Σαράντα χρόνια από την θυσία του Α. Moro - (Τετάρτη 9 Μαίου 2018)

Λίγο μετά το ξημέρωμα εκείνης της Τρίτης 9 Μαίου του 1978, ο Aldo Moro,
συμπλήρωνε 55 μέρες ομηρείας στο μικρό διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο
νούμερο 8, της οδού Μολντατσίνι στην Ιταλική πρωτεύουσα. Ακούει τις φωνές
τριών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών.

...αποτελεί την ενσάρκωση του πεσιμισμού της μεσημβρινής Ιταλίας, όπως έγραψε ο Leonardo Sciascia

Είναι οι Μάριο Μορέτι (Mario Moretti) Τζερμάνο Μάκαρι (Germano Maccari) Πρόσπερο
Γκαλινάρι (Prospero Gallinari) που του εξηγούν ότι θα τον μεταφέρουν σε άλλο κρησφύγετο.
Τον κατεβάζουν μέσα σε ψάθινο καλάθι στο υπόγειο γκαράζ, τον βάζουν στο πορτ μπαγκάζ
ενός κόκκινου Renault 4L. Στην είσοδο του γκαράζ, η Αννα Λάουρα Μπραγκέτι (Anna Laura
Braghetti), ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος όπου κρατείτο ο Χριστιανοδημοκράτης ηγέτης,
κρατάει τσίλιες.

Στιγμές αργότερα ακούγονται πνιχτοί πυροβολισμοί από ένα Walther PPK των 9 mm. Το
όπλο μπλοκάρει, και ακολούθως ακούγεται ένα Scorpion Vz 61 των 7.65 mm. Οι βολίδες
διέτρησαν τους πνεύμονες του Moro και εντός ολίγου προήλθε το μοιραίο. Μαζί με τον
Μόρο, εκείνη τη στιγμή ξεψυχά και η τελευταία πιθανότητα του περίφημου Ιστορικού
συμβιβασμού.

Ο Μορέτι, φέρεται να είναι εκείνος που πίεσε την σκανδάλη των όπλων. Μετά το τραγικό
τέλος της απαγωγής, προσπάθησε μαζί με άλλα μέλη των Ε.Τ. να συνεχίσει τον ένοπλο
αγώνα. Συνελήφθη στο Μιλάνο τον Απρίλιο του ‘81. Αποδέχθηκε την αποτυχία της ένοπλης
τακτικής, χωρίς να συνεργαστεί με τους ανακριτές. Από το ‘97 βρίσκεται σε καθεστώς
ημιελευθερίας και εργάζεται σε κέντρο για την αποκατάσταση πρώην κρατουμένων. Κάθε
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βράδυ επιστρέφει στο κελί του.

Ο Μάκαρι, διαφωνώντας με την απόφαση να εκτελέσουν τον πρόεδρο, απομακρύνεται
αυτοβούλως από τις Ε.Τ. Το 1993 συνελήφθη, μετά από την μαρτυρία πρώην συντρόφισας.
Καταδικάζεται σε 30 χρόνια φυλάκισης, ποινή η οποία στη συνέχεια μειώνεται σε 26 έτη
εγκλεισμού. Το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2001, πέθανε σε ηλικία 48 ετών από
ανεύρυσμα εγκεφάλου, στην φυλακή Rebibbia όπου εξέτιε την ποινή του.

Ο Γκαλινάρι συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου 1979, βαρύτατα τραυματισμένος μετά από
ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Ήταν ένα από τα μέλη των Ε.Τ. που δεν συνεργάστηκαν
με την ιταλική δικαιοσύνη. Τον Οκτώβριο του ΄88, προσυπόγραψε τη δήλωση του τέλους
των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Λίγο αργότερα θα απολάμβανε ένα καθεστώς μερικής
ελευθερίας, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Απεβίωσε, τον Γενάρη του
’13, στα 62 του χρόνια.

Η Μπραγκέτι μετά την απαγωγή και εκτέλεση του Μόρο πέρασε στην παρανομία.
Φορτώθηκε την δολοφονία του καθηγητή Vittorio Bachelet τον Φεβρουάριο του ‘80. Τρείς
μήνες αργότερα συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Τα τέσσερα πρώτα από
αυτά, υπό πολύ οδυνηρές συνθήκες στη φυλακή Voghera. To '94 της δόθηκε άδεια να
εργάζεται τα πρωινά και να επιστρέφει στο κελί της το βράδυ. Αποκήρυξε την οργάνωση,
δεν κατέδωσε κανένα πρώην σύντροφο, ώστε να τύχει των ευεργετικών διατάξεων.
Εξέδωσε βιβλίο, όπου εξιστορεί την ταραχώδη ζωή της και εξηγεί τα πολιτικά πάθη της
πατρίδας της.

Πολλά περισσότερα επί του θέματος, ακολούθως:

Aldo Moro. Από τη via Fani στην via Caetani και πολύ πιο μακριά

Για τον Prospero Gallinari και την εποχή του
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