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Έπειτα από πολύμηνη επεξεργασία, βρισκόμαστε πλέον στην
ευχάριστη θέση να διαθέσουμε σε ελεύθερο pdf τον πρώτο και
εξαντλημένο τόμο του “Οι Δρόμοι του Νέστορ Μαχνό”. Τα γεγονότα
που παρατίθενται στο σύγγραμμα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους
άγνωστα στο ελληνικό κοινό, αφορούν την ιστορική περίοδο του
Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου κατά τα έτη 1917-1921 και
διαδραματίστηκαν στην περιοχή δράσης των μαχνοβιτών στη Νότιο
Ουκρανία.
Θα τολμούσαμε να πούμε πως έχουμε μπροστά μας μία μεγαλειώδη,
αφού συνέβη εν μέσω σκληρής λογοκρισίας, συλλογή τεκμηρίων και
μαρτυριών των όσων συνέβησαν τότε στην αριστερή ακτή της
Ουκρανίας. Ο τόμος αυτός αποτελεί μια πολυετή προσπάθεια και
έρευνα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας από τον Α.
Μπιελάς στη μνήμη του δολοφονημένου μαχνοβίτη πατέρα του,
Βίκτορ Μπιελάς, που βασανίστηκε και εκτελέστηκε από τη Γκε-ΠεΟύ (προάγγελος της διαβόητης Κα-Γκε-Μπέ) το 1938, όπως και οι
περισσότεροι πρωταγωνιστές των γεγονότων… Δυστυχώς δεν στάθηκε
δυνατόν να συναντηθούμε με τον Α. Μπιελάς, καθώς απεβίωσε το
1994, δυο χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου του στην
Ουκρανία.
Το γλαφυρό και αποκαλυπτικό ύφος των περιγραφών, που
βρίσκονται μέσα στο βιβλίο, αποτυπώνουν με εξαιρετική
λεπτομέρεια τα γεγονότα της περιόδου, τις διεργασίες των
επαναστατημένων αγροτών και εργαζομένων, την ένοπλη αντίσταση

του ουκρανικού λαού, των αναρχικών και της Μαχνοβτσίνας. Έτσι,
μπορούμε να διαβάσουμε από τα πρακτικά των συνεδρίων του
Γκουλάι Πόλε και τους λόγους του Νέστορ Μαχνό ως τα διατάγματα
και τις μυστικές διαταγές του Τρότσκι για την κύρυξή τους
εκτός νόμου. Με εξίσου μεγάλη λεπτομέρεια καταγράφεται και το
στρατιωτικό σκέλος της υπόθεσης.
Στα 80 χρόνια της Σοβιετικής Εξουσίας και προπαγάνδας, η
λέξη «μαχνοβτσίνα» έγινε συνώνυμη του ληστοσυμμορίτη, του
αντισημίτη και του εγκληματία. Η επιλογή μας να εκδώσουμε στα
ελληνικά αυτό το έργο, έγκειται στο γεγονός ότι το πρωτότυπο
αποτελεί
μια
προσπάθεια
ιστορικής
ανάλυσης
και
επαναπροσδιορισμού των πεπραγμένων εκείνης της περιόδου. Το
σύγγραμμα αυτό, με τις αναφορές του σε μεγάλο όγκο επίσημων
εγγράφων, επιστολών και προσωπικών μαρτυριών ανθρώπων που
συμμετείχαν στα γεγονότα, προσφέρεται ελεύθερα με την ελπίδα
να φανεί χρήσιμο στους ιστορικούς αλλά και τους επαναστάτες
του μέλλοντος.
Παρακάτω διατίθεται ολόκληρος ο 1ος τόμος για ονλάιν διάβασμα,
κατέβασμα ή εκτύπωση:
(Κάντε refresh σε περίπτωση που δεν σας εμφανιστεί ολόκληρο το
περιεχόμενο με την πρώτη φορά)
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«Δεν πρόκειται για μακρινό παρελθόν, είναι η ιστορία μας. Και
εάν ο ερευνητής- συγγραφέας εισήγαγε μέσα της ψήγματα
αλήθειας, τότε μάλλον φαίνεται ότι δεν πέρασαν άδικα χρόνια
σκληρού κόπου για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας»
Α. Μπιελάς
«…Επί τριακόσια χρόνια υπήρχε η δυναστεία των Ρομανόφ,
τριακόσια χρόνια τυραννίας, κατά τα οποία το σκυλί είχε
μεγαλύτερη αξία από άνθρωπο. Κι όλα αυτά νομιμοποιήθηκαν από
τα καθάρματα. Τριακόσια χρόνια κρατούσαμε μέσα μας την οργή,
εκατομμύρια αγωνιστών δώσανε τη ζωή τους για ένα φωτεινό

μέλλον, το ιερό μίσος, μίσος μέχρι το θάνατο προς τη σκλαβιά
και την καταπίεση, επαναστατικό πάθος, απεριόριστη πίστη στις
δημιουργικές δυνάμεις των μαζών· αυτή είναι η κινητήρια
δύναμη που δεν πρέπει να μας αφήνει σε ησυχία. Η πρόθεσή μας
είναι να προετοιμάσουμε τις μάζες για την πλατιά λαϊκή
εξέγερση και να κάνουμε την επανάσταση, όχι στη θέση του
λαού, αλλά μαζί με το λαό…»
Μαρούσια Νικηφόροβα (ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ, 1ος ΤΟΜΟΣ)
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