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Τηρουμένων των αναλογιών . . . 

Το πογκρόμ του Πολάκη! 

Το ρήμα Громить, (προφέρεται γκρομίτ) της ρωσικής γλώσσας 
σημαίνει συντρίβω, σκορπίζω τον όλεθρο. Από το λήμμα αυτό προέρχεται και 
η λέξη πογκρόμ, με παγκόσμια αναγνωσιμότητα. Ταυτίστηκε με βίαια 
επεισόδια που είχαν ως στόχο κυρίως τους Εβραίους των περιοχών της 
νότιας Ρωσίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με πρώτο, ίσως, την 
αντισημιτική εξέγερση στην Οδυσσό, το 1821. Το φαινόμενο πήρε εκρηκτικές 
διαστάσεις αργότερα, με αφορμή τη δολοφονία του Τσάρου Αλέξανδρου Β’, 
στα χρόνια 1881-1884. Ναι, τη δολοφονία αυτή την είχαν χρεώσει στους 
Εβραίους. Μετά από κάποιες δεκαετίες, ο αντισημιτισμός θα ξεφύγει από κάθε 
όριο ανθρωπιάς. Στη Γερμανία και σε όλη την ανατολική Ευρώπη θα 
δημιουργηθεί τέτοια έχθρα προς τους Εβραίους σε όλο το οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό φάσμα, που η αρχική φυσική εξόντωση με τη μορφή 
πογκρόμ, νύχτα των Κρυστάλλων κ.α., θα καταλήξει στο Ολοκαύτωμα.  

Ο αντισημιτισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος και σε όλες τις κοινωνικές 
και πολιτικές ομάδες ακόμα και της επαναστατημένης Ρωσίας. Και μάλιστα θα 
φθάσει στα όρια του παραλογισμού, με την έννοια ότι είχε γίνει η εύκολη 
πολιτική ρετσινιά, για συγκεχυμένες και αντιφατικές επιδιώξεις. Στα χειμερινά 
ανάκτορα, το πρωί της 25ης Οκτωβρίου 1917, ο Αλαξάντερ Κερένσκυ, 
επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, ετοιμάζεται να αποδράσει. Η 
κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους είναι γεγονός. Θα καταφέρει 
να φυγαδευτεί μέσα σε αυτοκίνητο της Αμερικανικής πρεσβείας. Και μόλις 
στρίψει στη γωνία θα διαβάσει ένα φρεσκογραμμένο σύνθημα στον τοίχο του 
ανακτόρου, «Κάτω ο Εβραίος Κερένσκυ, ζήτω ο σύντροφος Τρότσκυ». 
Βέβαια, οι ιστορικές πηγές μας λένε ότι ο Κερένσκυ δεν ήταν Εβραίος, ενώ ο 
Τρότσκυ ήταν. Τέτοια! Τι σου είναι ο όχλος καμιά φορά! 

Γρήγορα τα Σοβιέτ θα ξεκινήσουν μεγάλη εκστρατεία κατά του αντι-
σημιτισμού και των πογκρόμ. “Το να είσαι εναντίον  των Εβραίων σημαίνει ότι  
είσαι υπέρ του Τσάρου”, λένε τα νέα συνθήματα, που εξέφραζαν το πνεύμα 
του Λένιν και του Τρότσκυ. Ο οποίος Λένιν, σε ομιλία του θα πει, “Δεν είναι οι 
Εβραίοι εχθροί των εργαζομένων. Οι εχθροί των εργαζομένων είναι οι 
καπιταλιστές. Είναι αδέρφια μας, οι οποίοι, όπως κι εμείς, καταπιέζονται από 
το κεφάλαιο, είναι οι σύντροφοί μας στον αγώνα για τον σοσιαλισμό”. Αυτό 
δεν θα σήμαινε ότι θα σταματούσαν παντελώς οι διωγμοί για τις επόμενες 
δεκαετίες.  

“Ο δικός μας Χίμλερ”! Με αυτή τη φράση σύστησε ο Στάλιν τον 
σύντροφο Μπέρια στον Αμερικανό πρόεδρο Ρούσβελτ, στη διάσκεψη της 
Γιάλτας, τον Φεβρουάριο του 1945. Ναι, Χίμλερ από δω, Μπερια από κει. 
Υπήρξαν και οι δύο, διαβόητοι προγκρόμ-ιστές πριν και κατά τη διάρκεια του 
Β’ΠΠ, που έστειλαν στο θάνατο χιλιάδες “αντιφρονούντων” και άλλων εθνικά 
“ανεπιθύμητων”. 
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Ο αδίστακτος, γεωργιανός στην καταγωγή, Λαβρέντι Μπέρια, από 
πολύ νωρίς κέρδισε την εμπιστοσύνη του συμπατριώτη του Στάλιν. Θα μπει 
στις μυστικές Σοβιετικές υπηρεσίες και θα πρωτοστατήσει στις εκκαθαρίσεις 
των αντιπάλων τους, τότε τη δεκαετία του .30. Είχε ξεκάθαρο όραμα, το οποίο 
διατύπωνε με παρρησία και κυνισμό, <<Ας ξέρουν οι εχθροί μας, όποιος 
επιχειρήσει να σηκώσει χέρι ενάντια στη θέληση του λαού μας, ενάντια στη 
θέληση του κόμματος του Λένιν και του Στάλιν, θα συντριβεί ανελέητα, θα 
καταστραφεί>>! Το 1938 ο Στάλιν θα του δώσει το υπουργείο Εσωτερικών 
από όπου θα διευθύνει το απέραντο δίκτυο στρατοπέδων καταναγκαστικής 
εργασίας σε όλη τη Σιβηρία, τα Γκουλάγκ. Προσωπικά, το 1939, είχε και την 
επίβλεψη των μαζικών χιλιάδων  εκτελέσεων των Πολωνών στρατιωτών, τη 
γνωστή ως σφαγή στο δάσος του Κατίν. Θα επιδιώξει να διαδεχθεί τον Στάλιν, 
αλλά θα βρεθεί απέναντι σε άλλα διαβόητα ονόματα, Μαλένκωφ, Μολότωφ 
και Κρούτσεφ. Θα συλληφθεί και θα κατηγορηθεί ως, “υποκινητής 
αντικομματικών εγκληματικών και αντικρατικών ενεργειών”. Θα καταδικαστεί 
σε θάνατο και θα εκτελεστεί με τυφεκισμό τον Ιούνιο του 1953. 

Ο πιο σκληρός εθνικοσοσιαλιστής, από τα είκοσι δύο του,  ακούει στο 
όνομα Χάινριχ Χίμλερ. Από τους σημαντικότερους διαμορφωτές της 
ναζιστικής πολιτικής. Έγινε ανώτατος αρχηγός των SS σε ηλικία είκοσι εννέα 
ετών, από το 1929 μέχρι και το τέλος του πολέμου. Είχε υπό τον έλεγχό του 
την Γκεστάμπο καθώς και τα Τάγματα Θανάτου στα οποία είχε ανατεθεί ο 
ρόλος της εξοντώσεως των αντιφρονούντων και ανεπιθύμητων, ως κεντρική 
πολιτική απόφαση. Φέρει τη μεγάλη ευθύνη του Ολοκαυτώματος. Οργάνωσε 
την τελική εξόντωση των Εβραίων, την οποία, αργότερα θα περιγράψει με 
παρρησία και κυνισμό σε ομιλία του προς τα στελέχη των SS. Η ομιλία αυτή 
θα μαγνητοφωνηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη 
της Νυρεμβέργης. Επρόκειτο για τον ορισμό της διαστροφής της ανθρώπινης 
σκέψης. Ζώντος ακόμα του Χίτλερ, επιχείρησε, τον Απρίλιο του 1945, 
διαπραγματεύσεις με τους Συμμάχους, ανεπιτυχώς. Θα συλληφθεί δύο 
εβδομάδες μετά το τέλος του πολέμου, στις 22 Μαΐου 1945. Την επομένη, 
λίγο πριν αρχίσει η ανάκρισή του, θα κατορθώσει να αυτοκτονήσει με μια 
αμπούλα υδροκυανίου.  

Βέβαια, οι προγραφές έχουν λατινική ρίζα, proscription, και αρχικά 
είχαν την έννοια των δημοσίων διαφημίσεων και προκηρύξεων. Ακίνητα και 
άλλα αγαθά προς πώληση ήταν το περιεχόμενό τους. Μέσα, όμως, σε αυτό το 
πνεύμα και πρακτική, ο δικτάτορας Σύλλας, για να απαλλαγεί από πολλούς 
αντιπάλους,  βρήκε την ευκαιρία να καταθέτει και κατάλογο αυτών στους 
οποίους ανήκαν τα κατασχεθέντα, χαρακτηρίζοντάς τους  ως δημόσιους 
εχθρούς και προδότες του κράτους. Μάλιστα τους καταλόγους αυτούς αξίωνε 
να τους φτιάχνει η Σύγκλητος. Και αυτοί οι προγραμμένοι, proscripti, 
καταδικάζονταν σε θάνατο και εκτελούνταν με συνοπτικές διαδικασίες. 
Αναφερόμαστε, προφανώς, στην πρώτη “Προγραφή του Σύλλα”, 82 π.Χ., και 
στην περίοδο που ακολούθησε, όπου οι πόλεις τις Ιταλίας έγιναν θέατρα 
εκτελέσεων “των εχθρών του κράτους”. Ο Πλούταρχος δεν παραλείπει να 
αναφερθεί και στους ρουφιάνους της εποχής. Όσοι από τους 



3 
 

προγραφόμενους “συνεργάζονταν”  με το καθεστώς, με καταδόσεις, ακόμη και 
φόνους αντιφρονούντων, ανταμείβονταν, κυρίως γλίτωναν το κεφάλι τους.  

Η τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου, λέει, «Ο Παύλος Πολάκης 
καλεί σε πογκρόμ κατά του βαθέως επιτελικού κράτους, κατά Δικαστών, 
Δημοσιογράφων και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων”. Ναι, με 
αχαλίνωτη παρρησία και υπερχειλίζοντα κυνισμό, η προγραφή του δεν αφήνει 
περιθώρια οίκτου και συμπόνιας, “Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς, δεν θα 
είναι αλλιώς την άλλη φορά”! “Και αυτά είναι αριστερή προοδευτική γραμμή”, 
κατά τον αψύ Σφακιανό. Πιθανόν, να υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά για τον 
ίδιον, αλλά δυσκολευόμαστε, με σύγχρονες λογικές, να τα ανιχνεύσομε, μετά 
από τόσους αιώνες από τις προγραφές του Σύλλα, και τις πολλές δεκαετίες 
από τα πογκρόμ του Χίμλερ και του Μπέρια. Και, επίσης, δυσκολευόμαστε να 
κατανοήσομε την έννοια της πολιτικής αυτοκτονίας. Τι σου είναι, πάντως, 
αυτοί οι συνειρμοί!  

Μέρες που είναι, η Εκκλησία μάς καλεί να προσπαθήσουμε να 
νικήσουμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας, κυρίως τον εγωισμό και την 
φιλαυτία, που είναι η ρίζα όλων των κακών. Εύκολο, δεν το λες! 

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ! 

27 Φεβρουαρίου 2023. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος. 

  
   

 


