Μεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε βία ζηελ Ηηαιία απμήζεθε. ηελ δηάξθεηα ηνπ 1919 

θαη ηνπ 1920 νη ζάλαηνη απφ πνιηηηθέο αλαηαξαρέο αλέξρνληαλ ζε αξθεηέο 

εθαηνληάδεο. Σα κέιε ησλ Fasci di Compattimento είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθά 

ιίγεο ηέηνηεο ελέξγεηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ χπαξμεο ηνπο απιά θαη κφλν 

ιφγσ ηεο αξηζκεηηθήο ηνπο αδπλακίαο. Σελ άλνημε ηνπ 1920 νη Fasci ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηνπ Βνξξά νξγάλσζαλ ηελ πνιηηηθή πνιηηνθπιαθή ησλ squadre 

(απνζπαζκάησλ), ε ηζρπξφηεξε ησλ νπνίσλ βξηζθφηαλ ζηελ πφιε ηεο Σεξγέζηεο, 

έλαλ ηηαιηθφ ζχιαθα κέζα ζηελ ινβελία. Υξεζηκνπνηψληαο σο δηθαηνινγία ηε 

δνινθνλία δχν Ηηαιψλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ ζην πιηη, νη squadre ηεο 

Σεξγέζηεο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά επηζέζεσλ ελαληίνλ ζνζηαιηζηηθψλ θαη 

ζινβέληθσλ νξγαλψζεσλ ζηελ πφιε θαη ηα πεξίρσξα. Γξήγνξα θπξηάξρεζαλ ζηνπο 

δξφκνπο θη έηξεςαλ ηνπο ζνζηαιηζηέο ζε θπγή, κε ηηο ηνπηθέο ηηαιηθέο ζηξαηησηηθέο 

αξρέο λα παξαθνινπζνχλ ακέηνρεο ή θαη λα πξνζθέξνπλ νπιηζκφ. Ζ Il Popolo d’ 

Italia ζηηο 3 Ηνπιίνπ, δήισλε απφ ηηο γξακκέο ηεο φηη «νη Fasci δελ ήηαλ λνκνηαγείο 

άζρεηα κε ην ηίκεκα, νχηε a priori αληηλνκηκφθξσλεο» θαη φηη «δελ δηαθεξχζζνπλ ηε 

βία γηα ράξε ηεο βίαο αιιά απαληνχλ ζε θάζε βίαηε ελέξγεηα πεξλψληαο ζηελ 

αληεπίζεζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα πνπ αξκφδνπλ ζηηο πεξηζηάζεηο». 

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1920, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Fasci κεηαθέξζεθε απφ ηηο πφιεηο 

ζηελ χπαηζξν. Ζ εμάπισζε ησλ ζνζηαιηζηψλ έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηεο ζηηο 

βφξεηεο αγξνηηθέο πεξηνρέο φηαλ κεηά απφ έλα καδηθφ θχκα απεξγηψλ αθνινχζεζε 

κηα ζεηξά ζνζηαιηζηηθψλ ληθψλ ζηηο ηνπηθέο δεκνηηθέο εθινγέο. Οη ζνζηαιηζηέο 

αλαθνίλσζαλ φηη ν έιεγρνο ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ ζα πξνζθέξεη ηελ αξρηθή 

βάζε γηα ηελ επαλάζηαζε, ελψ κε ηηο απεξγίεο ησλ εξγαηψλ γεο θαη κε νξγαλσκέλεο 

εθζηξαηείεο πξνζπάζεζαλ λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο κηθξντδηνθηήηεο θαη ηνπο εξγάηεο 

γεο λα εγγξαθνχλ ζηα ζνζηαιηζηηθά ζπλδηθάηα. Μειαλνρίησλεο squadristi ησλ Fasci 

άξρηζαλ λα επηηίζεληαη ελαληίνλ ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηελ χπαηζξν, επεηδή εθεί 

κπνξνχζαλ λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ππνζηήξημε ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο 

ηάμεο αθφκα θαη ησλ εξγαηψλ γεο. Έηζη νη Fasci άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ξαγδαία. 

Σνπο ηειεπηαίνπο επηά κήλεο ηνπ ρξφλνπ ε δχλακε ηνπο δεθαπιαζηάζηεθε. Δλάληηα 

ζηελ επαλάζηαζε ηνπ ηαμηθνχ δηεζληζκνχ, νη Fasci αληηπαξάζεηαλ ηελ ηηαιηθή εζληθή 

επαλάζηαζε θη εμαπέιπαλ αλαξίζκεηεο εθζηξαηείεο αληηπνίλσλ ησλ squadre ζηελ 

χπαηζξν γηα λα ιεειαηήζνπλ ηα γξαθεία ησλ ζνζηαιηζηψλ θαη λα δηαιχζνπλ ηα 
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ζπλδηθάηα. Σα squadre ήηαλ νξγαλσκέλα ζε νκάδεο ησλ ηξηάληα έσο πελήληα 

κειψλ, πνπ ζπρλά είραλ σο εγέηεο ηνπο πξψελ αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ θαη θαηά 

έλα κέξνο απαξηίδνληαλ απφ βεηεξάλνπο. χληνκα απνδείρζεθαλ πνιχ πηφ 

απνηειεζκαηηθά θαη επηζεηηθά ζηε ρξήζε βίαο απφ νπνηαδήπνηε ζνζηαιηζηηθή νκάδα.  

 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 1920, ε ιέμε θαζηζκφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ην φιν θαη πηφ βίαην θίλεκα ησλ Fasci di Combattimento. Έηζη, ε ρξήζε 

νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο βίαο απνδείρζεθε ζεκειηψδεο γηα ηελ μαθληθή άλνδν ηνπ 

θαζηζκνχ θαηά ην 1920-21 αιιά θαη πνιχ πηφ ζπληνληζκέλε θη επηζεηηθή απφ ηε βία 

ηεο ηηαιηθήο Αξηζηεξάο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο πνιηηηθήο 

πνιηηνθπιαθήο απνηεινχζε πξαθηηθή ησλ κπνιζεβίθσλ ηνπ Λέληλ ζηε Ρσζία, νη 

νπνίνη πνιχ γξήγνξα έδσζαλ ηεξάζηηα έθηαζε ζηελ πνιηηηθή βία . Ωζηφζν, ζηελ 

Ηηαιία, ε ζνζηαιηζηηθή βία παξέκελε ζπνξαδηθή, ελψ νη θαζίζηεο ήηαλ εθείλνη πνπ 

κεηέβαιαλ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο βίαο ζε βαζηθφ εξγαιείν επηθξάηεζεο. Άιισζηε 

νη ελδνηαζκνί ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηελ ρξήζε αθξαίσλ θαη βίαησλ επαλαζηαηηθψλ 

κεζφδσλ θαη ε αληίζεζε ηνπο ζηνλ πφιεκν νη ιφγνη ήηαλ πνπ ψζεζαλ ηνλ Μνπζνιίλη 

λα ζπγθξνπζηεί κε ην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα. Σψξα, κε ηα squadre, νη απφςεηο πνπ είρε 

εθθξάζεη έβξηζθαλ απφιπηε πξαθηηθή εθαξκνγή. Ο θαζηζκφο γξήγνξα έγηλε κηα 

πνιηηηθή δχλακε πνπ βαζηδφηαλ ζηελ ζηξαηησηηθή δνκή θαη πεηζαξρία, θάηη άγλσζην 

έμσ απφ ηε Ρσζία. 

 

Πιένλ, ηα Fasci γλψξηζαλ ξαγδαία αλάπηπμε θαη απφ ηα 20.000 κέιε ην 1920 

απμήζεθαλ ζηα 100.000 κέιε ηνλ Απξίιην ηνπ 1921 ελψ ηνλ ακέζσο επφκελν κήλα 

ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ θηάλνληαο ηα 188.000 κέιε. Δίραλ θαηαζηεί έλα καδηθφ 

θίλεκα θαη είραλ κεηαηξαπεί ζηε κεγαιχηεξε πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο Ηηαιίαο αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη ζνζηαιηζηέο δελ ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε έλαλ θεληξηθφ θνξέα αιιά ζηα 

δηάθνξα εξγαηηθά ζπλδηθάηα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1921, νη Fasci άιιαμαλ ηε 

θπζηνγλσκία, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ θνηλσληθή δνκή, ηα θνκβηθά θέληξα, ηελ ηδενινγία 

θαη ηα κέιε ηνπο. Απφ ηνπο εγέηεο ηνπο ηνπο, κφλν ν Μνπζνιίλη θαη κεξηθνί άιινη 

παξέκεηλαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. Πνιιά απφ ηα αξρηθά κέιε ζηελ πνξεία 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέα, δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο. Ο θαζηζκφο ηνπ 

αλ επφιθξν ήηαλ κηθξφο ζε κέγεζνο θαη αζηηθφο, ελψ ν καδηθφο θαζηζκφο ηνπ 

1921 ήηαλ αγξνηηθφο, εληνπίδνληαλ ζηνλ Βνξξά θαη δηεπζχλνληαλ απφ θαηλνχξγηνπο 

ras (ηνπηθνχο εγέηεο), φπσο ν Ίηαιν Μπάικπν ζηε Φεξάξα, ν Νηίλν Γθξάληη ζηε 

Μπνιφληα θαη ν Ρνκπέξην Φαξηλάηζη ζηελ Κξεκφλα. Ο λένο καδηθφο θαζηζκφο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν δεκηνχξγεκα ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ θαη ιηγφηεξν ηνπ 
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Μνπζνιίλη θαη ηεο θεληξηθήο εγεζίαο ηνπ θηλήκαηνο. Ήηαλ πεξηζζφηεξν κεζναζηηθφο, 

πηφ κεηξηνπαζήο ζηα νηθνλνκηθά θαη θαηεγνξεκαηηθά πηφ βίαηνο θαη αληηζνζηαιηζηηθφο.  

 

Ζ βία πάλησο ζπλέρηζε λα είλαη ην θεληξηθφ θαζηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ηνπ 1921, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 207 

πνιηηηθέο δνινθνλίεο ζηηο νπνίεο νη ζνζηαιηζηέο έηραλ ζαθψο πεξηζζφηεξα ζχκαηα 

απφ ηνπο θαζίζηεο, ελψ ηελ επνκέλε ησλ εθινγψλ δέθα αθφκε ζνζηαιηζηέο 

δνινθνλήζεθαλ. Ο ζηξαηφο θαη νη θξαηηθνί ππάιιεινη έδεηρλαλ ραξαθηεξηζηηθή 

αλνρή πξνο ηηο θαζηζηηθέο επηζέζεηο ελψ ζε πνιιέο πεξηνρέο πξνκήζεπαλ κε φπια 

ηνπο squadristi, αλαγθάδνληαο ηνλ πξσζππνπξγφ λα ζηείιεη απζηεξέο νδεγίεο γηα ηελ 

ιήμε απηήο ηεο αλνρήο. Φπζηθά, νη πξνθιήζεηο ησλ θαζηζηψλ δελ έκεηλαλ 

αλαπάληεηεο δεκηνπξγψληαο έλα ζθεληθφ ηξφκνπ ζηελ ηηαιηθή θνηλσλία. ηηο 23 

Μαΐνπ, απφ κία βφκβα πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ αλαξρηθνχο ζ’ έλα ζέαηξν ηνπ 

Μηιάλνπ, ζθνηψζεθαλ 21 άηνκα θαη ηξαπκαηίζηεθαλ άιια δηαθφζηα. Ζ βία θαη ε 

ηξνκνθξαηία έηραλ πάξεη πιεφλ αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1921, κηα 

εθζηξαηεία 500 squadristi ζηε αξηδάλα, κία πφιε θνληά ζηε Γέλνβα, εκπνδίζηεθε 

απφ ηελ αζηπλνκία ε νπνία άξρηζε λα ππξνβνιεί ελαληίνλ ησλ θαζηζηψλ. Σνπηθνί 

ζνζηαιηζηέο ζπκκεηείραλ ζηελ επίζεζε θαηά ηελ νπνία ζθνηψζεθαλ 18 

κειαλνρίησλεο. αλ αληίπνηλα 9 άλζξσπνη δνινθνλήζεθαλ ζηελ πφιε Γθξνζέην απφ 

ηνπο θαζίζηεο.   

 

Μεηά απφ απηά ηα γεγνλφηα, ν Μνπζνιίλη αλαγθάζηεθε λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξψηε 

επηηξνπή εθθαζάξηζεο ησλ Fasci απφ ηα αλεμέιεγθηα ζηνηρεία θαη ηνπο πνηληθνχο θαη 

ε Il Popolo d’ Italia παξαδέρηεθε φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο νη squadristi ήηαλ εθηφο 

ειέγρνπ. ηηο 2 Απγνχζηνπ 1921, ππνγξάθηεθε ζηε Ρψκε έλα χκθσλν Δηξήλεπζεο 

απφ ηνπο εγέηεο ησλ Fasci θαη ηνπ νζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο. Ζ πκθσλία Δηξήλεπζεο 

φκσο ακθηζβεηήζεθε απν ηελ αξρή θαη δελ εθαξκφζηεθε πνηέ απφ ηνπο squadristi. 

Απηνί έβιεπαλ ηνπο ζνζηαιηζηέο σο ερζξνχο ηνπ έζλνπο πνπ έπξεπε λα 

θαηαζηξαθνχλ ελψ ζεσξνχζαλ φηη ε επίζεκε ίδξπζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, 

λσξίηεξα ηνλ ίδην ρξφλν, θαη ε δεκηνπξγία ηεο αξηζηεξήο πνιηηνθπιαθήο Arditi del 

Popolo ζα νδεγνχζε ζε  πεξηζζφηεξε βία θαη αλαηξεπηηθή δξάζε. ηηο 60 εκέξεο 

πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ζθνηψζεθαλ 21 θαζίζηεο θαη 

αδηεθξίληζηνο αξηζκφο αξηζηεξψλ.  

 

Βιέπνληαο φηη ην χκθσλν Δηξήλεπζεο ήηαλ νπζηαζηηθά αλελεξγφ, ν Μνπζνιίλη 

γξήγνξα αληηιήθζεθε πσο ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ πεηζάξρεζε ησλ Fasci απνδερφκελνο ηε ζπλέρηζε ηεο βίαο ζε αληάιιαγκα 
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κηαο ζπκθσλίαο γηα ηε ζχγθιεζε ελφο εζληθνχ ζπλεδξίνπ πνπ ζα κεηέηξεπε ην 

θίλεκα ζε νξγαλσκέλν θφκκα. Σν ζπλέδξην απηφ δηεμήρζε ζηε Ρψκε ζηηο 7-10 

επηεκβξίνπ ηνπ 1921, ελ κέζσ ηεο ζρεηηθήο αδηαθνξίαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ – 

δείρλνληαο φηη, παξά ηελ επηηπρία ηνπ θαζηζκνχ λα θηλεηνπνηεί ππνζηεξηθηέο ζηνλ 

Βνξξά, δελ ήηαλ αθφκα έλα θίλεκα εζληθψλ δηαζηάζεσλ θαη νη δπλάκεηο ηνπ ζηελ 

Νφηηα Ηηαιία ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ Fasci ππνζηήξημε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε έλα θαλνληθφ θφκκα, ην Partito Nazionale Fascista (PNF), 

θαζνδεγνχκελν απφ κηα 19κειή θεληξηθή επηηξνπή πνπ ζα εθπξνζσπνχζε ηηο 

δηάθνξεο πεξηνρέο θαη κηα εθηειεζηηθή επηηξνπή ησλ έληεθα κε επηθεθαιήο ηνλ 

Μνπζνιίλη, ηνπ νπνίνπ ε εγεηηθή ζέζε ήηαλ γεληθά θαη πάιη απνδεθηή.  Πιένλ, ζα 

θαζηεξσλφηαλ σο Duce (Ζγέηεο), κία ιέμε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ dux θαη 

θαλεξψλεη ηε λενξσκατθή θηινζνθία ηνπ θαζηζκνχ. Σν θαηλνχξγην θφκκα νξίζζεθε 

σο κηα επαλαζηαηηθή πνιηηνθπιαθή πνπ έρεη ηεζεί ζηελ ππεξεζία ηνπ έζλνπο θαη 

αθνινπζεί κηα πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζε ηξείο αξρέο: ηάμε, πεηζαξρία, 

ηεξαξρία. Σν ζπλέδξην θαινχζε γηα έλα ηζρπξφ ηηαιηθφ θξάηνο ππνζηεξηδφκελν απφ 

εζληθά ζπλδηθαιηζηηθά ζπκβνχιηα, κία κνξθή θξαηηθήο νξγάλσζεο πνπ παξαπέκπεη 

ζηηο αλαξρνζπλδηθαιηζηηθέο θαηαβνιέο ηνπ Μνπζνιίλη αιιά θαη πνιιψλ κειψλ ηνπ 

θηλήκαηνο. ε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο δηαθπξήμεηο ησλ Fasci ηνπ 1919, ην θαζηζηηθφ 

θφκκα πηνζέηεζε ηνλ ηηαιηθφ ηκπεξηαιηζκφ. Οξγαλσηηθά, ζα απνηεινχληαλ απφ ηξία 

ηκήκαηα: ηα κέιε, ηα squadre, θαη ηα θαζηζηηθά ζπλδηθάηα. Τπνηίζεηαη φηη θάζε 

ηνπηθή fasci ζα νξγάλσλε ην δίθν ηεο squadre d’azione, πνπ ζα εμέιεγε ηνλ εγέηε 

ηνπ, ελψ ην θφκκα ζα δεκηνπξγνχζε επίζεο νκάδεο αξκνδηφηεηαο γηα λα 

πξνζθέξνπλ ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζε φια ηα ζεκαληηθά ηερληθά επίπεδα ηεο 

εζληθήο δσήο.     

 

ην βαξπζήκαλην ιφγν ηνπ ζην Κνηλνβνχιην ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ, ν Μνπζνιίλη δήισλε 

φηη ην θαζηζηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη κηα ζεσξία απφ δφγκαηα γχξσ απφ ηα νπνία 

δελ είλαη αλεθηή θακία ζπδήηεζε. Αληίζεηα, βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο 

επεμεξγαζίαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηφο ν πξαγκαηηζκφο, ν νπνξηνπληζκφο θαη ε 

ανξηζηία πξνζέθεξαλ ην έδαθνο ζηελ θξηηηθή θαηά ησλ θαζίζησλ φηη δελ δηαζέηνπλ 

θαλέλα πξαγκαηηθφ δφγκα εθηφο απφ ηελ σκή βία. Ζ έκθαζε ζηε δξάζε θαη ην 

δπλακηζκφ, θαη ην αμίσκα φηη ε δξάζε πξνεγνχληαλ ηεο ηδενινγίαο, είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ κεγαινπνίεζε ηνπ θαζηζηηθνχ δαξβηληζκνχ θαη ηεο 

αλνξζνινγηθφηεηαο. 
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ηα ηέιε ηνπ 1921, ην θαζηζηηθφ χθνο θαη νη ηειεηνπξγίεο, πνπ δνκήζεθαλ πάλσ ζε 

ζηνηρεία ηα νπνία εηζήγαγε ν Νη’Αλνχληζην ζην Φηνχκε, είραλ αλαπηπρζεί πιήξσο. 

Πεξηιάκβαλαλ πεξίπινθεο ηειεηνπξγίεο, ζπλνδεπφκελεο απφ αλαξίζκεηέο ζεκαίεο 

θαη εηδηθά θαηλνχξγηα νπηηθά ζχκβνια, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ καδηθά εκβηήξηα. 

πρλέο θαη κεγάιεο θιίκαθαο δεκφζηεο πνξείεο ήηαλ έλα πνιχ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Κεληξηθφ ζχκβνιν ηνπ θαζηζηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ είραλ γίλεη νη ηδηαίηεξα 

εληππσζηαθέο θαη πνιχ πινχζηεο λεθξψζηκεο ηειεηέο γη’απηνχο πνπ έπεζαλ, νη 

νπνίεο ζπλέλσλαλ ηνπ δσληαλνχο κε ηνπο λεθξνχο ζε κηα ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ην 

θνπξάγην θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ ζαλάηνπ. Ζ καδηθή απάληεζε «Παξψλ!» ζην 

άθνπζκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ θνλεπκέλνπ ζπληξφθνπ, εμέθξαδε ηελ θαηλνχξγηα 

θαζηζηηθή ιαηξεία ηεο ππεξβαηηθφηεηαο δηακέζνπ ηεο βίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Αλ θαη ν 

squadrismo είρε ζρεδφλ αθεζεί εληεισο ειεχζεξνο, ζηηο αξρέο ηνπ 1922 ν Μνπζνιίλη 

πξνζπάζεζε λα νηθνδνκήζεη κηα πην νξγαλσκέλε δηνηθεηηθή δνκή, δεκηνπξγψληαο 

κηα εζληθή δηεχζπλζε γηα ηα squadre, ππφ ηελ επνπηεία ηεζζάξσλ πεξηθεξεηαθψλ 

γεληθψλ επηζεσξεηψλ. Αληηζέησο, νη αλψηεξνη ζνζηαιηζηέο εγέηεο, δείρλνληαο 

αλήκπνξνη (ή απξφζπκνη)  λα ζπλαγσληζηνχλ ηνπο θαζίζηεο ζην επίπεδν ηεο 

καδηθήο βίαο, έδσζαλ εληνιέο ζηνπο νπαδνχο ηνπο λα κελ αληαπνδίδνπλ. Απηή ε 

παζεηηθφηεηα έγηλε εκθαλήο  επίζεο ζηε κείσζε ησλ απεξγηψλ ην  1921, φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ δηαθνπψλ ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο κεηψζεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

απεξγίσλ έπεζε ζην κηζφ. 

 

Γελ ππάξρεη θάπνηα ηθαλνπνηεηηθή  κειέηε γηα ηελ πνιηηηθή βία ζηελ Ηηαιία απηά ηα 

ρξφληα. Πξηλ απφ ηνλ πφιεκν, ε Νφηηα Ηηαιία είρε πνιχ πςειφ αξηζκφ 

αλζξσπνθηνληψλ θαη ε Βφξεηα Ηηαιία ρακειφ. χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα Άληξηαλ 

Λίηειηνλ, ν αξηζκφο αλζξσπνθηνλίσλ γηα ηελ Ηηαιία σο ζχλνιν αλέβεθε απφ ην 8,26 

ην 1919 ζην 13,95 ην 1920, θη έθηαζε ζην πςειφηεξν ην ζεκείν, 16,88 ην 1922. Ζ 

πνιηηηθή βία ήηαλ ζπγθεηξσκέλε ζηνλ ζρεηηθά κε βίαην Βνξξά, θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

1919 θαη ηνπ 1920 κφιηο έθηαζε ηελ άλνδν ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξσπνθηνληψλ ζηε 

ηθειία απηά ηα δχν ρξφληα (390). Σα δχν ρξφληα κε ηελ πην έληνλε πνιηηηθή βία ήηαλ 

ην 1921 θαη ην 1922, φηαλ ε θαζηζηηθή επίζεζε έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο. Οη 

θαζίζηεο ππέζηεζαλ επίζεο θάπνηεο απψιεηεο θαη κεξηθέο θνξέο ηζρπξίδνληαλ φηη 

ρηιηάδεο κέιε ηνπο θνλεχηεθαλ απφ ηνπο αλαηξεπηηθνχο, αιιά ν πιεζηέζηεξνο 

αξηζκφο ζε κηα ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηνπο θαζίζηεο δείρλεη φηη ζπλνιηθά 

δνινθνλήζεθαλ 463 θαζίζηεο κεηαμχ 1919 θαη 1922. Ο αξηζκφο ησλ αξηζηεξψλ , 

θαηά θχξην ιφγν ζνζηαιηζηψλ, πνπ ζθνηψζεθαλ απφ ηνπο θαζηζηέο ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο. Ο Γθαεηάλν αιβεκίλη ππνιφγεζε φηη πεξίπνπ 900 

ζνζηαιηζηέο είραλ ζθνησζεί ζηα ηέιε ηνπ  1922. Σα ηέζζεξα ρξφληα 1919-1922 ν 
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ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λεθξψλ απφ πνιηηηθή βία ζηελ Ηηαιία έθηαζε ζρεδφλ ηηο 

2.000. ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1921, ν Πξσζππνπξγφο Ηβαλφε Μπνλφκη έζηεηιε εληνιέο 

ζηνπο επάξρνπο ζε φιε ηελ Ηηαιία λα αθνπιίζνπλ φιεο ηηο πνιηηηθέο πνιηηνθπιαθέο, 

αιιά ζην ηνπηθφ επίπεδν έγηλαλ πνιχ ιίγα πξάγκαηα. Οη εζληθέο αξρέο δηέηαμαλ ε 

δηθαηνζχλε λα απνδίδεηαη κε απζηεξφηεηα θαη κε ηζνλνκία πξνο φινπο, αιιά νη 

ηνπθέο θπβεξλήζεηο, νη δηθαζηηθέο αξρέο θαη ε αζηπλνκία πνιχ ζπρλά ζπλέρηδαλ λα 

επλννχλ ηνπο θαζίζηεο.  

 

Αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ηεο αλαπηπζζφκελεο ιαηξείαο ηεο Ρψκεο, ε 

πνιηηνθπιαθή ησλ κειαλνρηηψλσλ αλαδηνξγαλψζεθε ζε κνλάδεο κε βάζε ηελ 

νλνκαηνινγία ηεο αξραίαο Ρψκεο, ζε ιεγεψλεο, θνφξηεο θαη εθαηνληαξρίεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ξσκατθά εκβιήκαηα θαη ξσκατθνχο ηίηινπο γηα ηνπο δηνηθεηέο. 

Απηά ζπλνδεχηεθαλ απφ αλνηρηέο εθθιήζεηο γηα κηα θαζηζηηθή δηθηαηνξία. Ζ ιαηξεία 

ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο άκεζεο δξάζεο είρε αλαπηπρζεί πιήξσο θαη νη θαζίζηεο 

ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ακπληηθνί φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε βίαο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. 

Πιένλ, πτνζεηνχζαλ ηε βία ζαλ έλα θαηλνχξγην ηξφπν δσήο, ηε δσή ηνπ πνιέκνπ θαη 

ηνπ ζπλερνχο αγψλα. Ζ βίαηε δξάζε κέζσ ησλ squadre βνήζεζε ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αηκνζθαηξαο ηνπ παηξησηηθνχ πνιέκνπ ελψ ζχκθσλα κε ηνπο θαζίζηεο ζα 

νδεγνχζε ηελ Ηηαιία ζηελ εζληθή δηθαίσζε. 

 

 

3.3 Πνξεία πξνο ηε Ρώκε θαη άλνδνο ζηελ εμνπζία 

 

 

Ο ζηφρνο ήηαλ ηψξα ε πνιηηηθή εμνπζία θαη ε ηαθηηθή ήηαλ ε ζπληνληζκέλε άκεζε 

δξάζε. Σνλ Μάην ηνπ 1922 εμαπνιχζεθε λέα επίζεζε, ζηελ νπνία νη θαζηζηέο απιψο 

θαηέιαβαλ ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζε φια θαη πην πνιιέο πεξηνρέο ηνπ  Βνξξά. Σν 

θαινθαίξη, ε θνηιάδα ηνπ Πάδνπ είρε ζρεδφλ θαηαιεθζεί πνιηηηθά θαη ε θιηκάθσζε 

ηεο βίαο είρε θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ νη θαζίζηεο εγέηεο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ 

φηη ζα μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ζπρλά ήηαλ αλαγθαζκέλε λα 

απνζχξεη κφλε ηεο ηνπο λνκάξρεο πνπ ήηαλ ερζξηθνί πξνο ηνλ θαζηζκφ αθνχ δελ 

κπνξνχζε λα ηνπο πξνζηαηέςεη. Οη ζνζηαιηζηέο αληεπηηέζεθαλ θπξήζζνληαο γεληθή 

απεξγία. Ζ απεξγία δηήξθεζε ηξεηο εκέξεο, 1-3 Απγνχζηνπ, θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα άηνκα ζθνηψζεθαλ. Αθνινχζεζαλ πέληε εκέξεο θαζηζηηθψλ 

αληηπνίλσλ.  
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Μεηά ηελ απεξγία, ν Μνπζνιίλη θαηάιαβε φηη νη ζπγθπξίεο ήηαλ ηδαληθέο γηα ηνπο 

θαζίζηεο ψζηε λα επηρεηξήζνπλ ην άικα πξνο ηελ εμνπζία. Οη squadristi είραλ 

επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο δεκηνπξγψληαο ην ιεγφκελν 

θαζηζηηθφ θξάηνο ηνπ Βνξξά, αθνχ ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ Βνξξά ην θφκκα είρε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ εθιεγκέλσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ δηνξηζκέλσλ 

λνκαξρψλ. Μέζα ζην θφκκα, νη κεηξηνπαζείο θαη ζπληεξεηηθνί θαζίζηεο 

πξνσζνχζαλ ηελ ηδέα γηα κηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ππφ ηνλ Μνπζνιίλη, ελψ 

αληίζεηα ηα ξηδνζπαζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θη επηθξάηεζαλ, πίεδαλ γηα έλα αλνηρηφ 

πξαμηθφπεκα. Σειηθά, ε επνλνκαδφκελε «Πνξεία πξνο ηε Ρψκε» μεθίλεζε ζηηο 27 

Οθησβξίνπ, κε άκεζεο θαηαιήςεηο απφ ηνπο θαζίζηεο πνιιψλ αζηπλνκηθψλ 

ηκεκάησλ, θνηλσηηθψλ θέληξσλ, αθφκα θαη νπινζηαζίσλ ζηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή 

Ηηαιία. Σν ζρέδην πξνέβιεπε ηε ζπγθέληξσζε 25.000 squadristi ζηε Ρψκε σο κία 

επίδεημε δχλακεο, ρσξίο ηελ πξφζεζε λα επηρεηξήζνπλ πξαμηθφπεκα. Παξ’ φια απηά, 

είραλ νξγαλσζεί 25 νκάδεο θξνχζεο απφ arditi γηα πεξηνξηζκέλεο ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηδφηαλ ε άζθεζε κεγαιχηεξεο πίεζεο ζηελ 

θπβέξλεζε. 

 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη δελ ππήξρε πξαγκαηηθφο θίλδπλνο γηα έλα βίαην θαζηζηηθφ 

πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηεο λφκηκεο θπβέξλεζεο. Απηφ πξνθχπηεη, αθ’ ελφο απφ ην 

γεγνλφο φηη δελ ππήξρε θαλέλα ζρέδην γηα θάηη ηέηνην θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηελ 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο, πνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλεο  ζηε Ρψκε θαη παξέκελαλ απνιχησο πηζηέο ζην ζηέκκα. Αθφκε, ε 

Ηηαιηθή Δζληθηζηηθή Έλσζε κε ηηο πνιηηνθπιαθή ηεο, Sempre Pronti, πξνζέθεξε θη 

απηή ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηνλ βαζηιηά Βίθησξα Δκκαλνπήι θη εμέθξαζε ηελ 

εηνηκφηεηα ηεο λα πνιεκήζεη ηνπο κειαλνρίησλεο αλ ηεο δεηεζεί. 

 

ηηο 28 Οθησβξίνπ νη κειαλνρίησλεο άξρηζαλ ηελ Πνξεία πξνο ηε Ρψκε κε ηξαίλα, 

θνξηεγά θαη κε ηα πφδηα. Σειηθά, 26.000 θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηα 

πξνάζηηα ηεο πφιεο, νη πεξηζζφηεξνη νπιηζκέλνη φρη κε ππξνβφια φπια αιιά κε 

ξφπαια (manganelli). Παξφηη ε απεηιή απφ ηνπο θαζίζηεο ήηαλ κεδακηλή, ν βαζηιηάο 

Βίθησξ Δκκαλνπήι αξλήζεθε λα ππνγξάςεη δηάηαγκα γηα επηβνιή ζηξαηησηηθνχ 

λφκνπ θαη ε θπβέξλεζε παξαηηήζεθε. Ο βαζηιηάο ηφηε πξφηεηλε ηνλ ζρεκαηηζκφ 

θπβέξλεζεο ππφ ηνλ θηιηθαζίζηα θηιειεχζεξν Αληφλην αιάληξα θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ θαζηζηψλ, ν Μνπζνιίλη φκσο απφ ην Μηιάλν φπνπ βξηζθφηαλ παξέκελε 

αδηάιιαθηνο θαη απαηηνχζε ηελ πξσζππνπξγία. Σειηθά, ν βαζηιηάο ππνρψξεζε θαη 

θάιεζε ηνλ Μνπζνιίλη ζηε Ρψκε γηα λα εγεζεί κίαο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ. Οη 

κειαλνρίησλεο πεξίκελαλ έμσ απφ ηελ πφιε γηα ηξεηο εκέξεο θαη εηζήιζαλ ζηε Ρψκε 
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ζε κία ληθεθφξα παξέιαζε ζηηο 31 Οθησβξίνπ. Καηά ηηο βίαηεο ελέξγεηεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ζθνηψζεθαλ δεθαηξία άηνκα. 

 

Ζ Πνξεία πξνο ηε Ρψκε ήηαλ έλα pronuncuamento, έλα είδνο πνιηηηθήο επηβνιήο, 

φρη φκσο έλα βίαην πξαμηθφπεκα. Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο 

θαζίζηεο, ηα κφλα αλνηρηά κέηξα αζηπλφκεπζεο ήηαλ ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηψλ θαη 

νξηζκέλσλ επαλαζηαηψλ πξνζθείκελσλ ζηνλ Νη΄Αλνχληζην. Οη θχξηεο πξνζπάζεηεο 

ηνπ Μνπζνιίλη ζηξάθεθαλ πξνο ηελ εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ κέζα ζην Φαζηζηηθφ 

Κφκκα. Γηα λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ηνλ απφιπην έιεγρν δεκηνχξγεζε έλα λέν 

φξγαλν, ην Μεγάιν Φαζηζηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απνθηήζεη θη εθηειεζηηθέο 

εμνπζίεο θαη λα ειέγρεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ θφκκαηνο. Με δηάηαγκα ηνπ 1923, 

επαλίδξπζε ηελ θνκκαηηθή πνιηηνθπιαθή σο Milizia Volontaria per la Sicurezza 

Nazionale (Δζεινληηθή Πνιηηνθπιαθή γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα) θαζηζηψληαο ηελ 

θξαηηθφ ζεζκφ κε επηθεθαιήο αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ, ζέινληαο λα πεξηνξίζεη ηηο 

ηαξαρέο εμαηηίαο ησλ κειαλνρηηψλσλ. Ζ Δζληθηζηηθή Έλσζε κε ηελ πνιηηνθπιαθή ηεο 

Siempre Pronti, ελζσκαηψζεθε θη απηή ζην Φαζηζηηθφ Κφκκα.  

 

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο απμαλφηαλ ζηαζεξά θηάλνληαο ηα 783.000 κέιε 

ην 1923. Οη  πεξηζζφηεξνη φκσο πνπ πξνζρσξνχζαλ ην έθαλαλ απφ θαηξνζθνπηζκφ 

ζέινληαο λα βξίζθνληαη κε ηελ κεξηά ηνπ ληθεηή. Απηφ φκσο πξνθαινχζε εθλεπξηζκφ 

ζηνπο βεηεξάλνπο κειαλνρίησλεο, κε ηνπο πηφ καρεηηθνχο λα δεηάλε ηελ έλαξμε ηεο 

«Φαζηζηηθήο Δπαλάζηαζεο» θαη λα νδεγνχληαη ζε πεξηζηαζηαθά μεζπάζκαηα βίαο. 

Πιένλ, ν Νηνχηζε πξνζπαζνχζε λα εξεκήζεη ηνπο κειαλνρίησλεο αιιά θαη λα 

ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ηάζεηο ησλ θαζηζηψλ: ηνπο κεηξηνπαζείο 

αλαζεσξεηέο πνπ ήζειαλ ηελ κεηεμέιημε ηνπ θαζηζκνχ ζε πνιηηηζκηθή επαλάζηαζε, 

ηνπο εζληθνχο ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηνπ θηιειεχζεξνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηνπο ζθιεξνππξεληθνχο εζληθηζηέο πνπ ήζειαλ ε θαζηζηηθή βία 

λα κεηεμειηρζεί ζε κία πιήξεο δηθηαηνξία αιιά θαη άιια κηθξφηεξα ξεχκαηα φπσο νη 

κνλαξρνθαζίζηεο, νη θαζνιηθνί θαζίζηεο, ε ιατθή άθξα Αξηζηεξά θαη νη 

λενπαγαληζηέο. 

 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη λέεο εθινγέο ηνλ Απξίιην ηνπ 1924 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κέζα ζε θιίκα βίαο θαη εθθνβηζκνχ. Ο ζπλαζπηζκφο Listone ππφ ηελ εγεζία ησλ 

θαζηζηψλ ζπγθέληξσζε ην 66% ησλ ςήθσλ θαη θέξδηζε 403 έδξεο θαη ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. Οη πεξηζζφηεξνη θαζίζηεο βνπιεπηέο πνπ εθιέρηεθαλ ήηαλ 

άπεηξνη λεαξνί ειηθίαο είθνζη έσο ηξηάληα εηψλ. Παξά ηελ θπξηαξρία ηνπ, ν Μνπζνιίλη 

πξνσζνχζε αθφκα ηελ ηδέα κηαο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο κε ηνπο κεηξηνπαζείο 
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ζνζηαιηζηέο, θνβνχκελνο ηελ απνζηαζεξνπνίεζε. Ο ζθιεξφο ππξήλαο φκσο ηνπ 

θαζηζηηθνχ θφκκαηνο επεδίσθε έλα απηαξρηθφ θαζηζηηθφ θαζεζηψο θαη θαηέζηεζε 

ζαθέο φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβηβαζκνί δελ ήηαλ απνδεθηνί. 

 

Πξαγκαηηθά, κέζα ζε κφιηο δχν κήλεο απφ ηηο εθινγέο ε θπβέξλεζε ηνπ Μνπζνιίλη 

ηαξαθνπλήζεθε απφ ηελ ππφζεζε Μαηεφηη. Ζ βαζηά θξίζε πνπ αθνινχζεζε, 

απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ν Μνπζνιίλη πξηλ ηνλ Β’ 

Παγθφζκην Πφιεκν. ηηο 10 Ηνπλίνπ 1924 απήγαγαλ έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ ηνλ 

κεηξηνπαζή ζνζηαιηζηή Σδηάθνκν Μαηεφηη, πνπ ήηαλ ν θπξηφηεξνο θνηλνβνπιεπηηθφο 

εθθξαζηήο ηεο αληηθαζηζηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Αλ θαη νη δξάζηεο εμαθάληζαλ ην 

πηψκα, ην νπνίν αλαθαιχθζεθε δχν κήλεο κεηά, ε ελνρή βάξαηλε ηνπο θαζίζηεο θη 

έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα κεγάιν ζθάλδαιν. Ζ νηθνλνκία έδεημε λα θιπδσλίδεηαη, ελψ 

πνιινί κεηξηνπαζείο θαζίζηεο απνζηαζηνπνηήζεθαλ απφ ην θφκκα θαη κεξηθνί 

έζηεηιαλ πίζσ ηηο θνκκαηηθέο ηαπηφηεηεο σο έλδεημε δηακαξηπξίαο. Σειηθά 

απνδείρηεθε φηη απηνί πνπ απήγαγαλ θαη δνινθφλεζαλ ηνλ Μαηεφηη ήηαλ κέιε ελφο 

εηδηθνχ squadra πνπ δηεπζχλνληαλ απφ έλαλ απφ ηνπο πξνζσπηθνχο βνεζνχο ηνπ 

Μνπζνιίλη ηνλ νπνίν απέιπζε καδί κε κεξηθνχο αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο φηαλ ε 

θξίζε νμχλζεθε.  Γελ ππάξρνπλ μεθάζαξα ζηνηρεία γηα ην εάλ ν ίδηνο ν Μνπζνιίλη 

δηέηαμε ηε δνινθνλία ή αλ ηε δηέπξαμαλ ζθιεξνππξεληθνί θαζίζηεο γηα λα 

απνηξέςνπλ έλαλ θαηλνχξγην ζπκβηβαζκφ, ζίγνπξα φκσο ήηαλ έλνρνο γηα φηη 

ζπλέρηζε λα αλέρεηαη ηα squadre θαη ηε ζπλερή ξνπή ηνπο πξνο ηε βία θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία. 

 

Ζ θξίζε κεγάισζε πεξηζζφηεξν φηαλ ε αξηζηεξή κεηνςεθία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

κεξηθνί θηιειεχζεξνη εγθαηέιεηςαλ ηελ αίζνπζα ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο. 

Μεηαθέξζεθαλ ζε κία αίζνπζα ζηνλ ιφθν ηνπ Αβεληίλνπ, απ’ φπνπ πήξαλ ηελ 

νλνκαζία ε «Απφζρηζε ηνπ Αβεληίλνπ» θαη πτνζέηεζαλ ην ζχλζεκα «non mollare» 

δειαδή «κήλ ελδίδεηε». Ζ απνρψξεζε φκσο απνδείρηεθε κία ιαλζαζκέλε θίλεζε 

θαζψο ηνπο ζηέξεζε ηελ επθαηξία λα ακθηζβεηήζνπλ επζέσο ηελ θπβέξλεζε εληφο 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Ζ θξίζε ζπλερίζηεθε γηα έμη κήλεο θαζψο ε αληηπνιίηεπζε ήηαλ 

αλίθαλε λα επηβάιιεη αιιαγέο ελψ θαη ν Μνπζνιίλη δελ κπνξνχζε λα δψζεη θάπνηα 

ιχζε. Ο βαζηιηάο πνπ είρε ην ζπληαγκαηηθφ δηαθαίσκα λα απνζχξεη ηελ ζηήξημε ηνπ 

ζηνλ Μνπζνιίλη θαη πάιη δελ έπξαμε ηίπνηα. Οη θαζίζηεο εγέηεο νη νπνίνη πίζηεπαλ 

φηη ν Μνπζνιίλη ζα κπνξνχζε λα ζπκκαρήζεη κε πηφ κεηξηνπαζείο νκάδεο θαη λα ηνπο 

εγθαηαιείςεη, ηνλ πίεζαλ λα αλαιάβεη άκεζε δξάζε. Απφ ηε κεξηά ηνπ θη ν Μνπζνιίλη 

θνβφηαλ φηη νη θηινθαζίζηεο ζπληεξεηηθνί θηιειεχζεξνη πνπ ηνλ ζηήξηδαλ ζα 
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κπνξνχζαλ λα ζπληαρζνχλ ηειηθά κε ηελ αληηπνιίηεπζε θη έηζη απνθάζηζε λα δξάζεη 

απνθαζηζηηθά γηα λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε Μαηεφηη. 

 

 

3.4 Ζ θαζηζηηθή δηθηαηνξία 

 

 

ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1925 εκθαλίζηεθε ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ην νπνίν 

θπξηαξρνχληαλ απφ ηνπο θαζίζηεο βνπιεπηέο θαη αλέιαβε πξνζσπηθά ηελ επζχλε γηα 

φ,ηη έγηλε.  Αξλήζεθε φηη έθαλε νπνηνδήπνηε ιάζνο θαη επεζήκαλε φηη πέξα απφ 

απηφλ ε Ηηαιία δελ είρε ελαιιαθηηθή θπβεξλεηηθή ιχζε. Γήισζε δε ραξαθηεξηζηηθά: 

«Δγψ θαη κφλν εγψ αλαιακβάλσ ηελ πνιηηηθή, εζηθή θαη ηζηνξηθή επζχλε γηα φια φζα 

έρνπλ ζπκβεί.... Δάλ ν θαζηζκφο είλαη κία έλσζε εγθιεκαηηψλ ε επζχλε βαξαίλεη 

απνθιεηζηηθά εκέλα....». Σα άιια θφκκαηα δελ ηέζεθαλ εθηφο λφκνπ απφ ηελ αξρή, 

αιιά δελ επηηξάπεθε ζηνπο βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

αίζνπζα ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Αλαθνίλσζε επίζεο φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία θαη δηέιπζε ην θνηλνβνχιην. Κηλεηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηελ 

αζηπλνκία κε ηελ εληνιή λα δηαιχζεη αληηπνιηηεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη 111 άηνκα 

ζπλειήθζήζαλ ηηο επφκελεο ζαξάληα ψξεο. Λίγν παξαπάλσ απφ δχν ρξφληα κεηά 

ηελ Πνξεία πξνο ηε Ρψκε μεθηλνχζε ε δηθηαηνξία γηα ηελ Ηηαιία. 

 

Ζ εγθαζίδξπζε ηεο πνιηηηθήο δηθηαηνξίαο ζεκαδεχηεθε απφ θάπνηεο απφπεηξεο 

ελαληίνλ ηεο δσήο ηνπ Μνπζνιίλη ην 1925-1926, κεηά απφ ηηο νπνίεο φια ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα απαγνξεχηεθαλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλαηξεπηηθέο ελέξγεηεο. Σν λέν 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ήηαλ κηα πνιηηηθή δηθηαηνξία ππφ ηνλ Μνπζνιίλη, φκσο λνκηθά ήηαλ 

αθφκα ππφ ηελ εμνπζία ηεο κνλαξρίαο. Οη ηνπηθέο εθινγέο θαηαξγήζεθαλ θαη φινη νη 

δήκαξρνη δηνξίδνληαλ κε δηαηάγκαηα. Οη επαξρίεο ζπλέρηζαλ φκσο λα δηνηθνχληαη 

απφ ληφπηεο πξνζσπηθφηεηεο θαη ζπληεξεηηθνχο θαη φρη απφ θαζίζηεο ras. ηελ 

νπζία, ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο ηεο ηηαιηθήο θπβέξλεζεο παξέκεηλε άζηθηνο. Γελ 

ππήξμε θακία Φαζηζηηθή Δπαλάζηαζε παξά κφλν ζηα αλψηαηα θιηκάθηα.  

 

Δμίζνπ πεξηνξηζκέλε ήηαλ θαη ε παξέκβαζε ζηε δηαθαηνζχλε. Σν 1926 εγθαηληάζηεθε 

ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην γηα ηελ Άκπλα ηνπ θξάηνπο, κε εμνπζίεο ζηξαηησηηθνχ θη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ ηηκσξία ησλ πνιηηηθψλ αλαηξνπέσλ αιιά δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο 

απζηεξφ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1926 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1927, ην Δηδηθφ 

Γηθαζηήξην εμέδσζε απνθάζεηο γηα 4.805 ππνζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 3.904 ήηαλ 
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απαιιαθηηθέο ελψ κφλν κία θαηαδίθε νδήγεζε ζε εθηέιεζε. Κάηη ηέηνην δελ ζα 

ζπλέβαηλε πνηέ ζε έλα λαδηζηηθφ ή ζνβηεηηθφ δηθαζηήξην. Δπίζεο, ην 1930 ηδξχζεθε 

κία εηδηθή πνιηηηθή αζηπλνκία, ε νπνία φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ έθηαλε ην 

επίπεδν ηεο NKVD ή ηεο Gestapo, αιιά απνηεινχζε ηελ εμέιημε ελφο παιηνχ θιάδνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

θπιάθηζε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο πεξίπνπ 5.000 άηνκα θαη ζρεδφλ δηπιάζηνο αξηζκφο 

εζηάιε ζηελ εμνξία. Μέρξη ην 1940 έιαβαλ ρψξα δέθα πνιηηηθέο εθηειέζεηο θπξίσο 

ινβέλσλ ηξνκνθξαηψλ. Δίλαη θαλεξφ πσο ην θαζεζηψο Μνπζνιίλη ήηαλ κελ βίαην 

θαη απηαξρηθφ αιιά ε δνινθνληθή καλία θαη ε ηξνκνθξαηία πνηέ δελ έθηαζε ηα 

επίπεδα άιισλ θαζεζηψησλ.  

 

Δλ ησ κεηαμχ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Φαζηζηηθνχ Κφκκαηνο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη 

θηάλνληαο ηα 937.000 κέιε ζηα ηέιε ηνπ 1926. ην ζεκείν απηφ ην Φαζηζηηθφ Κφκκα 

έθηαζε λα είλαη αλαινγηθά ην κεγαιχηεξν θφκκα ζηνλ θφζκν. Γηα λα πεηζαξρήζεη ηηο 

δηάθνξεο ηάζεηο, ν Μνπζνιίλη δηφξηζε γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1925, ηνλ Ρνκπέξην Φαξηλάηζη ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο πηφ ζθιεξνππξεληθνχο 

ras. Μεηά φκσο απφ κηα αζπλήζηζηε αχμεζε ησλ δνινθνληψλ απφ κειαλνρίησλεο 

ζηε Φισξεληία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1925, φπνπ δνινθνλήζεθαλ δεκφζηα νθηψ 

θηιειεχζεξνη θαη καζφλνη, ν Μνπζνιίλη επελέβεη πξνζσπηθά γηα λα δηεμάγεη κηα 

επηρείξεζε εθθαζάξηζεο ηεο fascio ηεο Φισξεληίαο. Σειηθά κε δηθφ ηνπ δηάηαγκα 

απαίηεζε ηελ δηάιπζε ησλ squadre θαη δηφξηζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1926 σο γξακκαηέα 

ηνπ θφκκαηνο ηνλ Ανπγθνχζην Σνπξάηη γηα λα νινθιεξψζεη ηελ εθθαζάξηζε ηνπο. Ο 

Σνπξάηη απνδείρζεθε πηφ απνηειεζκαηηθφο θαη ην 1926-1927 απέβαιιε 60.000 απφ 

ηα πηφ βίαηα, θαθνπνηά θαη απείζαξρα ζηνηρεία ηνπ θφκκαηνο ελψ πξνζσξηλά 

ζηακάηεζε θαη ηελ ζηξαηνιφγεζε λέσλ κειψλ. 

 

Σν θαζηζηηθφ θαζεζηψο πξνζπαζψληαο λα δείμεη ζηνηρεία λεσξεηηθφηεηαο θη 

επαλαζηαηηθφηεηαο, εγθαηλίαζε ηελ πξαθηηθή ηεο κέηξεζεο ηεο ρξνλνινγίαο κε βάζε 

ηελ ειηθία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μνπζνιίλη εηζάγνληαο έηζη ηε ρψξα ζηε «λέα επνρή». 

Μία λέα επνρή πνπ βαζηδφηαλ ζηε ιαηξεία ηεο Ρψκεο θαη ήηαλ γεκάηε κε φια ηα 

ξσκατθά ζχκβνια, κε ηηο ξσκατθέο fasces (δέζκεο ξάβδσλ) λα αλαπαξάγνληαη 

παληνχ σο ην επίζεκν ζχκβνιν ηνπ θαζεζηψηνο. Πάλσ απ’ φια φκσο ήηαλ ε 

πξνζσπνιαηξεία ηνπ Νηνχηζε, ε νπνία θνξπθψζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ1920 

κε ζπλζήκαηα φπσο «Il Duce ha sempre ragione» (Ο Νηνχηζε έρεη πάληα δίθην). Σν 

θαζηζηηθφ θαζεζηψο ζα επεξέαδε απνθαζηζηηθά έλα ζπγγεληθφ ηδενινγηθφ θίλεκα 

πνπ αλαδπφηαλ ζηε Γεξκαλία, ηνλ Δζληθνζνζηαιηζκφ, ηφζν σο πξνο ηελ αηζζεηηθή 

θαη ηηο ηειεηνπξγίεο φζν θαη σο πξνο ηελ παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε θαη ηελ 
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ζπζηεκαηηθή ρξήζε βίαο. Ο ίδηνο ν Υίηιεξ ήηαλ ζαπκαζηήο ηνπ Μνπζνιίλη, κε ηνλ 

νπνίν ζεσξνχζε φηη είρε παξφκνηα πνξεία. Σν θαζηζηηθφ θαζεζηψο φκσο, δελ ζα 

άγγηδε νχηε θαηά δηάλνηα ηα δπζζεψξεηα επίπεδα βίαο θαη καδηθήο ηξνκνθξαηίαο ηνπ 

Ναδηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε Γεξκαλία. Δλφο θαζεζηψηνο πνπ νδήγεζε ηελ 

αλζξσπφηεηα ζηνλ φιεζξν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ησλ γελνθηνληψλ.  
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Κεθάιαην 4:   Δζληθνζνζηαιηζκόο 

 

 

4.1 Γεκνθξαηία ηεο Βαϊκάξεο – Πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη 

παξαζηξαηηωηηθέο νκάδεο 

 

 

Ζ άλνδνο ηνπ γεξκαληθνχ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο (NSDAP) ζηελ εμνπζία, ην 

1933, απνηέιεζε γεγνλφο κείδνλνο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ  επξσπατθή θαη ηελ 

παγθφζκηα ηζηνξία. Ζ αλάδεημε ηνπ αξρεγνχ ηνπ, ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ, ζε 

Καγθειάξην νπζηαζηηθά ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ 

απνθιήζεθε δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο. Σν λέν γεξκαληθφ θξάηνο πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ θνζκνγνλία ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη απφ ηα εξείπηα ηνπ Γεχηεξνπ 

Ράηρ ήηαλ θνηλνβνπιεπηηθφ θαη αζηηθφ-θηιειεχζεξν. Ζ δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο, 

φπσο απνθιήζεθε, δελ επξφθεηην φκσο λα καθξνεκεξεχζεη θαζψο ήδε απφ ηελ 

αξρή είραλ δηαθαλεί ηα εζσηεξηθά δνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. 

 

ε γεληθέο γξακέο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε 

Γεξκαλία ήηαλ ηαξαγκέλε κεηά ηε ιήμε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Μεγάινπ 

Πνιέκνπ (1918) θαη ζεκαδεχζεθε απφ ηηο αλεπηηπρείο απφπεηξεο ηεο θνκκνπληζηηθήο 

αξηζηεξάο λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία (θπξίσο ζην Βεξνιίλν θαη ην Μφλαρν). Ζ βίαηε 

θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο θαη ε δνινθνλία ζεκαηλφλησλ εθπξνζψπσλ ηεο αξηζηεξάο 

(φπσο ηεο Ρφδαο Λνχμεκπνπξγθ θαη ηνπ Καξι Λήκπθλερη) αχμεζαλ ζε δπζζεψξεηα 

χςε ηελ πφισζε θαη επέηεηλαλ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαηξέζεηο. Ζ άλνδνο ηεο 

ξηδνζπαζηηθήο δεμηάο άξρηζε απηή αθξηβψο ηελ πεξίνδν θαζψο βεηεξάλνη ηνπ 

πνιέκνπ ζπγθξνηνχζαλ παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο (Frei Korps) γηα λα «ζψζνπλ ηε 

ρψξα απφ ηνλ κπνιζεβηθηζκφ». χληνκα ε ρψξα δηνιίζζεζε ζε θαζεζηψο 

γεληθεπκέλεο αλνκίαο θαη άζθεζεο εθηεηακέλεο πνιηηηθήο βίαο. 

 

Σαπηνρξφλσο θπνθνξνχληαλ θαη λένη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί αθξαία ξηδνζπαζηηθνί 

ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πνιηηηθά θφκκαηα. Έλα κηθξφ θνκκα ηεο επνρήο έκειε 

λα κεηεμειηρζεί, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ, ζην NSDAP (ην 

Δζληθνζνζηαιηζηηθφ Κφκκα ησλ Γεξκαλψλ Δξγαηψλ). Ο Υίηιεξ, πνπ θαηάγνληαλ απφ 

ηελ Απζηξία, δνχζε ζρεδφλ ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην πξηλ ηνλ πφιεκν. Τπεξέηεζε 

ζην γεξκαληθφ ζηξαηφ θαη παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηε δξάζε ηνπ ζην κέησπν. πσο 

θαη πνιινί άιινη ηεο γεληάο ηνπ ε είδεζε ηεο γεξκαληθήο ζπλζεθνιφγεζεο, ε νπνία 
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ηνλ βξήθε ηξαπκαηία ζε γεξκαληθφ λνζνθνκείν ζηα κεηφπηζζελ, ηνλ ζπλέηξηςε 

ςπρνινγηθά. Γηαζέηνληαο ηεξάζηην επηθνηλσληαθφ ράξηζκα, θαη απφιπηα πεπεηζκέλνο 

γηα ηελ αιήζεηα ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ, αλέιαβε ζρεηηθά γξήγνξα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θφκκαηνο θαη άξρηζε λα επηβάιιεηαη σο πνιηηηθφο εγέηεο κε θάπνηα επηξξνή ζηηο 

νξγηζκέλεο κάδεο. 

 

Δπεθηείλνληαο ζηαδηαθά ηελ επηξξνή ηνπ ην εζληθνζηαιηζηηθφ θφκκα άξρηζε λα 

ζπζπεηξψλεη κέιε πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ θνηλσληθέο θαηεγνξίεο πνπ είραλ 

απνγνεηεπζεί απφ ηε κεηαπνιεκηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε. Ο κχζνο ηεο «πηζψπιαηεο 

καραηξηάο» ηνπ Ννεκβξίνπ 1918, έλαο έληνλνο αληηθνκκνπληζκφο θαη κηα ξεηνξεία γηα 

ηα «απαξάγξαπηα δηθαηψκαηα ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ» ζηελ Δπξψπε ραξαθηήξηδαλ 

ηελ ξεηνξηθή ηνπ θφκκαηνο ηελ πεξίνδν απηή. Σν απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα «ηεο 

Μππξαξίαο» ηνπ 1923 ζην Μφλαρν θαη ν κεηέπεηηα βξαρπρξφληνο εγθιεηζκφο ηνπ 

Υίηιεξ ζηηο θπιαθέο ηνπ Landsberg αλέζηεηιαλ κφλν πξνζσξηλά ηελ επέθηαζε ηεο 

επηξξνήο ηνπ. Ο Υίηιεξ κάιηζηα εθκεηαιιεχζεθε ηελ πεξίνδν εγθιεηζκνχ ηνπ ζηε 

θπιαθή πξνθεηκέλνπ λα γξάςεη ην έξγν πνπ απνηέιεζε ηελ επηηνκή ηεο 

θνζκνζεσξίαο ηνπ-ην Ο Αγψλ κνπ (Mein Kampf).  

 

ην έξγν απηφ, φπσο θαη ζηηο επξχηεξεο δεκφζηεο παξεκβάζεηο ηνπ, ηφληδε ηελ 

αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ, ηελ πίζηε ηνπ ζην έλδνμν πεπξσκέλν 

ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, θαη ηελ θαηαδίθε ηνπ «εβξατζκνχ». Δπξφθεηην θπξίσο γηα έλα 

ζπλνλζχιεπκα απφςεσλ πνπ δηαθηλνχληαλ γηα θαηξφ ζηνλ θέληξν-επξσπατθφ ρψξν 

θαη νη νπνίεο ζπλδχαδαλ κηα ζεψξεζε ηεο δσήο θαη ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληψλ σο 

ζπλερνχο κάρεο. Σαπηφρξνλα πκλνχζαλ ηνλ παγγεξκαληζκφ, ζεσξνχζαλ ζεκηηή ηελ 

άζθεζε βίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο «θπιήο», θαη αληηπαξέξρνληαλ ηελ 

ππνηηζέκελε παξαθκή ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ 

θαηαθηήζεσλ ηεο. Ο έληνλνο αληηζεκηηηζκφο ηνπ, ε απέρζεηα ηνπ γηα ηηο δεκνθξαηηθέο 

αμίεο θαη δηαδηθαζίεο θαη ε δηαξθήο εθ κέξνπο ηνπ ππφκλεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ξηδηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο εμέθξαδαλ έλα 

γεληθφηεξν θιίκα ακθηζβήηεζεο ησλ αμηψλ ηνπ νξζνχ ιφγνπ πνπ είρε παξειζφλ 

δεθαεηηψλ. 

 

Σελ ίδηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εχζξαπζηε δεκνθξαηία πξνζπαζνχζε λα 

εδξαησζεί έλαο ηδηφηππνο αγψλαο δηεμαγφηαλ θαη ζην ηδενινγηθφ πεδίν. ε πξψην 

πιάλν βξηζθφηαλ ε αηζζεηηθνπνίεζε ηεο βίαο θαη ε αλαδήηεζε απηαξρηθψλ ιχζεσλ 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε πνπ 

ραξαθηήξηδε ηε δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο. ε θάζε πεξίπησζε νη «αμίεο ηνπ 1789» 
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θαη ηνπ πλεχκαηνο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζεσξνχληαλ ππεχζπλεο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή παξαθκή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη εζληθνζνζηαιηζηέο 

ζηνραζηέο πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ θαηαδίθε ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ηνπ εηξεληζκνχ, 

ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ηνπ «δηαιπηηθνχ» ηνπ ραξαθηήξα, αιιά θαη ηνπ «αζηηθνχ 

θαζσζπξεπηζκνχ» θαη ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 ζεσξείηαη γεληθά σο ν θαηαιχηεο ησλ γεγνλφησλ πνπ 

αθνινχζεζαλ, θαζψο ε καδηθή αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε κεγάινπ κέξνπο 

ηνπ πιεζπζκνχ νδεγνχζαλ ζηαδηαθά ζε φιν θαη κεγαιχηεξε ακθηζβήηεζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ζε απμεκέλε πνιηηηθή αζηάζεηα. Ζ Γεξκαλία αληηκεηψπηζε 

ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεγάιε βηνκεραληθή δχλακε ηεο 

επνρήο. Ζ αλεξγία ζχληνκα αλήιζε ζε πξσηνθαλή επίπεδα, γεγνλφο πνπ πξνμέλεζε 

ηεξάζηηεο πηέζεηο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ πνιηηηθή θξίζε ζην επίπεδν θνξπθήο 

νπζηαζηηθά άλνηγε ην δξφκν γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ηηο καδηθέο ζπγθεληξψζεηο, ηηο παξειάζεηο, ηηο νκηιίεο θιπ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηθλχεη ηε «ιαηξεία ζηνλ αξρεγφ». Ηζρπξνπνηνχληαλ δειαδή 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο έλα καδηθφ θίλεκα πνπ κε απιφ θαη εχιεπην ιφγν 

απεπζπλφηαλ ζε έλα αλνκνηνγελέο αθξναηήξην.  

 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζηηο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε επηθξάηεζε 

ησλ παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ, σο κέζνπ άζθεζεο πνιηηηθήο θαη άηππεο αιιά 

νπζηαζηηθήο εμνπζίαο. Σππηθά ν ξφινο φισλ απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ ήηαλ είηε λα 

πεξηθξνπξνχλ ηελ ηάμε είηε λα πεξηθξνπξνχλ ηηο εθδειψζεηο θαη ηελ εγεζία ηνπ 

θφκκαηνο ζην νπνίν άκεζα ή έκκεζα αλήθαλ. ηελ πξάμε φκσο, φιεο έπαημαλ πνιχ 

κεγάιν ξφιν ζηηο ηαξαρέο θαη ηηο αηκαηνρπζίεο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ επνρή θη έθεξαλ 

ηειηθά ηνπο Ναδηζηέο ζηελ εμνπζία κέζα ζε έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο. 

 

Σηο πξψηεο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο ηηο δεκηνχξγεζε ην ίδην ην γεξκαληθφ θξάηνο 

ζηξαηνινγφληαο βεηεξάλνπο ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο 

ιφγσ αδπλακίαο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζηξαηνχ. Σα ιεγφκελα FreiKorps (Διεχζεξα 

ψκαηα) έπαημαλ κείδνλα ξφιν ζηελ αλαηξνπή ησλ ζνβηέη ησλ παξηαθηζηψλ φηαλ 

αλέηξεςαλ ηελ θπβέξλεζε θαη θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία ζηελ Βαπαξία ην 1919. Με ηελ 

ζεηξά ηνπ ην Δζληθνζνζηαιηζηηθφ θφκκα ζπγθξφηεζε ηελ πξψηε καρεηηθή νξγάλσζε 

ηνπ, ηα «Σκήκαηα Σάμεσο», θπξίσο απφ ζηνηρεία ησλ Freikorps. Ζ νξγάλσζε απηή 

κεηνλνκάζηεθε ζε Sturm Abteilung (Σάγκαηα Δθφδνπ-ελ ζπληνκία SA). Tα SA φκσο 

δελ ήηαλ ε κνλαδηθή πνιηηηθή νξγάλσζε πνπ θνξνχζε ζηνιή θαη παξήιαπλε ζηνπο 

δξφκνπο ησλ γεξκαληθψλ πφιεσλ, ζνξπβνχζε, δηελεξγνχζε επηδξνκέο θαη 
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ηξνκνθξαηνχζε ηνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο. Παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο 

«πξνζηαζίαο» θαη «θξνχζεσο» είραλ επίζεο ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Γεξκαλίαο 

ππφ ηελ νλνκαζία Rot Front (Kφθθηλν Μέησπν) θαζψο θαη ην νζηαιδεκνθξαηηθφ 

θφκκα κε ηελ νξγάλσζε Reichsbanner. Τπήξρε ηέινο ε νξγάλσζε Stalhelm 

(Υαιπβδφθξαλνη), ε κεγαιχηεξε νξγάλσζε παιαηψλ πνιεκηζηψλ πνπ ζπλδένληαλ κε 

ην Δζληθηζηηθφ θφκκα. κσο ηα SA ήηαλ πνιχ πηφ πεηζαξρεκέλα απφ ηηο άιιεο 

νξγαλψζεηο θαη εθηεινχζαλ πνιχ κεζνδηθφηεξα ην έξγν ηνπο – λα ηξνκνθξαηνχλ 

ζθφπηκα ή λα εληππσζηάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε κε ηελ επίδεημε βίαο.  

 

Οη ηαθηηθή ησλ θαηνρηηψλσλ, ησλ κειψλ ησλ Σαγκάησλ Δθφδνπ ελαληίνλ ησλ 

αξηζηεξψλ ζεσξνχληαλ απφ ηκήκαηα ησλ ζπληεξεηηθψλ κεζνζηξσκάησλ σο 

αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ νξγαλσκέλνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε απηαξρηθή εθηξνπή άξρηζε λα λνκηκνπνηείηαη ζηηο ζπλεηδήζεηο 

αξθεηψλ πνιηηψλ, νη νπνίνη νπζηαζηηθά δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ απαμίσζε ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ, νξκψκελνη απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα, ηελ 

πνιηηηθή εθείλε δχλακε πνπ ζα απνθαζηζηνχζε κηα νξηζκέλε ζηαζεξφηεηα. 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933 ην πνιηηηθφ αδηέμνδν είρε θαηαζηεί πιήξεο θαη ν Υίηιεξ 

απιψο πεξίκελε ηελ θαηάιιειε επθαηξία, έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ην θφκκα ηνπ ζπληζηνχζε πηα ζνβαξφ «παίθηε» ζην γεξκαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ 

κνηξαία απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ Υίηιεξ σο Καγθειάξηνπ πξνέθπςε απφ ηελ πίζηε 

ηνπ ζπληεξεηηθνχ πνιηηηθνχ θαηεζηεκέλνπ φηη ν «απζηξηαθφο δεθαλέαο» ζα 

κπνξνχζε λα ρεηξαγσγεζεί θαηαιιήισο θαη λα πξναζπίζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θπξίαξρσλ ειίη. Πνιχ ζχληνκα φκσο νη ειίη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ν Υίηιεξ 

εθπξνζσπνχζε έλαλ άιιν ηχπν πνιηηηθήο θαη φηη δελ ζθφπεπε λα αθνινπζήζεη ηε 

λνκηκφηεηα θαη λα ζεβαζζεί ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ε άλνδνο ηνπ Υίηιεξ ζηελ Καγθειαξία πξνμέλεζε θξελίηηδα ελζνπζηαζκνχ ζηα 

ζηειέρε θαη ηα κέιε ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο. ην Βεξνιίλν δεθάδεο 

ρηιηάδεο κέιε ησλ SA θαη ησλ SS έθαλαλ παξέιαζε, γεγνλφο πνπ πξνμέλεζε 

εληχπσζε ζε αξθεηνχο μέλνπο παξαηεξεηέο. 

 

Ζ πξψηε νπζηαζηηθή επθαηξία ξηδηθήο αλαηξνπήο ηεο θαηάζηαζεο πξνήιζε απφ ηνλ 

εκπξεζκφ ηνπ Ράηρζηαγθ, πξάμε γηα ηελ νπνία ν λένο θαγθειάξηνο θαηεγφξεζε ην 

γεξκαληθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα. Δίρε ήδε πξνεγεζεί ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ ζε κηα 

απφ ηηο πξψηεο δεκφζηεο νκηιίεο ηνπ κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ λένπ ηνπ αμηψκαηνο φηη: 

«ε Γεξκαλία δελ πξέπεη θαη δελ ζα ππνζηεί ηνλ αλαξρηθφ Κνκκνπληζκφ». Ζ 

ηξνκνθξαηία ηελ νπνία αζθνχζαλ ηα Σάγκαηα Δθφδνπ ζηνπο δξφκνπο, φπσο ήηαλ 
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αλακελφκελν, απμήζεθε ζε ππέξκεηξν βαζκφ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν Υίηιεξ 

πξνζπαζνχζε λα θαζεζπράζεη ηνλ Υίληελκπνπξγθ θαη ηε ζηξαηησηηθή εγεζία θαη λα 

απνθηήζεη ηελ εχλνηα ηνπο. ηαδηαθά πξνρψξεζε ζηελ θαηάξγεζε ησλ ππφινηπσλ 

θνκκάησλ, ζηελ επηβνιή ινγνθξηζίαο θαη ζηε δηάιπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ κε ζθνπφ ηνλ εθκεδεληζκφ ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζκνχ. Δληφο νιίγσλ κελψλ ε δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο είρε πξαθηηθά 

θαηαιπζεί. Δίρε έξζεη ε ψξα ηνπ Σξίηνπ Ράηρ, ηνπ λένπ θαζεζηψηνο πνπ ζα εμαπέιπε 

θαη επηζήκσο έλα ηεξάζηην θχκα βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο πξνθξηκέλνπ λα πεηζαξρήζεη 

ηελ γεξκαληθή θνηλσλία θαη λα εμαθαλίζεη θάζε εζηία δηαθσλίαο. 

 

 

4.2 Σάγκαηα εθόδνπ – ηάγκαηα αζθαιείαο, ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηειηθή ζύγθξνπζε 

 

 

Ζ γέλλεζε ησλ Σαγκάησλ Δθφδνπ ρξνλνινγείηαη ην θαινθαίξη ηνπ 1920, φηαλ ν Δκίι 

Μσξίο, έλαο πξψελ θαηάδηθνο ν νπνίνο έγηλε αξγφηεξα πξνζσπηθφο νδεγφο ηνπ 

Υίηιεξ, ηέζεθε επηθεθαιήο κηαο εηεξνγελνχο νκάδαο αραιίλσησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

θφκκαηνο. Γηα θάιπςε, ε νκάδα απηή νλνκάζηεθε «Σκήκα Γχκλαζεο θαη Άζιεζεο» 

ηνπ θφκκαηνο θαη ε μεθάζαξε απηή απφπεηξα λα απνθξχςνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο 

ζθνπνχο ηνπ ηκήκαηνο ζπλερίζηεθε έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1921, φηαλ έγηλε γλσζηφ 

σο SA. Ο ηζχλσλ λνπο πίζσ απφ ηα SA ήηαλ πάληα ν Έξλζη Ρεκ, έλαο 

ζθιεξνηξάρεινο αμησκαηηθφο ηνπ Γεξκαληθνχ ηξαηνχ. πκκεηείρε ζηνλ Ά 

Παγθφζκην Πφιεκν σο ππνινραγφο θαη ηξαπκαηίζηεθε ηξεηο θνξέο ράλνληαο ηκήκα 

ηεο κχηεο ηνπ απφ ππξνβνιηζκφ.  

 

Ο Ρεκ ήηαλ έλαο θαλαηηθφο θαη βίαηνο άλζξσπνο πνπ ιάηξεπε ηελ αλαηαξαρή θη 

έηξεθε βαζηά πεξηθξφλεζε πξνο ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ δείιηαδαλ θαη κεγάιε απέρζεηα 

πξνο ηελ ήξεκε πνιηηηθή δσή ησλ επππφιεπησλ κηθξναζηψλ. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ 

ηνλ βξήθε κε ηνλ βαζκφ ηνπ ινραγνχ ζην Μφλαρν. ε αληίζεζε κε νξηζκέλνπο απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο αμησκαηηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ ν Ρεκ πίζηεπε φηη νη αμησκαηηθνί 

ηνπ ζηξαηνχ φθεηιαλ λα είλαη πνιηηηθά ελεξγνί Απφ ηε ζέζε ηνπ βνήζεζε ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο κπζηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηε 

δηαθξηηηθή επηηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ νκάδσλ πνπ πιήζαηλαλ κεηά ην ηέινο ησλ 

ερζξνπξαμηψλ. Καζψο ν Γεξκαληθφο ηξαηφο είρε εγθαηαιείςεη έλαλ ζεκαληηθφ 

αξηζκφ φπισλ κεηά ηνλ πφιεκν, ν Ρεκ ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ αμησκαηηθψλ πνπ 
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ζπλσκνηνπζαλ κε ζηφρν λα ηδηνπνηεζνχλ θαη λα θξχςνπλ ηα φπια. Οξηζκέλα απφ ηα 

φπια απηά πνπ απνζεθεχηεθαλ γηα κειινληηθή ρξήζε ζα ρνξεγνχληαλ αξγφηεξα ζηα 

κέιε ησλ Freikorps θαη ησλ SA.  

 

Σν νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ δαηκφλην ηνπ Ρεκ ήηαλ αδηακθηζβήηεην. Υάξε ζηελ δηθή 

ηνπ επηξξνή νη ηάμεηο ησλ SA εκπινπηίζηεθαλ κε κηιηηαξηζηέο λενζχιιεθηνπο ελψ ε 

επηδεμηφηεηα ηνπ θαη νη εηδηθέο ηνπ γλψζεηο ππήξμαλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαζπγθξφηεζαλ ηα SA, κεηαηξέπνληαο ηα ζηελ ηξνκεξή δχλακε ησλ επνκέλσλ 

εηψλ. Μεηά ηνλ Α΄ ΠΠ πνιινί Γεξκαλνί ήηαλ ζπληζηζκέλνη θαη αξέζθνληαλ ζηελ 

νκνηφκνξθε ελδπκαζία θαη ζηε θαληαζκαγνξία πνπ ηηο ζπλφδεπε. Σα SA κπνξνχζαλ 

λα ηα πξνζθέξνπλ απηά ζηνλ κέγηζην βαζκφ. ηνιέο παξφκνηεο κε ηνπ ζηξαηνχ, 

ζήκαηα, παξάζεκα, ιάβαξα, παξειάζεηο θαη αγήκαηα δεκηνπξγνχζαλ έλα άθξσο 

κηιηηαξηζηηθφ ζθεληθφ. Δπίζεο ηα SA πξνζέθεξαλ έλαλ ζηαζεξφ κηζζφ, ην 

ζεκαληηθφηεξν πξάγκα ίζσο κέζα ζηηο ζπλζήθεο αλεξγίαο θαη αλέρεηαο πνπ είραλ 

δηακνξθσζεί. Γπλακηθνί άλεξγνη πξψελ ζηξαηηψηεο ινηπφλ νη πεξηζζφηεξνη, πνπ 

ζχρλαδαλ ζε κππξαξίεο, καραηξνβγάιηεο θαη ηαξαρνπνηνί. Απηή ήηαλ ε πξψηε χιε 

ησλ δηαβφεησλ Σαγκάησλ Δθφδνπ. 

 

Δπηζήκσο απνζηνιή ησλ SA ήηαλ ε πεξηθξνχξεζε ησλ γξαθείσλ θαη ησλ 

θνκκαηηθψλ εθδειψζεσλ. Καζψο ν Ναδηζκφο άξρηζε λα θεξδίδεη νπαδνχο κέζα ζε 

έλα εχθιεθην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ απαξαίηεηε ε δπλακηθή πξνζηαζία ησλ SA. 

Οη πξαθηηθέο ηνπο φκσο μεπεξλνχζαλ θαηα πνιχ ηελ επίζεκε απνζηνιή ηνπο. Σπρφλ 

απφπεηξεο δηαθνπήο ησλ νκηιεηψλ ή ελνριεηηθέο εξσηήζεηο απφ κέιε ηνπ 

αθξναηεξίνπ αληηκεησπίδνληαλ πάληνηε κε βίαην ηξφπν. Ζ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κε 

ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη θνκκνπληζηέο δελ άξγεζε λα εμειηρζεί ζε αλνηρηφ 

πφιεκν. Οη θαηνρηηψλεο έθαλαλ θαλνληθέο επηδξνκέο δηαιχνληαο αληίπαιεο 

ζπγθεληξψζεηο, έζηελαλ ελέδξεο θαη μπινθνπνχζαλ, απήγαγαλ θαη βαζάληδαλ 

έθηαλαλ έσο θαη ζε δνινθνλίεο πνιηηηθψλ αληηπάισλ. Σν θχκα ηξνκνθξαηίαο φκσο 

πνπ εμαπέιπζαλ ηα SA ζηελ Γεξκαλία απφ ηελ εκέξα πνπ ν Υίηιεξ έγηλε 

θαγθειάξηνο πήξε πξαγκαηηθά αζχιιεπηεο δηαζηάζεηο. Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 

λένπ θαζεζηψηνο απηφ ην θαζεκεξηλφ ινπηξφ αίκαηνο ήηαλ απαξαίηεην ζηε λαδηζηηθή 

εγεζία γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε ιαβή ηεο πάλσ ζηελ εμνπζία. Γη’ απηφ θαη ν Φχξεξ 

αλέζεζε ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ ηξφκνπ ζηνλ πνιπκήραλν Γθαίξηλγθ, πνπ κεηαμχ 

άιισλ ήηαλ θαη ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ ηεο Πξσζίαο, ελφο θξάηνπο ην νπνίν έιεγρε 

ηα 2/3 ηεο Γεξκαλίαο. 
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ηαλ ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1933 ην Ναδηζηηθφ θφκκα παξαιάκβαλε ηελ εμνπζία κέζα 

ζε κία ζξηακβεπηηθή αηκφζθαηξα, ηα SA πνπ είραλ θηάζεη πιένλ ηα 2.500.000 κέιε 

αληηιήθζεθαλ φηη είρε πέζεη θαη ην ηειεπηαίν εκπφδην γηα ηηο βηαηνπξαγίεο ηνπο. Απφ 

εθεί θαη πέξα ηα δηθαζηήξηα θαηαδίθαδαλ ρσξίο δηζηαγκφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Αλ 

ιηζνβνινχληαλ έλα θέληξν ησλ SA ε απάληεζε δηλφηαλ κε ππξνβνιηζκνχο θαη νη 

ππνηηζέκελνη έλνρνη – ζπάληα πξνζάγνληαλ απνδείμεηο γη’ απηέο ηηο επηζέζεηο – 

θαηαδηθάδνληαλ ζε ζάλαην ή ζε ηζφβηα δεζκά. Έηζη ε πξνζρψξεζε λέσλ κειψλ ζηα 

Σάγκαηα Δθφδνπ πήξε ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο. 

 

ηνπο δξφκνπο πεξηπνινχζαλ ζπκκνξίεο κε ζηνιή θξαπγάδνληαο ζπλζήκαηα. 

Μπξνζηά ζηα θαηαζηήκαηα ησλ Δβξαίσλ, ηνπνζεηνχζαλ θξνπξνχο γηα λα 

απνζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο θαη γηα λα ζπιιέγνπλ ρξήκαηα ππέξ ησλ ζθνπψλ ηνπ 

θφκκαηνο ή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κηα θαη δελ ππήξρε θαλέλαο έιεγρνο θαη θακία 

δπλαηφηεηα αληίδξαζεο. ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ε λαδηζηηθή θπβέξλεζε είρε 

απαγνξεχζεη ηηο θνκκνπληζηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη είρε θιείζεη φιεο ηηο εθεκεξίδεο 

ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ 

επηηξέπνληαλ αθφκε αιιά δηαιχνληαλ βίαηα απφ ηα SA. Αθφκα θαη ην Καζνιηθφ 

Κφκκα ηνπ Κέληξνπ δελ δηέθπγε ηελ ηξνκνθξαηία. Έλα απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ, ν 

ηέγθεξβαιλη, μπινθνπήζεθε απφ θαηνρηηψλεο φηαλ επηρείξεζε λα κηιήζεη ζε κηα 

ζπγθέληξσζε. ε κηα άιιε ζπγθέληξσζε ν πξψελ θαγθειάξηνο Μπξχληλγθ είδε λα 

ηξαπκαηίδνληαη αξθεηνί νπαδνί ηνπ απφ άλδξεο ησλ SA θαη αλαγθάζηεθε λα 

απνρσξήζεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο αζηπλνκίαο. Αλαθέξεηαη φηη σο ηηο εθινγέο ηεο 5 

Μαξηίνπ 1933 ζθνηψζεθαλ ζε πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο 51 αληηλαδηζηέο. 

 

Απνθαζηζηηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Γθαίξηλγθ απφ ηελ θαίξηα ζέζε ηνπ ζηελ 

κεζφδεπζε θαη ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θχκαηνο ηξφκνπ. Με αθνξκή ηνλ εκπξεζκφ 

ηνπ Ράηρζηαγθ (ηεο γεξκαληθήο βνπιήο) ζηηο 27 Φεθξνπαξίνπ 1933 γηα ηνλ νπνίν 

θαηεγνξήζεθαλ νη θνκκνπληζηέο, ν Υίηιεξ δήηεζε θαη πήξε απφ ηνλ πξφεδξν 

Υίληελκπνπξγθ ην "Γηάηαγκα ππξθαγηάο Ράηρζηαγθ". Με βάζε απηφ ην εηδηθφ 

δηάηαγκα δηλφηαλ ε εμνπζία ζηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ζπιιακβάλνπλ 

νπνηνλδήπνηε ζεσξνχζαλ ερζξφ ηνπ θξάηνπο θαηαξγψληαο νπζηαζηηθά ηηο πνιηηηθέο 

ειεπζεξίεο. Δπηπιένλ νξγαλψζεθε απφ ηνλ Γθαίξηλγθ κία βνεζεηηθή αζηπλνκία 

δπλάκεσο 50.000 αλδξψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη 25.000 πξνέξρνληαλ απφ ηα SA, νη 

15.000 απφ ηα SS (κία θαηλνχξγηα νξγάλσζε ηνπ Ναδηζηηθνχ θφκκαηνο) θαη νη 

ππφινηπνη 10.000 απφ ηνπο Υαιπβδφθξαλνπο. Οη βαζηθέο νδεγίεο πνπ έδσζε ν 

Γθαίξηλγθ ζε απηέο ηηο δπλάκεηο «ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο» ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

άθνβα ηα φπια ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο θαζψο ζα ηνπο παξείρε 
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πιήξε θάιπςε θαη φηη φζνη απέθεπγαλ λα ππξνβνινχλ ζα έπξεπε λα αλακέλνπλ 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Οη αληηθξνλνχληεο δνχζαλ πιένλ ζε έλα πξαγκαηηθφ 

θαζεζηψο ηξφκνπ. Απφ ηελ κία δερφληνπζαλ ηελ ηξνκνθξαηία ησλ θαηνρηηψλσλ θαη 

απφ ηελ άιιε ε αζηπλνκία πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζηαηεχζεη απνηεινχληαλ 

πιένλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο! Ο δξφκνο ήηαλ πηα αλνηρηφο γηα ηνπο 

δνινθφλνπο ησλ SA. 

 

Γηα απηνχο πνπ ζπλέρηδαλ λα αληηκάρνληαη ηελ λαδηζηηθή εμνπζία, ηα SA νξγάλσζαλ 

ρψξνπο θξαηήζεσο θαη ζαιάκνπο βαζαληζηεξίσλ φπνπ νη έγθιεηζηνη αλαθξίλνληαλ 

απφ δηθνχο ηνπο αλαθξηηέο. Ο Ρνχληνιθ Νηειο, παιηφο κνλαξρηθφο πνπ γηα έλα 

δηάζηεκα είρε ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ Γθαίξηλγθ επηθεθαιήο ηεο πξσζηθήο Μπζηηθήο 

Αζηπλνκίαο, θαηφξζσζε λα επηζθεθζεί ηα ππφγεηα φπνπ ηα SA θπιάθηδαλ ηα ζχκαηα 

ηνπο. Δθεί αληίθξηζε ζθελέο απεξίγξαπηεο βίαο, θξίθεο θη εμεπηειηζκνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. πσο αλέθεξε νη θξαηνχκελνη πέζαηλαλ απφ ηελ πείλα, ηα 

θφθθαια ηνπο ήηαλ ζπαζκέλα, ηα πξφζσπα ηνπο πξεζκέλα απφ ηα ρηππήκαηα θαη 

ηα ζψκαηα ηνπο γεκάηα πιεγέο.   

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε απηήλ ηελ εθζηξαηεία ηξφκνπ ηα SA είραλ μεπεξάζεη ηηο φπνηεο 

επίζεκεο εληνιέο είραλ ιάβεη. Μφλν ζην Βεξνιίλν νξγάλσζαλ πεξίπνπ πελήληα 

πξφρεηξεο θπιαθέο – ζε ππφγεηα, ζε απνζήθεο, ζε ππφζηεγα, ζε γθαξάδ – φπνπ 

θπιάθηδαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο γηα λα ηνπο θαθνπνηήζνπλ θαη λα ηνπο 

δνινθνλήζνπλ. Σν ίδην θαη ζηηο πξσζηθέο επαξρίεο – ζην φλλελκπνπξγθ, ζην 

Μπάξληκ, ζην Καηληλγθζβνπζηεξράνπδελ, ζην Βνχπεξηαι, ζηελ Κέκκα. Γηα ηηο 

εγθιεκαηηθέο ηνπο πξάμεηο, ηα βαζαληζηήξηα, ηηο ιεειαζίεο δηακεξηζκάησλ θαη 

θαηαζηεκάησλ, ηηο απαγσγέο θη εμαθαλίζεηο αληηπάισλ, ηνπο θφλνπο ζηα ππφγεηα 

θαη ηα δάζε δελ ππήξμε θακία ηηκσξία αθνχ θαλέλα θξαηηθφ φξγαλν δελ θηλήζεθε 

ελαληίνλ ηνπο. Ο δηαπξεπήο ηζηνξηθφο Γθφιν Μαλ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: « Γηα 

πξψηε θνξά ην ίδην ην θξάηνο, ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ λφκνπ έγηλε εγθιεκαηίαο. 

Καηεδίσθε ηνπο ερζξνχο ηνπ, θαη φρη ηνπο δηθνχο ηνπ ερζξνχο αιιά ηνπο ερζξνχο ηνπ 

θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Γηέιπε ηηο ζπλαζξνίζεηο ηνπο, ηνπο εμαλάγθαδε ζε ζησπή, 

ηνπο θαθνπνηνχζε θαη ηνπο ζθφησλε.» 

 

Ωζηφζν, ζηηο 31 Ηνπλίνπ 1933 ν ίδηνο ν Ρεκ, θάησ απφ ηελ πίεζε λνκηκνθξφλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θφκκαηνο, αλαγθάζηεθε λα εθδψζεη κηα δηαηαγή ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπ γηα λα επηβάιεη θάπνηνπο θαλφλεο ζηε κεηαρείξηζε ησλ ερζξψλ ηνπ θφκκαηνο 

θαζψο ε θαηάζηαζε είρε μεθχγεη απν θάζε έιεγρν. ηελ δηαηαγή απηή παξαδέρεηαη 

κελ φηη έγηλαλ ππεξβάζεηο ζηα θαζήθνληα ησλ SA φπσο πξάμεηο πξνζσπηθήο 
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αληεθδίθεζεο, απαξάδεθηεο αγξηφηεηεο, αξπαγέο θαη ιεειαζίεο θη φηη απηέο δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηξέρνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ αιιά εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ SA θαη ηελ ζέιεζε ηνπ Φχξεξ. Τπελζπκίδεη δε ζηνπο εγέηεο ησλ 

νξγαλψζεσλ ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθηεινχλ έσο 

δψδεθα κέιε ερζξηθήο νξγαλψζεσο ζηελ πεξίπησζε εθηειέζεσο ελφο θαηνρηηψλα. Ζ 

βία είρε θηάζεη πιένλ ζηα άθξα θαη νη σκφηεηεο ησλ Φαηνρηηψλσλ είραλ πξνθαιέζεη 

ηνλ απνηξνπηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ.   

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ απέρζεηα ηνπ πιπζεζκνχ ηα SA δεκηνπξγνχζαλ θαη άιια 

πξνβιήκαηα ζην εζσθνκκαηηθφ πεδίν. Ο εγέηεο ηνπο Δξλζη Ρεκ, θαζψο θαη άιια 

επηθαλή ζηειέρε φπσο ν Γθξέθνξ ηξάζεξ, απνηεινχζαλ ηελ αξηζηεξή πηέξπγα ηνπ 

Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο θαη απαηηνχζαλ ηελ δηελέξγεηα ηεο νζηαιηζηηθήο 

Δπαλάζηαζεο ζηελ Γεξκαλία κηα θαη ε Δζληθηζηηθή Δπαλάζηαζε είρε πιένλ 

επηηεπρζεί. Πξνέβαιιαλ έηζη δηάθνξα θνηλσληθά αηηήκαηα φπσο ε εζληθνπνίεζε ησλ 

κνλνπσιίσλ, ε αλαδηαλνκή ησλ κεγάισλ γαηψλ θαη ε θαηάξγεζε ησλ θεξδψλ θαη 

ησλ ηφθσλ απφ ρξεκαηηθέο-ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Πεγαίλνληαο έλα βήκα 

παξαπέξα, ν Ρεκ θαη νη ππφινηπνη εγέηεο ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο νη νπνίνη 

πξνέξρνληαλ απφ ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο, πίζηεπαλ φηη ν ιαïθφο ζηξαηφο ησλ SA 

έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηαθηηθφ ζηξαηφ ν νπνίνο ζα πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

ζηξαηνιφγεζε, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λενζπιιέθησλ θαη ζηηο πιεξνθνξίεο. Δμάιινπ 

ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ε δχλακε ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ 

πεξηνξίδνληαλ ζηηο 100.000 θαη ήδε ηα SA είραλ πνιιαπιάζηα δπλακηθφηεηα. Ο Ρεκ 

κάιηζηα είρε αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε αλψηαηα θιηκάθηα ηνπ ζηξαηνχ πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ σο ππνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαληήζεθε θα κε ηνλ Γάιιν ζηξαηησηηθφ αθφινπζν κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε 

δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ κε ην νπνίν ζα επηηξεπφηαλ ζηελ Γεξκαλία λα 

δεκηνπξγήζεη έλνπιε πνιηηνθπιαθή, ηελ νπνία θαληαδφηαλ λα ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηνπο άλδξεο ηνπ. 

 

Ζ ζηξαηησηηθή θάζηα δελ ήηαλ βέβαηα δπλαηφλ λα δερζεί φηη ζα ππαγφηαλ θάησ απφ 

ησλ έιεγρν ησλ SA. Ο επηθείκελνο επαλεμνπιηζκφο ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ πνιχ 

ζνβαξή θαη ιεπηή ππφζεζε γηα λα επηηξαπεί λα αλακηρζνχλ ζ’ απηήλ ηπρνδηψθηεο θη 

εγθιεκαηίεο. Σν ίδην αλεζχρεζε θαη ε νηθνλνκηθή νιηγαξρία, πνπ έβιεπε ζηηο 

θνηλσληθέο αμηψζεηο ησλ θαηνρηηψλσλ κηα άκεζε απεηιή γηα ηα πξνλφκηα ηεο. Σα SA 

είραλ πιένλ ελαληίνλ ηνπο, ηνπο δχν αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο 

ρψξαο.   
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Ο Υίηιεξ δηαηζζαλφκελνο ηελ απεηιή ηνπ Ρεκ θαη ησλ θαηνρηηψλσλ ηνπ, είρε θξνληίζεη 

λα δεκηνπξγήζεη κία νκάδα «πξαηηνξηαλψλ» απφιπηα αθνζησκέλσλ ζ’ απηφλ.  Ζ 

νκάδα απηή ήηαλ ηα δηαβφεηα SS (Schutz-Staffel) ή Σάγκαηα Αζθαιείαο. Σελ εγεζία 

ηνπο αλέιαβε ν Υάïλξηρ Υίκιεξ θαη απφ κία δχλακε 200 αλδξψλ (πνπ απνηεινχζε 

πξνζσπηθή ζσκαηνθπιαθή ηνπ Υίηιεξ) ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1929, έθηαζαλ λα 

αξηζκνχλ 50.000 άλδξεο ην 1933. Αλ θαη ζεσξεηηθά ππάγνληαλ ζηα SA, ήηαλ έλαο 

καρεηηθφο ζρεκαηηζκφο ηειείσο αλεμάξηεηνο κε βαζηθά γλσξίζκαηα ηελ αζχιιεπηε 

πεηζαξρία ηνπ θαη ηελ ηπθιή ππαθνή ζηνλ Φχξεξ. Σα κέιε ησλ SS δηέθεξαλ απφ ηα 

SA θαζψο έπξεπε λα πεξάζνπλ πνιχ απζηεξά ζσκαηηθά θαη θπιεηηθά θξηηήξηα 

θαζψο θαη λα έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ελψ θνξνχζαλ θαη δηαθνξεηηθέο ζηνιέο 

καχξνπ ρξψκαηνο γη’ απηφ θαη ήηαλ γλσζηνί θαη σο κειαλνρηηψλεο. Σα SS ζα 

απνηεινχζαλ ηειηθά  ην φπιν κε ην νπνίν ν Υίηιεξ ζα μεθαζάξηδε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπ κε ηνλ Ρεκ θαη ηνπο θαηνρηηψλεο ηνπ. 

 

Ζ πνιηηηθή αηκφζθαηξα ζηελ Γεξκαλία ήηαλ ηδηαίηεξα ηεηακέλε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1933. Ο Υίηιεξ ήηαλ κελ θαγθειάξηνο αιιά είρε λα αληηκεησπίζεη απφ ηελ κία ηελ 

αλεμέιεγθηε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ Σαγκάησλ Δθφδνπ θαη ηελ απεηιή ηνπο γηα κία 

δεχηεξε επαλάζηαζε θαη απφ ηελ άιιε ηελ ερζξηθφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ Υίληεκπνπξγθ 

θαη ηνπ ηξαηνχ πνπ επεδίσθαλ ηελ παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο. Ο Υίηιεξ 

ηθαλνπνηψληαο κηα ζεηξά αηηεκάησλ θαηάθεξε λα έξζεη ζε ζπκθψληα κε ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο. Με βάζε ηελ «πκθσλία ηνπ Νηψεηζιαλη» (απφ ην φλνκα ηνπ 

ζσξεθηνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε) ζηηο 10 Απξηιίνπ 1934 ν 

γεξκαληθφο ζηξαηφο ζα απέζπξε ηηο αληηξήζεηο ηνπ γηα ηελ δηαδνρή ηνπ γεξαηνχ 

Πξνέδξνπ Υίληελκπνπξγθ απφ ηνλ Υίηιεξ κε αληάιιαγκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δχλακεο ησλ SA θαη ηελ εθαξκνγή ελφο γηγαληηαίνπ εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σα 

SA, ην ηειεπηαίν εκπφδην αλάκεζα ζηνλ Υίηιεξ θαη ηελ απφιπηε εμνπζία, πνιχ 

ζχληνκα δελ ζα ππήξραλ. 

 

Με πξφθαζε ηνλ θίλδπλν πξαμηθνπήκαηνο απφ ηα SA άξρηζε λα νξγαλψλεηαη ε 

ηειηθή εθθαζάξηζε ηνπο. Πξψην κέιεκα ηνπ Ράïλραξη Υάïληξηρ, εγεηηθνχ ζηειέρνπο 

ησλ SS πνπ αλέιαβε ηελ φιε δηαδηθαζία, ήηαλ ε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ ησλ 

ππνςήθησλ ζπκάησλ. ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο πξψηνη ήηαλ νη εγέηεο ησλ SA αιιά 

κέξα κε ηε κέξα πξνζηίζνληαλ νλφκαηα πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαλ επηθίλδπλνη γηα 

ην θαζεζηψο ή πξνζσπηθνί ηνπ αληίπαινη. Ολφκαηα ζηνπο θαηαιφγνπο πξφζζεζαλ, 

αλάινγα κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο αληηδειίεο, ν Υίηιεξ, 

ν Γθαίξηλγθ, ν Υίκιεξ, ν γθανπιάïηεξ ηνπ Μνλάρνπ Άληνιθ Βάγθλεξ, ν δηνηθεηήο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ ζπγθεληξψζεσο ηνπ Νηαράνπ Σένληνξ Άηθε θ.α. Παξάιιεια ηα SS 
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άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνληαη κπζηηθά γηα ηελ αλακέηξεζε. Ο Υάπληξηρ δηέηαμε λα 

βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή ζε φιε ηελ Γεξκαλία. Ο ζηξαηεγφο θνλ Ραïρελάνπ έζεζε 

ζηε δηάζεζε ησλ SS ηνπο ζηξαηψλεο, ηα φπια, ηα ππξνκαρηθά, θαη ηα κεηαθνξηθά 

κέζα ηνπ ηξαηνχ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο δίρσο 

λα αλακηρζεί ν ηξαηφο ζ’ απηή ηε «βξψκηθε ππφζεζε».  

   

ε κία πξνζπάζεηα απνθιηκάθσζεο ηεο έληαζεο ν Ρεκ ζπκθψλεζε λα δψζεη άδεηα 

γηα φιν ηνλ κήλα Ηνχιην ζηα SA. ηηο 21 Ηνπλίνπ φκσο, ν Πξφεδξνο Υίληελκπνπξγθ 

επέδσζε ηειεζίγξαθν ζηνλ Υίηιεξ ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ δελ πξνρσξνχζε ζε 

δηάιπζε ησλ SA ζα εμέδηδε δηάηαγκα γηα ηελ θχξεμε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη ηελ 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζα αλαιάκβαλε ν ηξαηφο. Μεηά απ’ απηφ ν Υίηιεξ 

απνθάζηζε λα δξάζεη άκεζα. Ζ επηρείξεζε δηάιπζεο ησλ SA, κε ηελ θσδηθή 

νλνκαζία «Κνιίκπξη», έιαβε ρψξα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 1934 ηελ εκέξα πνπ νη εγέηεο ησλ 

SA είραλ πξνγξακκαηίζεη ζπλέδξην ζηελ θσκφπνιε Μπαλη Βηζδέε ηεο Βαπαξίαο. Ζ 

ηξνκεξή απηή λχρηα έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο «Νχρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηψλ».  

 

Σα SS θηλήζεθαλ ελαληίνλ ησλ αληηπαισλ ηνπ θαζεζηψηνο ζε φιε ηελ Γεξκαλία 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηνπο. Άιινπο ηνπο εθηέιεζαλ επη ηφπνπ ζηα ζπίηηα ηνπο ή 

ζηνλ δξφκν θαη άιινπο ηνπο ζπλέιαβαλ θαη ηνπο νδήγεζαλ ζε ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο. Απν εθεί θαη πέξα ηα απνζπάζκαηα άξρηζαλ λα εθηεινχλ 

αζηακάηεηα ρσξίο έιενο θαη ρσξίο θπζηθά λα έρεη πξνεγεζεί θακία δίθε. Ζ Νχρηα 

ησλ Μεγάισλ Μαραηξηψλ δηήξθεζε νπζηαζηηθά δχν κεξφλπρηα θαη ε ζθαγή πήξε 

ηέηνηεο δηαζηάζεηο πνπ νη αμησκαηηθνί ησλ SS αλαγθάδνληαλ λα αιιάδνπλ ηαθηηθά 

ηνπο ζηξαηηψηεο ησλ εθηειεζηηθψλ απνζπαζκάησλ θαζψο πνιινί απν απηνχο 

θαηέξξεαλ απφ λεπξηθφ θινληζκφ. Οιε ε εγεζία ησλ S.A εμνληψζεθε θαη καδί 

δνινθνλήζεθαλ ν πξψελ πξφεδξνο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Βαπαξίαο θνλ 

Καξ,  ν ζηξαηεγφο θνλ ιάηρεξ (ν ηειεπηαίνο θαγθειάξηνο πξίλ ηνλ Υίηιεξ), ν 

Γθξέγθνξ ηξάζζεξ, ν αξρεγφο ησλ θαζνιηθψλ ηνπ Βεξνιίλνπ Δξηρ Κιανπδελεξ, ν 

πάηεξ ηεκπιθι (απνζρεκαηηζκέλνο Ηεζνπίηεο θαη παιηφο ζπλεξγάηεο ηνπ Υίηιεξ ν 

νπνίνο ιέγεηαη φηη γλψξηδε γηα θάπνηα αλήζηθα γξάκκαηα πνπ είρε γξάςεη παιηά ν 

Αδφιθνο ζηελ αλεςηά ηνπ Γθέιη) αθφκα θαη θάπνηνη αζψνη πνιίηεο πνπ είραλ ηελ 

αηπρία λα έρνπλ ζπλσλπκία κε θάπνηνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο ιίζηεο. 

 

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ηεο Νχρηαο ησλ Μεγάισλ Μαραηξηψλ δελ ζα 

απνθαιπθζεί πνηέ θαζψο φιεο νη απνδείμεηο εμαθαλίζηεθαλ. ηηο 2 Ηνπιίνπ 1934 

κεηά ην ηέινο ηεο επηρείξεζεο, νη ππεξεζίεο αζθαιείαο ηεο ρψξαο έιαβαλ δηαηαγή λα 

θαηαζηξέςνπλ φια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 
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εκεξψλ. Ωζηφζν, ην έξγν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο πνπ μεθίλεζε κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν βνήζεζε ην ζάξξνο νξηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ παξά ηηο δηαηαγέο δηέζσζαλ 

νξηζκέλα αξρεία κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο. Ο Υίηιεξ ζε νκηιία ηνπ ζην Ράηρζηαγθ 

ζηηο 13 Ηνπιίνπ 1934 αλέθεξε 77 λεθξνχο. Σνλ επφκελν ρξφλν Γεξκαλνί 

απηνεμφξηζηνη ζην Παξίζη δεκνζίεπζαλ ηε «Λεπθή Βίβιν γηα ηηο εθηειέζεηο ηεο 30 

Ηνπλίνπ» φπνπ αλέθεξαλ 401 λεθξνχο. ηελ δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο ε εηζαγγειηθή 

αξρή αλέθεξε φηη νη λεθξνί ήηαλ 1.076. Σνλ αξηζκφ απηφ πïνζέηεζε θαη ν δεκφζηνο 

θαηήγνξνο θαηά ηε δίθε ησλ δήκησλ ηεο Νχρηαο ησλ Μεγάισλ Μαραηξηψλ πνπ έγηλε 

ζην Μφλαρν απφ ηηο 6 έσο ηηο 14 Μαΐνπ. Καζψο φκσο ε ηζηνξηθή έξεπλα πξνρσξάεη 

θαη λέα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη γηα ηε ζθαγή ν αξηζκφο παίξλεη αθφκα 

ηξνκαθηηθφηεξεο δηαζηάζεηο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 3.000 θαη 5.000. 

 

 

4.3 Γηώμεηο, πνγθξόκ θαη ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο 

 

 

Ζ Νχρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηψλ είρε ηεξάζηηα ζεκαζία θαζψο δελ ήηαλ έλα απιφ 

επεηζφδην ηξνκνθξαηίαο ησλ αληηπάισλ ηνπ λαδηζκνχ πνπ έιεμε αιιά θαζφξηζε ηελ 

εμέιημε ηεο Γεξκαλίαο ηα επφκελα 11 ρξφληα. Αθφκα θαη νη πιένλ αμηνζέβαζηνη 

ππνζηεξηρηέο ηνπ Υίηιεξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεξκαληθνχ ηξαηνχ, είραλ 

εγθξίλεη κηα κέζνδν γηα ηελ θαηάπλημε ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ νδήγεζε θαη’ επζείαλ 

ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ θαη ζηνπο απαγρνληζκνχο ησλ εγεηψλ ηνπ ζηξαηνχ φηαλ 

απνθάζηζαλ λα αληηζηαζνχλ. Ο Ρεκ θαη ηα SA ήηαλ κελ θαθνπνηνί κέζα ζε κηα 

πνιηηηζκέλνη ρψξα θαη θάπνηα ζηηγκή ζα ηηκσξνχληαλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Ζ 

πνιηηηθή ηνπο θαη νη ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο ηνπο φκσο έγηλαλ θαζεζηψο ζηε 

ρηηιεξηθή Γεξκαλία.  

 

Έλα άιια ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ Ναδηζηηθνχ θαζεζηψηνο 

απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπ είλαη ην «auto da fe».  Σν βξάδπ ηεο 10εο  Μαΐνπ ηνπ 

1933, ηα βηβιία ησλ κεγαιχηεξσλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο γεξκαλφθσλεο δηαλφεζεο 

θαηαθαίγνληαλ ζε νιφθιεξε ηε Γεξκαλία, θαζψο, ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ άλνδν ηνπ 

Υίηιεξ ζηελ εμνπζία, νη λαδί επηρεηξνχζαλ ηνλ "πλεπκαηηθφ απνθεθαιηζκφ" ηεο 

ρψξαο. Ζ επηρείξεζε ζεσξήζεθε ζπλέρεηα ηεο εκέξαο κπντθνηάδ ησλ εβξατθψλ 

θαηαζηεκάησλ ηελ 1ε Απξηιίνπ 1933. Σν θάςηκν ησλ βηβιίσλ νξγαλψζεθε απφ ην 

λαδηζηηθφ θαζεζηψο πνπ ήζειε λα «θαζαξίζεη» ηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο απφ ηελ «αληεζληθή» ηδενινγία. 20.000 βηβιία ζπγγξαθέσλ, φπσο νη 
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ίγθκνπλη Φξφηλη, Υάηλξηρ Μαλ, Κνπξη Σνπρφιζθη, Καξι Κάνπηζθη, Μπέξηνιη 

Μπξερη, Δξηρ Κέζηλεξ, Καξι θνλ Οζηέηζθη, Δξηρ Μαξία Ρεκάξθ, Φξαληο Βέξθει, 

Αξλνιλη Σζβάηρ θαη ηέθαλ Σζβάηρ παξαδφζεθαλ ζηελ ππξά. Ζ ίδηα εηθφλα 

επαλαιήθζεθε θαη ζε άιιεο γεξκαληθέο πφιεηο, θπξίσο ζε πφιεηο κε παλεπηζηήκηα. 

Δθεί νη θνηηεηέο είραλ «θαζαξίζεη» απφ θαηξφ ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο απφ βηβιία 

ζπγγξαθέσλ θαη δεκνζηνγξάθσλ κε «ερζξηθή» πξνο ην εζληθνζνζηαιηζηηθφ 

θαζεζηψο ηδενινγία. Αλάκεζά ηνπο εηξεληζηέο, ζνζηαιηζηέο θαη εβξαίνη ζπγγξαθείο. 

 

Οη εξγαδφκελνη ζηηο βηβιηνζήθεο, νη θαζεγεηέο αιιά θαη ν θνηηεηηθφο θφζκνο δελ 

αληέδξαζαλ, αθφκε θη αλ δελ ζπκκεηείραλ ελεξγά, ζε απηφ πνπ ν μέλνο ηχπνο 

νλφκαζε «Οινθαχησκα ησλ Βηβιίσλ». Οη αληηδξάζεηο φκσο ζην εμσηεξηθφ ήηαλ 

έληνλεο. Ο ζπγγξαθέαο Υάηλξηρ Υάηλε, βηβιία ηνπ νπνίνπ θάεθαλ, έγξαθε αξγφηεξα 

θάηη πνπ απνδείρζεθε πξνθεηηθφ: «πνπ θαίλε βηβιία, ζην ηέινο ζα θάςνπλ θαη 

αλζξψπνπο». Οη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο δελ κπνξνχζαλ λα κείλνπλ άιιν ζηε 

ρψξα θαη έηζη άξρηζε ε έμνδνο. Ο Σφκαο Μαλ, ν Έξηρ Μαξία Ρεκάξθ θαη ν Λίνλ 

Φντρηβάλθεξ εγθαηέιεηςαλ ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη ζηηο ρψξεο ηεο λέαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο άξρηζαλ λα πνιεκνχλ ηνπο εζληθνζνζηαιηζηέο. Απφ ην 1940 ν 

Σφκαο Μαλ, θάηνρνο ηνπ βξαβείνπ Νφκπει, θαηήγγεηιε ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο απφ ην 

BBC. Ο ζπγγξαθέαο Έξηρ Κέζηλεξ επέιεμε λα παξακείλεη ζηε Γεξκαλία, μεθηλψληαο 

κία πεξηπέηεηα εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη παζεηηθήο αληίζηαζεο. Άιινη ζα 

νδεγεζνχλ ζε πηφ αθξαίεο πξάμεηο, φπσο ν ηέθαλ Σζβάηρ, ν νπνίνο απηνθηφλεζε ην 

1942 ζηε Βξαδηιία φπνπ είρε απηνεμνξηζζεί. Ζ πιεηνςεθία φκσο ησλ Γεξκαλψλ 

αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο, θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ απνδέρζεθε ζησπειά ρσξίο 

θακηά αληίδξαζε ηελ ππξά ησλ βηβιίσλ θαη νξηζκέλνη κάιηζηα ηελ επηδνθίκαζαλ. Ζ 

εμάπισζε φκσο ηεο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ ζα ζηακαηνχζε εθεί. 

 

Σε λχρηα ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 1938 μέζπαζαλ βίαηα επεηζφδηα ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ 

ζε φιν ην Ράηρ. Απηά ηα επεηζφδηα θάλεθαλ λα είλαη απζφξκεηεο πξάμεηο βίαο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ νξγή ησλ Γεξκαλψλ γηα ηε δνινθνλία ελφο Γεξκαλνχ 

αμησκαηνχρνπ ζην Παξίζη απφ έλαλ Δβξαίν έθεβν. Ζ δνινθνλία ηνπ γεξκαλνχ 

δηπισκάηε, ν νπνίνο θαηά ηξαγηθή εηξσλεία παξαθνινπζείην απφ ηε Γθεζηάπν σο 

πνιηηηθά αλαμηφπηζηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηθαηνινγία από τον Γεξκαλφ Τπνπξγφ 

Πξνπαγάλδαο Γηφδεθ Γθέκπειο γηα λα εμαπνιχζεη ην πξψην καδηθφ πνγθξφκ ηνπ 

λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαηά ησλ Δβξαίσλ. Μέζα ζε δχν εκέξεο ππξπνιήζεθαλ 

πάλσ απφ 250 ζπλαγσγέο, θαηαζηξάθεθαλ θαη ιεειαηήζεθαλ πάλσ απφ 7.000 

εβξατθέο επηρεηξήζεηο, ζθνηψζεθαλ δεθάδεο Δβξαίνη, ιεειαηήζεθαλ εβξατθά 

θνηκεηήξηα, ζρνιεία θαη ζπίηηα, ελψ ε αζηπλνκία θαη ην ππξνζβεζηηθφ ζψκα 
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παξαθνινπζνχζαλ ηα δξψκελα παξακέλνληαο ακέηνρνη ζεαηέο. Σα πνγθξφκ έγηλαλ 

γλσζηά σο «Kristallnacht», δειαδή ε «Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ» εμαηηίαο ησλ 

ζπαζκέλσλ γπαιηψλ απφ ηηο βηηξίλεο πνπ γέκηδαλ ηνπο δξφκνπο. Έθηνηε, έγηλε 

επξχηεξα γλσζηή ζηνλ δπηηθφ θφζκν ε ιέμε πνγθξφκ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην 

ξήκα ηεο Ρσζηθήο «громить» πνπ ζεκαίλεη «πξνθαιψ φιεζξν, ζπληξίβσ». Ηζηνξηθά, 

ν φξνο δειψλεη ηηο βίαηεο επηζέζεηο ησλ ληφπησλ κε-εβξατθψλ πιεζπζκψλ θαηά ηνπ 

εβξατθνχ πιπζεζκνχ ζηε Ρσζηθή Απηνθξαηνξία θαη ζε άιιεο ρψξεο, φκσο ζηελ 

ζπλείδεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηηο δηψμεηο θαη ην Οινθαχησκα 

ησλ Δβξαίσλ απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο ηεο Γεξκαλίαο.  

 

Ζ ελνξρεζηξσκέλε, παλεζληθή εθζηξαηεία ζπιινγηθήο βίαο ηεο Νχρηαο ησλ 

Κξπζηάιισλ ζηηο 9 θαη 10 Ννεκβξίνπ 1938, ήηαλ ην απνθνξχθσκα κηαο κεγαιχηεξεο 

πεξηφδνπ κεκνλσκέλσλ πεξηζηαηηθψλ βίαο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ. Απηά ηα βίαηα 

επεηζφδηα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο είραλ μεθηλήζεη κε ηηο εμεγέξζεηο ζηε Βηέλλε κεηά ην 

Anschluss (ηε ιεγνκέλε «Έλσζε») ηεο Απζηξίαο ην Μάξηην. Δπίζεο, ηα ζπαζκσδηθά 

πνγθξφκ πνπ εθδειψζεθαλ ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο, 

νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο λφκνπ ζηηο 7 Απξηιίνπ 1933, ν νπνίνο επέβαιε ηελ 

απφιπζε Δβξαίσλ θαη θνκκνπληζηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Σέηνηα πεξηζηαηηθά 

βίαο ζπρλά ζπλνδεχνληαλ απφ ιεειαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ππξπνιήζεηο 

ζπλαγσγψλ, θαηαζηξνθή ζπηηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθαλ ζε Δβξαίνπο,αιιά 

θαη κεκνλσκέλεο επηζέζεηο ελαληίνλ αηφκσλ. Ζ Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ φκσο ήηαλ 

αλακθηζβήηεηα ην κεγαιχηεξν, ην πην θαηαζηξνθηθφ θαη ην πην θαιά νξγαλσκέλν 

απφ φια απηά ηα «πνγθξφκ».    

 

Μεηά ηε Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ, δελ επηηξάπεθε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθαλ ζε 

Δβξαίνπο λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ παξά κφλν ππφ κε-εβξατθή δηεχζπλζε. ηνπο 

Δβξαίνπο επηβιήζεθε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο, γεγνλφο πνπ πεξηφξηζε ηηο ψξεο 

θαηά ηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη εθηφο ζπηηηνχ. Ζ δσή έγηλε αθφκε πην 

δχζθνιε θαη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο Δβξαίνπο εθήβνπο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία. 

Δλψ ήδε δελ ηνπο επηηξεπφηαλ ε είζνδνο ζε κνπζεία, δεκφζηεο παηδηθέο ραξέο θαη ζε 

πηζίλεο, πιένλ εθδηψρηεθαλ θαη απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία. Οη λεαξνί Δβξαίνη, φπσο 

θαη νη γνλείο ηνπο, δνχζαλ ππφ θαζεζηψο απφιπηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηε 

Γεξκαλία. 30.000 Γεξκαλνεβξαίνη άλδξεο ζπλειήθζεζαλ επεηδή είραλ δηαπξάμεη ην 

«έγθιεκα» λα είλαη Δβξαίνη. Σνπο έζηεηιαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, φπνπ 

εθαηνληάδεο έραζαλ ηε δσή ηνπο. Δπίζεο νξηζκέλνη Δβξαίνη άλδξεο ζπλειήθζεζαλ 

θαη θπιαθίζηεθαλ ζε ηνπηθέο θπιαθέο. Φηάλνληαο ζε απφγλσζε, πνιινί ελήιηθεο 

Δβξαίνη απηνθηφλεζαλ. Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο θαηέβαιαλ απεγλσζκέλεο 
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πξνζπάζεηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα, θάηη πνπ ήηαλ θαη ν αξρηθφο ζθνπφο ηνπ 

θχκαηνο βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο.  

 

Απφ ην 1933 έσο ην 1945, ε λαδηζηηθή Γεξκαλία δεκηνχξγεζε πεξίπνπ 20.000 

ζηξαηφπεδα γηα ηνλ εγθιεηζκφ ησλ πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ ζπκάησλ ηεο. Σα 

ζηξαηφπεδα απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο: άιια ήηαλ ζηξαηφπεδα 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θάπνηα απνηεινχζαλ πξνζσξηλά θέληξα πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ σο ελδηάκεζνη ζηαζκνί θαη άιια ήηαλ θέληξα εμφλησζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο ή απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηηο καδηθέο δνινθνλίεο. Απφ ηελ 

άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία ην 1933, ην Ναδηζηηθφ θαζεζηψο θξφληηζε ακέζσο λα 

δεκηνπξγήζεη θπιαθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ εμφλησζε ησλ «ερζξψλ ηνπ 

θξάηνπο». Σε γεληθή επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο αλέιαβαλ ηα SS, ην 1934. ηα πεξηζζφηεξα ζηξαηφπεδα, νη 

θξαηνχκελνη ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα θνξνχλ θφξκεο κε ρξσκαηηζηά ζήκαηα αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο: θφθθηλα ηξίγσλα γηα ηνπο θνκκνπληζηέο θαη άιινπο 

πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, πξάζηλα ηξίγσλα γηα ηνπο θνηλνχο εγθιεκαηίεο, ξνδ γηα 

ηνπο νκνθπιφθηινπο άλδξεο, κσβ γηα ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, καχξν γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο θαη θίηξηλν γηα ηνπο Δβξαίνπο.  

 

Μεηά ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ Πνισλία ην επηέκβξην ηνπ 1939, νη Ναδί 

εγθαηέζηεζαλ ζηξαηφπεδα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο φπνπ ρηιηάδεο αηρκάισηνη 

πέζαλαλ απφ ηελ εμάληιεζε, ηελ πείλα θαη ηελ έθζεζε ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην ζχζηεκα ησλ λαδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο δηεπξχλζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Πνιιά απφ ηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο,  έγηλαλ ηφπνη ηξνκαθηηθψλ ηαηξηθψλ πεηξακάησλ πάλσ ζηνπο 

αλζξψπνπο: πεηξάκαηα επγνληθήο, ζηείξσζεο, θαηάςπμεο θξαηνπκέλσλ (ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο πνπ ην θαηλφκελν απηφ κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηνπο 

πηιφηνπο ζε πεξίπησζε θαηάξξηςεο ηνπ αεξνζθάθνπο ηνπο), δνθηκέο πεηξακαηηθψλ 

νπζηψλ θαη ζαλαηεθφξσλ θαξκάθσλ. Μεηά ηελ εηζβνιή ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1941, tα Einsatzgruppen (θηλεηέο νκάδεο 

εμφλησζεο) θαη, αξγφηεξα, επηζηξαηεπκέλα ηάγκαηα αμησκαηνχρσλ ηεο Αζηπλνκίαο 

Σάμεο, θηλήζεθαλ πίζσ απφ ηηο γεξκαληθέο γξακκέο θαη δηεμήγαγαλ καδηθέο θαη βίαηεο 

επηζέζεηο θαηά ησλ Δβξαίσλ, Ρνκά, θαη ζηειερψλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Σα Γεξκαληθά SS θαη κνλάδεο ηεο αζηπλνκίαο, κε ηε 

βνήζεηα κνλάδσλ ηεο Βέξκαρη θαη ησλ Waffen SS, δνινθφλεζαλ πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξην Δβξαίνπο άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά, θαζψο θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

άιια άηνκα. Πιένλ, νη Ναδί αχμεζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηνπέδσλ αηρκαιψησλ 
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πνιέκνπ. Οξηζκέλα απφ ηα λέα ζηξαηφπεδα δεκηνπξγήζεθαλ ζε ήδε ππάξρνληα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο (φπσο ην Άνπζβηηο) ζηελ θαηερφκελε Πνισλία. Σν 

ζηξαηφπεδν ηνπ Λνχκπιηλ, ην νπνίν αξγφηεξα έγηλε γλσζηφ σο Ματληάλεθ, ηδξχζεθε 

ην θζηλφπσξν ηνπ 1941 γηα ηε θχιαμε αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξάπεθε ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ην 1943. Υηιηάδεο νβηεηηθνί ζηξαηηψηεο 

ζθνηψζεθαλ εθεί, κε ζθαίξεο ή δειεηεξηψδε αέξηα. 

 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηεο «Σειηθήο Λχζεο» (ε γελνθηνλία ή καδηθή 

εμνιφζξεπζε ησλ Δβξαίσλ), νη Ναδί δεκηνχξγεζαλ θέληξα εμφλησζεο ζηελ Πνισλία, 

ηε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν εβξατθφ πιεζπζκφ. Σα θέληξα εμφλησζεο είραλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή καδηθψλ δνινθνληψλ. Σν Κέικλν, ην πξψην 

θέληξν εμφλησζεο, άλνημε ην Γεθέκβξην ηνπ 1941. Δβξαίνη θαη Σζηγγάλνη εθηεινχληαλ 

ζε θνξηεγά-ζαιάκνπο αεξίσλ. Σν 1942 νη Ναδί άλνημαλ ηα θέληξα εμφλησζεο 

Μπέιδεθ, φκπηκπνξ θαη Σξεκπιίλθα γηα ηε ζπζηεκαηηθή εμνιφζξεπζε ησλ Δβξαίσλ 

ηεο πεξηνρήο Generalgouvernement (ηα εδάθε ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηερφκελεο 

Πνισλίαο). Καηαζθεπάζηεθαλ ζάιακνη αεξίσλ (δσκάηηα πνπ γέκηδαλ κε 

δειεηεξηψδε αέξηα γηα ηε δνινθνλία ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαλ κέζα) γηα λα 

απμήζνπλ ηε δνινθνληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα πεξηνξίζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηελ άκεζε, πξνζσπηθή εκπινθή ησλ δξαζηψλ. ην ζχκπιεγκα 

ζηξαηνπέδσλ ηνπ Άνπζβηηο, ην θέληξν εμφλησζεο Μπίξθελανπ δηέζεηε ηέζζεξηο 

ζαιάκνπο αεξίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθηνπηζκψλ πξνο ην ζηξαηφπεδν, έσο θαη 

6.000 Δβξαίνη δνινθνλνχληαλ κε αέξηα εθεί θάζε εκέξα. 

 

Οη Δβξαίνη ζηηο θαηερφκελεο απφ ηνπο Ναδί ρψξεο ζπρλά κεηαθέξνληαλ πξψηα ζε 

πξνζσξηλά ζηξαηφπεδα φπσο ην Βέζηεξκπνθ ζηελ Οιιαλδία ή ην Νηξαλζί ζηε 

Γαιιία θαζ’ νδφλ πξνο ηα θέληξα εμφλησζεο ηεο θαηερφκελεο Πνισλίαο. Σα 

πξνζσξηλά ζηξαηφπεδα απνηεινχζαλ ζπλήζσο ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ πξηλ απφ ηε 

κεηαθνξά ζε έλα θέληξν εμφλησζεο. Δθαηνκκχξηα άηνκα θπιαθίζηεθαλ θαη 

θαθνπνηήζεθαλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο Ναδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ. Τπφ ηελ επίβιεςε 

ησλ SS, νη Γεξκαλνί θαη νη ζπλεξγνί ηνπο δνινθφλεζαλ πεξηζζφηεξα απφ ηξία 

εθαηνκκχξηα Δβξαίνπο κφλν ζηα θέληξα εμφλησζεο. Έλα ειάρηζην πνζνζηφ φζσλ 

θπιαθίζηεθαλ ζηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ. Ζ 

ζπζηεκαηηθή, πξνγξακκαηηθή, θαη θξαηηθή πνιηηηθή πξαθηηθή δηψμεσλ θαη εμφλησζεο 

ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ έκεηλε γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο Οινθαχησκα. Ζ ιέμε ηεο Αγγιηθήο 

«Holocaust» πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «νινθαχησκα» θαη ζεκαίλεη 

θπξηνιεθηηθά "πιήξσο θακκέλε πξνζθνξά ζπζίαο" ζε ζεφ. 
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Οη Δβξαίνη φκσο, δελ ήηαλ ε κφλε απφ ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ππέζηεζαλ 

δησγκνχο γηα θπιεηηθνχο ιφγνπο ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη ζηελ ειεγρφκελε απφ ηε 

Γεξκαλία Δπξψπε. Οη Νφκνη ηεο Νπξεκβέξγεο ηνπ 1935 (νη νπνίνη θαζφξηδαλ ηνπο 

Δβξαίνπο σο θπιή βάζεη αίκαηνο) αξγφηεξα εθαξκφζηεθαλ θαη ζηνπο Ρνκά. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαδνζηαθέο πξνθαηαιήςεηο ηεο γεξκαληθήο θνηλσλίαο, νη 

Ναδί φξηδαλ ηνπο Ρνκά σο επηξξεπείο ιφγσ θπιεηηθήο θαηαγσγήο ζηελ "νθλεξία" θαη 

ηελ "αληηθνηλσληθφηεηα" κε θιεξνλνκηθή ηάζε ζηηο κηθξναπαηεσληέο. Μεηαμχ ησλ 

πξψησλ πνπ ζαλαηψζεθαλ ζηα θνξηεγά-ζαιάκνπο αεξίσλ ζην θέληξν εμφλησζεο 

Κέικλν ζηελ θαηερφκελε απφ ηε Γεξκαλία Πνισλία ζηηο αξρέο ηνπ 1942, ήηαλ Ρνκά 

πνπ είραλ εθηνπηζηεί απφ ην «Μεγάιν Γεξκαληθφ Ράηρ» ζην γθέην ηεο Λνληδ. Σα SS 

θαη νη αζηπλνκηθέο αξρέο εθηφπηζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 20.000 Ρνκά ζην 

ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο Άνπζβηηο-Μπίξθελανπ, ζην νπνίν νη αξρέο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ ηνπο ζαλάησζαλ ζρεδφλ φινπο ζηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ. ηα 

θαηερφκελα απφ ηε Γεξκαλία ηκήκαηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, αμησκαηηθνί ηνπ 

ζηξαηνχ, ησλ SS θαη ηεο αζηπλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο εθηέιεζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο 

ληφπηνπο Ρνκά, ζπρλά κε ηε ραιθεπκέλε αηηηνινγία φηη νη Ρνκά επηδίδνληαλ ζε 

θαηαζθνπία ππέξ ησλ ζνβηεηηθψλ αξρψλ. 

  

Ο θαηάινγνο ησλ ζπκάησλ πνπ νδεγήζεθαλ ζηελ εμφλησζε γηα θπιεηηθνχο ιφγνπο 

δελ ζηακαηνχζε εθεί. Έρνληαο θαη ηε ζπλεξγαζία πξφζπκσλ ππνζηεξηθηψλ ζηηο 

θνηλφηεηεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο, νη Ναδί ζεσξνχζαλ ηα έγθιεηζηα ζε ηδξχκαηα άηνκα κε 

αλαπεξία εθ γελεηήο σο απεηιή γηα ηελ γεξκαληθή θπιή. Ζ εγεζία ησλ Ναδί ήηαλ 

απνθαζηζκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πφιεκν σο επθαηξία γηα ηελ εμφλησζε αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο πνπ δνχζαλ ζε ηδξχκαηα, αιιά δελ ζεσξνχληαλ ηθαλά πξνο εξγαζία. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ςεθίζηεθαλ λφκνη πνπ απαηηνχζαλ ηελ απνγξαθή αηφκσλ 

πνπ ζεσξνχληαλ «άρξεζηα παξάζηηα» ζε ηδξχκαηα ζε φιε ηε γεξκαληθή επηθξάηεηα. 

Μεηά απφ ηνπο λφκνπο απηνχο, αμησκαηνχρνη ηεο πξνζσπηθήο θαγθειαξίαο ηνπ 

Υίηιεξ –ζε ζπλεξγαζία κε αμησκαηνχρνπο ηνπ γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο 

γεξκαληθήο Δγθιεκαηνινγηθήο Αζηπλνκίαο- θαηέζηξσζαλ ηα ζρέδηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηξεηο επηρεηξήζεηο εμφλησζεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο πεξηγξάθνληαλ 

κε ηνλ γεληθφ φξν «Δπζαλαζία». Καη νη ηξεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ: 1) πεξίπνπ 5.000 έγθιεηζηα κηθξά παηδηά κε αλαπεξίεο 

δνινθνλήζεθαλ ζε ηδξχκαηα ζε Γεξκαλία θαη Απζηξία  2) ζηελ «Δπηρείξεζε Σ4» 

(απφ ηε δηεχζπλζε ηεο Καγθειαξίαο ηνπ Υίηιεξ ζηνλ αξηζκφ 4 ηεο νδνχ 

Σηεξγθαξηελζηξάζε ζην Βεξνιίλν), πεξίπνπ 70.000 έγθιεηζηνη ελήιηθεο 

δνινθνλήζεθαλ ζε έμη θέληξα εμφλησζεο θαη ρηιηάδεο θξαηνχκελνη πνπ δελ ήηαλ 
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πιένλ ηθαλνί πξνο εξγαζία ζθνηψζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο  3) πεξίπνπ 

110.000 άιινη έγθιεηζηνη ελήιηθεο κε αλαπεξίεο δνινθνλήζεθαλ ζε ηδξχκαηα ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ηνπ «Μεγάινπ Γεξκαληθνχ Ράηρ». Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζπκάησλ ηεο «Δπηρείξεζεο Σ4» δνινθνλήζεθαλ ζε ζαιάκνπο αεξίσλ. Σα ππφινηπα 

ζχκαηα πέζαλαλ απφ ππνζηηηζκφ, ζθφπηκε παξακέιεζε ρνξήγεζεο ζεξαπεπηηθήο 

αγσγήο, δειεηεξίαζε θαη ζαλαηεθφξν έλεζε. 

 

Σν λαδηζηηθφ θαζεζηψο θαηαδίσμε επίζεο θαη ηνπο νκνθπιφθηινπο άληξεο, ησλ 

νπνίσλ ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείην εκπφδην γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

γεξκαληθνχ έζλνπο θαη ζηνηρείν δηαθζνξάο θαη αλεζηθφηεηαο γηα ηε γεξκαληθή 

θνηλσλία. Αζθήζεθε δίσμε ζε δεθάδεο ρηιηάδεο νκνθπιφθηινπο γηα ζεσξνχκελεο 

νκνθπινθηιηθέο πξάμεηο ή ζπκπεξηθνξέο. Πεξίπνπ 50.000 άλδξεο εμέηηζαλ πνηλέο 

θπιάθηζεο έρνληαο θαηαδηθαζηεί σο νκνθπιφθηινη, ελψ άγλσζηνο αξηζκφο θιείζηεθε 

ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Άιινη επλνπρίζηεθαλ κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή θαη’ 

εμαλαγθαζκφ. Δθηηκήζεηο βαζηζκέλεο ζε απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη 5.000 

σο 15.000 άλδξεο θπιαθίζηεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, φπνπ πνιινί εμ 

απηψλ δνινθνλήζεθαλ ή πέζαλαλ απφ ηελ πείλα, ηνπο μπινδαξκνχο θαη ηελ 

εμάληιεζε. ηε ξαηζηζηηθή πξαθηηθή ηεο επγνληθήο, νη γπλαίθεο αμηνινγνχληαλ θπξίσο 

απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ή κε λα θάλνπλ παηδηά. Σν λαδηζηηθφ θαζεζηψο ζεσξνχζε φηη 

νη νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο ήηαλ ζε ζέζε λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαπαξαγσγήο 

γη’ απηφ θαη δελ δηψρζεθαλ ηφζν ζπζηεκαηηθά φζν νη άλδξεο νκνθπιφθηινη. Παξ’ φι’ 

αχηα νη ελψζεηο ηνπο θαη ηα ζεκεία ζπλαλαζηξνθψλ ηνπο έθιεηζαλ. 

 

Πέξαλ ησλ ζπκάησλ πνπ ζηνρνπνηήζεθαλ γηα θπιεηηθνχο ιφγνπο, νη Γεξκαλνί φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαηαδίσμαλ, θπιάθηζαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη 

ζθφησζαλ πξαγκαηηθνχο θαη ππνηηζέκελνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο ηνπ λαδηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο εληφο ηεο Γεξκαλίαο φπσο νη θνκκνπληζηέο, νη ζνζηαιηζηέο, νη 

ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη νη εγέηεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ. ε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαζνιηθνί θαη ινπζεξαλνί θιεξηθνί θαζψο νη λαδηζηέο 

πεξηθξνλνχζαλ ην Υξηζηηαληζκφ γηα ηηο ηνπδατθέο ηνπ ξίδεο θαη ηε ξηδηθή αληίζεζε ηεο 

Υξηζηηαληθήο Γηδαζθαιίαο πξνο ηε λαδηζηηθή ηδενινγία θαη αληίιεςε ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Ο Υίηιεξ, γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο, θξφληηζε λα ζπγθαιχςεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη 

ππέγξαςε «θνλθνξδάην» κε ην Βαηηθαλφ ην 1934. κσο, ζηαδηαθά κέρξη ην 1939, ηα 

ηδησηηθά ρξηζηηαληθά θαη ηα εθθιεζηαζηηθά ζρνιεία είραλ θιείζεη θαη ε πξφζβαζε ησλ 

θιεξηθψλ ζηα ζρνιεία εκπνδίζζεθε. Ζ ρηηιεξηθή λενιαία επηδίδνληαλ ζπρλά ζε 

αληηρξηζηηαληθνχο βαλδαιηζκνχο κε βεβειψζεηο εθθιεζηψλ θαη θαηαζηξνθέο 
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αγαικάησλ αγίσλ θαη πξνζθπλεκάησλ ελψ ρηιηάδεο ηεξέσλ ζπλειήθζεζαλ, κε 

θαηεγνξίεο πεξί αλεζηθφηεηνο ή ιαζξεκπνξίνπ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 

Σν λαδηζηηθφ θαζεζηψο ζηξάθεθε ελαληίνλ θαη ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά νη νπνίνη 

αξλνχληαλ λα νξθηζηνχλ ή λα ππεξεηήζνπλ ζηξαηησηηθή ζεηεία. Πεξίπνπ 3.000 

Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά θπιαθίζηεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. ρεδφλ ην έλα 

ηξίην εμ απηψλ πέζαλε ζε απηά. Άιινη 250 εθηειέζηεθαλ κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπο απφ 

ζηξαηνδηθείν. Σέινο, αμησκαηνχρνη ηνπ ηνκέα ηεο Γίσμεο Δγθιήκαηνο ηεο γεξκαληθήο 

Αζηπλνκίαο ζπλέιαβαλ θαη θπιάθηζαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο δεθάδεο 

ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο αληηθνηλσληθνί, θαζψο θαη 

πξαγκαηηθνί ή ζεσξνχκελνη θαηά ζπξξνή εγθιεκαηίεο, θη αο κελ είραλ δηαπξάμεη λέν 

έγθιεκα ή παξάβαζε. Υηιηάδεο «αληηθνηλσληθνί» θαη «εγθιεκαηίεο» θξαηνχκελνη 

δνινθνλήζεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

 

Σα εθαηνκχξηα ησλ ζπκάησλ ηνπ Ναδηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηάζεθαλ αθνξκή γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο λένπ φξνπ, ηεο «γελνθηνλίαο». Ζδε απφ ην 1933, ζε έλα δηεζλέο 

ζπλέδξην, ν Ακεξηθαλφο λνκηθφο Ραθαέι Λέκθηλ είρε πξνηείλεη ηε ζέζπηζε δηεζλνχο 

ζπλζήθεο πνπ ζα πξνέβιεπε ηελ ηηκσξία θάζε είδνπο επηζέζεσλ εηο βάξνο εζληθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ. Σν 1944, ζην βηβιίν ηνπ «Ζ δηνίθεζε ηνπ 

Αμνλα ζηελ θαηερφκελε Δπξψπε», ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ λενινγηζκφ 

«genocide» ζέισληαο λα απνδψζεη ελλνηνινγηθά ηελ ηζηνξηθή κνλαδηθφηεηα ηεο 

λαδηζηηθήο πνιηηηθήο ησλ ζπζηεκαηηθψλ δνινθνληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αθαληζκνχ ησλ Δβξαίσλ ηεο Δπξψπεο. Ζ ιέμε «genocide» ζπλδπάδεη ηα ζπλζεηηθά 

geno-, απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «γέλνο», θαη -cide, απφ ηε ιαηηληθή ιέμε γηα ηε 

δνινθνλία. Σν επφκελν έηνο ην Γηεζλέο ηξαηνδηθείν πνπ ζπγθιήζεθε ζηε 

Νπξεκβέξγε ηεο Γεξκαλίαο απήγγεηιε θαηεγνξίεο ελάληηα ζε αλψηαηα ζηειέρε ησλ 

Ναδί. Ζ ιέμε «γελνθηνλία», φπσο θαη ν επίζεο θνκβηθφο φξνο «εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο», πεξηιακβαλφηαλ ζην θαηεγνξεηήξην αιιά σο πεξηγξαθηθφο θαη φρη 

σο λνκηθφο φξνο.  

 

Αθνινχζεζαλ δπκψζεηο ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΟΖΔ θαη, ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1948, ζεζπίζηεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ε «πλζήθε γηα ηελ Πξφιεςε 

θαη ηελ Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο», ε νπνία απνηειείηαη απφ 19 

άξζξα. Ζ ζπλζήθε δηαθεξχηηεη φηη «ε γελνθηνλία, ζπληεινπκέλε είηε ελ θαηξψ εηξήλεο 

είηε ελ θαηξψ πνιέκνπ, ηπγράλεη έγθιεκα δηεζλνχο δηθαίνπ» θαη νη ζπκβαιιφκελνη 

«αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζηλ λα πξνιακβάλνπλ θαη λα ηηκσξνχλ ηνχην». ην 

άξζξν 2 δηλφηαλ ν νξηζκφο ηεο γελνθηνλίαο: «νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
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πξάμεηο νη νπνίεο δηαπξάηηνληαη κε ηελ πξφζεζε θαηαζηξνθήο, ελ φισ ή ελ κέξεη, 

κηαο εζληθήο, εζλνηηθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο σο ηέηνηαο α) 

αλζξσπνθηνλία κειψλ ηεο νκάδαο, β) πξφθιεζε βαξείαο ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο 

βιάβεο ζε κέιε ηεο νκάδαο, γ) κε πξφζεζε επηβνιήο επί ηεο νκάδαο ζπλζεθψλ 

δσήο ππνινγηζκέλσλ λα επηθέξνπλ ηε θπζηθή θαηαζηξνθή ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη, δ) 

επηβνιή κέηξσλ πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ παξεκπφδηζε ησλ γελλήζεσλ εληφο ηεο 

νκάδαο, ε) δηά ηεο βίαο κεηαθνξά παηδηψλ ηεο νκάδαο ζε άιιε νκάδα». 

Δπηπξνζζέησο, ε ζπλζήθε θαζηζηνχζε ζαθέο φηη φζνη ζπκκεηέρνπλ, εκκέζσο ή 

ακέζσο, ζε έλα ηέηνην έγθιεκα ηηκσξνχληαη «αλεμαηξέησο αλ έδξαζαλ κε 

ζπληαγκαηηθφηεηα, κε δεκφζηα εληνιή ή αηνκηθά». Μάιηζηα, «ηα άηνκα πνπ 

δηέπξαμαλ γελνθηνλία ζα ηηκσξνχληαη αλεμάξηεηα αλ είλαη κέιε θπβέξλεζεο, θξαηηθνί 

ιεηηνπξγνί ή ηδηψηεο», ελψ ζα δηθάδνληαη «ζηε ρψξα πνπ έρεη δηαπξαρζεί ην αδίθεκα 

ή ζε θάπνην δηεζλέο πνηληθφ δηθαζηήξην πνπ ζα γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο». 
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Κεθάιαην 5: πγθξηηηθή αλάιπζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο ηξνκνθξαηηθήο 

βίαο ηωλ παξαπάλω θηλεκάηωλ (ζύκαηα, θαηαζηξνθέο θηι.)  

 

 

Ο 20φο αηψλαο είλαη ν αηψλαο ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, δειαδή απνιπηαξρηθψλ 

θαζεζηψησλ θεληξηθά νξγαλσκέλσλ, φπνπ ην θξάηνο θαη ε πνιηηηθή ηείλνπλ λα 

απνξξνθήζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. Ο 

νινθιεξσηηζκφο πιένλ δηαζέηεη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία θαη ν ζχγρξνλνο θξαηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο, πνπ δελ είραλ απηαξρηθά 

θαζεζηψηα πξνεγνπκέλσλ επνρψλ. ’ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηιακβάλεηαη ε 

καδηθή πξνπαγάλδα, ε καδηθή θαηαπίεζε θαη ε καδηθή εμνιφζξεπζε. ’ απηφλ ηνλ 

ηξνκεξφ αηψλα, ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα δηέπξαμαλ καδηθά εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε θξαηηθή ηξνκνθξαηία πνπ 

εμαπέιπζαλ ήηαλ ζεσξεηηθά λνκηκνπνηεκέλε αθνχ εδξάδνληαλ ζηε ιατθή βνχιεζε 

πνπ έθεξε απηά ηα θηλήκαηα ζηελ εμνπζία θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα απφ λφκηκεο 

θξαηηθέο δνκέο πνπ ζηφρν είραλ ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 

Ζ θνκκνπληζηηθή εμνπζία έρεη λσξίο εμαξρήο ραξαθηεξηζηεί απφ ηε καδηθή 

παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γηα λα επηηχρνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εμνπζία, ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα πήγαλ πην πέξα απφ ηηο αηνκηθέο δνινθνλίεο 

θαη ηηο ηνπηθέο ζθαγέο θαη ελζσκάησζαλ ηξνκνθξαηηθέο πξαθηηθέο ζην ζχζηεκα 

εμνπζίαο. Δίλαη αιήζεηα πσο αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο, θαη κεηά απφ δεθάδεο ρξφληα ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε θαη ηελ Κίλα, ν ηξφκνο έραζε ιίγν απφ ηελ αξρηθή ηνπ ηζρχ. Ωζηφζν ε 

«αλάκλεζε ηνπ ηξφκνπ» έπαημε έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο θνηλσλίεο, ε ελδερφκελε 

απεηιή ππνθαηέζηεζε ηηο πξαγκαηηθέο σκφηεηεο. Αθφκα, αλ εκθαληδφηαλ αλάγθε, ηα 

θαζεζηψηα θαηέθπγαλ ζηνλ ηξφκν φπσο θαίλεηαη απφ ηελ Σζερνζινβαθία ην 1968, 

ηελ Πνισλία ην 1971, 1976 θαη 1981 ή ηελ Κίλα ην 1989. Απηφο ν θαλφλαο ηζρχεη γηα 

φια ηα ηζηνξηθά θαη ηξέρνληα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα αλεμάξηεηα ρψξαο. 

 

χκθσλα κε πξνζεθηηθνχο ππνινγηζκνχο (αθξηβή ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα) ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζθνηψζεθαλ απφ ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, 

θαηαλεκεκέλα θαηά ρψξεο ή πεξηνρέο κπνξεί λα δνζεί σο εμήο: 
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1. νβηεηηθή Έλσζε: 20 εθαηνκκχξηα ζχκαηα 

2. Κίλα: 65 εθαηνκκχξηα 

3. Βηεηλάκ: 1 εθαηνκκχξην 

4. Βφξεηνο Κνξέα: 2 εθαηνκκχξηα 

5. Κακπφηδε: 2 εθαηνκκχξηα 

6. Αλαηνιηθή Δπξψπε: 1 εθαηνκκχξην 

7. Λαηηληθή Ακεξηθή: 150.000 

8. Αθξηθή: 1,7 εθαηνκκχξηα 

9. Αθγαληζηάλ 1,5 εθαηνκκχξηα 

 

Σν ζχλνιν πιεζηάδεη ηα 100 εθαηνκκχξηα λεθξνχο. ’ απηφ ην ζεκείν ν Βιαληίκηξ 

Μπνπθφβζθη εχζηνρα παξαηεξεί φηη ηα ζχκαηα ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ήηαλ ζπλνιηθά 

5.000 ζε δηάζηεκα 300 εηψλ, ελψ ν ηάιηλ κε κηα κνλνγξαθή έζηεηιε ζην 

απφζπαζκα 6.600 άηνκα. 

 

Απηνί νη αξηζκνί πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ: αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εθηειέζεηο, ζαλάηνπο ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, ζχκαηα πείλαο θαη εθηνπίζεσλ. 

Απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ζπκάησλ, ε ιίζηα ησλ πην ζεκαληηθψλ θνκκνπληζηηθψλ 

εγθιεκάησλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:  

 

1. Αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθηειέζεηο αλζξψπσλ πνπ ζεσξνχληαλ πνιηηηθνί 

αληίπαινη, ρσξίο ή κε απζαίξεηεο δίθεο, αηκαηεξέο θαηαζηνιέο δηαδειψζεσλ 

θαη απεξγηψλ, ζαλάησζε νκήξσλ θαη αηρκαιψησλ πνιέκνπ ζηε Ρσζία ην 

1918-22. Έιιεηςε πξφζβαζεο ζε αξρεία (θαζψο θαη έιιεηςε νπνηνδήπνηε 

ληνθνπκέλησλ γηα αλαξίζκεηεο εθηειέζεηο) θάλεη αδχλαην ην λα δνζνχλ 

αθξηβείο αξηζκνί, αιιά ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ απνηηκάηαη ζε δεθάδεο 

ρηιηάδεο 

2. Θάλαηνο απφ πείλα πεξίπνπ 5 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ σο απνηέιεζκα 

επηηάμεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Οπθξαλία ην 1921-1923 

3. Δμφλησζε 300.000-500.000 Κνδάθσλ κεηαμχ 1919 θαη 1920 

4. Γεθάδεο ρηιηάδεο ράζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο (πάιη ε έιιεηςε 

πξφζβαζεο ζε αξρεία θάλεη ηελ έξεπλα αδχλαηε) 

5. 690.000 άηνκα θαηαδηθάζηεθαλ απζαίξεηα ζε ζάλαην θαη εθηειέζηεθαλ σο 

απνηέιεζκα ηνπ «δησγκνχ» ζην θνκκνπληζηηθφ θφκκα ην 1937-1938. Υηιηάδεο 

άιινη εθηνπίζηεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα. πλνιηθά κεηαμχ 1εο 

Οθηψβξε 1936 θαη 1εο Ννέκβξε 1938 πεξίπνπ 1.565.000 ζπλειήθζεζαλ θαη 

απφ απηνχο 668.305 εθηειέζηεθαλ. Δθαηνκκχξηα εθηνπίζηεθαλ ην 1930-1932 
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(ζχκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο απηά ηα λνχκεξα είλαη ππνηηκεκέλα θαη ζα 

πξέπεη λα επαιεζεπηνχλ φηαλ φια ηα αξρεία γίλνπλ πξνζβάζηκα)  

6. Υηιηάδεο απινί άλζξσπνη ζηελ νβηεηηθή Έλσζε θαηεγνξήζεθαλ γηα ζρέζεηο 

κε ηνπο «ερζξνχο» θαη εθηειέζηεθαλ ηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν. Γηα παξάδεηγκα ην 1937 πεξίπνπ 144.000 άλζξσπνη 

ζπλειήθζεζαλ θαη απφ απηνχο 110.000 εθηειέζζεθαλ αθνχ θαηεγνξήζεθαλ 

γηα επαθέο κε Πνισλνχο πνιίηεο πνπ δνχζαλ ζηελ νβηεηηθή Έλσζε. Δπίζεο 

ην 1937, 42.000 εθηειέζζεθαλ ζηε βάζε φηη είραλ ζρέζεηο κε Γεξκαλνχο 

εξγάηεο ζηελ ΔΓ 

7. 6 εθαηνκκχξηα Οπθξαλνί πέζαλαλ απφ ηελ πείλα σο απνηέιεζκα κηαο 

εζθεκκέλεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ην 1932-1933. Ο ιηκφο ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

πνιηηηθφ φπιν απφ αξθεηά θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα θαη φρη κφλν ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε 

8. Γνινθνλίεο θαη εθηνπίζεηο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Πνισλψλ, Οπθξαλψλ, 

Ληζνπαλψλ, Δζζνλψλ, Μνιδαβψλ θαη θαηνίθσλ ηεο Βεζζαξαβίαο ην 1941 θαη 

1944-45 

9. Δθηφπηζε ησλ Γεξκαλψλ ηνπ Βφιγα ην 1941, ησλ Σαηάξσλ ηεο Κξηκαίαο ην 

1943, Σζεηζέλσλ θαη Ηλγθνχο ην 1944 

 

Απφ φια φκσο ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, ε καντθή εκπεηξία εθπιήζζεη κε ην 

εχξνο ησλ καδψλ πνπ εκπιέθνληαη. Ο R.J. Rummel εθηηκά ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ 

ηεο Κίλαο κεηαμχ ησλ εηψλ 1949-1987 ζε 35.236.000 (Rummel 1994). Απηφ 

απνθιείεη ηα 38.000.000 εθαηνκκχξηα πνπ πέζαλαλ απφ ηελ πείλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ «Μεγάινπ Άικαηνο πξνο ηα Δκπξφο». Ο Rummel πείζηεθε φηη ε θηλεδηθή 

θπβέξλεζε ήηαλ άκεζα ππεχζπλε γηα ηελ πείλα, απμάλνληαο έηζη ηελ αξρηθή εθηίκεζε 

ηνπ θαηά 38.000.000 (Rummel 2005). Αθφκα 1.000 ζχκαηα πξνζηέζεθαλ θαηά ηα 

γεγνλφηα ζηελ πιαηεία Σηελαλκέλ ην 1989 (Courtois 1999). Δπίζεο γελνθηνληθέο 

δηαζηάζεηο παίξλνπλ θαη νη απψιεηεο ησλ Θηβεηηαλσλ: έλαο ζηνπο δέθα έσο έλα 

ζηνπο πέληε θαηνίθνπο ηεο «θεπήο ηνπ Κφζκνπ» ράζεθε σο επαθφινπζν ηεο 

θηλεδηθήο θαηνρήο. Ο Νηίθθηεξ ππνζηήξημε φηη απηή ε πεξίνδνο ηεο θηλεδηθήο ηζηνξίαο 

είλαη απφ ηηο πιένλ αηκαηεξέο ζηελ Ηζηνξία: «Μπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα Γθνπιάγθ 

θαη ην Οινθαχησκα, σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εγθιήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα. Έρεη 

αλαινγίεο κε ηε γελνθηνλία ζηελ Κακπφηδε επί Δξπζξψλ Υκεξ, κφλν πνπ ήηαλ 20 

θνξέο ρεηξφηεξε».  
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Ζ ζπλνινπνίεζε ησλ ζπκάησλ ηνπ θνκκνπληζκνχ δελ ζεκαίλεη άξλεζε ηεο 

εηεξνγέλεηαο ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηα πξνθάιεζαλ, αιιά φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα ηνπ 

θαζεζηψηνο είλαη ζπζηεκαηηθή θαη φρη ζπκπησκαηηθή. Αιιηψο, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη θάζε δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε έρεη ηε δηθή ηεο ηδηαηηεξφηεηα θαη δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θχζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

 

Μέρξη ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, αξθεηά ήηαλ ηα πεξηζηαηηθά βίαο ησλ λαδηζηψλ 

ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο αληηπάισλ. Πεξηιάκβαλαλ μπινδαξκνχο, εκπξεζκνχο, 

βαζαληζκνχο αθφκα θαη δνινθνλίεο, δελ ήηαλ φκσο πξνκειεηεκέλα θαη θεληξηθά 

νξγαλσκέλα θαζψο ην Ναδηζηηθφ Κφκκα δελ είρε αθφκα αλέβεη ζηελ εμνπζία. Σα 

πεξηζηαηηθά πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε νξγαλσκέλε θαη θξαηηθή πιένλ ηξνκνθξαηία  

ήηαλ ε Νχρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηψλ θαη αξγφηεξα ε Νχρηα ησλ Κξπζηάιισλ. 

ηελ πξψηε εμνινζξεχηεθαλ πεξίπνπ ρίιηνη εζσθνκκαηηθνί αληίπαινη ηνπ Υίηιεξ ελψ 

ζηε δεχηεξε έθηαζε ζην απφγεην ν πξνπνιεκηθφο δησγκφο ησλ Δβξαίσλ θαζψο 

εθαηνληάδεο ζθνηψζεθαλ, ρηιηάδεο θπιαθίζηεθαλ ελψ θαηαζηξάθεθαλ νη πλαγσγέο 

θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο. πλνιηθά πεξίπνπ 20.000 πνιηηηθνί αληίπαινη ηνπ Ναδηζκνχ 

εμνινζξεχηεθαλ κε ή ρσξίο δίθε ηελ πεξίνδν 1933-1939. Αιιά ρξεηάζηεθε λα αξρίζεη 

ν πφιεκνο θαη πξνπάλησλ ε επίζεζε ελαληίνλ ηεο ΔΓ, γηα λα απνραιηλσζεί ε 

λαδηζηηθή ηξνκνθξαηία, πνπ ν απνινγηζκφο ηεο είλαη ν παξαθάησ: 

 

1. 5,1-6 εθαηνκκχξηα Δβξαίνη  

2. 1,8-1,9 εθαηνκκχξηα Πνισλνί θαη νβηεηηθνί (αξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη φινπο 

εθείλνπο πνπ δνινθνλήζεθαλ ζε εθηειέζεηο ή εθείλνπο πνπ πέζαλαλ ζε 

θπιαθέο, εμαλαγθαζκέλε εξγαζία θαη ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο) 

3. 150-200.000 Ρνκά 

4. 100.000 άηνκα κε αλαπεξία 

5. 200.000 πεξίπνπ ερζξνί ηνπ θαζεζηψηνο (αξηζηεξνί, καζφλνη, νκνθπιφθηινη, 

κάξηπξεο ηνπ Ηερσβά θ.α)  

 

ηα ζχκαηα απηά πξνζηίζεληαη 8 εθαηνκκχξηα πνπ ππέθεξαλ ζε θαηαλαγθαζηηθά 

έξγα θαη 1.6 εθαηνκκχξηα θξαηνπκέλσλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο πνπ 

επηβίσζαλ. Σν πιένλ φκσο ηζηνξηθά ζηηγκαηηζκέλν έγθιεκα ηνπ Ναδηζκνχ είλαη ην 

Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ πνπ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ είρε πεξίπνπ έμη 

εθαηνκκχξηα ζχκαηα. Πξφθεηηαη ίζσο γηα ηελ πιένλ ζπζηεκαηηθή θαη θεληξηθά 

νξγαλσκέλε επηρείξεζε εμνιφζξεπζεο ζπγθεθξηκέλεο θπιεηηθήο νκάδαο, ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ λνκηθή ζέζπηζε ησλ φξσλ «γελνθηνλία» θαη «εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο». 
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Ο ηηαιηθφο Φαζηζκφο απφ ηελ άιιε, ν πξψηνο πνπ εθαξκφζηεθε θαη δηεθδίθεζε 

αλνηρηά ην πξνζσλχκην ηνπ «νινθιεξσηηζκνχ», έξημε βέβαηα ζηηο θπιαθέο θαη ζπρλά 

θαθνκεηαρεηξίζηεθε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο. Ωζηφζν, ζπάληα έθηαλε ζηε 

δνινθνλία θαη, ζην κέζνλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30, ε Ηηαιία κεηξνχζε εθαηνληάδεο 

πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ θαη κεξηθέο εθαηνληάδεο «θνξηθηλάηη» - εθηνπηζκέλνπο ζηα 

λεζηά ππφ επηηήξεζε - αιιά θαη αξθεηέο ρηιηάδεο πνιηηηθνχο εμφξηζηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζχκαηα ηεο πνιηηηθήο δηακάρεο θαηά ηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν 

1919-1922 ήηαλ πεξίπνπ 2.000, εθ ησλ νπνίσλ ιίγα παξαπάλσ απφ ηα κηζά ήηαλ 

αληίπαινη ηνπ θαζηζκνχ. Έπεηηα απφ ηελ Πνξεία ζηε Ρψκε θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

Φαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο έγηλαλ κελ δηψμεηο ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπ θαζηζκνχ, 

φκσο κέρξη ην 1940 πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κία εθηέιεζε αληηθξνλνχληα θαη δέθα 

εθηειέζεηο ινβέλσλ ηξνκνθξαηψλ. Σν θαζεζηψο ηνπ Μνπζνιίλη ήηαλ ζαθψο βίαην 

θαη απηαξρηθφ. ίγνπξα γίλνληαλ επηζέζεηο θαη αζθνχληαλ ηξνκνθξαηία ελαληίνλ ησλ 

αληηθξνλνχλησλ. ίγνπξα ε θαζηζηηθή βία ήηαλ πηψ νξγαλσκέλε θαη εληαηηθφηεξε. 

Γελ ππήξρε φκσο έλα νξγαλσκέλν θαη ζπλνιηθφ ζρέδην ζπζηεκαηηθήο εμφλησζεο 

εζσθνκκαηηθψλ θαη εμσθνκκαηηθψλ αληηπάισλ, νχηε ε ζηνρνπνίεζε θαη ηα πνγθξφκ 

ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ θπιεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

 

πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη ηα επίπεδα ηεο βίαο θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ ζπκάησλ απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ηηαιηθνχ Φαζηζκνχ, πνηέ δελ έθηαζαλ 

ζηα δπζζεψξεηα χςε απηψλ ηνπ Ναδηζκνχ θαη ηνπ Κνκκνπληζκνχ. Απηή ε 

δηαπίζησζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ηελ θνηλή αληίιεςε θαη ηελ ρξήζε ησλ ηξηψλ 

φξσλ, Φαζηζκφο-Ναδηζκφο-Κνκκνπληζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν φξνο θαζηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηεξα (θη επηθαιχπηεη ηνλ φξν λαδηζκφ) γηα λα ραξαθηεξίζεη φρη 

κφλν ηα θηλήκαηα πνπ έρνπλ θαζηζηηθέο ηδενινγηθέο θαηαβνιέο αιιά θαη θηλήκαηα ή 

θαζεζηψηα πνπ είλαη απηαξρηθά, ζπληεξεηηθά ή αθφκα θαη λενθηιειεχζεξα. Γεληθά, ν 

θαζηζκφο δελ απνηειεί πιένλ έλαλ πνιηηηθφ φξν κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

(φπσο ν αληηθνηλνβνπιεπηηζκφο, ν αληηαζηηζκφο, ν αληηθαπηηαιηζκφο θα) αιιά έλαλ 

αξλεηηθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ απνδίδεηαη ζε φζνπο έρνπλ ηάζε πξνο ηελ βία θαη ηνλ 

απηαξρηζκφ. Έηζη, θαζίζηεο ραξαθηεξίδνληαη ζήκεξα ζπληεξεηηθνί δεμηνί, 

λενθηιειεχζεξνη αθφκα θαη απνιίηηθνη ρνχιηγθαλ ησλ γεπέδσλ. Ο θαζηζκφο φκσο 

δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε ηίπνηα κε ηελ αγξηφηεηα θαη ηελ ηξνκνθξαηία πνπ άζθεζε 

ην αδεξθφ ηδενινγηθφ θίλεκα ηνπ Ναδηζκνχ, αιιά θαη ην αληίπαιν δένο δειαδή ν 

Κνκκνπληζκφο.  
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Αθφκε, ν θαζηζκφο ζεσξείηαη ζήκεξα ζπλψλπκν ηνπ νινθιεξσηηζκνχ. Καη φλησο, ε 

έλλνηα ηνπ νινθιεξσηηζκνχ γελλήζεθε ζηελ Ηηαιία ην 1925, φηαλ ν Τπνπξγφο 

Παηδείαο θαη θηιφζνθνο Σδνβάλη Σδεληίιε ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν totalitario 

αλαθεξφκελνο ζηε δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζεζηψηνο Μνπζνιίλη. Απηφ ζήκαηλε 

ηελ νινθιεξσηηθή θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο κε βάζε ηελ 

νξγαληθή ελφηεηα θπβέξλεζεο, νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θνηλσλίαο θαη ηελ 

επαλαθνξά δηα ηεο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο φζσλ απνθιίλνπλ απφ απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο. Σν παξάδνμν είλαη φηη νη αλαιπηέο ηεο νινθιεξσηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε θαζηζηηθή Ηηαιία δελ ππήξμε πνηέ δνκηθά νινθιεξσηηθή.  

 

Σελ δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μνπζνιίλη, ε 

δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζηε νβηεηηθή Έλσζε επεθηεηλφηαλ ηαρχηαηα απφ ηνλ 

ηάιηλ ζε έλα νινθιεξσκέλν θξαηηθφ ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είρε ηνλ απφ 

ιπηφ έιεγρν πάλσ ζηελ νηθνλνκία θαη ζε φινπο ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο, 

επηηπγράλνληαο ηελ ζρεδφλ πιήξε ππνηαγή ηεο θνηλσλίαο ζην θξάηνο θάηη πνπ δελ 

έγηλε πνηέ ζηελ θαζηζηηθή Ηηαιία. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην ρηηιεξηθφ θαζεζηψο 

ζηε Γεξκαλία κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ πνιηηηθή, ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ, ηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη ηειηθά ηηο πνιηηηθέο εμφλησζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηαιάκβαλε, θαηλφηαλ λα δεκηνπξγεί έλα κε θνκκνπληζηηθφ εζληθνζνζηαιηζηηθφ 

ηζνδχλακν ηνπ ζηαιηληθνχ θαζεζηψηνο. Απηά ηα δχν θαζεζηψηα πξνζέθεξαλ ηα 

θχξηα κνληέια γη’ απηφ πνπ νη πνιηηηθνί αλαιπηέο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπ 1940 θαη ηνπ 

1960, έηεηλαλ λα απνθαινχλ νινθιεξσηηζκφ. Ζ Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη δελ έκνηαδε κε 

θαλέλα απφ ηα δχν. 

 

Πξνθχπηεη ινηπφλ, φηη ν Φαζηζκφο ήηαλ πνιχ επηφηεξνο ηνπ Ναδηζκνχ θαη ηνπ 

Κνκκνπληζκνχ φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο. Με βάζε φκσο ηνπο αξηζκνχο, πξνθχπηεη επίζεο φηη ν Κνκκνπληζκφο είρε πνιχ 

πεξηζζφηεξα ζχκαηα θαη θαηαζηξνθέο απφ ηνλ Ναδηζκφ. Δδψ, δελ πξέπεη λα 

νδεγεζνχκε ζε βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαζψο ππάξρεη κία ζεκαληηθή αληζνκέξεηα. 

Ζ έθηαζε ηνπ Ναδηζκνχ ήηαλ πνιχ κηθξφηεξε ηνπ Κνκκνπληζκνχ, ηφζν γεσγξαθηθά 

φζν θαη ρξνληθά. πγθεθξηκέλα, ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο είρε δηάξθεηα δσήο απφ ην 

1933 έσο ην 1945 ελψ ε νβηεηηθή Έλσζε απφ ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ην 

1917 έσο ην 1991. Πνιιά κάιηζηα βίαηα θαη απηαξρηθά θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα φπσο γηα παξάδεηγκα ε Β. Κνξέα. 

 

Αληίζηνηρα, ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο αλαπηχρζεθε κφλν κέζα ζηε Γεξκαλία θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κπφξεζε λα επεθηαζεί δηά ηεο θαηνρήο ζηελ ΒΓ 
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Δπξψπε θαζψο θαη ηελ Α. Δπξψπε, γηα έλα κηθξφ φκσο ρξνληθά δηάζηεκα 4-5 εηψλ. 

Γελ κπνξεί νχηε θαηά δηάλνηα λα ζπγθξηζεί κε ηελ ηεξάζηηα γεσγξαθηθή εμάπισζε 

θαη ην κέγεζνο ησλ πιεζπζκψλ πνπ επεξέαζε ν Κνκκνπληζκφο. Ζ νβηεηηθή Έλσζε 

εθηεηλφηαλ απφ ηελ Α. Δπξψπε έσο ηνλ Δηξεληθφ πεξηιακβάλνληαο ηηο Καπθάζηεο θαη 

Κεληξναζηαηηθέο Λατθέο Γεκνθξαηίεο. Κνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο είραλ αθφκα ηα θξάηε 

ηεο Α. Δπξψπεο, ησλ Βαιθαλίσλ (εθηφο ηεο Διιάδαο), ε ηεξάζηηα πιεζπζκηαθά Κίλα, 

ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο (Βηεηλάκ, Κακπφηδε), ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο. Απηή ε αληζνκέξεηα ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ θξίλνπκε φρη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο αιιά αλαινγηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ, πξψηε ζε ζχκαηα είλαη ε Κακπφηδε φπνπ ν Πνι Πνη, κέζα ζε ηξεηζήκηζη 

ρξφληα, θαηάθεξε λα ζθνηψζεη κε ηελ γεληθεπκέλε πείλα θαη ηα βαζαληζηήξηα 

πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα 

νδεγνχκαζηε ζε απιντθά ζπκπεξάζκαηα βαζηδφκελνη κφλν ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. 

 

Ζ απιή δηαπίζησζε φκσο, φηη ηα ζχκαηα ηνπ Κνκκνπληζκνχ ππήξμαλ πνιιαπιάζηα 

απ' απηά ηνπ Ναδηζκνχ, νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα παξαθηλήζεη ζε κηα ζχγθξηζε ησλ 

νκνηνηήησλ αλάκεζα ζην θαζεζηψο πνπ ζεσξείηαη απφ ην 1945 σο ην πιένλ 

εγθιεκαηηθφ ηνπ αηψλα θαη ελφο θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δηαηήξεζε, 

κέρξη ην 1991, ηε δηεζλή ηνπ λνκηκφηεηα θαη πνπ κέρξη ζήκεξα θαηέρεη ηελ εμνπζία ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο θαη δηαζέηεη πηζηνχο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή πνιιά θνκκνπληζηηθά θφκκαηα αλαγλψξηζαλ ηα εγθιήκαηα ηνπ 

ηαιηληζκνχ, γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο φκσο δελ έρνπλ απαξλεζεί ηηο ιεληληζηηθέο 

αξρέο θαη δελ έρνπλ αλαιχζεη ηε δηθή ηνπο αλάκεημε ζην θαηλφκελν ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

 

Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ Λέληλ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

ηάιηλ, φρη κνλάρα ζπκίδνπλ ηηο λαδηζηηθέο κεζφδνπο, αιιά αξθεηέο θνξέο είλαη 

πξνγελέζηεξέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηάιηλ απνθαζίδεη ελ ςπρξψ ηελ θαηαδίθε 

ηεο Οπθξαλίαο, ηεο πην πινχζηα πεξηνρήο ζε αγξνηηθά πξντφληα ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε, ζε ιηκνθηνλία. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ εμφλησζεο 

πξνζνκνηάδεη κε ηνπο ζαιάκνπο  αεξίσλ ησλ λαδί θαη δελ είλαη κφλν ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε πνπ ιηκνθηφλεζαλ νη άλζξσπνη, αιιά θαη ζηελ Κίλα. Ζ ρξήζε ηεο ζπληζηά 

γελνθηνλία. 

 

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ δχν απηψλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ είλαη ν «θχξηνο ερζξφο», ν «θπιεηηθφο ερζξφο» γηα ηνπο 

λαδηζηέο θαη ν «ηαμηθφο» γηα ηνπο θνκκνπληζηέο. Ο Κνκκνπληζκφο βέβαηα πξνβάιιεη 
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ηελ αλζξσπηζηηθή επαγγειία θαη ην νπηνπηθφ φξακα, φηη ν «ηαμηθφο ερζξφο» έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αλακνξθσζεί, ελψ ζην λαδηζηηθφ θξάηνο ν θπιεηηθά θαηψηεξνο δελ 

έρεη ζέζε. ηελ πξάμε φκσο απηφ δελ ηζρχεη, εθφζνλ ηα ζχκαηα εθθαζαξίζεσλ ζηα 

θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, πνπ εμνινζξεχηεθαλ ζαλ νκάδεο ππήξμαλ εθαηνκκχξηα. 

ηελ νπζία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε «ηαμηθή» γελνθηνλία ζπλαληηέηαη κε ηελ 

«θπιεηηθή». Ο ζάλαηνο απφ ηελ πείλα ελφο παηδηνχ Οπθξαλνχ θνπιάθνπ πνπ 

θαηαδηθάδεηαη εζθεκκέλα ζην ιηκφ απφ ην ζηαιηληθφ θαζεζηψο, δελ είλαη ιηγφηεξν 

θαηαδηθαζηένο απφ ηνλ ζάλαην απφ πείλα ελφο παηδηνχ Δβξαίσλ ζην γθέην ηεο 

Βαξζνβίαο πνπ νδεγείηαη ζην ζάλαην απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο. Έηζη ε θχξηα 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν νινθιεξσηηζκνχο, ζπλίζηαηαη ζην φηη ε θηελσδία ζηνλ 

Ναδηζκφ είλαη θπληθή, απξνθάιππηε θαη ζθνπεχεη ζηελ εμφλησζε ηνπ ερζξνχ, ελψ 

ζηνλ Κνκκνπληζκφ είλαη θαιπκκέλε κε ηελ ηδενινγηθή επίθαζε ηεο «αλακφξθσζεο» 

θαη ηεο «ζσηεξίαο» ησλ αληηπάισλ. Σα απνηειέζκαηα φκσο ήηαλ ίδηα θαη 

πξνβιέςηκα, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

Γελ είλαη ινηπφλ νξζφ λα ππνβηβάδεηαη ε εμάιεηςε κηαο θνηλσληθήο ηάμεο, φπσο 

ζπλέβε επαλεηιεκκέλα ζηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, ζε ρακειφηεξε βαζκίδα 

γελνθηνληθήο θξηθαιεφηεηαο απφ ηελ εμάιεηςε ηεο θπιήο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

δελ είλαη ηφζν ηα άηνκα πνπ πιήηηνληαη, φζν νη νκάδεο. Ζ ηξνκνθξαηία έρεη ζθνπφ 

ηεο λα εμνινζξεχζεη κηα νκάδα πνπ αλαγνξεχεηαη ζε ερζξηθή θαη ε νπνία δελ 

απνηειεί παξά έλα κηθξφ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν πιήηηεηαη κε ηε ινγηθή ηεο 

γελνθηνλίαο. Έηζη, νη κεραληζκνί δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκψλ ηνπ «ηαμηθνχ 

νινθιεξσηηζκνχ» κνηάδνπλ παξάδνμα κε απηνχο ηνπ «θπιεηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ». 

Ζ κειινληηθή λαδηζηηθή θνηλσλία φθεηιε λα νηθνδνκεζεί γχξσ απφ ηελ «θαζαξή 

θπιή», ε κειινληηθή θνκκνπληζηηθή θνηλσλία γχξσ απφ έλαλ ιαφ πξνιεηαξίσλ 

εμαγληζκέλν απφ θάζε αζηηθή λννηξνπία.  

 

Ο επαλαζρεδηαζκφο θαη ησλ δχν απηψλ θνηλσληψλ αληηκεησπηδφηαλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, έζησ θη αλ ηα θξηηήξηα ησλ απνθιεηζκψλ δελ ζπλέπηπηαλ. Δίλαη ινηπφλ 

νπηνπηθφ, φπσο απνδεηθλχεηε ζηελ πξάμε, φηη ν Κνκκνπληζκφο δηαζέηεη 

παγθνζκηφηεηα. Έζησ θη αλ ην ζρέδην έρεη παγθφζκηα εκβέιεηα, έλα ηκήκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο αλαθεξχζζεηαη αλάμην λα ζπκκεηάζρεη, φπσο θαη ζηνλ Ναδηζκφ. Ζ 

δηαθνξά είλαη πσο ν δηαρσξηζκφο κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο αληηθαζηζηά ηνλ 

θπιεηηθφ θαη γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ ησλ Ναδί. 

 

Σν πξαγκαηηθφ θνηλφ ζεκείν πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ν θνκκνπληζκφο απφ ηελ κηα 

κεξηά θαη ν λαδηζκφο θαη ν θαζηζκφο απφ ηελ άιιε, είλαη ην κίζνο γηα ηε δεκνθξαηία 



82 
 

θαη ηε λεσηεξηθφηεηα, ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη λα ξπζκίδνπλ ηε δσή 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. Ζ ίδηα ε επαλάζηαζε δεκηνπξγεί ην 

κίζνο γηα ηνλ αζηφ θαη ν Υίηιεξ, φπσο θαη ν Μνπζνιίλη, φπσο θαη νη θνκκνπληζηέο 

εγέηεο, ζεσξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπ επαλαζηάηε. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη, φηη 

φιεο νη επαλαζηάζεηο δελ ήηαλ δεκνθξαηηθέο θαη φηη νινθιεξσηηθά θηλήκαηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ επαλαζηαηηθέο κεζφδνπο.  

 

Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φαζηζκνχ. Σν θαζηζηηθφ θίλεκα ηνπ 

Μνπζνιίλη άληιεζε ηελ ηξνκαθηηθή ηνπ δχλακε απφ ηνλ Κνκκνπληζκφ δηφηη 

αληέζηξεςε ηε δπλακηθή ησλ πξαγκάησλ πνπ ήηαλ επαλαζηαηηθή ζηε δηάξθεηα ηεο 

«θφθθηλεο δηεηίαο» 1919-20, ζηε Βφξεην Ηηαιία. ηνλ επαλαζηαηηθφ καμηκαιηζκφ ησλ 

αξηζηεξψλ, ν Μνπζνιίλη έδσζε κηα εζληθηζηηθή θαηεχζπλζε. Ο Φαζηζκφο απνηέιεζε 

κηα επαλαζηαηηθή θαη φρη ζπληεξεηηθή αλαζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.  

 

Ζ επαλαζηαηηθφηεηα πνπ δηέπλεε ηα καδηθά θηλήκαηα ηνπ 20νπ αηψλα, βαζηδφηαλ ζηελ 

άξλεζε ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ πξνβνιή κηαο νπηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ 

ζα έιπλε ηα πξνβιήκαηα ησλ κειψλ ηεο. ’ απηήλ ηελ θνηλσλία ε ζπιινγηθφηεηα θαη 

νη αλάγθεο ηεο ζα απνηεινχζαλ ηε κεγαιχηεξε θαη αδηακθηζβήηεηε πξνηεξαηφηεηα. 

Απηή ε ζπιινγηθφηεηα ήηαλ ε θπιή ή ην έζλνο γηα ηνλ Ναδηζκφ θαη ηνλ Φαζηζκφ θαη ε 

θνηλσληθή ηάμε γηα ηνλ Κνκκνπληζκφ. Σν θαζεζηψο πνπ ζα ηελ εμππεξεηνχζε 

λνκηκνπνηνχληαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε κέζν γηα ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ εμέιημε 

ηεο. Καη θπζηθά λα θαηαδηψμεη βάλαπζα, αθφκα θαη λα εμνληψζεη φζνπο ζεσξνχζε 

ερζξνχο ηεο. Ζ αηνκηθφηεηα θπξηνιεθηηθά ζπλεηξίβε, θάησ απφ ην βάξνο ηνπ 

ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο. Κάζε έλλνηα αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ 

θαη ηεο έθθξαζεο εμαθαλίζηεθε. ινη νη πνιίηεο πιένλ, ήηαλ νξγαληθά κέιε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα αληηκεησπίδνληαλ ζαλ έλα κηθξφβην πνπ ζα 

κπνξνχζε λα κνιχλεη ην ππφινηπν πγηέο ζψκα ηεο. 

 

Πξνο ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα, ηα θηλήκαηα απηά είηε εμαθαλίζηεθαλ είηε είραλ ράζεη 

ηε καδηθφηεηα ηνπο. Σα πεηξάκαηα απηψλ ησλ θαζεζηψησλ είραλ αθήζεη εθαηνκκχξηα 

ζχκαηα θαη νδπλεξέο εκπεηξίεο ζηνπο ιανχο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη. Πιένλ, ε 

ζπιινγηθφηεηα είρε πάξεη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ πξφζεκν ζηελ θνηλή ζπλείδεζε θαη 

αληηκεησπηδφηαλ ζαλ θάηη θαηαπηεζηηθφ θαη νπηζζνδξνκηθφ. Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα 

ηέζεθαλ ζαλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα απφ θξάηε, ζεζκνχο θαη νξγαλψζεηο θαη ην άηνκν 

απέθηεζε απεξηφξηζηεο ειεπζεξίεο. Οη θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζπλερψο κεηψλνληαλ 

ελψ κεγηζηνπνηήζεθε θαη ε ειεπζεξία ηεο νηθνλνκίαο κέζσ λέσλ ζεζκψλ. 
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Ζ ππνρψξεζε φκσο ηεο ζπιινγηθφηεηαο έλαληη ηνπ αηφκνπ είρε θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαζψο ράζεθαλ εζηθνί θαλφλεο θαη αμίεο πνπ πξνζηάηεπαλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα. ε έλα δηεπξπκέλν δηεζλέο πεδίν, ην άηνκν πνιιέο θνξέο βξίζθεηαη 

εθηεζεηκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη απνκνλσκέλν απφ ηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο. 

αθψο δελ δέρεηαη ηελ άγξηα θξαηηθή θαηαζηνιή θαη ηξνκνθξαηία ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ηνπ παξειζφληνο, πθίζηαηαη φκσο κία επηφηεξε, 

ηδηφηππε θαη θακνπθιαξηζκέλε «αηνκηθή ηξνκνθξαηία». Καη είλαη θπζηθφ φηαλ ληψζεη 

πσο απεηιείηαη, λα θαηαθεχγεη ζηελ ζπζπείξσζε ζε θάπνηα ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα 

ηνπ παξέρεη αζθάιεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ 

θαηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππέξ ηεο επηζηξνθήο ζηα έζλε-θξάηε απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

 

Ζ ηζηνξία ινηπφλ ζπλερίδεηαη ζαλ έλα εθθξεκέο πνπ θηλείηαη κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ, 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αηνκηθφηεηαο, ηνπ νινθιεξσηηζκνχ θαη ηεο ειεπζεξίαο. 

Σν δηαθχβεπκα πιένλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

δχν άθξσλ θαη ε αλαβάζκηζε έηζη ηνπ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

ηζηνξηθή γλψζε απνηειεί ίζσο ην ρξεζηκφηεξν εξγαιείν γηα λα βξεζεί απηή ε ρξπζή 

ηνκή θαη λα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. 
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