Η επιστροφή του φαντάσματος
του Μάχνο
Όταν ο Λένιν, ο Τρότσκι και ο Γκε-Πε-Ου κυνηγούσαν τους
εξόριστους Ουκρανούς αναρχικούς.
Μετάφραση της Έλενας Λουκά
Αν η ζωή του Νέστορ Μάχνο είναι σχετικά γνωστή και
τεκμηριωμένη για την περίοδο πριν την επανάσταση, εντέλει
γνωρίζουμε ελάχιστα για την περίοδο της εξορίας του στη
Ρουμανία, την Πολωνία και στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου
τελείωσε τις μέρες του το 1934. Ένα άρθρο της ιστορικής
υπηρεσίας των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών σηκώνει λίγο το
πέπλο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διαβάσουμε αποσπάσματα από
τους φακέλους «Μάχνο» που ξεθάφτηκαν από τα αρχεία της
κομμουνιστικής πολιτικής αστυνομίας (GPU, τότε NKVD).
Εκτός από τις νέες ιστορικές πτυχές, το έγγραφο αποκαλύπτει
την αποφασιστικότητα της σοβιετικής κομμουνιστικής εξουσίας να
καταδιώξει τους Ουκρανούς εξεγερμένους και το ιδανικό της
ελευθερίας τους όπου κι αν βρίσκονται ‒ στην Ουκρανία ή στο
εξωτερικό. Αυτό το αιώνιο μίσος των κομμουνιστών για την
ελευθερία εκφράστηκε μέχρι τέλους, αφού ακόμη και τον Αύγουστο
του 1989 ‒δηλαδή, εβδομήντα χρόνια μετά τα γεγονότα‒ η τοπική
πολιτική αστυνομία προσπαθούσε ακόμη να καταστείλει όσους θα
είχαν τη διάθεση να θυμηθούν το έπος των Μαχνοβιτών.
Μας αποκαλύπτει επίσης ότι ο Μάχνο και οι περισσότεροι
σύντροφοί του ήξεραν πώς να παραμένουν πιστοί στα ιδανικά
τους, ανεξάρτητα από τις δοκιμασίες της ζωής, οι οποίες δεν
τους χαρίστηκαν. Το άρθρο αυτό, που μεταφράστηκε πριν από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποκτά περισσότερο νόημα
μετά τα λόγια του Πούτιν ο οποίος δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της
Ουκρανίας ήταν «δώρο» από τους Σοβιετικούς. Αυτό το «δώρο» ‒αν
όντως υπήρξε‒ δεν ήταν δωρεάν, διότι συνοδεύτηκε εσωτερικά από

την υποταγή της ουκρανικής κοινωνίας και εξωτερικά από το
κυνήγι όλων των αντιπάλων και των αντιφρονούντων.
Χωρίς αμφιβολία, η ιστορία επαναλαμβάνεται…
Το Κρατικό Αρχείο του Κλάδου της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Εξωτερικού της Ουκρανίας περιέχει μια επιλογή υλικού από το
Τμήμα Εξωτερικού του Μυστικού Πολιτικού Τμήματος της GPU της
Ουκρανικής Σ.Σ.Δ, το οποίο καθιστά δυνατή την ανίχνευση των
δραστηριοτήτων του Νέστορ Μάχνο κατά τα τελευταία χρόνια της
ζωής του στην εξορία. Και παρόλο που εκείνη την εποχή, τη
δεκαετία του 1930, ο Μάχνο δεν αποτελούσε πλέον πραγματική
απειλή για τη σοβιετική εξουσία, οι ειδικές υπηρεσίες της
συνέχισαν τις έρευνες εναντίον του ίδιου και του άμεσου
περιβάλλοντός του, στρατολογώντας πράκτορες από πρώην
μαχνοβίτες για εκτόπιση.
Οι εδαφικές υποδιαιρέσεις της GPU της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. στην
Οδησσό, τη Ζαπορίζια, το Ντνιεπροπετρόφσκ, το Χάρκοβο και τη
Μαριούπολη ασχολήθηκαν έντονα με τον Μάχνο και τους Μαχνοβίτες
‒ δηλαδή, στις περιοχές όπου ζούσαν οι περισσότεροι στρατιώτες
του λεγόμενου Επαναστατικού Στρατού, ο αριθμός των οποίων,
σύμφωνα με τα επιχειρησιακά έγγραφα της GPU, έφτανε τις εξήντα
πέντε χιλιάδες και σε ορισμένες περιόδους ακόμη και τα εκατό
χιλιάδες άτομα. Αφού ο επαναστάτης Αταμάνος με τα λίγα
υπολείμματα του στρατού του βρήκε καταφύγιο στη Ρουμανία και
αργότερα μετακόμισε στην Πολωνία, εκτός από τις μονάδες
αντικατασκοπείας, ο Εξωτερικός Κλάδος της GPU της Ουκρανικής
Σ.Σ.Δ. άρχισε να εργάζεται εναντίον του.
Εξάλλου, η Ρουμανία και η Πολωνία ήταν οι κύριες χώρες ευθύνης
του κεντρικού μηχανισμού της σοβιετικής αντικατασκοπείας στη
Μόσχα πριν δημιουργηθεί η αντικατασκοπεία της Σοβιετικής
Ουκρανίας.
Ο Νέστορ Μάχνο βρισκόταν στον κατάλογο των πιο επιφανών εχθρών
της σοβιετικής κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η GPU της
Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. είχε αναλάβει να διεισδύσει στο άμεσο

περιβάλλον του, να λάβει πληροφορίες για τα σχέδια και τις
προθέσεις, να παρασύρει τον Αταμάνο και τους συνεργάτες του
στο έδαφος της Ε.Σ.Σ.Δ. Το Περιφερειακό Τμήμα της Οδησσού της
GPU της Ουκρανικής Ε.Σ.Σ.Δ. διεξήγαγε εκείνη την εποχή μια
μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με το όνομα «Βιολιστές». Η
επιχείρηση σχεδίαζε ακόμη και τη φυσική εξόντωση του Μάχνο, ο
οποίος όμως γλίτωσε τον θάνατο. Αντ’ αυτού, η GPU κατάφερε να
τοποθετήση στο περιβάλλον του δικούς της πράκτορες, οι οποίοι
ανέφεραν συνεχώς τις ενέργειες και τις κινήσεις του.
Το 1923, σύμφωνα με ξένες πηγές της GPU, ο Μάχνο και μια ομάδα
υποστηρικτών του έφυγαν από τη Ρουμανία για την Πολωνία.
Αμέσως μετά τη διέλευση των συνόρων, όλοι τους συνελήφθησαν
από την Πολωνική Άμυνα (αντικατασκοπεία). Ο Μάχνο κρατήθηκε
στη συνέχεια ξεχωριστά στις φυλακές Μοκότοβ.
Εκμεταλλευόμενος την άδεια της εγκύου συζύγου του, της Χαλίνας
Κουζμένκο, για να μεταβεί στη Βαρσοβία για θεραπεία, της έδωσε
εντολή να επισκεφθεί την πρεσβεία της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. στην
Πολωνία και να αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία με
τις σοβιετικές αρχές.
Εκείνη έκανε τα πάντα όπως της είπε ο σύζυγός της. Ως
αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης, στις 29 Ιουλίου του 1922 η
πρεσβεία έστειλε επιστολή στο Λαϊκό Κομισαριάτο Εξωτερικών
Υποθέσεων της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ:
Στις 22 Ιουλίου 1922, η σύζυγος του Μάχνο, Χαλίνα Κουζμένκο,
υπέβαλε αίτηση στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας μας
προκειμένου να της δοθεί άδεια να φύγει για την Ουκρανία για
να διαπραγματευτεί με την ουκρανική κυβέρνηση την επιστροφή
μιας ομάδας Μαχνοβιστών στην Ουκρανία». Από άμεσες συνομιλίες
μαζί της, έγινε γνωστό ότι υπήρχαν δεκαέξι απ’ αυτούς, οι
οποίοι βρίσκονταν στο στρατόπεδο εγκλεισμού στο Στράλκοβ. Οι
πολωνικές αρχές τους απομόνωσαν από τους Πετλιουριστές.
Σύμφωνα με την ίδια, οι Μαχνοβίτες είναι πολύ δυσαρεστημένοι
με τη ζωή τους στο στρατόπεδο και θα ήθελαν να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους. Το αγωνιστικό τους πνεύμα έχει επίσης

εξαφανιστεί. Η ίδια η Κουζμένκο φαινόταν κουρασμένη και
αποθαρρυμένη, και ζήτησε ακόμα και οικονομική βοήθεια. Σε
συζητήσεις ανέφερε αρκετές φορές ότι Πολωνοί αξιωματικοί
(συμπεριλαμβανομένου του Μπιλίνσκι) από τη διοίκηση του
στρατοπέδου τούς πρότειναν να φύγουν και να μεταφερθούν στην
Ουκρανία, αλλά προς το παρόν δεν ήθελαν να βοηθήσουν ‒ είπαν
ότι, στην περίπτωση που το έκαναν αυτό, θα γινόταν αργότερα.
Υπαινίχθηκαν επίσης κάτι σε αυτή την κατεύθυνση: “Αν η
ουκρανική κυβέρνηση μας έδινε έστω και λίγη βοήθεια με χρήματα
(περίπου 300.000 ή 400.000 πολωνικά μάρκα) και 6 έως 8
περίστροφα, θα μπορούσαμε να είχαμε δραπετεύσει από το
στρατόπεδο και να τρέξουμε στην περιοχή Χουτσούλ και στη
Γαλικία”.
Με αυτό τον τρόπο, η ουκρανική κυβέρνηση θα ήταν καλυμμένη και
θα είχε κατηγορίες εναντίον της πολωνικής κυβέρνησης, η οποία
δεν εξέδωσε τον Μάχνο νωρίτερα. Η Κουζμένκο επέστρεφε συνεχώς
στο θέμα αυτό και τόνιζε ότι το θέμα της περιοχής Χοτσούλ
συζητήθηκε σοβαρά απ’ αυτούς.
Από την πλευρά μας, αγνοήσαμε σιωπηλά τις προτάσεις αυτού του
είδους και αναφερθήκαμε μόνο σε αυτό για το οποίο ήρθε ‒
δηλαδή, την επιστροφή της στην Ουκρανία. Είπαμε ότι η
ουκρανική κυβέρνηση ήταν απίθανο να διαπραγματευτεί μαζί τους
ως ομάδα και ότι ο καθένας τους θα μπορούσε να ζητήσει ατομικά
αμνηστία ‒ όπως συνέβη με όλους όσοι είχαν πολεμήσει ενεργά
εναντίον των σοβιετικών αρχών”. Μια τέτοια απάντηση δεν την
ικανοποίησε και ζήτησε να σταλεί η αίτησή της στην NKVD ούτως
ή άλλως. [1]
Στα τέλη του 1923, ο Νέστορ Μάχνο απελευθερώθηκε από τη φυλακή
λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για την προετοιμασία μιας
εξέγερσης στη δυτική Ουκρανία με σκοπό την υποτιθέμενη
περαιτέρω επέκταση της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. Ταυτόχρονα, η
εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων των Μαχνοβιτών στο εξωτερικό
ανάγκασε την ηγεσία της GPU να λάβει πρόσθετα μέτρα για να
αποκτήσει όσο το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με τα
σχέδια και τις προθέσεις τους. Οι σχετικές οδηγίες ελήφθησαν

από το Τμήμα Εξωτερικού της GPU και από έναν εκπρόσωπο της
Residentura της Βαρσοβίας ‒ της σοβιετικής εξωτερικής
υπηρεσίας πληροφοριών.
Στις αρχές του 1924 ελήφθη μια άλλη αναφορά από την
Residentura. Και πάλι, μια ομάδα Μαχνοβιτών ζητούσε την άδεια
να επιστρέψει στην Ουκρανία. Ένας πράκτορας σημείωνε:
“Πιστεύουμε ότι στους ανθρώπους αυτούς μπορεί να τους
επιτραπεί με ασφάλεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Έχουμε
κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ο Μάχνο ήταν ειλικρινής στην
προσπάθειά του να έρθει σε επαφή με τις σοβιετικές αρχές.
Συμπεριφέρθηκε στη φυλακή πολύ καλά και θαρραλέα, χωρίς να
εκθέσει κανέναν, αν και για το τελευταίο θα του είχε προταθεί
η ελευθερία και όχι μόνο. Οι άνθρωποί του, οι οποίοι είχαν
επιβιώσει από τις πολωνικές φυλακές, είναι τώρα έντονα υπέρ
της σοβιετικής κυβέρνησης. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλουμε
στην επιτάχυνση της έκδοσης μιας τέτοιας άδειας σε αυτούς,
καθώς και στη χρησιμοποίηση αυτών των ανθρώπων μετά την
επιστροφή τους για τα συμφέροντά μας”.
Αφού στάθμισε τα υπέρ και τα κατά, η ηγεσία της GPU αποφάσισε
να επιτρέψει στους Μαχνοβίτες να εισέλθουν στην Ουκρανία, όπου
θα ήταν υπό στενή παρακολούθηση και λιγότερο επικίνδυνοι. Όσο
για τους υπόλοιπους που παραμένουν στο εξωτερικό με επικεφαλής
τον Μάχνο, έπρεπε να παρακολουθούνται στενά και να
συντάσσονται τακτικά αναφορές για τις δραστηριότητές τους.
Αυτό συνεχίστηκε καθ’ όλη τη δεκαετία του 1920. Το 1931, η
κατάσταση με όσα συνέβησαν πριν από οκτώ χρόνια στην Πολωνία,
όταν ο Μάχνο υποτίθεται ότι επρόκειτο να εισβάλει στα εδάφη
της δυτικής Ουκρανίας, σχεδόν επαναλήφθηκε. Στον φάκελο της
υπόθεσης «Μάχνο» πολλά έγγραφα αναφέρουν ότι φέρεται να τον
είδαν στο Λβιβ, όπου «συγκέντρωνε μια συμμορία» για να
προελάσει στην Ουκρανία. Σε άλλα έγγραφα, ξένες πηγές ανέφεραν
ότι βρισκόταν στη Βεσαραβία, απ’ όπου θα πήγαινε στην Ουκρανία
όταν θα άρχιζε η εξέγερση στα ουκρανικά εδάφη. Άλλωστε, ο
Μάχνο πιστώθηκε ακόμη και επαφές με τον στρατηγό Αντρέι

Σκούρο, ο οποίος φέρεται να δημιουργούσε πέντε ίλες ιππικού
των εκατό οπλιτών το καθένα στην Πολωνία, για να περάσουν στην
Ε.Σ.Σ.Δ. με τους Μαχνοβίτες και να υποστηρίξουν την εξέγερση
κατά των Μπολσεβίκων.
Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι φήμες ήταν αβάσιμες. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1930, το ενδιαφέρον για τον Μάχνο
μειώθηκε κάπως. Ζούσε τότε στη Βενσέν, μια πόλη κοντά στο
Παρίσι. Ήταν συχνά άρρωστος, ζούσε με περιστασιακές δουλειές
και επικεντρώθηκε κυρίως στη συγγραφή απομνημονευμάτων και
στην αναζήτηση κεφαλαίων για την έκδοσή τους. Ένα από τα
αρχειακά έγγραφα με τίτλο «Σχετικά με τον τόπο διαμονής και
τις δραστηριότητες του Μάχνο» από τις 11 Οκτωβρίου 1931 έχει
ως εξής: “Από τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο Μάχνο
βρίσκεται στο Παρίσι. Πριν από μερικούς μήνες, ο Μάχνο
χρειαζόταν απεγνωσμένα μια δουλειά ως ελαιοχρωματιστής για να
βάψει ένα από τα σπίτια στη λεωφόρο Raspay”. [2] Ένα άλλο
έγγραφο από την Residentura του Παρισιού αναφέρει ότι ο Μάχνο
εργάστηκε ως συναρμολογητής στην αποικιακή έκθεση του Ρένο ‒
τη δουλειά που βρήκε με τη βοήθεια ενός πρώην αξιωματικού, του
Κριούκοφ, ο οποίος κατέχει υπεύθυνη θέση στο Ρένο.

Ένα έγγραφο με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1931 αναφέρει ότι “η
οικονομική κατάσταση ολόκληρης της παρισινής ομάδας αναρχικών
είναι αρκετά δύσκολη. Ούτε ο Μάχνο, ούτε ο Βολίν, ούτε

ο Αρσίνοφ έχουν χρήματα”. Ειδικότερα για τον Μάχνο αναφέρεται
ότι “είναι επίσης άνεργος και στην πραγματικότητα ζει σε βάρος
της συζύγου του, η οποία εργάζεται σε μία από τις οικογένειες
ως οικονόμος”. Και το έγγραφο τελειώνει με τη φράση: “Η
οικονομική κατάσταση του Μάχνο είναι τόσο δύσκολη, που φοβάται
την έξωση από το δωμάτιο λόγω μη πληρωμής”. [3]

Ο φάκελος της υπόθεσης περιέχει ένα έγγραφο της αστυνομίας του
Παρισιού σχετικά με τον Μάχνο με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 1931,
το οποίο αναφέρει: “Νέστορ Ιβάνοβιτς Μάχνο, γνωστός ως Μάχνο,
40 ετών, οδός Ντιντερό στη Βενσέν. Ζει με τις φιλανθρωπίες των
αναρχικών ακτιβιστών. Συνεργάζεται με το Liberter, στο οποίο
στις 7 Φεβρουαρίου 1931 δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Ενάντια
στην τυραννία των Μπολσεβίκων». Συγκάτοικός του είναι η
Κουσμένκο Χαλίνα Αντρίιβνα, 35 ετών, στο παρελθόν δασκάλα στη
Ρωσία”. [4]

Οι πολιτικές απόψεις του Νέστορ Μάχνο εκείνη την εποχή
αποδεικνύονται εύγλωττα από ένα έγγραφο με ημερομηνία 20
Νοεμβρίου 1931 και με τίτλο “Οι δεσμοί του Μπεζεντόφσκι με τον
Μάχνο”. Ο Γρηγόρι Μπεζεντόφσκι ήταν σοβιετικός διπλωμάτης, και
συγκεκριμένα σύμβουλος της πρεσβείας της ΕΣΣΔ στη Γαλλία το
1927. Το 1929 εγκατέλειψε την πρεσβεία και ζήτησε πολιτικό
άσυλο στη Γαλλία, αφού ένας αξιωματικός της OGPU από τη Μόσχα
ήρθε για “ειδική” συνέντευξη μαζί του. Φοβόταν ότι θα
συλληφθεί για υπεξαίρεση. Αργότερα προσπάθησε να αποδείξει στο
περιβάλλον του ότι είχε υποφέρει από το σταλινικό καθεστώς.
Στη συνέχεια αναζήτησε την υποστήριξη εκπροσώπων από κύκλους
εμιγκρέδων στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένου του Νέστορ Μάχνο.
Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Μάχνο φέρεται να “βοήθησε στην έκδοση
των απομνημονευμάτων του και ορισμένων γραμματοσήμων, όπως
“Συνομιλία με τον Λένιν”, “Hulyai- Pole” κ.λπ.”. Υποστήριξε
επίσης οικονομικά τον Μάχνο ‒ του έδωσε διακόσια πενήντα
φράγκα.
Για κάποιο χρονικό διάστημα, άλλα άτομα και πολιτικές
οργανώσεις προσπάθησαν επίσης να επωφεληθούν από την παλιά
επιρροή του Μάχνο. “Σύμφωνα με τον Μάχνο”, αναφέρει το ίδιο
έγγραφο, “οι Ισπανοί αναρχικοί υπολογίζουν στην εξουσία του
και μερικές φορές απευθύνονται σε αυτόν για συμβουλές. Για
παράδειγμα, τους συνέστησε να οργανώσουν ένα αναρχικό κίνημα
στο αγροτικό περιβάλλον και να συνδυάσουν αυτό το κίνημα σε

ομοσπονδιακή βάση με το εργατικό κίνημα. Συνέστησε ακόμη να
οργανώσουν μαχητικές μονάδες αγροτών παρόμοιες με τους
Μαχνοβίτες στην Ουκρανία”. Θεωρούσε το μπολσεβίκικο σύστημα
αρκετά ισχυρό και, σύμφωνα με το έγγραφο, “αντιμετωπίζει με
σκεπτικισμό όλες τις παιδαριώδεις πρωτοβουλίες μετακίνησης που
αποσκοπούν σε απέλπιδες προσπάθειες εισβολής στο σοβιετικό
έδαφος”.
Ο Μάχνο θεωρούσε κάθε τέτοιο αγώνα με τους Μπολσεβίκους άσκοπο
και περιττό. Κατά τη γνώμη του, ο διοικητικός μηχανισμός της
σοβιετικής κυβέρνησης είχε διεισδύσει τόσο βαθιά σε όλες τις
σφαίρες της ζωής, ώστε απέκλειε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
στη χώρα μεγάλα αντάρτικα αποσπάσματα.

Στο τέλος, μια ανώνυμη πηγή καταλήγει: “Ο Μάχνο δίνει την
εντύπωση ενός ατόμου που έχει προ πολλού ξεπεράσει το
αταμάνικο πάθος του, αλλά διατηρεί ακόμη τη δημοτικότητα που
του δίνουν οι μεγάλες αναταραχές”. [5]

Η εφημερίδα της αστυνομίας του Παρισιού αναφέρει τη σύζυγο του
Μάχνο ως συγκάτοικό του. Εκείνη την εποχή, είχαν πραγματικά
μια δύσκολη σχέση. Δεν ζούσαν πλέον μαζί. Επισημαίνεται ότι
είχαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, η
Χαλίνα, σε αντίθεση με τον Νέστορ, φέρεται να άρχισε να
συμπαθεί το σοβιετικό σύστημα. Σε ένα από τα έγγραφα
αναφέρεται ότι η Ντομίνικα Κουζμένκο, μητέρα της Χαλίνα, η
οποία εκείνη την εποχή ζούσε στο χωριό Πισκανί Μπριντ (πλέον
περιοχή Κιροβόχραντσκα), είπε στο περιβάλλον της ότι η κόρη
της είχε χωρίσει τον Νέστορ.
Η GPU παρακολουθούσε στενά την αλληλογραφία της Χαλίνα με τη
μητέρα και τα δύο αδέλφια της. Σε μία από τις επιστολές της
προς τον αδελφό της Μικόλα, ανακοίνωσε ότι σκόπευε να φύγει
για την Αμερική και ζήτησε επίσης να φυλάσσονται προσεκτικά
στο σπίτι φωτογραφίες, βιβλία, πίνακες και επιστολές, λέγοντας
ότι “όλα αυτά θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό για τους
ιστορικούς και το μουσείο στο μέλλον”. Ρώτησε επίσης: “Πόσα
σχολεία υπάρχουν σήμερα στο χωριό μας; Ποια κτίρια έχουν
χτιστεί στο χωριό μετά την επανάσταση; Υπάρχει ηλεκτρικό
ρεύμα, ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, κινηματογράφος, αυτοκίνητα
κ.λπ. στο χωριό; Θα προλάβουμε και θα ξεπεράσουμε την Αμερική;
” [6]
Παρόμοια ερωτήματα έθετε ο Μάχνο σε επιστολές του προς τους
συντρόφους που ζούσαν στο Χιουλιάι Πόλιε, ιδίως προς τον
υπασπιστή Ιβάν Λεπετσένκο. Ο Λεπετσένκο ήταν μέλος μιας μικρής

ομάδας με την οποία ο Μάχνο
Αύγουστο του 1921. Ήταν πιστός
έκπληξη το γεγονός ότι ο Μάχνο
αποστολή να βρει χρυσό και
απεραντοσύνη της ουκρανικής

μετακόμισε στη Ρουμανία τον
στον Αταμάνο του. Δεν αποτελεί
ήταν αυτός που του ανέθεσε την
άλλα τιμαλφή κρυμμένα στην
στέπας.

Οι υπάλληλοι της GPU της Ε.Σ.Σ.Δ. έμαθαν για αυτά τα σχέδια.
Ακολουθεί ένα μήνυμα με ημερομηνία 25 Ιουλίου 1924 από έναν
πράκτορα της Βαρσοβίας προς την GPU της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ:
“… Σύμφωνα με άλλους Μαχνοβίτες και Χμαροβίτες, ο Μάχνο
εμπιστευόταν τον Λεπετσένκο και ο τελευταίος εκτελούσε τα
καθήκοντα του νοσοκόμου του (ή μάλλον του υπηρέτη του) […]
Αυτή τη στιγμή ο Λεπετσένκο έχει οικονομικές δυσκολίες, καθώς
ο Μάχνο έφυγε για το Ντάντσιχ έχοντας τον αφήσει πίσω και δεν
μπορεί να θρέψει τον εαυτό του με τη δουλειά του. Στα μέσα
Ιουλίου, φέτος, συνάντησε τον Τσέρνιακ (αναρχικός της
Βαρσοβίας), ο οποίος τον κάλεσε να πάει παράνομα στην Ουκρανία
για να αρπάξει τα τιμαλφή που κάποτε είχε αφήσει ο ίδιος ο
Λεπετσένκο, με εντολή του Μάχνο, και να τους μεταφέρει στην
Πολωνία, καθώς αυτή τη στιγμή βιώνουν οικονομική κρίση, για
την οποία ο ίδιος ο Λεπετσένκο θα λάβει
αποζημίωση. Ο Λεπετσένκο συμφώνησε…”

την

ανάλογη

Κατά τη διέλευση των συνόρων, ο Λεπετσένκο συνελήφθη και
αναγκάστηκε να δείξει κάποια μέρη όπου ήταν κρυμμένα τιμαλφή,
τα προσωπικά αντικείμενα και τα έγγραφα του Μάχνο. Αργότερα,
όλη η αλληλογραφία του με τον Μάχνο ήταν υπό τον έλεγχο της
GPU, και μερικές από τις επιστολές γράφτηκαν από τον υπασπιστή
υπό την υπαγόρευση των Τσεκάδων. Οι περισσότερες από αυτές τις
επιστολές ταξινομήθηκαν στους ενεργούς επιχειρησιακούς
φακέλους της αντικατασκοπείας της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. Στο φάκελο
του Γραφείου Εξωτερικών της GPU της ΕΣΣΔ με το όνομα «Μάχνο»
υπάρχει ένα λεγόμενο «πανί» ‒ ένα σημείωμα γραμμένο από τον
Νέστορ Μάχνο προς τον υπασπιστή του σε ένα μικρό κομμάτι
μεταξωτού υφάσματος. Το κείμενο λέει τα εξής: “Ιβάν, στείλε
μου φωτογραφίες όλων των συγγενών μας ‒ του Σ. Καρέτνικ και
άλλων. Όλα τα φυλλάδιά μας, οι εφημερίδες, πρέπει να τυλιχτούν

σε μεγάλες εφημερίδες και να σταλούν στη διεύθυνση…“. [7]

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, το σημείωμα αυτό μετέφερε
από τον Μάχνο ένας έμπειρος ιδεολόγος αναρχικός που πέρασε
δεκαπέντε χρόνια εξόριστος στην Αμερική, τη Γερμανία και τη
Γαλλία. Έραψε το σημείωμα κάτω από τη φόδρα των ρούχων του για
να περάσει τα σύνορα με ασφάλεια. Πριν επιστρέψει στην ΕΣΣΔ το
1928, έλαβε μια σειρά από οδηγίες από τον Αρσίνοφ και τον
Μάχνο για να αποκαταστήσει τους δεσμούς με πρώην αναρχικούς
και μαχνοβίτες, συμπεριλαμβανομένου του Λεπετσένκο. Στον
φάκελο της υπόθεσης αναφέρεται ως “Volkovskyi”, τον οποίο οι
Τσεκάδες στρατολόγησαν και σκόπευαν να τον χρησιμοποιήσουν
στην καταδίωξη του Μάχνο, και να στον στείλουν με αυτή την
αποστολή στη Γαλλία. Αλλά δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να το
κάνουν.

Όπως και ο Βολκόφσκι, ο Μάχνο, ενώ βρισκόταν στην εξορία,
εξέτασε επανειλημμένα το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα
του. Αλλά κάθε φορά απέρριπτε τέτοιου είδους επιλογές ως μη
ρεαλιστικές. Σε μια επιστολή του προς τον Λεπετσένκο, έγραψε
ότι αυτό ήταν αδύνατο, επειδή δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι η
ζωή και η ελευθερία του θα παρέμειναν απαραβίαστες.
Το 1934, μετά από σοβαρή ασθένεια, ο Νέστορ Μάχνο πέθανε. Οι
περισσότεροι σύντροφοί του, που είχαν καταφύγει μαζί του στη
Ρουμανία, παρέμειναν στο εξωτερικό για το υπόλοιπο της ζωής
τους. Ορισμένοι, μη μπορώντας να αντέξουν τη σκληρή και άπορη
ζωή στο εξωτερικό, επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Εκεί όμως δεν
βρήκαν την ευτυχία και την ειρήνη.
Η GPU-NKVD, εκπληρώνοντας τη θέληση του κόμματος, ασχολήθηκε
αποφασιστικά και με συνέπεια με την καταστροφή του μαχνοβισμού
ως φαινομένου. Η ενημερωτική και εγκύκλιος επιστολή της OGPU
της ΕΣΣΔ № 34 «Περί αναρχικών» επεσήμαινε: “Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στον αγώνα ενάντια στα απομεινάρια του
μαχνοβισμού στην Ουκρανία. Χρειάζεται συστηματική εργασία για
τον εντοπισμό των βετεράνων του πρώην στρατού του Μάχνο, για
την ανάδειξη των αντισοβιετικών δραστηριοτήτων τους κατά την
τρέχουσα περίοδο και για την απομάκρυνση των στοιχείων εκείνων
που είναι οι οργανωτές των αναρχοκουλακικών ομάδων στα
χωριά“.
Παρά τις αμνηστίες του παρελθόντος για τους Μαχνοβίτες, το
1937 πολλοί ήρθαν ενώπιων των παλιών τους “αμαρτιών”. Ο πρώην
αρχηγός του στρατού των εξεγερμένων Βίκτορ Μπίλας συνελήφθη
και εκτελέστηκε. Ως Ρουμάνος και Βρετανός κατάσκοπος, ο Λεβ
Ζινκόφσκι-Ζαντόφ εκτελέστηκε το 1938. Ήταν επικεφαλής της
αντικατασκοπείας στον στρατό του Μάχνο κατά την τελευταία
περίοδο του ένοπλου αγώνα και στη συνέχεια υπηρέτησε στην GPUNKVD για δεκατρία χρόνια, βραβευμένος επανειλημμένα από τους
αρχηγούς του για ευσυνείδητη εργασία. Ο Ιβάν Λεπετσένκο
συνελήφθη επανειλημμένα τη δεκαετία του 1930. Τον Οκτώβριο του
1937 εκτελέστηκε για “ενεργή αντεπαναστατική δραστηριότητα”.

Στη δεκαετία του 1930, οι αρχές του Χουλιάϊ Πόλε και των γύρω
περιοχών της περιφέρειας Ζαπορίζια επέτρεψαν στις
κατασταλτικές αρχές να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν σχέδια
για την αποκάλυψη των “εχθρών του λαού”. Εξάλλου, δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι υπηρετούσαν στον στρατό του Μάχνο. Ως
αποτέλεσμα, πολλοί απ’ αυτούς τοποθετήθηκαν στους καταλόγους
των υπόπτων κατά τα χρόνια του ολοκληρωτισμού, εκτελέστηκαν ή
καταδικάστηκαν σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.
Οι οπαδοί του Νέστορ Μάχνο παρακολουθούνταν από την NKVD-MGBKGB για τα επόμενα χρόνια, μέχρι την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ.
Τέτοιες ήταν οι ιδεολογικές κατευθυντήριες γραμμές του
Κομμουνιστικού Κόμματος και οι μυστικές υπηρεσίες, μαζί με τις
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις ακολουθούσαν αυστηρά. Αυτό
αποδεικνύεται από ένα απ’ τα τελευταία έγγραφα που
επισυνάπτονται στην υπόθεση. Ένα κωδικοποιημένο τηλεγράφημα
από το Τμήμα της KGB της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. στην περιφέρεια
Ζαπορόζιε προς τον επικεφαλής της 1ης Διεύθυνσης (Εξωτερικές
Πληροφορίες) της KGB της Ουκρανικής Σ.Σ.Δ. με ημερομηνία 28
Αυγούστου 1989 αναφέρει: “Κατόπιμ οδηγιών των κομματικών
οργάνων με σκοπό τη διακοπή του προγραμματισμένου εορτασμού
από τους αναρχοσυνδικαλιστές της 100ης επετείου από τη γέννηση
του αρχηγού των συμμοριών τους Μάχνο Νέστορ Ιβάνοβιτς,
ετοιμάζουμε έγγραφα που εκθέτουν τα εγκλήματα που διέπραξε
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και μετά απ’ αυτόν.
Παρακαλούμε να στείλετε τις οδηγίες σας στη διεύθυνσή μας για
την εξοικείωση με το υλικό σχετικά με τον Μάχνο, το οποίο
είναι διαθέσιμο στην Ομάδα 10 της Διεύθυνσης“. [8]
Η απάντηση από το Κίεβο ήταν λακωνική: “Δεν υπάρχουν τέτοια
έγγραφα στη Διεύθυνση”. Και σε ξεχωριστό έγγραφο, γραμμένο από
τον αρχηγό της Ομάδας 10, αναφέρεται ότι το υλικό για τον
Μάχνο αναφέρθηκε στον αρχηγό της Διεύθυνσης και στον
αναπληρωτή αρχηγό της KGB της Ουκρανικής ΕΣΣΔ και ότι έχουν
έρθει οδηγίες να «μη δοθεί τίποτα σε κανέναν χωρίς την άδειά
τους».
Παρά το γεγονός ότι ο φάκελος της υπόθεσης δεν περιέχει

έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο Μάχνο διέπραξε εγκλήματα, το
1989 ορισμένοι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, όπως
αποδεικνύεται από την απόφαση που ελήφθη στο Κίεβο, είχαν ήδη
κατανοήσει ότι η κατάσταση στον κόσμο και στην Ε.Σ.Σ.Δ. είχε
αλλάξει δραματικά και ήταν αδύνατο να ενεργούν σύμφωνα με τα
παλιά πρότυπα. Σύντομα ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης των
θυμάτων της πολιτικής καταστολής. Χιλιάδες μαχνοβίτες που
είχαν καταδικαστεί για αντισοβιετικές αντεπαναστατικές
δραστηριότητες ή ως Ρουμάνοι, Πολωνοί και Γερμανοί κατάσκοποι
αποκαταστάθηκαν.
Στη σύγχρονη εποχή, η μορφή του Μάχνο και ο ρόλος του
αγροτικού εξεγερσιακού κινήματος του οποίου ηγήθηκε στην
Ουκρανική Επανάσταση του 1917-1921 έχουν υποστεί σημαντική
επανεξέταση, για την οποία έχουν ήδη γραφτεί πολλά.
Ταυτόχρονα, έγγραφα από τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών
επιτρέπουν να φωτιστούν ορισμένα επεισόδια μιας άλλης (της
λιγότερο ερευνημένης και μελετημένης) άγνωστης περιόδου της
ζωής του εξεγερμένου Αταμάνου.
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