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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σε µια περίοδο κατά την οποία 
η Οκτωβριανή Επανάσταση 
προσπαθούσε να παγιώσει την 

εξουσία της στη νεοσύστατη Σοβιετική 
Ένωση, ο ηγέτης της Βλαντιµίρ Ου-
λιάνωφ, γνωστότερος ως Λένιν, έπε-
φτε θύµα δολοφονικής επίθεσης στη 
Μόσχα. Στις 30 Αυγούστου του 1918 ο 
Λένιν ολοκλήρωσε µια οµιλία του σε 
εργοστάσιο της σοβιετικής πρωτεύ-
ουσας. Τη στιγµή που ήταν έτοιµος να 
επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο που θα τον 
µετέφερε πίσω στο Κρεµλίνο, µια µι-
κροκαµωµένη γυναίκα τον πλησίασε 
και του ζήτησε το λόγο για τη διακυ-
βέρνηση της χώρας. Προτού ο Λένιν 
της απαντήσει, αυτή τον πυροβόλησε 
τρεις φορές.
∆ύο από τις σφαίρες βρήκαν τον στό-
χο, η µία σφηνώθηκε στον πνεύµονα 
του Λένιν και η άλλη στον ώµο του. 
Η τρίτη τρύπησε το κασκέτο του χω-
ρίς να αγγίξει κάποιο ζωτικό όργανο. 
Ο βαριά τραυµατισµένος Λένιν µετα-
φέρθηκε αµέσως στο Κρεµλίνο. Για 
λόγους ασφαλείας, οι γιατροί πραγ-
µατοποίησαν επί τόπου την επέµβαση 
για την αφαίρεση των βολίδων και όχι 
σε κάποιο νοσοκοµείο.
∆ράστης της απόπειρας ήταν η Φά-
νια Καπλάν, µία 35χρονη εβραία από 
φτωχή πολυµελή οικογένεια. Συνελή-
φθη αµέσως και οδηγήθηκε στα κρα-
τητήρια της ΤσεΚά, της πανίσχυρης 

µυστικής αστυνοµίας των Μπολσε-
βίκων, προδρόµου της γνωστής µας 
Κα-Γκε-Μπε.
Στους πράκτορες που την ανέκριναν 
δήλωσε αβίαστα ότι προσπάθησε να 
σκοτώσει τον Λένιν, επειδή τον θεω-
ρούσε «προδότη της επανάστασης», 
όταν έκλεισε την Καταστατική Συνέ-
λευση, στην οποία πλειοψηφούσαν οι 
Σοσιαλεπαναστάτες (Εσέρους), τους 
οποίους υποστήριζε. Το Σοσιαλεπα-
ναστατικό Κόµµα, µεγάλος αντίπαλος 
των Μπολσεβίκων, ήταν µια µη µαρ-
ξιστική σοσιαλδηµοκρατική παράταξη 
µε σηµαντική απήχηση στην αγροτιά 
της Ρωσίας.

Η Φάνια Καπλάν δεν ήταν µια τυχαία 
γυναίκα. Από µικρή στον αντιτσαρικό 
αγώνα κατηγορήθηκε το 1906 ως συ-
νεργός στη δολοφονία ενός αξιωµα-
τούχου του καθεστώτος και καταδικά-
σθηκε σε ισόβια καταναγκαστικά έργα 
στη Σιβηρία. 
Εξέτισε 12 χρόνια από την ποινή της 
και αποφυλακίστηκε µετά τη Φεβρου-
αριανή Επανάσταση του 1917, που κα-
τέλυσε την τσαρική εξουσία και έφερε 
στην εξουσία τον οµοϊδεάτη της Αλε-
ξάντρ Κερένσκι.
Η Καπλάν καταδικάσθηκε σε θάνατο 
µε συνοπτικές διαδικασίες και εκτε-
λέστηκε από τον ναύτη Πάβελ Μάλ-
κοφ στις 3 Σεπτεµβρίου 1918. Ο Λένιν, 
παρά τη σοβαρότητα των τραυµάτων 
του, επέζησε. Η υγεία του, όµως, 
κλονίστηκε σηµαντικά και έξι χρόνια 
µετά, µια σειρά αλλεπάλληλων εγκε-
φαλικών επεισοδίων τον οδήγησαν 
στον θάνατο.
Η απόπειρα δολοφονίας του Λένιν και 
η δολοφονία του Μοϊζέι Ουρίτσκυ, 
ενός εξέχοντος στελέχους της ΤσεΚα, 
σηµατοδότησε την έναρξη µιας περιό-
δου της σοβιετικής ιστορίας, που απο-
κλήθηκε «Ερυθρά Τροµοκρατία».
 Υπολογίζεται ότι µέσα σε ένα χρόνο 
πάνω από 6.000 αντίπαλοι του κοµ-
µουνιστικού καθεστώτος συνελή-
φθησαν και εκτελέστηκαν χωρίς δίκη, 
ανάµεσά τους και 800 σοσιαλιστές.

Η δολοφονική απόπειρα κατά του ΛένινΕΠΕΤΕΙΟΙ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1826: Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ναύαρχο Ανδρέα 

Μιαούλη, προξενεί σοβαρές ζηµιές και απωθεί τον 

τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον κόλπο της Σµύρνης.

1832: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, µε το 

οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραµµή 

Αµβρακικού - Παγασητικού κόλπου και απορρίπτονται τα 

αιτήµατα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάµου για 

ένωση µε την Ελλάδα.

1918: Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιµίρ Λένιν πυροβολείται 

και τραυµατίζεται κατά τη διάρκεια οµιλίας του σε 

εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα 

πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, 

αµφότερες µέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού 

Κόµµατος.

1922: ∆ιεξάγεται η τελευταία µάχη της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας στο Ντουµπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν 

Καραχισάρ, µε ήττα των ελληνικών δυνάµεων. Η 30η 

Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως Ηµέρα της 

Νίκης.

1929: Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χηµικό 

µηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, έλληνα πρόσφυγα 

από τη Ρωσία και πρώην ∆ιοικητή της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη µελέτη και 

οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

1969: ∆ύο εβδοµάδες µετά το Woodstock, αρχίζει το 

δεύτερο ροκ φεστιβάλ στο Isle of Wight της Μ. Βρετανίας. 

Πάνω από 150.000 κόσµου θα παρακολουθήσουν 

συναυλίες µε τους Μποµπ Ντίλαν, The Band, Blodwyn 

Pig, Blonde On Blonde, Bonzo Dog Dooh Dah Band, Ed-

gar Broughton Band, Τζο Κόκερ, Εϊνσλι Ντένµπαρ, Fam-

ily, Fat Mattress, Τζούλι Φίλιξ. Free, Gypsy, Ρίτσι Χέιβενς, 

The Moody Blues, The Nice, Τοµ Πάξτον, Pentangle, The 

Pretty Things, Third Ear Band και The Who.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1797: Μαίρη Σέλεϊ, αγγλίδα συγγραφέας, που 

διακρίθηκε στη συγγραφή γοτθικών µυθιστορηµάτων. 

(Φράνκενσταϊν) (Θαν. 1/2/1851)

1871: Έρνεστ Ράδερφορντ, άγγλος φυσικός, µε σπουδαίο 

έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιµήθηκε µε 

βραβείο Νόµπελ το 1908. (Θαν. 19/10/1937)

1930: Γουόρεν Μπάφετ, αµερικανός µεγαλοεπενδυτής, 

ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσµο.

ΘΑΝΑΤΟΙ

30 π.Χ: Πτολεµαίος ΙΕ’ Φιλοπάτωρ Φιλοµήτωρ Καίσαρ, 

Καισαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεµαίων 

στην Αίγυπτο. (Γεν. 23/6/47 π.Χ.)

1938: Μαξ Φάκτορ, Μαξ Φάιρσταϊν το πραγµατικό όνοµά 

του, ρωσοαµερικανός επιχειρηµατίας, ιδρυτής της 

οµώνυµης εταιρείας καλλυντικών και εφευρέτης του 

«make up». (Γεν. 1877)

2006: Ναγκίπ Μαχφούζ, αιγύπτιος συγγραφέας, ο πρώτος 

άραβας που τιµήθηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1988. 

(Γεν. 11/12/1911)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Η διευθύνουσα τάξη όχι, αλλά η 
πλατιά τάξη των µη προνοµιούχων 
έχει ουσιαστικά χρεοκοπήσει προ 
πολλού. Το µαρτυρούν οι εικόνες 
γύρω. Τα κλειστά µαγαζιά, οι ατε-
λείωτες πιάτσες των ταξί τη νύχτα 
στην Αθήνα, οι νέοι που κατά κύ-
µατα εγκαταλείπουν τη χώρα προς 
αναζήτηση αξιοπρεπούς ζωής στο 
εξωτερικό. 

Σε αυτή την κατάµαυρη πραγµα-
τικότητα, που πάει από το κακό στο 
χειρότερο µε νεκρούς να προστίθε-
νται, όπως το παιδί στο Περιστέρι, 
τα γνωστά ερωτήµατα επανατίθενται. 
Τι περιµένει και δεν αντιδρά ο κό-
σµος; Ενα θαύµα; Τα θαύµατα, βε-
βαίως, δεν έπαψαν ποτέ στον κόσµο, 
αλλά για να γίνουν απαιτείται και 
κάποια µικρή συµµετοχή από όσους 
τα εύχονται. Πού είναι οι πνευµατι-
κοί άνθρωποι και γιατί σιωπούν; 

Το τελευταίο ερώτηµα απαντάται 
εύκολα. Τουλάχιστον από την πλα-
τωνική - µαρξιστική θεώρηση των 
πραγµάτων, που θέλει κάθε εξου-
σία να αναδεικνύει τα πρότυπά της 
παντού. Μια χαµηλή εξουσία, απαί-
δευτη και αµόρφωτη, σαν αυτή που 
κυβέρνησε τη χώρα από το ‘90 και 

µετά, θα παράξει ανάλογες αξίες και 
στο πνευµατικό πεδίο. Θα αναδείξει, 
δηλαδή, χαµηλές ποιότητες και στη 
λογοτεχνία και στην ποίηση και στο 
σινεµά και όπου αλλού. Μη παρα-
γωγική, παρασιτική είναι η οικονο-
µία; Αυτού του επιπέδου θα είναι, 
λ.χ., οι προβεβληµένοι λογοτέχνες, 
που η εξουσία µε τους τρόπους της 
στο σύστηµα θα κατευθύνει µε µαε-
στρία προς την κοινωνική βάση και 
θα τους πλασάρει ως Παπαδιαµά-
ντηδες. 

Αλλωστε, αν σκάσει κάποια στιγµή 
η φούσκα στον πολιτισµό και ανοί-
ξουν οι φάκελοι µε τις χρηµατοδοτή-
σεις, τότε η λίστα Λαγκάρντ µπορεί 
και να ωχριά µπροστά τους. Οπότε 
ας µην περιµένουµε από τους συ-
µπαθείς -κατά τα άλλα- σκηνοθέτες, 
ποιητές κ.ά. πολλά σε αυτή τη φάση. 
∆ιότι, έστω, χωρίς να το θέλουν, 
σαν από αυτοµατισµό, θα ανταπο-
δώσουν, είτε µε τη σιωπή τους είτε 
µε ανοησίες στα social media, την 
προβολή που τους χάρισε απλόχερα 
η εξουσία στα χρόνια της ψευδούς 
ευδαιµονίας. 

Ο κόσµος, όµως; Οι πατέρες και 
οι µητέρες, που βλέπουν τα παιδιά 

τους άνεργα να «σαπίζουν» στις κα-
φετέριες ή στην οθόνη ενός υπολο-
γιστή, τι κάνουν; Πώς εξηγείται τόση 
αδιαφορία, που φτάνει πια στα όρια 
της κοινωνικής διαστροφής; Σύµ-
φωνοι. Υπέστη η κοινωνία το δόγµα 
τού «σοκ και δέος». Μπορεί να φταί-
ει, επίσης, η εναλλακτική πολιτική 
πρόταση. Ή το νεαρό της ηλικίας 
του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά 
δεν δικαιολογούν την τόση απάθεια. 
Εκτός αν ερµηνευτεί µε γνώσεις από 
την ψυχολογία, ως το πρώτο στάδιο 
της καταθλιπτικής συµπεριφοράς, 
που οδηγεί τον πάσχοντα σε από-
συρση. Εάν πρόκειται περί αυτού, 
τότε -κλινικά τουλάχιστον- το δεύτε-
ρο στάδιο που ακολουθεί είναι αυτό 
της ανεξέλεγκτης οργής. ∆εν διεκδι-
κούµε φυσικά καµία αυθεντία ώστε 
να προχωρήσουµε µε βεβαιότητα 
σε διαπιστώσεις, αλλά ας εντάξουµε 
και αυτή την εξήγηση ως ακόµη µία, 
µαζί µε όσες άλλες ερµηνεύουν την 
παθητικότητα. 

Με την εξής επισήµανση. Αν έχει 
βάση, οι κυβερνώντες καλά θα κά-
νουν να προσέχουν, γιατί ούτε δεδο-
µένη ούτε εσαεί θα είναι η µη αντί-
δραση του κόσµου. 

Φταίει και ο λαός, που είναι µαραζιάρης
Του ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗ 


