To φάντασμα του Moro επανέρχεται - Kυριακή 20 Απριλίου 2014

Πριν 36 χρόνια, τέτοιες μέρες, η Ρώμη αλλά και όλη Ιταλική επικράτεια ζούσε την
πρωτόγνωρη εμπειρία να έχει απαχθεί ο χριστιανοδημοκράτης ηγέτης Aldo Moro. H ομηρία
του κράτησε 55 μέρες και κατέληξε με τρόπο τραγικό. Ο Moro εκτελέστηκε σε ένα υπόγειο
γκαράζ της οδού Μονταλτσίνι και η σωρός του βρέθηκε αργότερα, στη via Michelangelo
Caetani
στο
ιστορικό κέντρο της Ρώμης,
καλυμμένη στο χώρο αποσκευών ενός R 4L.

Οι δυνάμεις ασφαλείας φάνηκαν αδύναμες να εντοπίσουν το κρησφύγετο των Ερυθρών
ταξιαρχών, όπου κρατούσαν τον Μόρο, ενώ η κυβέρνηση δεν έδειξε καμία επιθυμία
συνεννόησης παρά το γεγονός ότι υπήρχε κανάλι επικοινωνίας με τους απαγωγείς.

Η οικογένεια του δολοφονηθέντος ευθύς εκ πρώτης στιγμής και ειδικά η επί 33 χρόνια
σύζυγός του, Eleonora Ciavarelli Moro, κατηγόρησε τους πολιτικούς της πατρίδας της, και
τους συνοδοιπόρους του στο κόμμα, ως ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας του άνδρα της.

Σε όλη αυτή την μακρά, επίπονη και ως αποδεικνύεται σκοτεινή διαδρομή, η αγαπημένη του
«Νορέτα» διατύπωσε ένα έντονο κατηγορητήριο για τους πολιτικούς συμμάχους του Μόρο
και δεν δίστασε να μεταφέρει την ωμή απειλή του Αμερικανού υπουργού των εξωτερικών,
Χένρυ Κίσινγκερ, όπως της είχε ομολογήσει ο σύζυγός της: «Η σταματάς να φλερτάρεις με
τους κομμουνιστές ή θα το πληρώσεις ακριβά».
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Εδώ εισέρχεται η περίφημη έννοια του ιστορικού συμβιβασμού, κάτι που επιχειρήθηκε αλλά
δεν πέτυχε στη γείτονα χώρα.

Στις μέρες μας, όλος αυτός ο ανεξερεύνητος πολιτικός λαβύρινθος, μιας χώρας που είχε
μεταβληθεί σε ένα πειραματικό πολιτικό εργαστήριο, τεράστιας κλίμακας, θυελλώδους βίας
και βαθύτατου μίσους, ξανάρχεται στην επιφάνεια, μέσα από τις δηλώσεις του πρώην
επιθεωρητή της αντιτρομοκρατικής Ενρίκο Ρόσι.

Μετά από τριάντα χρόνια υπηρεσίας, μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa και
κατηγόρησε τμήμα των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, ότι στήριξαν τα μέλη των Ε.Τ. που
απήγαγαν και δολοφόνησαν τον Άλντο Μόρο.

«Στο σημείο της οδού Φάνι της Ρώμης την ημέρα και την ώρα που απήχθη ο Μόρο, στις 16
Μαρτίου του 1978, βρίσκονταν δυο άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι επέβαιναν σε
μοτοσικλέτα Honda. Στόχος τους ήταν να προστατέψουν τους τρομοκράτες των Ερυθρών
Ταξιαρχιών από κάθε πρόβλημα και υποτιθέμενη παρεμβολή», κατέθεσε ο Ρόσι, ενώ
πρόσθεσε ότι στην οδό Φάνι παρευρισκόταν κι ένας συνταγματάρχης της υπηρεσίας
πληροφοριών Sismi.

Σύμφωνα πάντα με τον Ρόσι, πριν από χρόνια ο ένας από τους δυο άνδρες που επέβαιναν
στην Honda, μεταμελημένος πια, απέστειλε ανώνυμη επιστολή σε ιταλική εφημερίδα, το
περιεχόμενο της οποίας κοινοποιήθηκε και στις αστυνομικές αρχές της χώρας.
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«Πέρασα την ζωή μου βυθισμένος στις τύψεις για όσα έκανα αλλά και για τα όσα δεν έκανα.
Τώρα είναι αργά, ο καρκίνος μου στερεί συνεχώς δυνάμεις και δεν θέλω το παιδί μου να
μάθει όλα αυτά», ανέφερε στην επιστολή του ο μυστηριώδης πράκτορας των μυστικών
υπηρεσιών, όπως σήμερα τονίζει ο Ρόσι

Οι δηλώσεις του επαναφέρουν έντονα όλη τη γνωστή φημολογία που υφέρπει στη γείτονα
χώρα εδώ και δεκαετίες, αν και η εισαγγελία της Ρώμης, σύμφωνα με τη RAI, αφήνει να
διαρρεύσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του πρώην
επιθεωρητή της αντιτρομοκρατικής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα γεγονότα και εδώ:

1. Aldo Moro. Από τη via Fani στην via Caetani

2. Για τον Prospero Gallinari και την εποχή του

3. Λεονάρντο Σάσα: Η υπόθεση Μόρο

4. Eleonora Ciavarelli
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