Ο Τρότσκι, οι Μαχνοβίτες &
μία ιστορία | «Οι δρόμοι του
Νέστορ Μαχνό» – Αποσπάσματα
Παρακάτω επιλέγουμε και δημοσιεύουμε κάποια χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από τον 1ο και εξαντλημένο τόμο του «Οι δρόμοι του
Νέστορ Μαχνό», Μπιελάς Β. – Μπιελάς Α., εκδόσεις Βαβυλωνία,
Οκτώβριος 2007 (α’ έκδοση: Ουκρανία 1992). Ολόκληρο το βιβλίο
διατίθεται σε ελεύθερο pdf για ονλάιν διάβασμα, κατέβασμα ή
εκτύπωση στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι Δρόμοι του
Νέστορ Μαχνό | 1ος Τόμος (pdf-κατέβασμα).
Μάρτης 1917 – Νοέμβρης 1918:
»Αποτέλεσμα των συναντήσεων και των συζητήσεων ήταν ο Μαχνό να
φτάσει στο συμπέρασμα ότι ο συνασπισμός των κομμάτων των
μπολσεβίκων και των αριστερών σοσιαλεπαναστατών, που είχε
πάρει την εξουσία στα χέρια του, δεν ήταν η συμμαχία που
χρειαζόταν η επανάσταση τη στιγμή της σύγκρουσης της εργατιάς
με το κεφάλαιο και του κρατικού ελέγχου με την ελευθερία της
αυτοδιεύθυνσης. Στην επανάσταση παρατηρούνταν μια στασιμότητα.
Όλα τα πολιτικά κόμματα προσπαθούσαν να της βάλουν το λουρί. Η
επανάσταση έπεσε στην παγίδα του κρατισμού και μη μπορώντας να
βγει, σβήνει και, καθώς έχασε την αξιοπιστία της, έγινε
αδιάφορη.
»Η επανάσταση που έκανε ο λαός είχε μέσα της εντελώς
διαφορετικά χαρακτηριστικά: είχε μέσα της το δικαίωμα στην
ελευθερία και την ελεύθερη εργασία, ξερίζωνε κάθε ίχνος
εξουσίας που ασκούνταν κατά των εργαζομένων. Κατάλαβε ότι
ελευθερία απολάμβανε όχι ο λαός, αλλά τα κόμματα. Τα κόμματα
δεν υπηρετούσαν τον λαό αλλά το αντίθετο. Τώρα πια στις
υποθέσεις του λαού απλά αναφέρεται το όνομά του, ενώ
αποφασίζουν τα κόμματα. Η εξουσία ανέλαβε να καθορίσει τον
βαθμό επαναστατικότητας και νομιμότητας, όχι μόνο για τα

άτομα, αλλά για ολόκληρη την εργατική τάξη, το δικαίωμα της
έκφρασης της γνώμης της, των επιθυμιών της, τη συμμετοχή της
στην υπόθεση της επανάστασης.
(σελ. 36-37)

Νοέμβρης 1918 – Γενάρης 1919:
»Έχοντας απομακρυνθεί 15 βέρστια, συναντήσαμε στρατιωτικούς,
οι οποίοι συνοδεύονταν από έφιππη φρουρά. «Σταμάτα! Ποιος
είσαι; Από που έρχεσαι;» ρωτήσαμε εμείς. «Ποιος διοικεί το
απόσπασμα;» ακούστηκε σε απάντηση. «Είμαι ο λοχαγός Μαζούχιν,
Διοικητής της Βάρτα της περιοχής του Αλεξάντροφσκ. Ρώτησα ποιο
απόσπασμα είστε!», φώναξε όρθιος με προστακτικό τόνο, ο
Μαζούχιν. Όμως, αντί για απάντηση άκουσε ένα ξερό «Ψηλά τα
χέρια!». Τον γδύσαμε τελείως, μαζί και τον γραμματέα του, για
παρέα. Τον αμαξά, τον βαρτοβίτη και τους τέσσερις έφιππους,
απλά τους αφοπλίσαμε.
«Και αυτό τι γράμμα είναι;», ρώτησε ο Μαχνό τον Μαζούχιν,
δείχνοντάς του ένα φάκελο. Εκείνος δεν απαντούσε, μόνο σήκωνε
τους ώμους του και παρακαλούσε να του χαρίσουμε τη ζωή του.
Αλλά πού!… Ο Ερμοκράτιεφ τον βασάνισε για τη σφαγή του
Μιχάιλοβο – Λουκάσεβο. Έπειτα έδεσε στην κοιλιά του
χειροβομβίδα και τον ανατίναξε, ενώ τον γραμματέα του τον
τουφέκισε.
»Ο φάκελος περιείχε πρόσκληση του μεγαλογαιοκτήμονα
Μιργκορότσκι, για την ονομαστική του εορτή. Αν και ήταν πάνω
από τις δυνατότητές μας, αποφασίσαμε να πάμε. Ο Μαχνό φόρεσε
τη στολή του Μαζούχιν, ενώ ο Σιους τα ρούχα του γραμματέα. Τα
γαλόνια έλαμπαν επάνω τους… Στην οικία του Μιργκορότσκι, η
δεξίωση ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Από το παράθυρο έφταναν
τραγούδια μεθυσμένων.
»Ο Μαχνό, ο Σιους και ο Λεπετσένικο πέρασαν το κατώφλι και
ανακοίνωσαν στον οικοδεσπότη ότι ήρθαν με τον Μαζούχιν, ο

οποίος καθυστέρησε λίγο στον δρόμο. Ο Μαχνό συστήθηκε ως
βοηθός του Μαζούχιν, ο Σιους ως διοικητής εκκαθαριστικού
αποσπάσματος. Ο οικοδεσπότης ενθουσιάστηκε… Όταν οι μαχνοβίτες
μπήκαν στην αίθουσα, οι καλεσμένοι που βρίσκονταν σε κατάσταση
μέθης, φώναξαν: “Ζήτω στους Ρώσους αξιωματικούς!”.
»Οι δικοί μας κάθισαν δίπλα στον στρατηγό εν αποστρατεία, στο
μακρύ δρύινο τραπέζι. Στο ίδιο τραπέζι κάθονταν ο
οικοδεσπότης,
τρεις
Αυστριακοί
αξιωματικοί,
ένας
αντισυνταγματάρχης, δυο γείτονες γαιοκτήμονες, κυρίες και
δεσποινίδες. Μόλις ο οικοδεσπότης σήκωσε το ποτήρι του, οι
καλεσμένοι τον μιμήθηκαν.
»Στην υγεία του οικοδεσπότη, των αξιωματικών, στην αναγέννηση
της Μεγάλης Ρωσίας, και σε σας, κύριοι γαιοκτήμονες!…», άρχισε
την πρόποση ο στρατηγός εν αποστρατεία. «Να σας βοηθήσει ο
Θεός να ελευθερώσετε τη Χριστιανική Εκκλησία από τους
αντίχριστους μπολσεβίκους!»
«Να σας βοηθήσει να συλλάβετε τον συμμορίτη Μαχνό!», είπε ένας
από τους καλεσμένους.
»Ο Μαχνό έπιασε τη βόμβα στην τσέπη του.
«Τιμώρησέ τον αγία…»
»Ο Μαχνό σηκώθηκε έξαλλος.
»Ο στρατηγός κοκάλωσε, τα ποτήρια έπεσαν από τα χέρια των
έντρομων καλεσμένων. «Εγώ είμαι ο Μαχνό… μπουρζουάδες!» φώναξε
ο Νέστορ, σήκωσε τη βόμβα και την πέταξε αναμμένη στο
κρυστάλλινο βάζο. Τα φώτα έσβησαν. Έγινε εκκωφαντική έκρηξη,
πίσω της άλλες δυο.
»Εμείς καθόμασταν στα παράθυρα και περιμέναμε αν κάποιος από
αυτούς θα τρέξει. Αλλά δεν βγήκε κανείς. Όταν φωτίσαμε την
αίθουσα, στα μάτια μας παρουσιάστηκε η εξής εικόνα: Ο
συνταγματάρχης πνιγόταν στο αίμα του, ανέπνεε με δυσκολία. Ο
οικοδεσπότης, χωρίς χέρι, σφάδαζε με σπασμούς, οι υπόλοιποι
δεν έδιναν κανένα σημάδι ζωής. Τα λάφυρά μας ήταν πέντε
περίστροφα, δεκαπέντε τουφέκια, πολλές σφαίρες, καμιά δεκαριά
άλογα και σέλες. Τα παιδιά άνοιξαν αμέσως τις αποθήκες, βρήκαν

ποτά και μεζέδες. Αφού τσιμπήσαμε λίγο και πήραμε τα
περισσότερο αναγκαία, βάλαμε φωτιά στο αρχοντικό. Τι όμορφα
που καιγόταν…
(σελ. 54)

Γενάρης – Μάρτης 1919:
2ο Συνέδριο στρατιωτών-ανταρτών, εργατικών και αγροτικών
Σοβιέτ, Τομέων και Υποτομέων του Στρατο-εκστρατευτικού
Επιτελείου της περιοχής του Γκουλάι Πόλε με συμμετοχή 245
αντιπροσώπων από 35 κοινότητες:
Τον λόγο παίρνει ο σύντροφος Τσερνοκνίζνι (αγρότης).
“Σύντροφοι αγρότες και εργάτες!”, απευθύνεται ο ομιλητής στους
παρευρισκόμενους, “Από την ενημέρωση του απεσταλμένου που πήγε
στην Προσωρινή Κυβέρνηση, μάθαμε ότι στην Ουκρανία εμφανίστηκε
κάποια νεοσύστατη Κυβέρνηση, η οποία αποτελείται μόνο από
μπολσεβίκους-“κομμουνιστές”. Αυτή η Κυβέρνηση ετοιμάζεται ήδη
να επιβάλει το μπολσεβίκικο μονοπώλιο στα Σοβιέτ. Εμείς,
σύντροφοι, πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα επιτρέψουμε να συμβεί
αυτό. Θυμηθείτε, σύντροφοι, τη δύσκολη περίοδο του αγώνα κατά
του Γερμανό-μαγιάρικου ζυγού και τη σκλαβιά του γκέτμαν! Τον
καιρό που εσείς, αγρότες, εργάτες και αντάρτες σταματούσατε
όλες τις αντεπαναστατικές δυνάμεις και σχεδόν με γυμνά χέρια
αποκρούατε τις επιθέσεις των γερμανικών και των αυστριακών
συμμοριών, όταν εσείς περήφανα και γενναία παλεύατε με τους
δήμιους του Σκοροπάνσκι, του Πετλιούρα και των άλλων
εγκληματιών! Εναντίον αυτών που εναντιώθηκαν στην ελευθερία
του λαού! Πού ήταν τότε η Προσωρινή Κυβέρνηση, η οποία
κατέλαβε την εξουσία τώρα και ενεργεί εξ ονόματος αγροτών και
εργατών; Τότε στρογγυλοκαθόταν στο Κουρσκ και στη Μόσχα,
περιμένοντας πότε οι αγρότες και οι εργάτες της Ουκρανίας θα
απελευθέρωναν την περιοχή από τους εχθρούς. Μήπως μόνο οι
μπολσεβίκοι πάλευαν με όλες τις μαύρες δυνάμεις της αντίδρασης
στην Ουκρανία;

Όμως εσείς, σύντροφοι, ξέρετε ότι το αίμα τους το έχυναν οι
αγρότες, οι εργάτες, οι αντάρτες, οι ανένταχτοι. Όλοι τους
αναγνώρισαν το χρέος τους απέναντι στην Επανάσταση και πήγαν
να την υπερασπίσουν με γενναιότητα. Τώρα, που μετά από σκληρό
αγώνα, με το τίμημα πολλών ζωών, ο εχθρός κατατροπώθηκε και ο
εργαζόμενος λαός της Ουκρανίας μπορεί να ανασάνει ελεύθερα,
εμφανίζεται κάποια μπολσεβίκικη Κυβέρνηση και μας επιβάλλει
την κομματική της δικτατορία. Θα το επιτρέψουμε αυτό
σύντροφοι; Θα επιτρέψει ο εργαζόμενος ουκρανικός λαός, ο
οποίος μονάχος του και χωρίς τη βοήθεια κανενός ελευθερώθηκε
από τον ζυγό των Γερμανών, των Αυστριακών, των πετλιουροβιτών,
του γκέτμαν και των άλλων καταπιεστών, μια χούφτα αυτόκλητων
να τους εξουσιάζει και να τους επιβάλλει τους νόμους της;
Όχι σύντροφοι, αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβεί!
Είμαστε αρκετά δυνατοί για να πούμε σ’ όλους αυτούς που
προσπαθούν να πλήξουν την ελευθερία μας: “Κάτω τα χέρια!” Δεν
πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί εδώ σε μας, αυτό που
συνέβη πρόσφατα σε συνέδριο στην πόλη Παβλογκράντ. Εκεί, οι
μπολσεβίκοι-κομμουνιστές δε μας έδιναν τη δυνατότητα να πούμε
την αλήθεια, σε μας τους εξωκομματικούς αγρότες και εργάτες,
που με το αίμα μας ανοίγουμε τον δρόμο για την απελευθέρωση
του εργαζόμενου λαού. Σ’ αυτούς τους αγωνιστές έκλειναν το
στόμα στο συνέδριο, επειδή δεν είχαν μπολσεβίκικη σφραγίδα
(φωνές: “αίσχος, αίσχος!”).
Τελειώνω την ομιλία μου, σύντροφοι, κι εδώ πρέπει να πω ότι
εμείς, οι εξωκομματικοί αντάρτες που ξεσηκωθήκαμε ενάντια
στους καταπιεστές μας, δε θα αφήσουμε να έρθει νέα σκλαβιά από
όποιο κόμμα και αν προέρχεται. Θα φωνάξουμε σ’ όλους τους
εχθρούς μας “Φύγετε από τον δρόμο μας!” θα καταφέρουμε μονάχοι
μας να οικοδομήσουμε τη νέα ελεύθερη ζωή!» (δυνατά
χειροκροτήματα).
Παίρνει τον λόγο ο Σεραφίμοφ (αγρότης). “Σύντροφοι αγρότες,
εργάτες, βετεράνοι και αντάρτες! Ξέρετε όλοι ότι ακόμη δε
σίγησαν τα κανόνια. Γύρω μας, ακόμη χύνεται αίμα των συντρόφων
μας για την απελευθέρωση όλων των εργαζομένων από τις βαριές

αλυσίδες της σκλαβιάς και της ταπείνωσης. Ενώ ακόμη δεν έπαψε
ο αγώνας ενάντια στην αντεπανάσταση, που επιτίθεται απ’ όλες
τις μεριές, απέναντι μας ορθώθηκε νέος κίνδυνος, ο κίνδυνος ο
κομματικός, ο μπολσεβίκικος, που μας φτιάχνει νέες
μπολσεβικικο-κρατιστικές αλυσίδες. Η μπολσεβίκικη κυβέρνηση
προσπαθεί να μας πείσει ότι υπηρετεί τα συμφέροντα των εργατών
και των αγροτών και ότι φέρνει την απελευθέρωση των
εργαζομένων. Ονομάζει τον εαυτό της “σοσιαλιστική”, βαδίζει
κάτω από το σύνθημα της “Κοινωνικής Επανάστασης”. Τότε όμως
γιατί προσπαθεί να μας κυβερνήσει από τα πάνω μέσα από τα
γραφεία της;
Σύντροφοι, ξέρουμε απ’ τα αδέλφια μας στη Μεγαλορωσία τι
επανάσταση κάνουν εκεί οι μπολσεβίκοι. Ξέρουμε ότι ο λαός εκεί
δεν έχει ελευθερία. Ότι εκεί βασιλεύει η κομματική αυθαιρεσία,
το μπολσεβίκικο χάος, η βία των Επιτρόπων. Και αν αυτό το
κόμμα προσπαθεί να φέρει και σ’ εμάς στην Ουκρανία αυτές τις
“ελευθερίες”, τότε εμείς θα πρέπει να βροντοφωνάξουμε ότι δε
χρειαζόμαστε τέτοιους δασκάλους και κηδεμόνες, ότι δε
χρειαζόμαστε δικτατορίες, ότι θα μπορέσουμε μόνοι μας να
χτίσουμε τη νέα μας ζωή!
Τελειώνω τον λόγο μου και ζητώ από το Συνέδριο να σκεφτεί
σοβαρά την κατάσταση και να απαντήσει λεπτομερώς σε όλα τα
κοινά μας προβλήματα, για να μπορέσουμε εμείς να πούμε την
αλήθεια στους συντρόφους μας εργάτες και αγρότες
απομακρυσμένα χωριά μας!» (δυνατά χειροκροτήματα).

στα

(σελ. 102-104)
«Τι είναι αυτό;» έλεγε ο Μαχνό στον επίτροπο – μπολσεβίκο
Πετρόφ που ήρθε μαζί με τον Οζέροφ. «Αφού το είπα, σας
προειδοποίησα και μάλλον συμφωνήσαμε, υποσχεθήκατε να
διαλύσετε τις οργανώσεις σας: Τσε-Κα, επιτροπές τροφίμων,
κομματικές επιτροπές και τώρα ξαναρχίσατε! Πιστέψτε με,
σύντροφε Πετρόφ, αν δε σταματήσετε, τα πράγματα θα είναι
άσχημα. Αφήστε μας, μην πειράζετε τους αγρότες, μην
καθοδηγείτε τους εργάτες, όλα θα είναι εντάξει. Προσφέρετέ μας

σ’ αυτή την περιοχή την ελευθερία της αναρχοκομμουνιστικής
οικοδόμησης, κάντε έξω από αυτήν ό,τι πείραμα θέλετε, δε θα
επιτιθόμαστε, απλά αφήστε μας, μην ανακατεύεστε στις
οικογενειακές μας υποθέσεις!».
»Εξ ονόματος της ένωσης αναρχικών του Γκουλάι Πόλε, της
“Ναμπάτ” και του Στρατο-Επαναστατικού Σοβιέτ, σας προειδοποιώ:
μη μας ενοχλείτε, πάρτε τους καταπιεστές σας, σταματήστε την
αγκιτάτσια, και όλα θα είναι καλά! Δεν τους παίρνετε, δεν τους
σταματάτε, θα τους διαλύσουμε μόνοι μας!», έλεγε ο Μαχνό στον
Πετρόφ.
(σελ. 147-148)

Μάης 1919:
Όχι μακριά από το χωριό υπήρχαν χαρακώματα, ίχνη μαχών. Ο
Μαχνό μάς δείχνει δέντρο στο οποίο κρέμασε ο ίδιος έναν Λευκό
συνταγματάρχη.
“Πώς είναι τα πράγματα με τον αντισημιτισμό εδώ;” ρωτάει ο
Κάμενεφ.
“Εκλάμψεις υπάρχουν, παλεύουμε σκληρά μ’ αυτές. Στη διαδρομή
μου ως εδώ, σ’ έναν από τους σταθμούς βλέπω αναρτημένα κάτι
πλακάτ. Τα διαβάζω: ήταν αντισημιτικού χαρακτήρα. Καλώ τον
σταθμάρχη και του ζητάω εξηγήσεις. Αυτός καμαρώνει.
Περηφανεύεται ότι συμφωνεί απόλυτα μ’ αυτά που λένε τα πλακάτ.
Τον πυροβόλησα…”
(σελ. 211)
Μ. Κουμπάνιν: «Το εμπορικό κεφάλαιο που ρουφούσε το αίμα των
αγροτών με τις χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα και
πλούτιζε στις πλάτες των ρημαγμένων αγροτών, προσωποποιούνταν
στη συνείδηση του αγρότη με τη μορφή του Εβραίου έμπορα που
ήταν σχεδόν μονοπώλιο στην αγορά των αγροτικών προϊόντων. Ο
Εβραίος έμπορας ήταν ο φορέας της εμπορικής διαμεσολάβησης
μεταξύ των προϊόντων των χωριών και των προϊόντων της πόλης.

Από εδώ πηγάζουν οι ρίζες του αντισημιτισμού στο αγροτικό
κίνημα…»
Στα πολιτικά ζητήματα, η εβραϊκή κοινότητα ήταν κλεισμένη στον
εαυτό της και σχεδόν πάντα έπαιρνε το μέρος του δυνατότερου,
καταπιέζοντας τον πιο αδύναμο. Όμως, παρ’ όλα αυτά, αν
συγκρίνουμε τα συμβάντα στην περιοχή της δικής μας επιρροής σε
σχέση με την υπόλοιπη Ουκρανία, μπορούμε να πούμε με σιγουριά
ότι η σημαία του διεθνισμού στη μαχνοβτσίνα κυμάτιζε ψηλά.
(σελ. 230)
Ο Τρότσκι δεν μπορούσε
κύρος και η δόξα των
μεγάλωνε και ότι κατά
αυτονομία. Ο Τρότσκι

να συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι το
διοικητών που προήλθαν από τον λαό
καιρούς ο ίδιοι εμφάνιζαν περίσσια
υπέφερε υπομονετικά το όνειρο να

απαλλαγεί από αυτούς που τον εμπόδιζαν στην επίτευξη των
μοχθηρών, τυχοδιωκτικών σχεδίων του να στηριχτεί πλήρως στη
στρατιωτική του δύναμη, την οποία αυτός αντιλαμβανόταν σα μάζα
από άψυχα, μολυβένια στρατιωτάκια.
Στη βάση της νέας αντιμαχνοβιτικής εκστρατείας, τέθηκε από τον
Τρότσκι η εγκληματική, παραποιημένη ανάλυση των γεγονότων που
συνέβαιναν στην περιοχή του Ντονέτς του Νοτίου Μετώπου και
ειδικά στην περιοχή Μαριούπολη – Ελένοφκα που καταλάμβανε η
Αντάρτικη Μεραρχία Μαχνό.
Μας κατηγορούσαν προκαταβολικά για όλα τα αμαρτήματα, όμως
εμείς ήδη υποψιαζόμασταν πού το πάει ο Τρότσκι. Υποψιαζόμασταν
ότι κάποιος που διατυπώνει παρόμοιες κατηγορίες, κινείται
βάσει σχεδιασμένης πολιτικής, της πολιτικής του Τρότσκι που
προετοίμαζε το ξεκαθάρισμα του Ουκρανικού λαού που
αντιστεκόταν, της πολιτικής που ήθελε να τον ξαναπεράσει άλλη
μια φορά από την κρεατομηχανή του εμφυλίου πολέμου. Και
ήμασταν πεπεισμένοι ότι αυτά τα πολιτικά παιχνίδια εις βάρος
μας ήταν παραλογισμός.
Αποτέλεσμα της διεξαγόμενης πολιτικής των τροτσκιστών, η
εξουσία των κομμουνιστών-κρατιστών στην Ουκρανία έπαψε να

είναι δημοφιλής. Το μέτωπο διαλυόταν, η λιποταξία έπαιρνε
μαζικό χαρακτήρα και τον Απρίλη του 1919 είχε φτάσει ήδη τις
100 χιλιάδες μαχητές, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να πολεμήσουν
για τη νέα εξουσία.
(σελ. 256)

Μάης – Ιούλης 1919:
Ο Τρότσκι δεν είχε ανθρώπους στους οποίους μπορούσε να
εμπιστευθεί μια τόσο γαργαλιστική υπόθεση -την εξάλειψη της
μαχνοβτσίνας- σε μια τόσο απειλητική, επικίνδυνη περίοδο, γι’
αυτό στα χέρια του πήρε ο ίδιος, όχι την «τιμωρό ράβδο της
Επανάστασης», αλλά τον μπαλτά του χασάπη. Από την πένα του
βγήκε η μυστική διαταγή Ν° 96 της 3ης Ιούνη 1919, που
επαναπροσδιόρισε την κατάσταση του αγώνα με τον Ντενίκιν στην
Ουκρανία και έφερε τους ντενικιστές μέχρι την Τουλά.
Σ’ αυτή λέγονταν:
«…1. Το πρωταρχικό ζήτημα της 2ης Ουκρανικής Στρατιάς είναι η
καταστροφή της στρατιωτικής οργάνωσης της μαχνοβτσίνας, αυτό
το ζήτημα πρέπει να έχει λυθεί όχι αργότερα από τις 15 Ιούνη.
2. Γι’ αυτόν τον στόχο, με συντονισμό ενεργειών του
Επαναστατο-Στρατιωτικού Σοβιέτ της 2ης Ουκρανικής Στρατιάς,
αρχίζω αμέσως ευρεία αγκιτάτσια ενάντια στη μαχνοβτσίνα, με
σκοπό να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη του στρατού και των
εργαζόμενων μαζών για την εξάλειψη της «στρατιάς Μαχνό».
3. Η παροχή χρημάτων, στρατιωτικών εφοδίων και γενικά
οποιουδήποτε στρατιωτικού υλικού στο Επιτελείο Μαχνό παύει
άμεσα κι εντελώς, υπό την απειλή αυστηρότατων κυρώσεων.
4. Στρατιωτική δύναμη για την εξάλειψη της μαχνοβτσίνας και
για την ενίσχυση της ακριανής δεξιάς πλευράς του Νότιου
Μετώπου στην πρώτη ομάδα, ορίζονται: Μοσχοβίτικο 12° Σύνταγμα,
Σύνταγμα Ιππικού, Συντάγματα Οπλιτών του Λουγκάνσκ, του
Μπαχμούτ, Απόσπασμα Ευέλπιδων, τεθωρακισμένο τρένο,
αποσπάσματα τεθωρακισμένων οχημάτων και το Μοσχοβίτικο

Απόσπασμα Ειδικών Αποστολών.
5. Στην περιοχή επιρροής των μαχνοβιτών πρέπει να σταλούν
αμέσως ικανοί και έμπειροι υπάλληλοι, με σκοπό την κατασκοπεία
και την ανάλογη επίδραση στη γνώμη των στρατιωτών και των
αγροτικών μαζών, επηρεασμένων από τους μαχνοβίτες.
6. Η εξάλειψη της μαχνοβτσίνας πρέπει να διεξαχθεί με
αποφασιστικότητα και σκληρότητα, χωρίς αργοπορία και
δισταγμούς…
Λ. Τρότσκι».
(σελ. 285)
5 Ιούνη, Υποχωρώντας στο μέτωπο των Λευκών…
Διαμορφώθηκε καταστροφική κατάσταση, μιας και το περιβόητο
τροτσκιστικό “Διάταγμα No 96” έριχνε τους αντάρτες στον χαμό.
Πυρομαχικά δεν υπήρχαν καθόλου, χρησιμοποιούσαν τα τουφέκια
σαν ρόπαλα.
Σπάραζε η καρδιά στην όψη, πώς χάνονταν κάτω από τα πυρά του
εχθρού οι καλύτερες δυνάμεις της Επανάστασης, αυτοί οι
εθελοντές της οικοδόμησης της νέας ζωής.
Και πόσες κατάρες υπήρχαν γι’ αυτή την παγίδα, αυτή την
προδοσία, προς τον Τρότσκι. Για καλή μας τύχη, αυτή η μάχη
σκεπάστηκε από τη νύχτα.
(σελ. 289)
«Σ’ όλα τα στρατιωτικά τμήματα και αποσπάσματα φραγμού, που
στάλθηκαν με διαταγή μου, δόθηκε διαταγή να πιάνουν όλους
εκείνους τους προδότες, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα τμήματά
τους και περνούν στον Μαχνό και να παραδίδονται στο
Επαναστατικό Στρατοδικείο, σαν λιποτάκτες, για δίκη με
στρατιωτικούς νόμους. Η τιμωρία τους μπορεί να είναι μόνο μια
– τουφεκισμός.
Η Πανρωσική Κεντρική Επιτροπή Ρωσίας και Ουκρανίας με έχει
διατάξει να φέρω την τάξη στο μέτωπο του λεκανοπεδίου του
Ντονέτσκ και στα μετόπισθεν. Δηλώνω ότι αυτή η τάξη θα

επιβληθεί με σιδερένια γροθιά. Οι εχθροί του εργατικού και
αγροτικού Κόκκινου Στρατού, σκουροβίτες, κουλάκοι,
πογκρομίτες, μαχνοβίτες, γκριγκοριεβίτες, θα συνθλίβουν
αλύπητα από τακτικά, σταθερά, έμπιστα στρατεύματα.
Ζήτω η επαναστατική τάξη, η πειθαρχία και η πάλη με τους
εχθρούς του λαού!
Ζήτω η Σοβιετική Ουκρανία και η Σοβιετική Ρωσία!
Λ. Τρότσκι.»
(σελ.293-294)
Παίρνοντας τον λόγο ο Μαχνό, έπεισε το Συνέδριο ότι οι
αντάρτες δε θα εγκαταλείψουν τους αγρότες της Ουκρανίας στη
δύσκολη στιγμή, εάν και οι ίδιοι δείξουν ενεργητικότητα στον
αγώνα ενάντια στους Λευκούς και στηρίξουν τους αντάρτες. Ο
Μαχνό έλεγε ότι παρόλο που τους μαχνοβίτες τους κήρυξαν εκτός
νόμου, αυτοί εξακολουθούν να κρατούν το μέτωπο και να παλεύουν
με την αντεπανάσταση.
«Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εμείς υπερασπίζουμε την
περιοχή μας, τα σπίτια μας. Μας κατηγόρησαν για όλες τις
αμαρτίες», έλεγε ο Μαχνό, «όμως είμαστε ένοχοι μόνο στο ότι
δηλώσαμε: Ο παντοτινός εχθρός της εργατιάς και της ελευθερίας
είναι η εξουσία. Στη σημαία μας είναι γραμμένο: Η εξουσία
γεννά παράσιτα! Στερήσαμε τη δυνατότητα στα παράσιτα να
βρίσκονται ανάμεσά μας και τώρα να, στην ελεύθερη περιοχή μας,
επιτίθεται η εξουσία, με το πρόσωπο του Ντενίκιν από την
ανατολή και με το πρόσωπο του Τρότσκι, στην πλάτη μας, από τη
δύση. Μισούν με το ίδιο μένος την ελευθερία μας και
χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα και τρόπους για την υποδούλωσή
μας.»
(σελ. 304)
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