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«Ο φασισμός είναι η πολιτικά οργανωμένη έκφραση τής μέσης ανθρώπινης χα-
ρακτηροδομής. Δομής που δεν συνδέεται με ορισμένες φυλές ή ‘‘έθνη’’, ούτε με 
ορισμένα κόμματα, αλλά είναι γενική και διεθνική».

          Βίλχελμ Ράιχ

Ακλόνητο είναι το γεγονός, βγαλμένο από την ιστορική πορεία τού Ράιχ, ότι το βιβλίο 
του, το μοναδικό τής εποχής που ένωσε ατομική ψυχολογία, κοινωνιολογία και πολιτική, 
«Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», εκτός από το θαυμασμό που προκάλεσε φόβισε, 
μέχρι πανικού, τον Φρόιντ και το περιβάλλον του, ενόχλησε τους «παροικούντας» στην 
κομουνιστική «Ιερουσαλήμ», γέμισε με τοξικό μίσος τους κομματικά ενταγμένους πλημ-
μύρισε με καταστροφική μανία την ανώτατη κομουνιστική νομενκλατούρα(1) και ενέταξε 
τον Ράιχ στις λίστες εξοντωσης τού Χίτλερ και τού Στάλιν. 

Είχαν προηγηθεί μια σειρά άλλων βιβλίων και άρθρων τα οποία είχαν στρώσει το έδα-
φος για να αναπτυχθεί ο φόβος και το μίσος των ψυχαναλυτών για τον Ράιχ, όπως «Η 
λειτουργία τού οργασμού», ένα θέμα που αναπτύσσεται στο επόμενο κεφάλαιο,(2) και άλ-
λων(3) όπως «Η σεξουαλική επανάσταση», που ενόχλησε τους ναζί για να φθάσουν να το 
απαγορεύσουν, αλλά και τους κομουνιστές.

Γεγονός παραμένει ότι κυρίως «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» επέφερε αδιανόη-
τα καταστροφικές αλλά και άγνωστες επιπτώσεις στην πορεία τού Ράιχ. Γι’ αυτό το λόγο 
θα εξετάσουμε εδώ (όχι μόνο τις άγνωστες) αλλά και τις μη αρκούντως επισημασμένες 
παραμέτρους, όπως ήταν η διαγραφή του από το Κομουνιστικό Κόμμα Δανίας, χωρίς να 
είναι μέλος, η διαγραφή του από το Γερμανικό Κομουνιστικό Κόμμα όταν αυτό ήδη είχε 
διαλυθεί(!), η πολιτική του καταδίκη ως «αντεπαναστάτη» από τη Μόσχα και την Κομι-
ντέρν, η αναγραφή τού ονόματός του στη λίστα με τους υπό εκτέλεση εχθρούς τού σο-
βιετικού καθεστώτος,(4) η διαγραφή του τόσο από τη Γερμανική όσο και από τη Διεθνή 
Ψυχαναλυτική Εταιρεία αλλά και η καταγραφή τού ονόματός του από τους ναζί ως εχθρού 
τού καθεστώτος.

Ένα χρόνο νωρίτερα από την έκδοση αυτού τού βιβλίου, το 1932, «...οι σοσιαλιστικές και 
κομουνιστικές οργανώσεις στο Βερολίνο είχαν απαγορεύσει, παρά τις σφοδρές διαμαρτυρίες 
των μελών τους, τη διάθεση των βιβλίων που εξέδιδαν οι Εκδόσεις Γενετήσιας Οικονομίας και 

(1) http://el.wiktionary.org/wiki/νομενκλατούρα
(2) «Ο φρόιντ «πουλάει» τον Ράιχ στους ναζί».
(3) Το 1932 κυκλοφορεί το βιβλίο του “Der Einbruch Der Sexualmoral”, (“Η εισβολή της σεξουαλικής ηθι-

κής” - 137 σελίδες). Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το βιβλίο του “Der Sexuelle Kampf der Jugend”, (“Ο σεξου-
αλικός αγώνας των νέων”.
(4) «New Evidence on the  Persecution and Death of Wilhelm Reich, by James DeMeo - http://www.

orgonelab.org/ReichPersecution.htm

 http://el.wiktionary.org/wiki/νομενκλατούρα
http://www.orgonelab.org/ReichPersecution.htm
http://www.orgonelab.org/ReichPersecution.htm
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εμένα με απειλούσαν ότι θα με έστηναν στον τοίχο»,(5) αναφέρει ο Ράιχ.
Κατά το έτος έκδοσής του (1933), το βιβλίο αυτό όπως και άλλα βιβλία του, μαζί με βι-

βλία εχθρών τού χιτλερικού καθεστώτος, κάηκαν από τους ναζί.(6) 

Μετά ένα χρόνο (1934) οι ψυχαναλυτές απαγορεύουν την παρουσίαση τής «Μαζικής 
Ψυχολογίας τού φασισμού», στη Λουκέρνη τής Ελβετίας,(7) εκεί όπου ανακοινώθηκε η δι-
αγραφή τού Ράιχ, ένα θλιβερό γεγονός το οποίο ποτέ δεν καταγράφηκε στα επίσημα πρα-
κτικά, αλλά και με οργουελικό τρόπο αλλοιώθηκε από τον βιογράφο τού Φρόιντ και τότε 
πρόεδρο τής Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας για 30 σχεδόν χρόνια, Έρνεστ Τζόουνς.(8) 

Παραμένει άγνωστο έως σήμερα ότι αυτή η διαγραφή έγινε με την υπόδειξη των χιτλε-
ρικών(!) και τη σύμφωνη γνώμη τού Φρόιντ, τής κόρης του και τού στενού περιβάλλοντός 
του και τού Τζόουνς. Ο Φρόιντ κυριευόταν από πανικό με την ιδέα ότι θα εισβάλλουν οι 
ναζί στη Γερμανική Ψυχαναλυτική Εταιρεία και θα βρουν μέσα τον Ράιχ! 

Η διαγραφή τού Ράιχ αποτελεί κρίσιμη ιστορική τομή επειδή ενώνει και φέρνει στην επι-
φάνεια την άγνωστη, περίεργη και μοιραία συμπόρευση εναντίον τού Ράιχ τριών εντελώς 
διαφορετικών επαγγελματικών και ιδεολογικοπολιτικών συμφερόντων.(9) Τής Μόσχας, 
των ναζί και των ψυχαναλυτών.

Ο Ράιχ διώχθηκε από την Κομιντέρν το 1933,(10) δηλαδή το διεθνές ιδεολογικό χέρι τής 
Μόσχας, (ένα χρόνο πριν διαγραφεί από τους ψυχαναλυτές), επειδή «Η μαζική ψυχολογία 
τού φασισμού» «αντιπροσωπεύει μια σοβαρή υπονόμευση των αντιλήψεων τής κομουνιστι-
κής προπαγάνδας και το βιβλίο πρέπει να χαρακτηρισθεί αντεπαναστατικό»,(11) οι απόψεις 
τού Ράιχ «βρίσκονται όσο γίνεται πλησιέστερα στο φασισμό» και ο Ράιχ «...παίζει τέλεια το 
παιχνίδι τής χιτλερικής προπαγάνδας...»(12)

Ακολούθησε μια αλυσίδα σχολίων με δύο κύριες γραμμές συκοφαντικής τακτικής από 
τη Μόσχα και τους ψυχαναλυτές. Η μία ανέφερε ότι ο Ράιχ είναι αντεπαναστάτης, (Μόσχα) 
και η άλλη ότι είναι τρελός, (ψυχαναλυτές) επειδή αυτό «αποδεικνύει» η ανακάλυψη (με 
τη φαντασία του) των βιόντων και τής οργόνης. Οι δυο γραμμές ακολουθήθηκαν και ακο-
λουθούνται αναλλοίωτες εδώ και 80 σχεδόν χρόνια, σε κάθε άκρη τής Γης όπου υπάρχουν 
οργανωμένοι κομουνιστές ή ψυχαναλυτές και εκεί όπου φτάνει η επιρροή τους...(13)

(5) «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», εκδόσεις Μπουκουμάνη. 1974, (on page 30).
(6) Σ.τ.Χ.Μ.: 23 χρόνια αργότερα από το κάψιμο των βιβλίων του από τη χιτλερική νεολαία, όλα τα βιβλία, 

τα περιοδικά και οι μπροσούρες του ρίχτηκαν στην πυρά στις ΗΠΑ, ύστερα από μια απερίγραπτη δικαστική 
απόφαση που πέτυχε η FDA με εξίσου απερίγραπτες μεθοδεύσεις. Μετά την πρώτη καύση το 1956, η πα-
ραβίαση τού αμερικανικού συντάγματος ολοκληρώθηκε με την τρίτη και τελευταία επιχείρηση εξαφάνισης 
των βιβλίων του μέσω τής πυράς η οποία πραγματοποιήθηκε το 1960, τρία χρόνια μετά το θάνατο ή τη δο-
λοφονία του στη φυλακή.
(7) “Wilhelm Reich and Anna Freud: His Expulsion from Psychoanalysis”, THe Journal of Orgonomy, Vol. 

31, No 1.
(8) Σ.τ.Χ.Μ.: Το άτομο αυτό που περιγράφεται ως «συνωμότης των ανακτόρων» (τού Φρόιντ), στην τρίτομη 

βιογραφία που έγραψε για τον Πατέρα τής Ψυχανάλυσης υποστηρίζει το κραυγαλέο ψέμα ότι ο Ράιχ «απο-
χώρησε»(!) και όχι ότι διεγράφη συνωμοτικά από αυτή την οργάνωση.
(9) “Άνθρωποι σε μπελάδες”, Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη. 1979, (σελίδα 273).
(10) “Άνθρωποι σε μπελάδες”, Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη. 1979, (σελίδα 273).
(11) “Άνθρωποι σε μπελάδες”, Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη. 1979, (σελίδα 270).
(12)  “Άνθρωποι σε μπελάδες”, Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη. 1979, (σελίδα 273 και 274).
(13) Σ.τ.Μ.: Ούτε η Γαλλία θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στο φόβο και την αναστάτωση που προ-

κάλεσαν τα γραπτά τού Ράιχ. Σε σχετικό βιβλίο γραμμένο από τρεις κομουνιστές συγγραφείς στο οποίο 
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Είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο την απίστευτα ρυπαρή ιστορία με τις υπόγειες κινή-
σεις των ψυχαναλυτών εναντίον τού Ράιχ, οι οποίες συμπορεύθηκαν με τις επιθυμίες  τής 
Γκεστάπο, η οποία ήθελε την εξόντωση τού Ράιχ, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να θέσει την 
ψυχανάλυση στις υπηρεσίες τής «Αρίας» φυλής. Η σύνδεση αν και ακούγεται αλλόκοτη 
είναι πραγματική.(14)(15)

Το 1935 απαγορεύεται από τη Γκεστάπο η κυκλοφορία όλων των βιβλίων τού Ράιχ, ενώ 
δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτή η τερατώδης οργάνωση είχε επικεφαλής τον 
αρχιδολοφόνο του 20ού αιώνα, Άντολφ Άιχμαν.(16)

Ξετυλίγοντας το μίτο των γεγονότων με αρχή το 1933, τη χρονιά τής έκδοσης τής «Μα-
ζικής Ψυχολογίας τού φασισμού», δύο μήνες μετά την «κατάληψη» τής εξουσίας από τον 
Χίτλερ, στις 2 Μαΐου τη ναζιστική εφημερίδα «Völkischer Beobachter» δημοσιεύει μια 
σκληρή επίθεση για το βιβλίο «Η σεξουαλική επανάσταση των νέων». Ο Ράιχ αντιλαμ-
βάνεται ότι η σύλληψη και εκτέλεσή του είναι ζήτημα ωρών και δραπετεύει την επόμενη 
ημέρα για τη Βιέννη.

Εκεί «βασίλευε» ο Φρόιντ και η κόρη του οι οποίοι μαγείρευαν την οριστική επαγγελμα-
τική εξόντωση τού Ράιχ και το Κομουνιστικό Κόμμα τής χώρας, το οποίο τον είχε διαγρά-
ψει χωρίς καν να έχει εγγραφεί σε αυτό...

Τον ίδιο χρόνο η Γκεστάπο κατατάσσει τον Ράιχ στη λίστα καταζητούμενων.(17) Τον επό-
μενο μήνα μια ακόμα ανακοίνωση του Υπουργείου Νεότητας των ναζί υπογραμμίζει ότι 
απαγορεύεται η διανομή όλων των ξένων εκδόσεων τής πολιτικο-ψυχολογικής σειράς 
τής Σεξ-πολ σε όλη τη Γερμανία.

Το 1935 με ανακοίνωσή της στο «Επίσημο Κρατικό Δελτίο Πληροφοριών» η Γκεστάπο 
δηλώνει ότι σύμφωνα με τη διαταγή τού λαού οι δημοσιεύσεις τού Ράιχ πρέπει να κατα-
σχεθούν από την αστυνομία και να αποσυρθούν γιατί τα έργα του είναι δυνατό να θέσουν 
σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και τάξη.(18)

χρησιμοποιήθηκε ως ασπίδα ο διαλεκτικός υλισμός παρουσιάσθηκαν ορισμένες βαρύγδουπες μπούρδες και 
νεφελώδη επιχειρήματα εναντίον τού Ράιχ, από άτομα άσχετα με το συγκεκριμένο βιβλίο και παντελώς αδαή 
για την επιστήμη τής οργονομίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά.
“Για μια μαρξιστική κριτική τής ψυχαναλυτικής θεωρίας», Catherine B. Clement, Pierre Bruno, Lucien Seve. 

Eκδόσεις Γερ. Αναγνωστίδη. (σελίδες 109, 118, 122,). Σ.τ.Σ.: Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς θεωρούν 
κλασικό(!) το βιβλίο τού Ράιχ «Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση», (σελίδα 288).
(14) «Ο Φρόιντ πουλάει τον Ράιχ στους ναζί». 
(15) “Psychoanalysis and National Socialism – Break or Continuity?”, by Bernd Nitzschke - http://www.

hagalil.com/archiv/2012/03/22/reich-2/
(16) “Άιχμαν” - http://el.wikipedia.org/wiki/Άντολφ_Άιχμαν
(17) Σ.τ.Χ.Μ.: Αναφέρεται στην επικοινωνία των επικεφαλής τής αστυνομίας τού Βερολίνου με τους αντί-

στοιχους τής Βιέννης, (Rothonder 1998). 
(18) Σ.τ.Χ.Μ.: Η κατωτέρω ανακοίνωση τής Γκεστάπο αναδημοσιεύεται στο βιβλίο τού Ράιχ «Η μαζική ψυχο-

λογία τού φασισμού» σελίδα 23, εκδόσεις Μπουκουμάνη.
«Γερμανική εφημερίδα τής κυβερνήσεως. Αριθ. 213,13 Απριλίου 1935.
Βάσει τού Α.Δ. τής 4.2.33 κατάσχονται υπό τής αστυνομίας κι αποσύρονται τής κυκλοφορίας εν Πρωσία 

τα έντυπα «Τι είναι ταξική συνείδηση;» τού Έρνστ Παρέλ,* «Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση τού Βίλχελμ 
Ράιχ, αριθ. 1 και 2 τής πολιτικής - ψυχολογικής σειράς συγγραμμάτων των Εκδόσεων Γενετήσια Πολιτική, 
Κοπεγχάγη - Πράγα - Ζυρίχη, ως επίσης και άπαντα τα εκδοθησόμενα έντυπα τής αυτής σειράς, διότι είναι 
κατάλληλα να θέσουν εν κινδύνω τη δημόσια ασφάλεια και τάξη.
41230/35 ΙΙ 2 Β 1, Βερολίνον 9.4.33. - Γκεστάπο
* Ψευδώνυμο τού Ράιχ.
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Στο μεταξύ, αν και επιφανειακά φαίνεται ότι η απαγόρευση παρουσίασης τού βιβλίου 
του «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» το 1934, κατά το Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συνέ-
δριο, να μη συνδέεται με τη Γκεστάπο, ωστόσο σχετίζεται άμεσα. 

Ένα χρόνο νωρίτερα ο Ράιχ είχε διαγραφεί μυστικά από τη Γερμανική Ψυχαναλυτική 
Εταιρεία ύστερα από τη συμφωνία των επικεφαλής τής Γερμανικής Ψυχαναλυτικής Εται-
ρείας με τους ναζί. Σε αυτή την κίνηση ήταν σύμφωνοι ο Φρόιντ και η κόρη του Εύα, (η 
οποία εκείνη την εποχή ήταν η κινητήρια δύναμη στην Ψυχαναλυτική Εταιρεία τής Αυ-
στρίας και γενικότερα στο χώρο τής ψυχανάλυσης) ο πρόεδρος τής Διεθνούς Ψυχαναλυ-
τικής Εταιρείας, Τζόουνς και οι επικεφαλής τής Γερμανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας!

Η εντολή από τη Μόσχα για την εξαφάνιση τού Ράιχ

Μετά τη φυγή τού Ράιχ στις ΗΠΑ το 1939 και αφού ακολουθεί μια εξόχως δημιουργική 
και σχετικά ειρηνική περίοδος, μετά την αγγλική έκδοση τού βιβλίου «Η μαζική ψυχολο-
γία τού φασισμού», εμφανίζεται στις 2 Δεκεμβρίου τού 1946 δριμύτατη «κριτική» στην 
αγγλική γλώσσα από τον ψυχίατρο Γουέρτχμαν, συνοδοιπόρο τής Μόσχας, δημοσιευμένη 
στο περιοδικό «The New Republic» τού οποίου ο ιδιοκτήτης ήταν πράκτορας τής ΕΣΣΔ 
και ο εκδότης φιλοκομουνιστής.

Το απίστευτο που συνέβη με αυτή την κριτική ήταν το μήνυμά της.
Ζητήθηκε από τους αναγνώστες να διαδώσουν την προτροπή ότι ο Ράιχ πρέπει να εξο-

ντωθεί!...
Το σχετικό άρθρο με τίτλο «Calling all Couriers»(19) υποστήριζε ότι ο Ράιχ δείχνει μια απί-

στευτη περιφρόνηση για την προλεταριακή τάξη, ότι είναι ψυχοφασίστας και γι΄ αυτό 
πρέπει να πολεμηθεί με κάθε μέσο... Καλούσε «οποιονδήποτε βρίσκεται στο χώρο τής επι-
στήμης, τής λογοτεχνίας ή τής δημοσιογραφίας ... να πολεμήσει αυτό το χαρακτηριστικό εί-
δος ψυχοφασισμού», το οποίο  «στρέφεται άμεσα εναντίον τής Ρωσίας»!(20)

Δεν γνωρίζουμε εάν ο ψυχίατρος Γουέρτχμαν ήταν και αυτός πράκτορας τής Μόσχας. 
Σίγουρα όμως ήταν συνοδοιπόρος διπλής όψεως, επειδή έγραφε και σε έντυπα που στη-
ρίζονταν οικονομικά από την τράπεζα Mοrgan Βank.(21)

 Ο Γουέρτχμαν, Γερμανοεβραίος, μετανάστης εξαιτίας τού Β’  Παγκοσμίου Πολέμου, δι-
ατηρούσε μεγάλη επιρροή στις  ΗΠΑ. Στη χώρα που τον φιλοξενούσε έγινε ηγέτης τής 
οργάνωσης «Οι φίλοι τής Σοβιετικής Ένωσης» μετετράπη σε ηγετική φυσιογνωμία και με-
ταξύ άλλων έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ζητούσε την απαγόρευση των κόμικ, 
επειδή διαφθείρουν τη νεολαία και ως ο συγγραφέας ενός βιβλίου το οποίο εμφανιζόταν 
να μοιάζει με έρευνα και παράθεση ντοκουμέντων αλλά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κα-
ταγραφή των πιστεύω του... Ωστόσο, με αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1952 και 
βρήκε μεγάλη αποδοχή, συνέχισε  τη συκοφαντική και λυσσασμένη πολεμική του εναντί-
ον τού Ράιχ.

Τον Απρίλιο τού 1947 στο «Harper’s» και τον επόμενο μήνα στο «The New Republic», 
εμφανίστηκαν δύο λιβελλογραφήματα από την Μπρέιντι, μιας δημοσιογράφου και πιθα-
νώς πράκτορα τής Μόσχας, τα οποία θα έσπρωχναν την FDA σε πολύχρονη και δαπανηρή 

(19) http://www.unz.org/Pub/NewRepublic-1946dec02-00734
(20) Ο Γουέρτχμαν ήταν και ηγετική προσωπικότητα στην οργάνωση Αμερικανικο-Ρωσικής Φιλίας.
(21) “Wilhelm Reich and the Cold War”, by Jim Martin, Flatland Books, 2000, (σελίδα 138).
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έρευνα εναντίον τού Ράιχ, ένα γεγονός που συνέβη και εξαιτίας τής (κρυφής) βοήθειας 
που πρόσφερε στην Μπρέιντι ο δικηγόρος τού Ράιχ, ο οποίος τον συμβούλευσε να μην 
καταθέσει αγωγή εναντίον της!(22)

Η δημοσιογράφος που έγραψε τα σχετικά βιτριολικά άρθρα, ήταν την ίδια εποχή ηγέτης 
τής «Οργάνωσης Καταναλωτών», βιτρίνα μιας φιλοσοβιετικής οργάνωσης. Εδώ δεν είναι 
καθόλου τυχαία η επίθεση τού ψυχιάτρου και τής δημοσιογράφου κατά τού Ράιχ. Εμφανί-
ζει σαφή χρονική αιτιότητα.

Πριν αναφερθούμε σε αυτή την αιτιότητα ας έχουμε υπόψη μας ότι πίσω από την Μπρέ-
ιντι και τον Γουέρτχμαν βρισκόταν ο πράκτορας και ιδιοκτήτης τού περιοδικού, στο οποίο 
δημοσιεύθηκαν τα λιβελλογραφήματα, ο Μάικλ Στρέιτ,(23) (Straight), ο οποίος είχε στρα-
τολογηθεί ως κατάσκοπος από τον πρώην επικεφαλής των εκδόσεων τού Ράιχ στη Δανία, 
ο οποίος ήταν και αυτός πράκτορας των Σοβιετικών, τον Άρνολντ Ντόιτς (Deutsch(24)).

 O Στρέιτ ανήκε στη κομπανία τής περιβόητης «σπείρας των πέντε κατασκόπων» τού πα-
νεπιστημίου Κέμπριτζ, γνωστής ως «Cambridge Five Ring», μεταξύ των οποίων βρισκό-
ταν ο υπερ-κατάσκοπος τού 20ού αιώνα Κιμ Φίλμπι! Όλοι τους είχαν προσηλυτιστεί ως 
κατάσκοποι από τον Ντόιτς,τον τέως εκδότη τού Ράιχ στη Δανία! 

Για τον προσηλυτισμό τού Φίλμπι βοήθησε σημαντικά η Λίτζι Φρίντμαν (Litzi Friedmann),  
μια πανέμορφη φανατική κομουνίστρια, η οποία προχώρησε από την πρώτη στιγμή που 
γνώρισε τον Φίλμπι σε σεξουαλική επαφή μαζί του, μυώντας στα μυστήρια τού σεξ (και 
τής σεξ-πολ στην οποία ήταν μέλος) τον πλούσιο, παρθένο Άγγλο ιδεολόγο. Η Λίτζι δού-
λευε στην οργάνωση σεξ-πολ τού Ράιχ και ταυτόχρονα ήταν πράκτορας τής ΕΣΣΔ!(25)

Το άρθρο - λίβελλος τού ψυχιάτρου Γουέρτχμαν εναντίον τού Ράιχ ήταν «παραγγελιά» 
από τη Μόσχα. Αρχικά, το περιοδικό «The New Republic», με πράκτορα τής ΕΣΣΔ ως ιδι-
οκτήτη, προσπάθησε να βρει άτομο με κύρος για να γράψει κριτική εναντίον τού βιβλίου 
τού Ράιχ. Γι΄ αυτό το σκοπό προσεγγίστηκε το 1946 ο Γκούντμαν, ένας διανοούμενος με 
επιρροή στο χώρο τής αμερικανικής άκρας αριστεράς.(26) 

Η πρόταση έγινε δεκτή, αλλά είχε αποτέλεσμα να γραφτεί ένας ύμνος για το βιβλίο τού 
Ράιχ. Το γεγονός «θάφτηκε» και ζητήθηκε στη συνέχεια η συγγραφή κριτικής από τον 
Φρέντερικ Γουέρτχμαν. Το άρθρο με τίτλο «Κάλεσμα σε όλους τους αγγελιαφόρους», ήταν 
κριτική χωρίς αξία επειδή έδειχνε πλήρη άγνοια για το περιεχόμενο τού βιβλίου τού Ράιχ, 
ωστόσο είχε τα αποτελέσματά του...

Το δεύτερο άρθρο λίβελλος τής ημι-κατασκόπου και δημοσιογράφου Μπρέιντι - το 
οποίο έγινε η κύρια αφορμή για το «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος τού Ράιχ από την FDA, 
εμφανίστηκε στο περιοδικό «The New Republic», λίγο μετά το εγκωμιαστικό δημοσίευμα 
των «Τάιμς». 

Προφανώς, η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει για τη Μόσχα, επειδή έκρινε ότι το 
πράγμα «παρατράβηξε».

(22) «My Eleven Years with Wilhelm Reich», by Elsworth F. Baker, M.D. ACO Press, Princeton, New Jersey, 
(on page 20).
(23) Michael Whitney Straight - http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Whitney_Straight
(24) Arnold Deutsch - http://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Deutsch
(25) Litzi Friedmann - http://spartacus-educational.com/Litzi_Friedmann.htm
(26) http://www.tomtb.com/tag/πώλ-γκούντμαν/

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Whitney_Straight
http://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Deutsch
 http://spartacus-educational.com/Litzi_Friedmann.htm
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Οι ενοχλητικές απόψεις τού Ράιχ έπρεπε με κάθε θυσία να συκοφαντηθούν και να σιγή-
σουν, όπως είχε ζητήσει ο Γουέρτχμαν, δηλαδή η Μόσχα: Να εξοντωθεί ο Ράιχ με κάθε 
τρόπο...

Έβλεπαν με βαθιά ενόχληση ότι το βιβλίο του «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» και 
όλα τα άλλα, (παρά τις συκοφαντίες από κομουνιστές, σοσιαλιστές, ψυχαναλυτές, θρη-
σκευτικούς κύκλους, το κυνήγι από τη Γκεστάπο τού Χίτλερ και τη Μόσχα), κατακτούσαν 
την Ευρώπη, τους χώρους διανόησης και σταδιακά τής επιστήμης, δεδομένου ότι ήδη 
είχε επιβεβαιωθεί από άλλους ερευνητές η ανακάλυψη των βιόντων και είχε ασχοληθεί 
και η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών.(27)(28)

Η φήμη του και η διάδοση των ιδεών και ανακαλύψεών του εξαπλώνονταν και στις ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με άρθρο στους «Νιου Γιορκ Τάιμς», «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» ήταν 
το περισσότερο ζητούμενο βιβλίο στη βιβλιοθήκη τής Νέας Υόρκης!(29)

Γι΄ αυτό το λόγο είναι σαφής η σύνδεση δύο γεγονότων. Ο λίβελλος τής Μπρέιντι δημο-
σιεύτηκε στο πλημμυρισμένο από πράκτορες ή συνοδοιπόρους τής Μόσχας περιοδικό, 
«The New Republic», μόλις μια εβδομάδα μετά την εμφάνιση αρνητικών σχολίων για τον 
Ράιχ, στην τότε πανίσχυρη σοβιετική εφημερίδα «Πράβντα».(30)

Η εφημερίδα αυτή ήταν η φωνή τού Σοβιετικού Κομουνιστικού Κόμματος. Έκφραση 
των πιστεύω των προνομιούχων τής σοβιετικής νομενκλατούρας. Αποτελούσε εργαλείο 
καθοδήγησης τού σοβιετικού λαού και ήταν ο κύριος μηχανισμός προπαγάνδας προς 
το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθοδηγούμενη από τα 
υψηλά κλιμάκια τής σοβιετικής ηγεσίας. Κυρίως, ήταν η 
κατά λέξη έκφραση των όσων πίστευε και όσων ήθελε να 
γίνουν, ο τότε «Πατερούλης» τής ΕΣΣΔ. Ο Ιωσήφ Βισαριό-
νοβιτς Τζουγκασβίλι Στάλιν.

Στην Αμερική η επιρροή που ασκούσε το περιοδικό 
«The New Republic» ήταν μεγάλη, όχι μόνο στην ηγεσία 
της FDA, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ. 
Tο χρησιμοποιούσε ως μέσο προπαγάνδας για να δείξει 
(υποτίθεται) τις όποιες «προοδευτικές» ιδέες της. Ένα χα-
ρακτηριστικό γεγονός είναι ότι ο Τζον Κένεντι, ως πρόε-
δρος των ΗΠΑ, φωτογραφήθηκε κατεβαίνοντας από το 
αεροπλάνο «Air Force One» έχοντας το περιοδικό «The 
New Republic» στην τσέπη(!)(31)

Ο Ράιχ αρκετά χρόνια νωρίτερα, (γύρω στο 1925) είχε 
διαπιστώσει την άρνηση και το φόβο τού Φρόιντ και των 
άλλων ψυχαναλυτών να καταπιαστούν με το ερώτημα «τι 

(27) «The bion Experiments on the Origin of Life», by Wilhelm Reich. Farrar, Straus and Giroux, 1979, (on 
pages 178-192).
(28) «Wilhelm Reich - Biologist», by James E. Strick. Harvard University Press, 2015, (on pages 99-145).
(29) «Reich’s Sparkling Sanity», by Lois Wyvell, Offshoots of Orgonomy IV, 3.
(30) “Fury on Earth - a Biography of Wilhelm Reich”, by Myron Sharaf. Hutchinson Group (SA) Rty Ltd, 

1984, (σελίδα 345).
(31) «The New Republic Was In Trouble Long Before Chris Hughes Bought It», by Eric Alterman - http://

prospect.org/article/new-republic-was-trouble-long-chris-hughes-bought-it

http://prospect.org/article/new-republic-was-trouble-long-chris-hughes-bought-it
http://prospect.org/article/new-republic-was-trouble-long-chris-hughes-bought-it
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είναι αυτό που δημιουργεί τόση αθλιότητα», αλλά και με το ζήτημα τής κοινωνικής προέ-
λευσης και θεραπείας των νευρώσεων και ψυχώσεων. Στην πορεία έγιναν ακόμα συντη-
ρητικότεροι οι μαθητές τού Φρόιντ και οι διάδοχοί τους εγκαταλείποντας παντελώς τη 
βασική θεωρία τής λίμπιντο στρεφόμενοι στη θεωρία τού Εγώ.

Κατά κάποιο τρόπο, ίσως προβλέποντας τις εξελίξεις, ο Φρόιντ σε επιστολή του προς  
τον πρόεδρο τής Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, Έρνεστ Τζόουνς και διαβλέποντας 
τον κίνδυνο εκφύλισης τής θεωρίας του, διευκρίνιζε ότι δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει 
την ψυχανάλυση χωρίς βιολογική θεμελίωση. «Αλλά δεν έχω ούτε θεωρητικές ούτε θερα-
πευτικές γνώσεις», διευκρίνιζε.(32) 

Ο Ράιχ με τις ανακαλύψεις του για τη χαρακτηρολογική και μυϊκή θωράκιση, την ψυχο-
λογία των μαζών και τη σχέση τους με την παθητικότητα και το φασισμό, την ηλεκτροφυ-
σιολογία και τη βιολογία τού οργασμού και την ανακάλυψη τής οργόνης έκλεισε το κενό 
μεταξύ θεωρίας και εργαστηριακής απόδειξης τής λίμπιντο. 

Μετέτρεψε την ψυχανάλυση από θεωρία σε εργαστηριακά μετρήσιμη ψυχιατρική οργο-
νομία και από ερμηνεία λεκτικών συνειρμών σε ανάλυση τού χαρακτήρα και τού συνόλου 
τού οργανισμού και κυρίως άνοιξε το δρόμο για την κατάδυση στα βιολογικά βάθη κάνο-
ντας το όνειρο τού Φρόιντ πραγματικότητα. Μετέτρεψε με άλλα λόγια την ψυχανάλυση 
από ερμηνευτική λεξιλαγνεία των συνειρμών τού ανθρώπινου εγκεφαλικού νεοφλοιού σε 
επιστήμη.(33) 

Γι΄αυτούς τους λόγους μπορεί να θεωρηθεί ως ο μοναδικός και αυθεντικός συνεχιστής 
τής ψυχανάλυσης.

Ένα χαρακτηριστικό δεδομένο που δείχνει το μέγεθος τής εκτίμησης των ανακαλύψεών 
του στο χώρο των διανοουμένων και τής ακαδημαϊκής γνώσης είναι ότι ακριβώς την ίδια 
εποχή που βυσσοδομούσαν οι δυνάμεις καταστροφής εναντίον του, ο τότε καθηγητής 
οικονομικών και μετέπειτα πρωθυπουργός τής Ελλάδας Ανδρέας Παπανδρέου, επέλεξε 
το βιβλίο τού Ράιχ «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», ως μάθημα επιλογής για τους 
φοιτητές του!(34)

Από την άλλη μεριά το κίνημα σεξουαλικής πολιτικής (sex-pol), το οποίο έγραψε ιστορία 
ήταν μια ακόμα βαριά κληρονομιά τού Ράιχ. Τα βιβλία του ώθησαν το Ινστιτούτο Μαρξ - 
Λένιν(35) (το οποίο διεξήγε ψυχαναλυτικές έρευνες την ίδια εποχή), να τον καλέσει να γίνει 
τακτικός επιστημονικός συνεργάτης σε ψυχαναλυτικά θέματα, ενώ ο Ράιχ εξαιτίας αυτής 
τής αναγνώρισής του κλήθηκε και έδωσε το 1929, διάλεξη ενώπιον τής Κομουνιστικής 
Ακαδημίας τής Μόσχας!(36) 

Το 1929 εμφανίσθηκε και μια ρωσική τυπωμένη έκδοση τής εργασίας του «Dailektischer 
Materialism und Pshchoanalyse», στο δελτίο τής Ακαδημίας Επιστημών. Ωστόσο, στη συ-
νέχεια το δίγλωσσο θεωρητικό περιοδικό τής Κομιντέρν (ρωσικά - γερμανικά) με το ηχη-

(32) “Ο Φρόιντ κι εγώ”, Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Πύλη. 1982, (παραπομπή 26).
(33) “Psychoanalysis, Contemporary Views” - http://ai.ato.ms/MITECS/Entry/gardner.html
(34) Σ.τ.Σ.: Πρόκειται για έρευνα την οποία ελπίζω να δημοσιεύσω σύντομα.
(35) “SEX-POL Essays, 1929-1934, Wilhelm Reich, Edited by Lee Baxandall. Vintage Books, NY.1972, σε-

λίδα 87).
(36) “SEX-POL Essays, 1929-1934, Wilhelm Reich, Edited by Lee Baxandall. Vintage Books, NY.1972, (σε-

λίδα 85)
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ρό όνομα «Κάτω από το λάβαρο τού Μαρξισμού» (Pod znamenem marksizma / Unter 
dem Banner des Marxismus)(37) δημοσίευσε ένα άρθρο εναντίον του. Αυτό το άρθρο ήταν 
η πρώτη «ήπια» επίθεση που δέχθηκε ο Ράιχ από τη Μόσχα.(38)

Η συνεχής και μεγάλη εξάπλωση που γνώριζε το έργο του κατά τα επόμενα χρόνια σε 
Ευρώπη, ΗΠΑ, Νότια Αμερική και Ισραήλ δημιουργούσε ανησυχίες. Η διάδοση των ανα-
τρεπτικών ανακαλύψεών του έπρεπε να σταματήσει. Τα ιδεολογικά, πολιτικά και οικονο-
μικά συμφέροντα που έθιγε ήταν τεράστια.

Λίγο πριν τη δημοσίευση τού δεύτερου και βασικού λιβελλογραφήματος, τον Απρίλιο 
τού 1947 στο περιοδικό “Harper’s” η δημοσιογράφος και ημι-πράκτορας τής Μόσχας 
Brady (Μπρέιντι) έγραψε το πρώτο άρ-
θρο της με τίτλο “The New Cult of Sex and 
Anarchy”, με το οποίο συκοφαντούσε τις 
ανακαλύψεις τού Ράιχ υποστηρίζοντας 
ότι εξαιτίας τους αναπτύσσεται στις ΗΠΑ 
μια νέα ηδονοθηρική κουλτούρα. Βλέπο-
ντας ότι το μήνυμά της ρίχτηκε στα σκου-
πίδια, τον επόμενο μήνα άλλαξε γραμμή.

Τηλεφώνησε στον Ράιχ και του ζήτησε 
συνέντευξη μιλώντας με θερμά λόγια για 
τις ανακαλύψεις του και λέγοντας ψέματα 
ότι μεταφέρει χαιρετισμούς από φίλους 
τής ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ο Ράιχ 
δέχθηκε να τη συναντήσει και με ειλικρί-
νεια της εξήγησε τη δουλειά που έκανε.

Εφοδιασμένη με τις πληροφορίες που ήθελε και διαστρεβλώνοντας κατάφωρα όσα επι-
θυμούσε η δημοσιογράφος έγραψε ένα δεύτερο περισσότερο βιτριολικό άρθρο. Αυτή τη 
φορά φαινομενικά ο στόχος του ήταν υπέρ τής προστασίας των καταναλωτών και εμμέ-
σως υπέρ τής προστασίας των ηθών!

Η ολοκληρωτικά αδαής για το έργο τού Ράιχ διοίκηση τής FDA, έβαλε, κάτω από τη 
μασχάλη των πανάσχετων με τις ανακαλύψεις τού Ράιχ πρακτόρων της, το δεύτερο άρ-
θρο «The Strange Case of Wilhelm Reich», δρομολογώντας μια τεράστια έρευνα κατά την 
οποία στα πρώτα πέντε χρόνια δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για ποιο ζήτημα έψαχναν!

Πίστευαν ότι πρόκειται να ανακαλύψουν κάποια σπείρα ατόμων που εκμεταλλευόταν 
σεξουαλικά τους ασθενείς τους, ότι πουλούσε συσκευές που προκαλούσαν οργασμό, που 
τόνωναν τη σεξουαλικότητα και θεράπευαν τον καρκίνο. Ανήκουστες παρανοήσεις τις 
οποίες ουδέποτε ισχυρίσθηκε ο Ράιχ, αλλά τις «πίστεψαν». Ηλιθίως τις αναμάσησαν και τις 
αναμασούν ακόμα και σήμερα διάφοροι άσχετοι, αστείοι και τις καλλιεργούν συστηματι-

(37) «Under the Baner of marxism». Στο τεύχος 7-8 δημοσιεύθηκε το άρθρο τού Ράιχ: Wilhelm Reich: 
Dialectical materialism and psychoanalysis και στην αμέσως επίμενη σελίδα το άρθρο τού Sapir:
Sapir: Freudism, sociology, psychology (Apropos W. Reich’s article ‘Dialectical materialism and 

psychoanalysis’ (180 - 207).
(38) “The Reform of Soviet Psychology a Historical Respective”, by Renè Van Der Veer. Studies in Soviet 

Thought 40: 205-221, 1990.Kluwer Academic Publishers. - http://libcom.org/library/under-banner-marx-
ism-1928-1929

http://libcom.org/library/under-banner-marxism-1928-1929
http://libcom.org/library/under-banner-marxism-1928-1929
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κά ορισμένοι κακοήθεις, επικίνδυνοι ή παραπληροφορημένοι...
Αυτά τα γεγονότα έφεραν μια ακόμα δυσμενή εξέλιξη. Τον ίδιο χρόνο και με αφορμή το 

λίβελλο τής Μπρέιντι το FBI άνοιξε εκ νέου τον παραπεταμένο φάκελο τού Ράιχ ξεκινώ-
ντας την παρακολούθησή του.

Η μεγάλη ενόχληση γι΄αυτό το βιβλίο δεν έχει κατανοηθεί

Όλα καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα το οποίο επέφερε αυτό το βιβλίο δεν έχει κατανο-
ηθεί. Η ενόχληση που προκάλεσε ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που εκτίμησε ο Ράιχ 
και από αυτή που έγινε γνωστή, επειδή μέσα από τις σελίδες του (και με τη βοήθεια των 
άλλων γραπτών του) εμφανιζόταν μια ριζική αλλαγή στην ερμηνεία τού κόσμου και τής 
Ιστορίας βασισμένη σε κλινικά και ανθρωπολογικά ευρήματα.

Η χαρακτηρανάλυση από μέθοδος προσωπικής αναδόμησης μετατρεπόταν σε βασικό 
εργαλείο ερμηνείας των λαϊκών επαναστάσεων, αλλά και των δράσεων και αντιδράσεων 
των μαζών, οι οποίες έκρυβαν αμέτρητους μικρούς ανθρωπάκους, οι οποίοι ως βασικός 
μοχλός (και ρέων πολτός) τού κοινωνικού γίγνεσθαι, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
ιστορική εξέλιξη και την ανάδειξη των κάθε λογής Χίτλερ και Στάλιν, αλλά και συντελούν 
στην παραμονή τους στην εξουσία. Η ερμηνεία τής εξέλιξης τής Ιστορίας μέσω των παρα-
γωγικών μέσων, τής πάλης των τάξεων και των οικονομικών μεγεθών έχανε με ενοχλητικό 
τρόπο την πρωτοκαθεδρία της.

Η επικρατούσα κομουνιστική άποψη ήταν (και είναι) ότι το Iστορικό Γίγνεσθαι έχει δη-
μιουργήσει μέσω των οικονομικών νόμων το εποικοδόμημα, δηλαδή (μεταξύ άλλων) την 
ψυχοσύνθεση (τον χαρακτήρα) τού ανθρώπου.

Από την άλλη μεριά ο Ράιχ άρχισε να ισχυρίζεται τότε ότι η Ιστορική πορεία τής ανθρω-
πότητας δεν διαμορφώνεται από τα μέσα παραγωγής και την πάλη των τάξεων αλλά κυ-
ρίως από την εγκυμοσύνη, τον τρόπο τοκετού και πρώιμης αγωγής, από την  καταστολή 
και διαστρέβλωση των δυνάμεων τής ζωής και τής σεξουαλικότητας παιδιών και εφήβων.

Ο Ράιχ βρήκε ότι αυτές είναι καταστάσεις που διαμορφώνουν αγκυλωμένες χαρακτηρο-
δομές, ανηδονική, ανάπηρη ή διαστρεβλωμένη σεξουαλικότητα, παγιωμένες ιδεοληψίες, 
φασισμό και λαϊκισμό, αφύσικα ήθη και ταμπού επικίνδυνα για την ψυχική και σωματική 
υγεία και διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά εδώ και χιλιετίες.

Με άλλα λόγια η άκαμπτη χαρακτηροδομή επιδρά ριζικά στην Ιστορία και αυτή απο-
τελεί το παγιωμένο στο σώμα κοινωνικό περιβάλλον, και την ιστορική του συνέχεια, η 
οποία σχετίζεται δευτερευόντως με οικονομικούς νόμους και άμεσα με ασύλληπτες τα-
κτικές βίας στα έμβρυα, νεογέννητα και μικρά παιδιά τα οποία διαμορφώνουν χαρακτή-
ρα ο οποίος επιδρά με τη σειρά του στο περιβάλλον και την οικονομία. Με άλλα λόγια 
θωρακίζονται είτε ως απόγονοι πεινασμένων κολίγων, ή τού ίδιου τού Τσάρου, είτε είναι 
απόγονοι των σύγχρονων μεγιστάνων τού πλούτου, όπως τού Μπιλ Γκέιτς ή τής δυναστεί-
ας Νιάρχου.

Η χαρακτηροδομή, και τα σπυριά της οι νευρώσεις και ψυχώσεις, σύμφωνα με την ορ-
γονομία είναι μια κατάσταση η οποία επηρεάζεται μόνο δευτερογενώς από οικονομικές 
ή πολιτικο-ιδεολογικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα είναι βαθιά και άμεσα διαπροσω-
πική διαδικασία η οποία ξεκινάει από το περιβάλλον τής μήτρας, εξελίσσεται δραστικά 
με τον τρόπο υποδοχής τού νεογέννητου στον κόσμο μέσω τού τοκετού διαμορφώνεται 
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ριζικά κατά τα πρώτα 3-4 χρόνια ισχυροποιούμενη κατά την εφηβεία.
Η δομή τού χαρακτήρα είναι δομημένη σε τρία στρώματα. Το κοινωνικό προσωπείο, το 

άρρωστο δευτερογενές στρώμα και τον υγιή πυρήνα. Υφίσταται διαχρονικά σε όλες τις 
κοινωνικές τάξεις τέμνοντάς τες οριζοντίως και καθέτως. «Είναι η απάντηση στο αναπά-
ντητο ερώτημα από τη μαρξιστική ιδεολογία πώς και με ποιες βοηθητικές λειτουργίες η ‘‘υλική 
βάση’’ μεταλλάσσεται σε ‘‘ιδεολογικό εποικοδόμημα’’»,(39) δηλώνει ο Ράιχ.

Η θωράκιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μόνιμη συστολή ή συμπαθητικοτονία. «...
Στην περιοχή των μυώνων η θωράκιση είναι μια βιοπαθητική κατάσταση ισορροπίας, που η 
λειτουργία της είναι να αποφεύγει το άγχος τής συστολής και την ηδονή τής διαστολής και τού 
οργασμικού σπασμού».(40)

Με αυτές τις παρατηρήσεις ο Ράιχ έλυσε το αίνιγμα των πρώιμων κλινικών παρατηρή-
σεών του σε ασθενείς οι οποίοι εμφάνιζαν ποικίλα σωματικά φαινόμενα και κυρίως καρ-
διακό άλγος, το οποίο εξαφανιζόταν, όταν βίωναν κατά τη διάρκεια τής θεραπείας τους, 
ηδονικές αισθήσεις στην περιοχή τής λεκάνης.

Τα τρία στρώματα τής θωράκισης

Μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις τού Ράιχ είναι τα τρία στρώματα τής θωράκισης. 
Κατά κάποιο τρόπο μοιάζουν πολύ με τις γνωστές ρώσικες κούκλες τις ματριούσκες (μπά-
μπουσκες). Η κάθε μια είναι κρυμμένη μέσα στην άλλη. Στην περίπτωση τής θωράκισης 
το κάθε στρώμα (η κάθε ματριούσκα) επικαλύπτει το άλλο, έχει διαφορετικό περιεχόμενο, 
αλλά είναι αλληλοσυνδεόμενη.

Η πρώτη και βαθύτερη ματριούσκα είναι ο πυρήνας μας. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα. 
Εκεί όπου συνυπάρχουν και εκεί από όπου αναβλύζουν οι πρωταρχικές και δημιουργικές 
δυνάμεις που υπηρετούν τη ζωή. Αυτές είναι η οργή, (όπου η ενέργεια ρέει κυρίως στους 
μυώνες), η ηδονή (ταυτόσημη με τη διαστολή, όπου η ενέργεια ρέει κυρίως στην επιφά-
νεια τού δέρματος) και το άγχος (ταυτόσημο με την απόσυρση στον εαυτό, όπου η ενέρ-
γεια ρέει κυρίως στα εσωτερικά όργανα προκαλώντας συστολή).

Αυτές οι συγκινήσεις συνυπάρχουν στον πυρήνα με τις δευτερεύουσες πρωταρχικές 
όπως είναι η νοσταλγία, όπου η ενέργεια ρέει κυρίως στο θώρακα, τα χέρια και αφορά 
την αναζήτηση για κάποιον ή κάτι αγαπημένο, αλλά και αρκετές φορές προς το στόμα 
και τη λεκάνη όταν σχετίζεται με την ερωτική ένωση. Νοσταλγία μπορεί να νιώθουμε για 
αμέτρητες καταστάσεις, όπως για τις μυρουδιές τού σπιτικού φαγητού, τού κήπου, τής 
θάλασσας, τού αγαπημένου. 

Υπάρχει επίσης η μελαγχολία η οποία είναι νοσταλγία για κάτι ή κάποιον που χάσαμε από 
τη ζωή μας, (η απώλεια), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης. Τη μελαγχολία δεν 
πρέπει να τη συγχέουμε με την κατάθλιψη η οποία, όπως έχει βρει ο Ράιχ, είναι κυρίως 
καταπιεσμένη οργή.

Η δεύτερη ματριούσκα, το δευτερογενές στρώμα, που καταστέλλει τις πρωταρχικές συ-
γκινήσεις και βρίσκεται πάνω από πυρηνική ματριούσκα, κατά κάποιο τρόπο την περι-

(39) «Orgonomic Functionalism, Part II” by Wilhelm Reich, Orgone Energy Bulletin Vol. 2, No 1, 1950. 
Orgone Institute Press, NY.
(40) «Η βιοηλεκτρική θεωρία τής σεξουαλικότητας και τού άγχους» τού Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Αποσπερί-

τη, 1986, (on page159).
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βάλλει. Περιέχει κάθε είδους δευτερογενείς ορμές και συγκινήσεις. Είναι πλημμυρισμένη 
με πληθώρα διαστρεβλωμένων πρωτογενών συγκινήσεων που ξεκινώντας από τον πυρή-
να καταπνίγηκαν, δεν κατάφεραν να εκφραστούν άμεσα και προσπαθώντας να βρουν την 
πορεία προς τον εξωτερικό κόσμο διαστρεβλώθηκαν.

Εκεί βρίσκεται ο μικρός ανθρωπάκος, το ψέμα και η σαδιστική βία. Εκεί βασιλεύει η 
πορνογραφία, ο φασισμός και κυρίως η συγκινησιακή πανούκλα. Αυτός ο χώρος είναι η 
ατμομηχανή των νευρώσεων και ψυχώσεων. Κατά κάποιο τρόπο είναι το ασυνείδητο τού 
Φρόιντ.

Η τρίτη ματριούσκα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξωτερική, επιφανειακή, επιδερμική 
συμπεριφορά μας, το λεγόμενο «κοινωνικό προσωπείο». Αυτό που καλύπτει, συγκρατεί 
(κάπως) και μεταμφιέζει τις αποτρόπαιες δυνάμεις τής σαδιστικής βίας, τις ορμές τού ασυ-
νείδητου και μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπει να εκφραστεί εκλογικευμένη η παραφρο-
σύνη τού μικρού ανθρωπάκου, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει, δικαιολογεί και υποστηρί-
ζει την καταστροφική κοινωνική δράση τού χειρότερου ψυχικού ιού, τής συγκινησιακής 
πανούκλας. Ταυτόχρονα το προσωπείο προσφέρει σημαντικό χέρι βοήθειας στο δευτε-
ρογενές στρώμα (τη μεσαία ματριούσκα) για να καταστείλουν αυτά τα δυο στρώματα 
με πλήρη συνέργεια και ανάλογα με τις δυνάμεις τους, τις  πρωτογενείς συγκινήσεις τού 
πυρήνα, δηλαδή τής κεντρικής ή βαθυθιολογικής ματριούσκας.(41)

Ήταν ορατός ο κίνδυνος από τον Ράιχ

Η προσπάθεια ερμηνείας τής Ιστορίας μέσω τής οικονομίας, η οποία με τους Μαρξ και 
Ένγκελς μεταλλάχθηκε στο απόλυτο πολιτικό τοτέμ από την κομματική νομενκλατούρα, 
βρισκόταν πλέον σε σοβαρό κίνδυνο. Με βάση όσα έχουν βγει στο φως μπορούμε να 
πούμε ότι στη Μόσχα πίστευαν πως το σοβιετικό Κ.Κ. (και ο διαλεκτικός υλισμός) αντι-
μετώπιζε έναν επικίνδυνο αντίπαλο καθώς όρθωνε απέναντί του με τεράστιο θράσος τις 
ανακαλύψεις του.

Η κομματική μαρξιστική θέση είναι ότι δεν υπάρχει χαρακτηραναλυτική ή ψυχαναλυτι-
κή ερμηνεία και θεωρία για την πορεία τής Ιστορίας, την πάλη των τάξεων ή των επανα-
στάσεων και τη γενική ή ειδική συμπεριφορά των μαζών. Άλλωστε το είχε υπονοήσει ο 
Μαρξ στη «Γερμανική ιδεολογία» δηλώνοντας ότι οι προλετάριοι πρέπει να ανατρέψουν 
το κράτος για να πραγματώσουν την προσωπικότητά τους.

Οι ανήκοντες στα υψηλά κλιμάκια τής κομματικής ιεραρχίας των Κ.Κ. όπου Γης και ειδικά 
τής ΕΣΣΔ, εμφανίζονταν στην πολιτική αφήγηση, η οποία απευθυνόταν στις μάζες, ως ένα 
εντελώς διαφορετικό είδος ανθρώπου το οποίο περιέργως είχε μεν σάρκα και οστά αλλά 
μόνο ταξικές επιθυμίες.

Ήταν η Φωτισμένη Ηγεσία. Το σκεπτόμενο Κεφάλι των μαζών. Η Πρωτοπορία τής διανό-
ησης. Οι «Ακαδημαϊκοί» τής επανάστασης. Τα άτομα με σιδερένια πειθαρχία. Τον απέρα-
ντο κομματικό ζήλο. Την απόλυτη αυτοθυσία και εντιμότητα. Εκείνοι που είχαν ρουφήξει 

(41) Σ.τ.Χ.Μ.: Η επιστημονική ανάλυση όλων αυτών βρίσκεται κυρίως στο βιβλίο τού Ράιχ: «Η Ανάλυση τού 
Χαρακτήρα». Ακολουθούν «Η λειτουργία τού οργασμού», «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», «Ο Αιθέρας, 
ο Θεός και ο Διάβολος». Κλινική ερμηνεία και ανάλυση τής θωράκισης δίνεται στο  εξειδικευμένο βιβλίο 
τού ψυχιάτρου Έλσγουoρθ Μπέικερ, «Man in the Trap». Ο Baker επιλέχθηκε από τον Ράιχ για να εκπαιδεύει 
οργονομιστές και υπήρξε ο μοναδικός μαθητής του ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την επιστημονική εξέλιξη 
και ύπαρξη τής οργονομίας. 
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και αφομοιώσει πλήρως τα αλάθητα μαρξιστικά θέσφατα και είχαν σβήσει κάθε προσω-
πικό συμφέρον ταυτίζοντάς το με το κομματικό. Με άλλα λόγια ένα είδος Προμηθέων τής 
πολιτικής.

Προφανέστατα η υψηλά ιστάμενη κομματική κλίκα τής Μόσχας (νομενκλατούρα) και 
ειδικά ο Στάλιν θεώρησε το συγκεκριμένο βιβλίο έντονα ενοχλητικό και βαριά προσωπι-
κή προσβολή. Αναφερόταν ονομαστικά στον «Πατερούλη» και αμφισβητούσε όχι μόνο 
την ερμηνεία που έδωσε η Μόσχα για την άνοδο τού Χίτλερ στην εξουσία, αλλά κυρίως 
επειδή κλόνιζε το αλάθητο τής ηγεσίας τού Κ.Κ. τής ΕΣΣΔ και αμφισβητούσε την ιστορική 
αναγκαιότητα τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, η οποία είχε τις βάσεις της στις από-
ψεις τού Λένιν, ο οποίος πίστευε ότι «κατά κανένα τρόπο δεν είναι εκτός στόχου η Σοβιετική 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία με την εξουσία και τη δικτατορία ενός ατόμου»(!)(42) για να φέρουν 
αυτές οι απόψεις την κυριαρχία  τού Στάλιν ως παντογνώστη τής μοναδικής ιστορικής 
αλήθειας και αποκλειστικού ερμηνευτή τής γνώσης των Μαρξ και Λένιν. Συνακόλουθα 
το Κ.Κ. τής ΕΣΣΔ αυτοανακηρύχθηκε σε μηχανισμό που ερμηνεύει (χωρίς λάθη), τα οικο-
νομικο-κοινωνικά ιστορικά φαινόμενα με το κληρονομημένο εργαλείο τής διαλεκτικής 
σκέψης.

Ήταν αδύνατο και άκρως προσβλητικό, με βάση τα ανωτέρω, ένας μαρξιστής ψυχία-
τρος βασιζόμενος στα κλινικά του ευρήματα, στη δουλειά του με χιλιάδες ανθρώπους 
μέσω των οργανώσεων σεξουαλικής πολιτικής, (sex-pol), αλλά και τις ανθρωπολογικές 
ανακαλύψεις άλλων επιστημόνων, να τολμά προεκτείνοντας και ερμηνεύοντας το κοινω-
νικό γίγνεσθαι, να υποστηρίζει ότι ο φασισμός σχετίζεται μερικώς μόνο με τα οικονομικά 
φαινόμενα και είναι ειδικό και ταυτόχρονα γενικό γνώρισμα τής χαρακτηροδομής των 
ανθρώπων, ενσωματωμένος στη χαρακτηροδομή τους από την αυγή τής πατριαρχίας, 
δηλαδή πριν πολλές χιλιάδες χρόνια.

Γι’ αυτό το λόγο ήταν πολιτικά αιρετική η άποψη τού Ράιχ, ότι η φασιστική δομή είναι 
γνώρισμα όχι μόνο των αστών, μεγαλοαστών και κεφαλαιοκρατών, αλλά και των προ-
λεταρίων και τής «φωτισμένης» ηγεσίας τού Κομουνιστικού Κόμματος και όπως θα το 
υποψιαζόταν η κομματική ιντελιγκέντσια, των Μαρξ και Λένιν, αλλά και αυτού τού ίδιου 
Πατερούλη τής ΕΣΣΔ, Στάλιν.(43) 

Βεβαίως ο Ράιχ θεωρούσε τον Στάλιν πολιτικό καρκίνωμα(44) και αντιθέτως εκτιμούσε 
(42) From the speech Economic Development before the Ninth Communist Party Congress delivered 

March 31, 1920, to be found in the first Russian edition of Lenin’s Collected Works, Vol. 17, p. 89 - https://
www.marxists.org/history/etol/newspape/ni/vol16/no02/shub.htm
https://framasphere.org/posts/497327
(43) Σ.τ.Χ.Μ.: Ο Ράιχ θέτει το αυτονόητο ερώτημα εάν πράγματι αλλάζει η χαρακτηροδομή τού ανθρώπου 

(τού εποικοδομήματος) με την αλλαγή (τού οικοδομήματος) δηλαδή των οικονομικών συνθηκών. Η τεκμηρι-
ωμένη απάντηση που δίνει σχεδόν σε κάθε σελίδα τού βιβλίου του είναι ένα κατηγορηματικό ΟΧΙ. «Η μαζική 
ψυχολογία τού φασισμού», εκδόσεις Μπουκουμάνη. 1974 και ειδικότερα (on pages 47, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 
60, 62, 64, 65, 76, 106, 107, 124, 135, 136, 162, 281, 470)   
(44) Σ.τ.Χ.Μ.: Καθαρή εκδήλωση αυτού τού σταλινο-φασισμού, είναι το ακόλουθο κείμενο δημοσιευμένο 

στην «κόκκινη εφημερίδα τού Λένινγκραντ», κεντρικού οργάνου των Ρώσων μπολσεβίκων Νο 14, Φεβρου-
άριος 1935 το οποίο αναδημοσιεύεται στο βιβλίο τού Ράιχ «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», εκδόσεις 
Μπουκουμάνη στη σελίδα 325:
«Όλη μας η αγάπη, η πίστη μας, η δύναμή μας, η καρδιά μας, ο ηρωισμός μας, η ζωή μας, - όλα για Σένα, 

δέξου τα, Εσύ μεγάλε Στάλιν, όλα Δικά Σου αρχηγέ Εσύ τής μεγάλης πατρίδας. Διάταξε τους γιους Σου, 
μπορούν να κινηθούν στον αέρα και κάτω στη Γη, στο νερό και στη στρατόσφαιρα. Οι άνθρωποι όλων των 
εποχών και όλων των λαών θα πουν πως έχεις το πιο υπέροχο, το πιο ισχυρό, το πιο σοφό, το πιο ωραίο 
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τον Λένιν και πολύ περισσότερο τον Μαρξ, ακόμα και όταν έπαψε να είναι κομουνιστής, 
τονίζοντας ότι «...ο φασισμός σχετίζεται τόσο λίγο με την ‘‘ταξική κυριαρχία των αστών’’ όσο 
και ‘‘η σοβιετική δημοκρατία’’ τού Στάλιν με την κοινωνική δημοκρατία τού Λένιν».(45)

Ο Ράιχ γνώριζε καλά την άγνοια τού Μαρξ  για την ψυχολογία των μαζών και την ψυχο-
λογία τού βάθους, αλλά αγνοούσε ότι η «κατανόηση» τού Μαρξ για τα ψυχικά φαινόμενα 
προερχόταν κατά κύριο λόγο από τυπωμένες σελίδες και ειδικότερα από τα μυθιστορή-
ματα τού Ονορέ ντε Μπαλζάκ. 

Ο Μπαλζάκ, πράγματι, έχει περιγράψει μεγαλοφυώς τη θωράκιση και τον μικρό ανθρω-
πάκο(46) όπως τον περιέγραψε αργότερα ο Ράιχ, όπως και το φαινόμενο τού καλά κρυμ-
μένου μυστικισμού των μαζών.(47) Είχε προσεγγίσει ακόμα και τη συγκλονιστικότερη ανα-
κάλυψη τού Ράιχ στο χώρο τής κοινωνικής παθολογίας, το φαινόμενο τής συγκινησιακής 
πανούκλας, τού οποίου μια (από τις πολλές) κοινωνικές εκδηλώσεις είναι η φιλαργυρία, 
όπως βρήκε κλινικά ο Ράιχ και σατίρισε χωρίς να το γνωρίζει ο Μπαλζάκ.(48)

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η μεγαλοφυής ανάλυση τού Μαρξ των μηχανισμών της καπι-
ταλιστικής οικονομίας, κυρίως στο Κεφάλαιο, δεν εμφανίζει οτιδήποτε που να πείθει ότι 
έγινε (μέσω τού Μπαλζάκ) κάτοχος τής ψυχολογίας τού βάθους και πολύ περισσότερο 
των αιτιών διαμόρφωσης τού χαρακτήρα (χαρακτηροθωράκισης) των ανθρώπων.

Ποια είναι η πρωταρχική διαταραχή;

Για τον Ράιχ η πρωταρχική διαταραχή συμβαίνει στη λειτουργία τού συμπαθητικού νευ-
ρικού συστήματος. Εκεί βρίσκεται ο πυρήνας τής θωράκισης, η οποία με τη σειρά της 
ερμηνεύει την πορεία τής Ιστορίας τού ανθρώπου από μια άλλη οπτική.

Πρόκειται για χρόνια συμπαθητικοτονία, (συστολή). Αυτή η κατάσταση διατηρεί και δι-
αιωνίζει τη θωράκιση, συνακόλουθα τις νευρώσεις, αλλά και κάθε είδους ψυχοσωματική 
διαταραχή.

Ο ψυχίατρος Έλσγουορθ Μπέικερ και ιδρυτής τού Αμερικανικού Κολεγίου Οργονομίας 
σημειώνει ότι: «...Η διέγερση τού συμπαθητικού νευρικού συστήματος προκαλεί συστολή μια 
κατάσταση που βιώνεται ως άγχος, ενώ η διέγερση τού παρασυμπαθητικού  επιφέρει διαστο-
λή η οποία βιώνεται ως ηδονή».(49)

Ο ρόλος τού συμπαθητικού είναι πρωταρχικής σημασίας επειδή «...Τα γάγγλια τού συμπα-
θητικού βρίσκονται κυρίως στην περιοχή τής κοιλιάς και τού θώρακα, όπως και στα εσωτερι-
κά όργανα διαστέλλοντας στην ουσία αυτά τα όργανα, αλλά από την άποψη τής συνολικής 
λειτουργίας τού οργανισμού τα γάγγλια τού συμπαθητικού προκαλούν συστολή (όπως στο 

όνομα. Το όνομά σου υπάρχει σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε μηχανή, σε κάθε κομμάτι γης, σε κάθε ανθρώπινη 
καρδιά. Όταν η αγαπημένη μου γυναίκα γεννήσει εάν παιδί, η 0ρώτη λέξη που θα του μάθω θα είναι: Στάλιν».

(45) «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», εκδόσεις Μπουκουμάνη. 1974, (on page 271)
(46) «Άκου ανθρωπάκο!» Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Αποσπερίτης,1983. (Σ.τ.Σ.: Προτείνω την έκδοση τού οίκου 

Αποσπερίτη, με βάση την καλύτερη μετάφραση και την απουσία διαστρεβλώσεων, ανιστόρητων αναφορών 
και εμφανούς άγνοιας σε προλόγους μεταφραστών άλλων εκδόσεων).
(47) Σ.τ.Χ.Μ.: Το φαινόμενο τής μυστικιστικής παραφροσύνης αναλύεται έξοχα στα βιβλία τού Ράιχ, «Η μα-

ζική ψυχολογία τού φασισμού» και «Ο Αιθέρας ο Θεός και ο Διάβολος».
(48) Capitalist morality laid bare Lost Illusions (Les Illusions Perdues), by Honoré de Balzac, Reviewed by 

Linda Taaffe - http://www.socialismtoday.org/155/balzac.html
(49) «Man in the Trap», by Elsworth F. Baker, M.D. Collier Books, 1967,.

http://www.socialismtoday.org/155/balzac.html
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θώρακα κατά την εισπνοή, η οποία εάν παρατηρηθεί με πλήρως λειτουργικό τρόπο είναι μια 
συστολή).

Με αντίθετη λειτουργία έχουμε το παρασυμπαθητικό σύστημα τα γάγγλια τού οποίου 
«...σχετίζονται κυρίως με τον εγκέφαλο και την περιοχή τής λεκάνης. Με άλλα λόγια εδράζο-
νται στα δυο άκρα τού σώματος, όπου βρίσκονται και οι ερωτογόνες ζώνες τού σώματος των 
οποίων η επαφή με το περιβάλλον είναι η πλέον σημαντική τους λειτουργία.

Το παρασυμπαθητικό στην πραγματικότητα διαστέλλει τα γάγγλια τα οποία βρίσκονται κο-
ντά σε αυτά τα όργανα και από την άποψη τής πλήρους διαστολής (όπως συμβαίνει με το 
γενετήσιο σύστημα και τη σεξουαλική διέγερση)».(50)

Πράγματι έτσι είναι. Όπως βρήκε ο Ράιχ, (με τα πρωτοπόρα ηλεκτροφυσιολογικά του 
πειράματα στο πανεπιστήμιο τού Όσλο), κατά τη διάρκεια τής εισπνοής (συστολής από 
λειτουργική οπτική) τα ενεργειακά πεδία στην επιφάνεια τού δέρματος μειώνονται, ενώ 
αυξάνονται με την εκπνοή (κατάσταση χαλάρωσης, παράδοσης και διαστολής).(51)

Βεβαίως και το αυτόνομο νευρικό σύστημα αποτελείται από γάγγλια και νευρώνες και 
εδώ έχουμε μια ακόμα σημαντική ανακάλυψη τού Ράιχ η οποία μάλλον είναι άγνωστη 
στην επιστήμη. Παρατηρώντας τα απλά αλευροσκούληκα τα οποία είναι διαφανή διαπί-
στωσε ότι το νευρικό σύστημα συστέλλεται και διαστέλλεται. 

Με άλλα λόγια δεν έχει μόνο τη δυνατότητα τής μετάδοσης μηνυμάτων μέσω νευρικών 
ώσεων για την επίτευξη φυσιολογικών διαδικασιών, όπως είναι π.χ. η έκκριση ορμονών, η 
χώνευση ή η λειτουργία των οργάνων. Έχει τη δυνατότητα να διαστέλλεται και να συστέλ-
λεται αυτό καθ΄ εαυτό. Όπως ακριβώς βρήκε ο Ράιχ ότι συμβαίνει και με την απλούστερη 
μορφή μονοκύτταρης ζωής, την αμοιβάδα, τής οποίας το πρωτόπλασμα συστέλλεται σε 
καταστάσεις κινδύνου και διαστέλλεται σε καταστάσεις ευχαρίστησης, (π.χ. με την αναζή-
τηση τροφής), χωρίς να διαθέτει εγκέφαλο και νευρικό σύστημα.

Η αμοιβάδα πεθαίνει εάν διατηρηθεί παρατεταμένα σε κατάσταση συστολής, όπως «πε-
θαίνει» κάθε άλλο ζώο, όπως «πεθαίνει» και ο άνθρωπος με τη συστολή όταν υπόκειται σε 
υποβάθμιση τής υγείας του, τη νέκρωση και διαστρέβλωση των αυθεντικών συγκινήσεων 
και σκέψεών του, την ακαμψία τού χαρακτήρα και την αναπηρία τής σεξουαλικότητάς 
του. Η θωράκιση (συστολή) στον άνθρωπο από προσωρινός μηχανισμός προστασίας με-
ταλλάχθηκε σε μόνιμη συμπαθητικοτονία μεταβιβαζόμενη διαμέσου των χιλιετιών, όπως 
ακριβώς το DNA.

Ο Ράιχ παρατήρησε επίσης με τα ηλεκτροφυσιολογικά του πειράματα στο πανεπιστή-
μιο τού Όσλο ότι τα δυναμικά τού δέρματος μειώνονταν δραματικά έως εξαφάνισης σε 
περιπτώσεις δυσάρεστων καταστάσεων, ενώ αυξάνονταν σε καταστάσεις ευχαρίστησης 
και ηδονής.

Με μια έξοχη λογική σύνδεση αντιλήφθηκε ότι η εμφάνιση των δυναμικών στην επι-
φάνεια τού δέρματος συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία τού αυτόνομου νευρικού συ-
στήματος, στο οποίο κυριαρχούσε το παρασυμπαθητικό σε καταστάσεις ευχαρίστησης ή 
ηδονής και η απόσυρση των δυναμικών συνδεόταν με την επικράτηση τού συμπαθητικού 
σε καταστάσεις άγχους ή δυσαρέσκειας.

(50) «Man in the Trap», by Elsworth F. Baker, M.D. Collier Books, 1967, (on page 7).
(51) “Η βιοηλεκτρική θεωρία τής σεξουαλικότητας και τού άγχους”, Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Αποσπερίτης,
1082.
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Το προσωρινό «μάζεμα» στον εαυτό είναι στην πραγματικότητα η συστολή τού συμπα-
θητικού και η απόσυρση τής δυναμικών τού δέρματος (τής οργόνης) από την περιφέρεια 
προς τον πυρήνα. Το «άπλωμα» προς τον κόσμο είναι η διαστολή τού παρασυμπαθητικού 
και η ροή τής ενέργειας από τον πυρήνα στην περιφέρεια, καταστάσεις που παρατηρού-
νται ακόμα και στην αμοιβάδα και καταγράφονται απαράλλαχτες με σαφείς μετρήσεις 
επιστημονικών οργάνων στον άνθρωπο, ενώ διαπιστώνονται κλινικά με την εμφάνιση 
άλγους στην καρδιακή περιοχή και εξαφάνισης τού άλγους όταν εμφανίζεται ηδονή στη 
λεκάνη.

Από την άλλη μεριά σε αυτό το βιβλίο και ειδικά στο κεφάλαιο στο οποίο παραθέτω τα 
πώς και τα γιατί τής ασύλληπτης διαστρέβλωσης των ανακαλύψεων τού Ράιχ σχετικά με  
τη σεξουαλικότητα, και τον υποχθόνιο και καταστροφικό πόλεμο που δέχθηκε από τους 
βικτοριανούς ψυχαναλυτές, παρουσιάζω ιστορικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι οι 
απόψεις τού Λένιν για τη σεξουαλικότητα ήταν παρόμοιες.(52)

Το γεγονός είναι πράγματι αξιοσημείωτο επειδή αυτό το περίεργο είδος αντίληψης τού 
Λένιν για τη σεξουαλικότητα και τις επιδράσεις της στο κοινωνικό γίγνεσθαι έχει μείνει 
ασχολίαστο από τους κάθε λογής μαρξιστικολογούντες αποδεικνύοντας (για πολλοστή 
φορά) ότι ο τομέας τής σεξουαλικότητας παραμένει για το χώρο τής μαρξιστικής διανόη-
σης (και όχι μόνο σε αυτόν) tabula rasa, δηλαδή αχαρτογράφητη περιοχή, όπως περίπου 
το έδαφος των πλανητών μελλοντικής αποίκησης.

ΟΙ συντηρητικές και επιστημονικά λανθασμένες απόψεις τού Λένιν για τη σεξουαλικό-
τητα εξηγούν (εν μέρει) την άκρως δυσμενή υποδοχή των μαρξιστών - λενινιστών στα 
βιβλία  τού Ράιχ «Η σεξουαλική επανάσταση» και «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», 
μέσα στα οποίο υφίσταται η συνεχής σύνδεση τής μίζερης και καταπιεσμένης σεξουαλι-
κότητας τού ανθρώπου με τον χαρακτήρα του και συνακόλουθα με τον τρόπο δράσης 
του σε κοινωνικά φαινόμενα.

Ο Ράιχ δηλώνει ότι ο φασισμός και ο ναζισμός είναι γνώρισμα τής διαστρεβλωμένης 
ανθρώπινης χαρακτηροδομής με άλλα λόγια τής διαταραγμένης λειτουργίας τού οργα-
νισμού όπου η σεξουαλικότητα έχει βασικό ρόλο, γι΄αυτό ο Χίτλερ και οι οπαδοί του δεν 
είναι περιορισμένο γεωγραφικά  πολιτικό - οικονομικό φαινόμενο, αλλά ευρύτατο και μα-
κραίωνο, αναγόμενο στην κατά πολλές χιλιετίες πατριαρχική διαταραχή τής ανθρώπινης 
δομής.

Ο ναζισμός δεν είναι ιδεολογία

Ο φασισμός κατά τον Ράιχ δεν είναι ιδεολογία αλλά ύλη και ενέργεια. Δομούν ένα συ-
γκεκριμένο τύπο χαρακτήρα και σχετίζονται άμεσα με βαθυβιολογικές οργανισμικές λει-
τουργίες. Ο φασισμός είναι αδύνατο να αντιμετωπισθεί και ερμηνευθεί με όρους οικονο-
μικής πολιτικής. Η ελλιπής κατανόηση εξηγεί γιατί έχασαν τη μάχη απέναντι στον Χίτλερ 
οι Γερμανοί σοσιαλιστές και κομουνιστές και γιατί χάνουν τη μάχη κατά τού λαϊκισμού οι 
πολιτισμένες δημοκρατίες τής Δύσης.

Το μόνο μέσο αναγνώρισης, αντιμετώπισης και επίλυσης παρόμοιων ψυχοπαθολογικών 
φαινομένων είναι η κατανόηση τής βαθύτερης φύσης τους, η οποία δεν είναι μονομε-
(52)  «Πώς ο Ράιχ έστησε την ψυχανάλυση στα πόδια της και ο Φρίντ τον ‘‘έδωσε’’ στους ναζί», (υπό επε-

ξεργασία).



ρώς ταξική, δεδομένου ότι είναι παγκόσμια και βαριά βιο-ψυχο-παθολογική, μολύνοντας 
κάθε τάξη όπως η πανούκλα. Τα αντίμετρα σε αυτό τον παραλογισμό ο Ράιχ τα αναλύει με 
σαφήνεια και σε μεγαλύτερη έκταση στα περισσότερα έργα του.

«...Για να κερδίσει κάποιος την εξουσία πρέπει να γεμίσει με αυταπάτες εκατομμύρια ανθρώ-
πους»(53) δηλώνει και θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένας αποτυχημένος ζωγράφος 
και βαριά ψυχοπαθής, όπως ο Χίτλερ, να πείσει 70 εκατομμύρια Γερμανούς με τις μυστι-
κιστικές του αθλιότητες περί αρίας φυλής, καταφέρνοντας να αιματοκυλίσει την ανθρω-
πότητα.

Στα νεανικά του χρόνια ο Χίτλερ ήταν ένα άτομο χωρίς φίλους, χωρίς οικογένεια, χωρίς 
προοπτικές, το οποίο τριγύριζε στη Βιέννη κουβαλώντας βαλίτσες ως αχθοφόρος στο 
σιδηροδρομικό σταθμό, καθάριζε τους δρόμους από το χιόνι, δούλευε στις οικοδομές 
και επειδή ήταν τεμπέλης, δεν ήθελε να έχει σταθερή δουλειά. Η αδυναμία του να είναι 
οικονομικά ανεξάρτητος τον ανάγκαζε να κοιμάται σε άσυλα αστέγων και καμιά φορά 
ζωγράφιζε πρόχειρα με νερομπογιές εικόνες για αφίσες και διαφημίσεις.(54)

Κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι ο Χίτλερ υποσχέθηκε σε όλους τα πάντα, ενώ στο βιβλίο του 
«Ο Αγών μου» είχε προειδοποιήσει τι θα κάνει: «...καυχιόταν πως θα κατέστρεφε τη δημο-
κρατία, θα την καταργούσε, θα καταπολεμούσε τις ενώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών 
και θα γινόταν δικτάτορας. Πρόσθετε ακόμα ότι θα λογαριαζόταν με τους Εβραίους».(55)

Η απάντηση που δίνει ο Ράιχ σχεδόν σε κάθε σελίδα του βιβλίου του  «Η μαζική ψυχο-
λογία τού φασισμού», είναι ότι η τραγωδία τής παγίδευσης τού γερμανικού λαού από 
τον Χίτλερ (και κάθε παρόμοια παγίδευση λαών από φασίστες και λαϊκιστες), συμβαίνει 
επειδή υπάρχει αχαρτογράφητη η μυστικιστική και άβουλη φύση των μαζών, όπως και η 
ασυνείδητη παιδικότητα, αλλά και η παθητική «θηλυκότητά» τους (την αναγνώρισε και 
τη χειρίστηκε ο Χίτλερ),(56) μια καλυμμένη «θηλυκότητα-παθητικότητα» η οποία έχει δια-
μορφωθεί όχι από τις οικονομικές συνθήκες μερικών αιώνων καπιταλισμού, αλλά με τη 
σωματική θωράκιση και χαρακτηρολογική ακαμψία (συστολή) των ανθρώπων, ένα γεγο-
νός που συνέβη εδώ και 6.000 χρόνια τουλάχιστον μετά την επικράτηση τής ωμής βίας 
από την μεταλλαγή τής κοινωνικής οργάνωσης από την ειρηνική μητρογραμμία στη βίαιη 
πατριαρχία.

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Willian Shirer, επιβεβαιώνει τον Ράιχ. Γράφει πως όταν πήγε 
να εργαστεί στο Βερολίνο μετά την επικράτηση τού Χίτλερ «...τα έχασα και δεν μπορούσα 
να καταλάβω τη στάση των Γερμανών. Σκέφθηκα ότι οι άντρες και οι γυναίκες τού Δυτικού 
Κόσμου εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε τι άλλο την προσωπική ελευθερία. Με έκπληξη 
ανακάλυψα ότι πολύ λίγοι ήταν οι Γερμανοί εκείνοι που τους στενοχωρούσε η απώλεια των 

(53) «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», εκδόσεις Μπουκουμάνη. 1974, (on page 397).
(54) «Η άνοδος και η πτώση τού Αδόλφου Χίτλερ», τού William L. Shirer. Εκδόσεις Πεχλιβανίδη, 1961, (on 

page 21).
(55) «Η άνοδος και η πτώση τού Αδόλφου Χίτλερ», τού William L. Shirer. Εκδόσεις Πεχλιβανίδη, 1961, (on 

page 49).
Σ.τ.Χ.Μ.: Ο συγγραφέας τού ανωτέρω βιβλίου ως Αμερικανός ανταποκριτής στο Βερολίνο είχε την ευκαι-

ρία, όπως δηλώνει, να δει, να ακούσει και να τον παρακολουθήσει συστηματικά τον Χίτλερ πολλές φορές. 
Γι’ αυτό το λόγο οι αναφορές του διατηρούν ξεχωριστή ιστορική βαρύτητα. Όπως διευκρινίζει όσα αναφέ-
ρονται στο βιβλίο γράφτηκαν με βάση τις σημειώσεις τού ίδιου τού Χίτλερ και με όσα είδε με τα ίδια του τα 
μάτια ο συγγραφέας.
(56) «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού», εκδόσεις Μπουκουμάνη. 1974, (on page 95).



ατομικών ελευθεριών τους».(57)

Ο Ράιχ δεν έχει λύσει το αίνιγμα πώς συνέβη η απαρχή τής θωράκισης η οποία επιφέρει 
αυτή την παθητικότητα. Μια πρώτη εξήγηση που δίνει είναι ότι η αλλαγή από τη μητρο-
γραμμική οργάνωση τής κοινωνίας σε πατριαρχική επέφερε τη δημιουργία θωράκισης 
και συνακόλουθα η κρυμμένη φασιστική δομή (από το προσωπείο τού χαρακτήρα), διαι-
ωνίζεται διαμέσου των χιλιετηρίδων από γενιά σε γενιά, σε όλες τις τάξεις.

Ακριβώς επειδή αυτή η δομή είναι καλυμμένη από το προσωπείο, δηλαδή την επιφανει-
ακή μάσκα τής θωράκισης, η αναγνώρισή της είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Επιβεβαιωτικό δείγμα είναι ο τρόπος που συντηρείται το έθιμο τής κλειτοριδεκτομής 
και οι καταναγκαστικοί γάμοι μικρών κοριτσιών στην Αφρική. Η Νιγηριανή δημοσιογρά-
φος Τσίκα Ουαντέχ συνεργάτρια τού BBC και τού Al Jazeera, έμεινε κατάπληκτη όταν δι-
απίστωσε ότι τα θύματα αυτών των πρακτικών, οι γυναίκες, είναι αυτές που υποστηρίζουν 
φανατικά κάθε αποτρόπαιο έθιμο που ευνουχίζει και καταπιέζει το φύλο τους.(58)

Ένα άλλο απίστευτο γεγονός το 
οποίο απεικονίζει με φρικαλέο 
τρόπο την κρυφή παθητικότητα 
και παραφροσύνη των μαζών είναι 
ότι κατά τη διάρκεια τής αραβικής 
άνοιξης (αραβικού χειμώνα) στην 
Αίγυπτο το ποσοστό των κλειτορι-
δεκτομών ανέβηκε στο ασύλληπτο 
νούμερο τού 91%.(59)(60)

Δεν μπορεί να περιμένει κανείς 
αυτά τα 27 περίπου εκατομμύρια 
γυναικών τής Αιγύπτου, καθώς είναι 
ακρωτηριασμένα σεξουαλικά, να 
φέρουν στον κόσμο παιδιά χωρίς να 
τους μεταβιβάσουν το μίσος τους 
για τη ζωή και τη σεξουαλικότητα 
.Είναι αδύνατο να μπορούν να προ-
σφέρουν αβίαστα στους συντρό-
φους τους το δώρο τής αγάπης. Ο 

σπόρος τής παραφροσύνης και τής τρομοκρατίας, η ρίζα τής Αλ Κάιντα και τού ISIS βρί-
σκεται εδώ. Σε κάθε είδους ακρωτηριασμό είτε σωματικό είτε ψυχικό;

Αμέτρητα είναι τα ανθρωπολογικά ευρήματα για το θέμα. Οι ινδιάνοι Γιούροκ και Σιού 
είναι κλασικά δείγματα επειδή αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική χαρακτηροδομή 
λειτουργούσα σε ίδιο γεωγραφικό τόπο και παρόμοιο πλαίσιο παραγωγής, κατά την ίδια 
(57)  «Η άνοδος και η πτώση τού Αδόλφου Χίτλερ», τού William L. Shirer. Εκδόσεις Πεχλιβανίδη, 1961, (on 

page 69).
(58) Σ.τ.Χ.Μ.: «Η εφημερίδα των συντακτών» 24/11/2014, (on page 20) - http://www.efsyn.gr/arthro/vraveio-

dimosiografias-gia-tis-istories-ton-thymaton-tis-mpoko-haram 
(59) http://www.kathimerini.gr/503537/article/epikairothta/kosmos/xeiroterh-aravikh-xwra-gia-gynaikes-h-

aigyptos
(60) http://www.tovima.gr/world/article/?aid=539063

Συνηθισμένη ξύλινη κατοικία των ινδιάνων Γιούροκ με την 
παραδοσιακή πόρτα να θυμίζει πρωκτικό άνοιγμα....

Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα:
http://www.fishersville-umc.org/classes/nac/Pics/week0401.

htm
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εποχή, με το μόνο διαφορετικό γεγονός τον τρόπο αγωγής των παιδιών.
Οι ινδιάνοι Σιού ήταν άτομα εξωστρεφή, των εξερευνήσεων, των ανοιχτών πεδιάδων, 

γενναία. Το σημαντικότερο γνώρισμά τους ήταν η γενναιοδωρία. Η περίοδος θηλασμού 
των παιδιών ήταν έως τα τρία χρόνια, γεγονός που τους έδινε εξαιρετικά δώρα για την 
ανάπτυξη τής υγείας και τού χαρακτήρα τους. Μελετώντας βαθύτερα τον τρόπο ανατρο-
φής των παιδιών των Σιού πολλές καταστάσεις θα τις θεωρήσουμε απαράδεκτες, αλλά 
ας μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε μια πρωτόγονη φυλή πολεμιστών, νομάδων και 
κυνηγών.

Το κρίσιμο ζήτημα τής αγωγής τουαλέτας δεν απασχολούσε τους Σιού. Έδιναν στα παι-
διά τους τον απαραίτητο χρόνο ωρίμανσης ώστε αυτά να μπορούν να χειριστούν τον 
πρωκτικό σφιγκτήρα.(61)

Η μητέρα με το γενναιόδωρο θηλασμό και τη συνεχή φροντίδα της για να αναπτύξει το 
παιδί αυτονομία και πρωτοβουλία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση διαφορετι-
κού τύπου χαρακτήρα σε σχέση με τα παιδιά των Γιούροκ.

Οι Γιούροκ περιγράφονται ως άτομα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού σύγχρονου 
φιλάργυρου. Τσιγκούνηδες, γκρινιάρηδες, καχύποπτοι, συνεχώς θυμωμένοι και ειρηνι-
στές όχι εκ πεποιθήσεως αλλά εξαιτίας τού φόβου τους. Το διάστημα θηλασμού των παι-
διών στους Γιούροκ ήταν έξι μήνες.

Οι Γιούροκ ήταν ψαράδες σολομού και συνήθιζαν να αναφέρονται σε «καθαρή ζωή» και 
όχι σε «δυνατή ζωή» όπως οι Σιού. Υποβάλλονταν σε σκληρή αγωγή τουαλέτας. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα νήπια διδάσκονταν να θέτουν σε λειτουργία τον πρωκτικό σφιγκτήρα πριν 
αναπτυχθεί οι συνδέσεις στο νευρικό σύστημα στην περιοχή τού πρωκτού για να μπορεί 
να ελέγχεται από το παιδί ο πρωκτικός σφιγκτήρας.

Χαρακτηριστική ένδειξη τού χαρακτήρα τους ήταν οι πόρτες στις ξύλινες καλύβες τους 
οι οποίες (ασυνείδητα) ήταν φτιαγμένες έτσι ώστε να τους θυμίζουν την οδύνη και τις  δυ-
σκολίες τής πρωκτικής αγωγής, δεδομένου ότι οι πόρτες αυτές ήταν στην κυριολεξία μια 
τρύπα. Με δυσκολία έμπαινε ή έβγαινε κάποιος, όπως ακριβώς συνέβαινε με τις εκκρίσεις 
τής θωρακισμένης περιοχής τής λεκάνης τους εξαιτίας τής πρωκτικής αγωγής.

Τα ευρήματα τής οργονομίας δείχνουν ότι η καταναγκαστική πρωκτική αγωγή προκα-
λεί σχεδόν ανεπανόρθωτη και μόνιμη συστολή στην περιοχή τής λεκάνης, επιφέροντας 
σεξουαλικά και πολλά άλλα σωματικά προβλήματα, επηρεάζοντας επίσης με δραστικό 
τρόπο την ανάπτυξη τού χαρακτήρα.

Είναι ενδεικτικό ότι οι Γιούροκ είχαν ανακαλύψει ένα είδος νομίσματος. Δηλαδή συσσώ-
ρευσης πλούτου. Κατάφερναν δηλαδή να κατακρατούν τον πλούτο (όπως και τα κόπρανά 
τους) και να έχουν στοιχειώδεις νομισματικές συναλλαγές μεταξύ τους,  έχοντας την πρω-
τιά μεταξύ των Ινδιάνων τής Αμερικής.(62)

Δεν ισχυρίζομαι εδώ ότι η πρωκτική θωράκιση αποτελεί τη μοναδική ώθηση για τη δη-
μιουργία συσσώρευσης πλούτου, για τον οποίο οι κατέχοντες νιώθουν υπερήφανοι με το 
κατόρθωμά τους επιδιώκοντας την κοινωνική επιβράβευση, όπως ακριβώς τα μικρά παι-
διά όταν καταφέρνουν να κατακρατούν τις κενώσεις τους (να συσσωρεύουν τα κόπρανά 
τους) νιώθουν υπερήφανα και επιζητούν τον έπαινο τής οικογένειας για το κατόρθωμά 

(61) «Η παιδική ηλικία και η κοινωνία», Έρικ Έρικσον. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1975. (on page 148).
(62) «Η παιδική ηλικία και η κοινωνία», Έρικ Έρικσον. Εκδόσεις Καστανιώτη, 1975.(on pages 175-196).
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τους.
Πολλά παρόμοια ευρήματα τής ανθρωπολογικής έρευνας επιβεβαιώνουν τον ισχυρι-

σμό ότι οι συνθήκες παραγωγής σε συγκεκριμένη περιοχή δεν διαμορφώνουν τον χαρα-
κτήρα, όπως για παράδειγμα βρήκε ο Μαλινόφκσι κατά τη διάρκεια τής παραμονής του 
στο αρχιπέλαγος των νήσων Τρόμπριαντ, βορειοανατολικά τής Νέας Γουινέας.(63)

Αναφερόμενος στη γειτονική φυλή και αυτή με μητρογραμμική οργάνωση αλλά με έντο-
νο πατριαρχική εξουσία, δηλώνει ότι αυτό που του έκανε εντύπωση με τους Άμφλετ ήταν 
ότι επρόκειτο για μια κοινότητα νευρασθενών... 

«...Περίπου 30 μίλια νότια από τους Τρόμπριαντ κατοικούσαν κάποιοι που στην ουσία ήταν 
ίδιοι φυλετικά, στα έθιμα και στη γλώσσα, ωστόσο διέφεραν σημαντικά στην κοινωνική τους 
οργάνωση, είχαν αυστηρούς σεξουαλικούς κανόνες, απαγόρευαν τις προγαμιαίες σχέσεις και 
δεν είχαν δομές οι οποίες υποστήριζαν τη σεξουαλική ελευθερία, ενώ η οικογενειακή τους 
ζωή ήταν εξαιρετικά κλειστή. Αν και είχαν μητρογραμμική οργάνωση είχαν αναπτύξει πολύ 
περισσότερο την πατριαρχική εξουσία και αυτό συνδεόταν με τη σεξουαλική καταπίεση, η 
οποία ολοκλήρωνε την εικόνα των παιδιών τα οποία ήταν ίδια με αυτά τής δυτικής κοινωνίας».

«...Έμεινα άλαλος όταν βρέθηκα σε μια κοινότητα ανθρώπων που ένιωθαν δυσπιστία για 
κάθε ξένο, ήταν ανυπόμονοι στη διάρκεια τής εργασίας τους, παράλογοι στις απαιτήσεις τους, 
δειλοί  και αλαζονικοί. Οι γυναίκες εξαφανίστηκαν και έμειναν κρυμμένες, εκτός από μερικές 
ηλικιωμένες κυρίες, σ’ όλη τη διάρκεια τής παραμονής μου»...(64)

Παρόμοια κατάσταση βρέθηκε να επικρατεί στη μητρογραμμική φυλή των Μιούρια 
στην κεντρική Ινδία σε αντίθεση με τις νευρώσεις σε γειτονικές φυλές οι οποίες εμφάνι-
ζαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δυτικών πολιτισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με 
βάση τις στατιστικές τα περιστατικά αυτοκτονιών ήταν αυξημένα στις γειτονικές φυλές σε 
σχέση με τα σχεδόν μηδενικά ποσοστά αυτοκτονιών στη φυλή των Μιούρια.(65)(66)

Εκτός αυτών υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες δεν συνδέονται, από οποιαδήποτε 
πλευρά και αν το προσπαθήσουμε, με τις οικονομικές συνθήκες όπως είναι το σχεδόν 
παγκόσμιο ταμπού τής αιμομικτικής απαγόρευσης.

Εδώ δείχνει αφελής ή πλήρης άγνοιας η θέση των Μόργκαν και ΄Ένγκελς»(67) περί φυ-
σικής επιλογής στην απαγόρευση τής αιμομιξίας. Η φυσική επιλογή θα είχε νόημα εάν 
οι κοινωνίες αυτές βλέποντας τα (υποτιθέμενα) προβλήματα τής αιμομιξίας απέφευγαν 
συνειδητά τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ πολύ στενών συγγενών. Μια τέτοια απαγόρευ-
ση προϋποθέτει ότι ήταν γνωστός ο ρόλος τού πατέρα στη σύλληψη τού παιδιού κάτι 
που δεν συνέβαινε. Η θέση των δυο αξιόλογων κατά τα άλλα στοχαστών θα είχε βάση 
μόνο εάν τα άτομα τής φυλής γνώριζαν το ρόλο τού αρσενικού στη γονιμοποίηση, αλλά 
αυτό δεν συνέβαινε. Στις μητρογραμμικές κοινωνίες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων πατέ-
ρας ήταν κυρίως ο αδερφός τής γυναίκας και για το παιδί οικογένειά του ήταν ολόκληρη 

(63) https://en.wikipedia.org/wiki/Trobriand_Islands
(64) «Sex and Repression in Savage Society», by Bronislav Malinowski. Routledge, 2002 (on pages 86, 87, 

88).
(65) «The Muria and Their Ghotul», by Elwin, Verrier. Oxford University Press, 1947.
(66) https://en.wikipedia.org/wiki/Muria_people
(67) «Η καταγωγή τής οικογένειας τής ατομικής ιδιοκτησίας και τού κράτους», τού Φρίντριχ Ένγκελς, εκδό-

σεις Σύγχρονη Εποχή, (on page 43).
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η φυλή. Αυτό είχε τεράστιο όφελος στην κοινωνία και στην «οικογένεια» επειδή εξέλιπε 
ο φθοροποιός ανταγωνισμός για την αγάπη τής μητέρας και απουσίαζε το οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα εξαιτίας τής μειωμένης παρουσίας τού πατέρα.(68)  Επιπλέον οι βλάβες τής αι-
μομιξίας είναι καθαρή φαντασίωση επειδή προϋποθέτουν προβλήματα υγείας και στους 
δυο εραστές ή συζύγους, κάτι που μπορεί να συμβεί και σε κάθε εξωοικογενειακή σχέση. 
Άλλωστε αυτή την εικασία την αγνόησε ο Λένιν ο οποίος ακύρωσε τις ποινικές κυρώσεις 
για αιμομικτικές σχέσεις.

Φυσικά δεν ευσταθεί ούτε και η άποψη τού Φρόιντ για την πρωτόγονη ορδή. Σύμφωνα 
με αυτή ο πρώτος πατέρας εκδίωξε τους γιους του μόλις ενηλικιώθηκαν και αυτοί συ-
νωμότησαν εναντίον τού πατριάρχη. Αφού τον δολοφόνησαν στη συνέχεια τον έφαγαν 
βάζοντας τέρμα στην εξουσία τής ορδής του. Αλλά επειδή κάθε νευρωτικός διακατέχεται 
από αντιφατικά συναισθήματα, το μίσος τους γι΄ αυτόν συνυπήρχε με τις τύψεις τους επει-
δή έφαγαν κάποιον τον οποίο αγαπούσαν και εκτιμούσαν. 

Η μεταστροφή τους (υποστηρίζει ο Φρόιντ), μετά την εξόντωση τού Πατριάρχη ήταν 
νομοτελειακή. Άρχισαν να τηρούν με θρησκευτικό ζήλο αυτό που τους απαγόρευε όσο 
ζούσε. Δηλαδή την ικανοποίηση των αιμομικτικών τους τάσεων, με αποτέλεσμα να μην 
καρπωθούν το έπαθλο που τόσο επιθυμούσαν, τη σύζυγό του, και αντίθετα να καθορί-
σουν σκληρές αιμομικτικές απαγορεύσεις.(69)

Δομικά προβλήματα εμφανίζει και η άποψη τού Ράιχ ο οποίος με βάση τα ευρήματα τού 
Μαλινόφκσι, υποστηρίζει ότι «...η προίκα παίζει το βασικότερο ρόλο στο μηχανισμό τού πε-
ράσματος από τη μητριαρχία στην πατριαρχία, από την αρχική δημοκρατία τής εργασίας τού 
γένους στη συσσώρευση τού πλούτου στα χέρια μιας μόνο οικογένειας».(70)

Το κυριότερο μειονέκτημά της είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς συνέβη το πέ-
ρασμα των χιλιάδων άλλων φυλών από τη μητρογραμμία στην πατριαρχία και ποιος ήταν 
ο ρόλος τής προίκας. Το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Ράιχ δηλώνοντας ότι θα πρέπει να βρε-
θούν περισσότερα στοιχεία για όσα συνέβησαν σε άλλες φυλές.

Ο Φρίντριχ Ένγκελς αποδέχεται ότι ο Μπαχόφεν, είχε δίκιο όταν ισχυριζόταν πως η πα-
τριαρχία προήλθε από τη μητριαρχία, αλλά υπογραμμίζει πώς έχει λάθος υποστηρίζοντας 
πως αυτό συνέβη με την παραβίαση τού αρχικού θρησκευτικού νόμου.

Ωστόσο ο Ένγκελς δείχνει πλήρη άγνοια, όπως είπαμε, ότι οι οικογενειακοί δεσμοί δεν 
ήταν καθόλου ισχυροί στις μητρογραμμικές κοινωνίες. Ο ρόλος τού πατέρα στην τεκνο-
γονία ήταν παντελώς άγνωστος και για το παιδί υπήρχαν σε κύριους ρόλους η μητέρα 
και... αντικαθιστώντας τον πατέρα ο αδερφός τής μητέρας, οι στενοί συγγενείς και η φυλή.

Γι΄αυτό το λόγο είναι λανθασμένη η οικονομικίστικη ερμηνεία του ότι «...Οι κοινωνικοί 
θεσμοί όπου ζουν οι άνθρωποι μιας ορισμένης ιστορικής εποχής και μιας ορισμένης χώρας, 
καθορίζονται και από τα δυο είδη τής παραγωγής: από τη βαθμίδα ανάπτυξης, από τη μια 
μεριά, τής εργασίας και, από την άλλη, τής οικογένειας».(71)

(68) Σ.τ.Χ.Μ.: Το οιδιπόδειο σύμπλεγμα ο Φρόιντ θεωρούσε ότι είναι παγκόσμιο και διαχρονικό φαινόμενο. 
Ο μαθητής τού Φρόιντ ανθρωπολόγος και ψυχαναλυτής Ροχάιμ προσπάθησε να το αποδείξει με επιτόπου 
ανθρωπολογικές έρευνες σε μητρογραμμικές κοινωνίες, καταφέρνοντας το αντίθετο.

(69) https://www.ianos.gr/totem-kai-tampou-0065515.html
(70) «Η εισβολή τής σεξουαλικής ηθικής», Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη, 1975, (on page 120).
(71) «Η καταγωγή τής οικογένειας τής ατομικής ιδιοκτησίας και τού κράτους», τού Φρίντριχ Ένγκελς, εκδό-
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Άλλωστε, την ολοφάνερα χαλαρή δομή τής οικογένειας στις μητρογραμμικές κοινωνίες 
την είχε αναγνωρίσει ο Ράιχ δηλώνοντας ότι: «...ο πρωτόγονος κομουνισμός αποκλείει την 
οικογενειακή οργάνωση και συμπίπτει πάντα με την οργάνωση τού γένους».(72)

Ο Ένγκελς, χωρίς να κατανοεί ότι αυτοδιαψεύδει τον ισχυρισμό του για τις οικονομικές 
δυνάμεις που καθορίζουν τη μορφή τής οικογένειας δηλώνει κατάπληκτος: «...Μα τι περί-
εργο! Το σύστημα συγγένειας που ίσχυε στη Χαβάη πάλι δεν ανταποκρινόταν στη μορφή της 
οικογένειας που υπήρχε πραγματικά εκεί. Δηλαδή, όλα τα παιδιά αδερφών και αδερφάδων 
είναι χωρίς εξαίρεση αδερφοί και αδερφές και θεωρούνται κοινά παιδιά, όχι μονάχα της μητέ-
ρας τους και των αδερφάδων της ή του πατέρα τους και των αδερφών του, αλλά παιδιά όλων 
των αδερφών και των αδερφάδων των γονιών τους χωρίς καμιά διάκριση».(73) 

Εδώ η κοινωνική δομή είναι σαφώς μητρογραμμική. Ο ρόλος τής οικογένειας και κυρί-
ως ο ρόλος τού πατέρα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε σήμερα. 
Παρόμοια δομή, μεταξύ αμέτρητων άλλων κοινωνιών εμφανίζουν και οι φυλές των Άκαν 
στη Δυτική Αφρική.(74) 

Ένα ακόμα παράδειγμα, αλλά όχι τελευταίο, είναι η έρευνα τής Μάργκαρετ Μιντ (Mead), 
η οποία βρήκε τεράστιες διαφορές χαρακτήρων σε γειτονικές φυλές, αν και αυτές είχαν 
ίδια ή παρόμοια οικονομικά μέσα παραγωγής.(75)

Η Μιντ, η ανθρωπολόγος που προκάλεσε πολιτισμικό σεισμό με τα βιβλία της, αναφέ-
ρεται στο φαινόμενο δημιουργίας εντελώς διαφορετικής δομής στους χαρακτήρες τριών 
φυλών, οι οποίες λειτουργούσαν στο κοινωνικό γίγνεσθαι κατά την ίδια χρονική περίοδο, 
διέθεταν απολύτως ίδιες ή παρόμοιες μεθόδους παραγωγής και βρίσκονταν στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή. Ο στόχος της δεν ήταν να αποδείξει ότι η οικονομία παίζει ελάχιστο 
ρόλο στην διαμόρφωση των κοινωνικών δομών, αλλά σημαντικά βαθύτερος. Επιδίωξε 
και πέτυχε να δείξει ότι τα γνωρίσματα τού χαρακτήρα διαμορφώνονται περισσότερο 
από το πολιτισμικό υπόβαθρο παρά από τα βιολογικά χαρακτηριστικά τού είδους(!), έτσι 
όπως πιστεύουμε ότι απαράλλαχτα ισχύουν. 

Φυσικά, ο σκοπός των ερευνών της δεν αναιρεί τα ευρήματα τού Ράιχ, ότι ο χαρακτήρας 
δεν διαμορφώνεται παρά μόνο δευτερευόντως από τα μέσα παραγωγής. Η κύρια επί-
δραση ασκείται από το είδος εγκυμοσύνης, τοκετού, θηλασμού και αγωγής των παιδιών 
κατά τα πρώτα κρίσιμα τρία - τέσσερα χρόνια στη διάρκεια των οποίων δημιουργείται η 
θωράκιση, δηλαδή η χρόνια συμπαθητικοτονία, η οποία τέμνει διαχρονικά κοινωνίες τά-
ξεις και παρατάξεις, οριζοντίως και καθέτως ασχέτως οικονομικού στάτους και συνθηκών 
παραγωγής...

Η Μιντ εξέτασε, στην περιοχή τού ποταμού Σέπικ στη Νέα Γουινέα, τη φυλή των Αραπές. 
Αυτή φυλή ήταν συμπεριφορικά μητριστική, παρά την πατριαρχική οργάνωσή της και τα 
μέλη της έδειχναν μια σαφή τρυφερότητα στη σεξουαλικότητά τους, ενώ ήταν συνεργα-

σεις Σύγχρονη Εποχή, (on page 5).
(72) «Η εισβολή τής σεξουαλικής ηθικής», Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Καστανιώτη, 1975, (on page 133).
(73) «Η καταγωγή τής οικογένειας τής ατομικής ιδιοκτησίας και τού κράτους», τού Φρίντριχ Ένγκελς, εκδό-

σεις Σύγχρονη Εποχή, (on page 27).
(74) «ΑΚΑΝ: Περιπτωσιολογική Μελέτη - Μητρογραμμικές ομάδες στην Δυτική Αφρική», τού Φιλ Μπαρτλ, 

PhD. Μετάφραση Χρύσα Γιαννακούδη - http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/fam-akang.htm
(75) «Sex and Temperament in Three Primitive Societies», by Margaret Mead.
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τικοί και καθόλου επιθετικοί. Εμφανίζονταν υπεύθυνοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν για 
τις ανάγκες των άλλων, χωρίς το σεξ να αποτελεί ούτε κατ’ ελάχιστο πανίσχυρη δύναμη 
στη ζωή τους. 

Ο Ράιχ αναφέρει ως παράδειγμα τη χύτρα, η οποία όταν βράζει το νερό και κλείσει (κα-
τασταλεί η σεξουαλικότητα). Τότε δημιουργείται μεγάλη πίεση και προσπάθεια διαφυγής 
τού ατμού (τής σεξουαλικότητας) από κάθε πιθανή πλευρά και με κάθε (διαστρεβλωμένο) 
τρόπο, ενώ όταν δεν υπάρχει η πίεση (ο καταναγκασμός) τότε η κατάσταση παραμένει 
χωρίς να της δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως συνέβαινε στη φυλή των Αραπές.

Η Μιντ μελέτησε επίσης τη φυλή των Μαντιγκιούμορ. Άνδρες και γυναίκες διακρίνονταν 
για τα βάρβαρα γνωρίσματα τού χαρακτήρα τους. Ασκούσαν περιοδικά την ανθρωποφα-
γία, ήταν φοβερά επιθετικοί, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για το σεξ και οι μητέρες τής φυλής 
εμφάνιζαν τη χαρακτηριστική συμπεριφορά των μανάδων που λατρεύουν και καμαρώ-
νουν υστερικά τον κανακάρη τους. Ο χαρακτήρας ανδρών και γυναικών ήταν αυτός που 
βρίσκεται μόνο σε ένα πολύ βίαιο και εξαιρετικά ατίθασο άνδρα τής δυτικής κοινωνίας, 
δηλώνει η Μιντ.

Οι Αραπές διέφεραν από τους Μαντιγκιούμορ ακόμα και στις απόψεις τους για το γάμο. 
Ήθελαν ως τέλειο σύντροφο ένα τρυφερό, υπεύθυνο άνδρα, που θα παντρευόταν μια 
τρυφερή και υπεύθυνη γυναίκα, ενώ οι Μαντιγκιούμορ είχαν ως ιδανικό τους ένα βίαιο, 
επιθετικό άνδρα που θα παντρευόταν μια βίαιη και επιθετική γυναίκα.

Η τρίτη φυλή που εξέτασε ήταν αυτή των Τσάμπιουλι. Εδώ υπήρχε αντιστροφή των γνω-
ρισμάτων ανδρών, γυναικών, όπως τα βιώνουμε στις δικές μας κοινωνίες. Οι γυναίκες ήταν 
κυριαρχικές, απρόσωπες και καθοδηγούσαν τα πάντα. Οι άνδρες ήταν λιγότεροι υπεύθυ-
νοι, και άτομα εξαρτώμενα συναισθηματικά από τους άλλους και όλα αυτά σε πείσμα τής 
πατριαρχικής τους οργάνωσης.

Η Μιντ δηλώνει ότι πείσθηκε από τις παρατηρήσεις της σε αυτές τις φυλές ότι ο ανθρώ-
πινος χαρακτήρας μπορούσε να διαμορφωθεί σε τεράστιο βαθμό και αυτό οφειλόταν 
στην αγωγή των παιδιών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.(76)

Ήταν αδύνατο να αποδεχτούν τις ανακαλύψεις του

Η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική αυτοκρατορία τού υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν 
φυσικό να απορρίψει τις ανακαλύψεις τού Ράιχ για τη δημιουργία τού χαρακτήρα. Η μάχη 
των κομουνιστών εναντίον του, η συστηματική συκοφαντία του και ο εξοβελισμός του κα-
ταγράφεται στο βιβλίο του «Άνθρωποι σε μπελάδες». Η κατάληξη αυτής τής μάχης ήταν ο 
Ράιχ να καταταγεί στους επικίνδυνους εχθρούς τού καθεστώτος για τους οποίους έπρεπε 
να επιδιωχθεί η εξόντωσή τους με κάθε μέσο. Πρόθυμα βοήθησε στην επαγγελματική και 
ατομική του εξόντωση ο ναζισμός, αλλά και ένας  συρμός πολιτικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων διαφορετικής ιδεολογικής και οικονομικής δομής μεταξύ των οποίων και 
το ακαδημαϊκό κατεστημένο έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, κάτι που το είδαμε να συμβαίνει 
και στην Ελλάδα στο παρελθόν και να συνεχίζει να διαδραματίζεται και σήμερα.(77)

(76) «Sex and Temperament in Three Creative Societies», by Margaret Mead, Ir. M. Kimmel ed. (on pages 
38-45).
(77) Σ.τ.Χ.Μ.: Δείτε το πολύ καλό, κατά τα άλλα, βιβλίο τού διανοούμενου και ακαδημαϊκού Γιάννη Σταυρα-

κάκη «Η λακανική Αριστερά», εκδόσεις Σαββάλας, 2012. Στις σελίδες 53 και 54 ο αξιόλογος καθηγητής τού 
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Αν και η πολεμική εναντίον ήταν συνεχής,(78) τα μεγάλα δεινά του 
ξεκίνησαν το 1947, μετά από το λιβελλογράφημα τής κομουνίστρι-
ας και πιθανότατα πράκτορα τής Μόσχας, Μπρέιντι, με τίτλο «The 
Strange Case of Wilhelm Reich», δημοσιευμένο στο περιοδικό «The 
New Republic», ιδιοκτησίας τού δηλωμένου (κατ΄ ομολογία του) 
πράκτορα τής Ε.Σ.Σ.Δ., Στρέιτ, (Michael Straight), ο οποίος είχε το-
ποθετήσει ως εκδότη στο περιοδικό του έναν πρώην αντιπρόεδρο 
των ΗΠΑ, και φιλοκομουνιστή, τον Γουάλας (Henry Wallace) .

Ο Γουάλας ως πολιτικός είχε υπηρετήσει την προεδρία Ρούσβελτ. 
Είχε αποπεμφθεί επειδή διαφώνησε  με το New Deal υποστηρίζο-
ντας ότι θα έπρεπε να προβλέπει βοήθεια και για την ΕΣΣΔ!.. Ο 

Ρούζβελτ τον απέπεμψε από υπουργό Εμπορίου το 1946 μετά τη φιλοσοβιετική ομιλία 
του σε ευρύ κοινό, κατά την οποία επιτέθηκε στις αντικομουνιστικές τάσεις τού Ρούζ-
βελτ...(79) 

Ήταν ο μόνος υποψήφιος για τον οποίο ειπώθηκε ότι οι Σοβιετικοί έφθασαν μια ανα-
πνοή από την εκλογή δικού τους προέδρου στις ΗΠΑ, ενώ το περιοδικό «ΤΙΜΕ» τον ανα-
κήρυξε έναν εκ των χειρότερων αντιπροέδρων τής χώρας.(80)

Ο Γουάλας όταν αποχώρησε από το περιοδικό τού πράκτορα τής ΕΣΣΔ, το 1948, (μικρό 
διάστημα μετά τη δημοσίευση τού λιβέλλου εναντίον τού Ράιχ), και ενώ κυλούσε η προε-
κλογική εκστρατεία του για να λάβει το χρίσμα υποψηφίου τού Δημοκρατικού Κόμματος, 
απηύθυνε ανοικτή επιστολή στον Πατερούλη τής ΕΣΣΔ, Στάλιν, ζητώντας του συνεργα-
σία σε όλους τους τομείς, (με την προοπτική εκλογής του στο αξίωμα τού προέδρου των 
ΗΠΑ), επιστολή που ο Στάλιν την αποδέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση απαντώντας σε 
αυτήν.(81)

Ενδεικτικό τής διανοητικής και ιδεολογικής του κατάστασης είναι ότι αρχικά υπήρξε βα-
θιά θρησκευόμενος. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε πολυθεϊστή, οπαδό μυστικιστικών 
δοξασιών, βουδισμού, γιόγκα κ.λπ. για να γίνει ακολούθως ελευθερομασόνος και στη συ-

Α.Π.Θ. αναπαράγει συκοφαντίες, προφανώς χωρίς να το γνωρίζει, ακολουθώντας απλά το συρμό τής αρι-
στερής βιτριολικής προπαγάνδας. Παλαιότερα, το 1994, είχε συμβεί μια άλλη διαστρεβλωτική δημοσίευση 
τού έργου και τής προσωπικότητας τού Ράιχ σε διδακτικό εγχειρίδιο (πάλι από το χώρο τού Α.Π.Θ.) από την 
καθηγήτρια ψυχολογίας Τάνια Αναγνωστοπούλου, με τίτλο  «Θεραπευτικά μοντέλα: Ψυχανάλυση». Σε αυτό 
το άθροισμα κειμένων υπήρχε μια δισέλιδη αναφορά για τον Ράιχ στην οποία είχε συμβεί το απίστευτο. Κάθε 
πρόταση ήταν είτε περιείχε απερίγραπτα συκοφαντικά λάθη, είτε αποκάλυπτε ασυγχώρητη ιστορική άγνοια. 
Συνέβαινε δηλαδή η απόλυτη παραπληροφόρηση σε ακαδημαϊκό κείμενο! Θα παρουσιάσω μελλοντικά ανα-
λυτική κριτική γί  αυτά τα δυο και άλλα κείμενα, τα οποία μαζί τις λάθος και ταυτόχρονα συκοφαντικές από-
ψεις των Μαρκούζε και Ραούλ Βανεγκέμ, αναδεικνύουν το θλιβερό πανόραμα διαστρέβλωσης για το έργο 
τού Ράιχ. 
(78) http://yperthesi.wordpress.com/2010/04/15/ο-χοροσ-των-πρακτορων-γυρω-απο-τον-ραϊχ/
(79) «Former VP Henry Wallace, Forgotten Zionist, Stars in Oliver Stone’s New TV Series» - http://www.

algemeiner.com/2012/11/18/former-vp-henry-wallace-forgotten-zionist-stars-in-oliver-stone’s-new-tv-
series/
(80) «America’s Worst Vice Presidents, - Henry Wallace - http://content.time.com/time/specials/packages/

article/0,28804,1834600_1834604_1835417,00.html
(81) “Answer to the Open Letter of Henry Wallace”, J. V. Stalin - 17 May, 1948 - http://en.wikipedia.org/wiki/

Henry_A._Wallace

http://www.algemeiner.com/2012/11/18/former-vp-henry-wallace-forgotten-zionist-stars-in-oliver-stone’s-new-tv-series/
http://www.algemeiner.com/2012/11/18/former-vp-henry-wallace-forgotten-zionist-stars-in-oliver-stone’s-new-tv-series/
http://www.algemeiner.com/2012/11/18/former-vp-henry-wallace-forgotten-zionist-stars-in-oliver-stone’s-new-tv-series/
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1834600_1834604_1835417,00.html
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1834600_1834604_1835417,00.html
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νέχεια σταλινικός!(82) 
Σκόπευε εάν εκλεγόταν πρόεδρος των 

ΗΠΑ το 1948 (ευτυχώς δεν εκλέχτηκε), 
να ραντίσει το έδαφος τής χώρας του με 
ραδιενεργή σκόνη επειδή σε παρόμοια 
πειράματα που είχε κάνει στη φάρμα 
του έβλεπε τις ντομάτες να μεγαλώνουν 
περισσότερο! 

Στη συνέχεια, ως καπιταλιστής επιχει-
ρηματίας, πριν μεταμφιεσθεί σε σοσι-
αλιστή πολιτικό, ήταν άκρως επιτυχη-
μένος. Υπήρξε ο πρώτος που έβαλε τις 
βάσεις για τη γενετική τροποποίηση των 
φυτών, με την παραγωγή υβριδικών καλαμποκιών. Η διάδοχος τής εταιρείας την οποία 
καρπώθηκαν οι απόγονοί του πουλήθηκε με τεράστιο τίμημα ανήκοντας στον πολυεθνι-
κό κολοσσό DuPont. Σε συνεργασία με τη Monsanto κατέχουν σήμερα το ολιγοπώλιο στη 
γενετική μηχανική σπόρων και φυτών.(83)(84)

Η σύνδεση τού βιτριολικού άρθρου εναντίον τού Ράιχ με τη Μόσχα, ήταν αρχικά παντε-
λώς αόρατη. Ακόμα και άτομα πολύ κοντά του θεωρούσαν τις υποψίες του ως παράνοιες. 
Ωστόσο ο Ράιχ ερμήνευε σωστά τα γεγονότα επειδή η στενή σχέση του με κομουνιστές 
και κομματικούς μηχανισμούς στο παρελθόν τον είχε διδάξει πολλά.

Στην περίπτωση τού συγκεκριμένου άρθρου με το οποίο ξεκίνησε η καταστροφή και 
πιθανώς η δολοφονία του στη φυλακή, είχαμε κρυμμένη μια καταπληκτική παρεούλα...

Τον φιλοκομουνιστή Γουάλας ως εκδότη τού περιοδικού και τον πράκτορα τής Μόσχας 
Στρέιτ(85) ως ιδιοκτήτη. Την πράκτορα τής Μόσχας δημοσιογράφο Μπρέιντι. Τον φιλοκο-
μουνιστή δικηγόρο τού Ράιχ, ο οποίος διατηρούσε στενή (και κρυφή) φιλική και επαγγελ-
ματική σχέση με τη δημοσιογράφο, αποτρέποντας τον Ράιχ να προχωρήσει σε αγωγή 
εναντίον της, καταφέροντας έτσι να εξαπλωθεί η λάσπη σε πολλά κίτρινα έντυπα ακόμα 
και σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά!

 Όταν δημοσιεύθηκε το άρθρο από την πράκτορα τής Μόσχας και δημοσιογράφο Μπρέ-
ιντι, ουδείς εκτός τού Ράιχ, υποπτεύθηκε το παραμικρό.

Η Μπρέιντι με αριστοτεχνικό τρόπο έκρυβε το πραγματικό της πρόσωπο και έδειχνε ένα 
προσωπείο με μεγάλο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Ελάχιστοι πίστεψαν τον Ράιχ, ο 
οποίος, μόλις διάβασε το άρθρο τής Μπρέιντι αντιλήφθηκε αμέσως ότι ήταν επίθεση τού 

(82) “Henry A. Wallace” - http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_A._Wallace
(83) «Seed Money - Henry Wallace’s company and how it grew», by Daniel Gross - http://www.slate.com/

articles/business/moneybox/2004/01/seed_money.html
(84) Henry A. Wallace - http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/crops_04.html
(85) Σ.τ.Σ.: Έξι χρόνια μετά τη δολοφονία τού Ράιχ στη φυλακή το 1957, ο Στρέιτ ήθελε να αναλάβει μια κρί-

σιμη θέση. Αυτή έπρεπε να ελεγχθεί από το FBI και ο Στρέιτ βρήκε την ευκαιρία να ανανήψει και να  ομολο-
γήσει την “ιστορία” του. Ανακρινόταν για ένα περίπου μήνα τον Ιούνιο τού 1963 και για τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια το FBI τον καλούσε περιοδικά για συμπληρωματικές ανακρίσεις.
“Wilhelm Reich and the Cold War”, by Jim Martin. Flatland Books, 2000, (σελίδα178)  - http://books.google.

gr/books/about/Wilhelm_Reich_and_the_Cold_War.html?id=jTfXYgEACAAJ&redir_esc=y

http://www.slate.com/articles/business/moneybox/2004/01/seed_money.html 
http://www.slate.com/articles/business/moneybox/2004/01/seed_money.html 
http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/crops_04.html


Οργή για το βιβλίο τού Ράιχ «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» 30

Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com

κόκκινου φασισμού.
Μετά τη δημοσίευση τού άρθρου, ζήτησε από τον δικηγόρο του να καταθέσει αγωγή 

εναντίον της, αλλά αυτός τον απέτρεψε με νομικίστικες αιτιάσεις. Ο Ράιχ στη συνέχεια 
άρχισε να στέλνει επιστολές στο FBI, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα «κόκκινης» συνωμο-
σίας, με αιχμή την Μπρέιντι. Περιέργως, το FBI, παρέμενε αδρανές αν και πράκτορές του 
παρακολουθούσαν το ζεύγος των Μπρέιντι γνωρίζοντας ήδη αρκετά για τη δράση τους, 
έχοντάς την καταγράψει σε ντοκουμέντα τα οποία κρατά ακόμα και σήμερα επτασφράγι-
στα!

Γνώριζε δηλαδή, ο διευθυντής του, ο περιβόητος και άτεγκτος ηθικιστής (την ημέρα...), 
Έντγκαρ Χούβερ, ότι η δημοσιογράφος - λιβελλογράφος ήταν πράκτορας τής Μόσχας, 
όπως υποδηλώνεται μέσα από την έξοχη έρευνα του Jim Martin στο βιβλίο του «Wilhelm 
Reich and the Cold  War». 

Αρκετές σελίδες τού φακέλου τής Μπρέιντι τον οποίο διατηρεί το FBI, είναι ολοσχερώς 
σβησμένες, επειδή με βάση τους νόμους «National Security Act 1947» και «CIA Act 1949» 
θεωρούνται κρατικά μυστικά!...

Ο σύζυγος τής δημοσιογράφου - κατασκόπου Μπρέιντι, ο καθηγητής οικονομικών και 
μαρξιστής Robert Brady, ήταν και αυτός ενταγμένος και δραστήριος κομουνιστής. Ανα-
φέρει γι’ αυτόν ένας από τους υψηλά ιστάμενους στο Γερμανικό Κομουνιστικό Κόμμα, ο 
σύντροφος Καζίνσκι (Comrade Kuczynski), ότι ήταν «αφιερωμένος ολόψυχα στην πλευρά 
μας, αλλά ήταν αναγκασμένος να διδάσκει όλες αυτές τις ανοησίες... στο πανεπιστήμιο τού 
Μπέρκλεϊ»!

Ο ιστός τής συνωμοσίας δεν σταματά εδώ. Ο Ρόμπερτ Μπρέιντι (ο σύζυγος τής δημοσι-
ογράφου - λιβελλογράφου) μαζί με τον Χάικον Σεβαλιέ (Haakon Chevalier) ήταν εκδότες, 
μαζί με άλλους υποστηρικτές τής Μόσχας τού φιλοκομουνιστικού περιοδικού «Black and 
White».(86)

Απ΄ την άλλη μεριά επικεφαλής τού προγράμματος κατασκευής τής πρώτης ατομικής 
βόμβας των ΗΠΑ ήταν ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο οποίος είχε υποστηρίξει πως το συγκλο-
νιστικό πείραμα όρανουρ τού Ράιχ δεν είχε επιστημονική βάση, χωρίς καν να γνωρίζει το 
παραμικρό γι΄ αυτό.(87)

(86) CALIFORNIA LEGISLATURE - Fourth Report of the Senate Fact- Finding Committee - On Un-
American Activities, 1948 - COMMUNIST FRONT ORGANIZATIONS - http://archive.org/stream/
reportofsenatefa00calirich/reportofsenatefa00calirich_djvu.txt
(87) “The Oranur experiment, First Report (1947-1951). «Orgone Energy Bulletin, October 1951.
Σ.τ.Χ.Μ.: Στις 5 Ιανουαρίου τού 1951 ο Ράιχ ξεκινά το “Πείραμα Όρανουρ”, το οποίο αν και απέφερε συ-

γκλονιστικά επιστημονικά φαινόμενα αποτέλεσε κρίσιμο σημείο δυσμενούς εξέλιξης για την Οργονομία. 
Ττοποθέτησε 1mg ραδίου, το οποίο βρισκόταν κλεισμένο σε μολύβδινο δοχείο, μέσα σε συσσωρευτή οργό-
νης 20 στρωμάτων. Ο συσσωρευτής βρισκόταν μέσα σε ένα δωμάτιο τού οποίου οι τοίχοι είχαν εσωτερική 
επίστρωση με φύλλα μετάλλου. Το ράδιο παρέμεινε εκεί για 5 ώρες και στη συνέχεια το απομάκρυνε. Αυτό 
το επαναλάμβανε κάθε ημέρα για μία εβδομάδα και την τελευταία ημέρα το άφησε μόνο για μισή ώρα.
Όπως αναφέρει ο ψυχίατρος Μπέικερ, ως αυτόπτης μάρτυρας «Το κτίριο και η ατμόσφαιρα γύρω του κατά 

τη διάρκεια της νύχτας έδειχναν να έχουν ένα είδος λάμψης. Μια γιατρός (σ.τ.Χ.Μ.: η κόρη τού Ράιχ Εύα) 
έπαθε σοκ και παραλίγο να πεθάνει όταν έβαλε το κεφάλι της σε ένα μεταλλικό ντουλάπι στο εργαστήριο. 
Τα πειραματόζωα πέθαναν και μια περίεργη, τοξική, διαπεραστική μυρωδιά διαπότισε την ατμόσφαιρα, ενώ 
σύννεφα κάλυπταν συνεχώς την περιοχή. Ο Ράιχ αρρώστησε και βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου για 
εβδομάδες. Ολόκληρη η περιοχή έγινε ακατοίκητη. Παρόλο που τελικά το ράδιο μεταφέρθηκε σε κάποιο 
μέρος έντεκα μίλια μακριά, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Είμαι σίγουρος πως η επιστήμη θα ανακαλύψει κά-
ποια μέρα ότι αυτού του είδους η αντίδραση αντιστοιχεί με όσα συμβαίνουν με τη ζώνη ακτινοβολίας γύρω 

http://archive.org/stream/reportofsenatefa00calirich/reportofsenatefa00calirich_djvu.txt
http://archive.org/stream/reportofsenatefa00calirich/reportofsenatefa00calirich_djvu.txt
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Ο Οπενχάιμερ είχε εξυφάνει μια (γελοία) καταγγελία κατά τού φίλου του Σεβαλιέ, κατα-
δίδοντάς τον, (επειδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς) ως τον κατάσκοπο που προσπάθη-
σε να του αποσπάσει πυρηνικά μυστικά για να τα παραδώσει στους Σοβιετικούς!

από την ατμόσφαιρά μας (τη ζώνη Van Allen), από την επίδραση των κοσμικών ακτίνων (ίσως ακτίνες Χ από 
τον Ήλιο) στο ενεργειακό πεδίο της Γης. 
Το πείραμα, εκτός από την παραλίγο καταστροφή και αρρώστια, οδήγησε στην ανακάλυψη ενός νέου 

τύπου ενέργειας (θα μπορούσε να θεωρηθεί ύλη καθώς είναι ορατή), που ο Ράιχ ονόμασε «θανατηφόρα 
οργόνη» ή με τα αρχικά της Θ.ΟΡ.  Αυτή προέκυψε από την επίδραση της πυρηνικής ενέργειας στην οργόνη. 
Η Θ.ΟΡ. είναι μαύρη, θαμπή, τοξική, έχει υψηλή φόρτιση και διψάει για οξυγόνο και νερό. Εμφανίζεται σαν 
μαύρες κηλίδες στην ατμόσφαιρα, σαν κάποιος να πασπάλισε  τον αέρα με μαύρο πιπέρι. Μπορεί κανείς 
να δει τον Ήλιο μέσα από αυτή, αλλά οι φωτογραφίες μοιάζουν σαν να βγήκαν στη σκιά. Υπό την επίδρασή 
της τα φύλλα χάνουν τη σφριγηλότητα και τη λάμψη τους. Τα πουλιά και τα έντομα σωπαίνουν ενώ ακόμη 
κι ο αέρας μοιάζει ακίνητος. Οι άνθρωποι αισθάνονται άβολα, το δέρμα γίνεται μπλε, το στόμα ξεραίνεται 
και το κεφάλι σφίγγεται καταλήγοντας σε πονοκέφαλο και ναυτία. Ο Ράιχ ονόμασε το φαινόμενο «ασθένεια 
Θ.ΟΡ.». Οι βράχοι με την επίδραση της Θ.ΟΡ. μαύρισαν και αυτό τον ώθησε σε ενδελεχή  διερεύνηση του  χη-
μικού υποβάθρου της όλης διαδικασίας, που ονομάστηκε από τον Ράιχ προ-ατομική χημεία και τον οδήγησε 
στην ανακάλυψη των προατομικών χημικών ουσιών μιλέινορ, μπραουνάιτ, οράιτ και ορίνης, που περιγράφο-
νται σε κατοπινά οργονομικά περιοδικά. 
Στις αρχές του 1952, Ο Ράιχ για να αντιμετωπίσει τη Θ.ΟΡ. κατασκεύασε ένα νεφοδιαλυτή, που αρχικά 

αποτελούνταν από σωλήνες που γειώνονταν στο νερό και έτσι  μπορούσε να τραβήξει την ενέργεια από την 
ατμόσφαιρα στο νερό. Αυτό τον έκανε να ενδιαφερθεί για τον καιρό και να πειραματιστεί τόσο για την προ-
στασία από, όσο και για την πρόκληση βροχής. Σε δύο περιπτώσεις η δουλειά του με τον καιρό προβλήθηκε 
τηλεοπτικά. Μια φορά, το 1953, προκάλεσε βροχόπτωση για μια ομάδα καλλιεργητών στην πολιτεία Μέιν, 
των οποίων οι σοδειές καταστρέφονταν εξαιτίας της ξηρασίας. Η αρχική συμφωνία ήταν να  πληρωθεί μόνο 
αν έφερνε βροχή μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και ακριβώς έτσι έγινε. Στον πρώτο καιρό των 
επιχειρήσεων με νεφοδιαλυτή, ο Ράιχ χρησιμοποιούσε 5 σωλήνες, οι δύο πάνω από τους τρεις. Σε μια περί-
πτωση τον είδα να στοχεύει με το νεφοδιαλυτή ένα βαρύ σύννεφο και σε μερικά λεπτά εμφανίστηκαν πέντε 
τρύπες σ’ αυτό το σύννεφο, δύο επάνω και τρεις κάτω. Είχα πειστεί»..
Με το πείραμα όρανουρ κατάπληκτος και πολύ φοβισμένος, όπως αναφέρει ο ίδιος, βρήκε ότι η αλληλεπί-

δραση ραδιενέργειας και οργόνης στα πρώτα της στάδια είναι εξαιρετικά καταστροφική για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, επειδή έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του (βρισκόταν για έξι εβδομάδες μεταξύ 
ζωής και θανάτου), προκάλεσε ποικίλα προβλήματα υγείας σε όλα τα μέλη τής οικογενείας του και σε όλους 
τους συνεργάτες του, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να απομακρυνθούν έντρομοι κι έκανε ακατακοίτη-
τα για τρία (3) χρόνια όλα τα κτήρια διδασκαλίας, ερευνών και παραμονής στο Όργονον.  
Το πείραμα αυτό ξεκίνησε επειδή θέλησε να δει αν η οργόνη έχει τη δύναμη να δρα ως αντίδοτο στη ρα-

διενέργεια και να την εξουδετερώνει. Τοποθέτησε ένα μιλιγκράμ ραδίου σ’ ένα συσσωρευτή οργόνης και τα 
αποτελέσματα ήταν αντίθετα των προσδοκιών του, αλλά ταυτόχρονα ήταν εκπληκτικά και καταστροφικά. 
Η αλληλεπίδραση τού ραδίου με τη συγκεντρωμένη οργόνη μέσα στον οργονοθάλαμο, υπερδιέγειρε τρο-

μερά την οργόνη δημιουργώντας ένα φαινόμενο που το ονόμασε όρανουρ. Οι μετρητές Γκάιγκερ - Μίλερ 
έδειχναν αφύσικα πολύ υψηλές μετρήσεις, συνέβαιναν φαινόμενα παντελώς ανερμήνευτα από τη φυσική και 
η περιοχή έμοιαζε σαν να είναι βομβαρδισμένη με μια μίνι ατομική βόμβα.
Με βάση τα γεγονότα που συνέβησαν το πείραμα όρανουρ κατέδειξε, ότι η ραδιενέργεια είναι διπλά κατα-

στροφική. Όχι μόνο από την άμεση ακτινοβολία, αλλά και από την υπερβολικά μεγάλη διέγερση που προκα-
λεί στην οργόνη. Αυτή τη διέγερση την ονόμασε όρανουρ και την επακόλουθη ακινητοποίηση και «θάνατο» 
τής οργόνης την ονόμασε D.O.R. (Deadly Orgone Radiation).
Η σημαντικότερη παρενέργεια τού πειράματος όρανουρ ήταν η θανατηφόρα οργόνη, που έμεινε πάνω από 

την περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε το πείραμα. Αυτή η κατάσταση έσπρωξε τον Ράιχ να κάνει μια ακόμα 
ανακάλυψη στην προσπάθειά του να διώξει τη θανατηφόρα ενέργεια.
Παρατήρησε επίσης ότι η υπερδιέγερση της οργόνης με το φαινόμενο όρανουρ προκαλεί ένα είδος λευχαι-

μικού αίματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια τρωκτικών με τα οποία πειραματιζόταν στο εργαστήριό του, (όσο και 
των συνεργατών του) απέκτησαν κόκκινο (αντί μπλε) χρώμα στον πυρήνα, το περίβλημά τους αυξήθηκε και 
έγινε εύθραυστα αλλάζοντας σχήμα, ενώ εντός τους εμφανίστηκαν μεγάλα μπλε βιόντα και ακίδες -Τ στο 
ίδιο κύτταρο. Επίσης παρατ΄ρησε ότι τα αυτά που έβλεπε για χρόνια, δηλαδή ένα έως τρία λευκοκύτταρα) 
σε κάθε πλακίδιο μικροσκοπίου αυξήθηκαν στα τέσσερα έως οκτώ.
Παρ’ όλα αυτά συνέβη το απίστευτο: Η συγγραφική και επιστημονική του δραστηριότητα συνεχίστηκε αμεί-

ωτη. Επιπλέον αυτών μετατράπηκε σε εικαστικό καλλιτέχνη αρχίζοντας να ζωγραφίζει ακατάπαυστα, καθώς 
όπως έλεγε, «το πείραμα όρανουρ ξύπνησε τον καλλιτέχνη μέσα μου».



Οργή και φόβος για το βιβλίο τού Ράιχ «Η μαζική ψυχολογία τού φασισμού» 32

Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com

 Ιδού τα κρυμμένα πρόσωπα τής καλής παρεούλας. Η Μπρέιντι και ο Σεβαλιέ κοινοί 
φίλοι. Οπενχάιμερ και Σεβαλιέ συνεκδότες, φιλοσοβιετικοί και πράκτορες. Ο ένας διαπι-
στωμένα πράκτορας τής Μόσχας και ο άλλος, μένει να διαπιστωθεί. Ταυτόχρονα  η δημο-
σιογράφος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με έναν άλλο περιβόητο κατάσκοπο τής Μόσχας, 
που άφησε εποχή στις ΗΠΑ, τον Σιλβερμάστερ (Silvermaster), ο οποίος δημιούργησε το 
μεγαλύτερο δίκτυο κατασκοπίας σε αυτή τη χώρα. (88)

Επιπλέον, βλέπουμε και τον άνθρωπο που οργάνωσε τη δολοφονία τού Τρότσκι στο 
Μεξικό, με εντολή του Στάλιν, μετά την εκτέλεση, να πηγαίνει στις ΗΠΑ και να έχει επαφές, 
μεταξύ άλλων, με τη δημοσιογράφο, που έγραψε το λίβελλο εναντίον του Ράιχ.(89)

Αυτό το κουβάρι μαρξιστών, πρακτόρων τής Μόσχας, φιλοσοβιετικών και τυφλωμένων 
μελών τού Κ.Κ. αλληλοπλεκόταν με δεσμούς πολιτικής ταύτισης, φιλίας και επαγγελματι-
κούς, συκοφαντώντας και ραδιουργώντας εναντίον τού Ράιχ. 

Όπως προαναφέρθηκε, φίλοι μεταξύ τους, χωρίς να το γνωρίζει ο Ράιχ, ήταν και ο δι-
κηγόρος του, ο κρυφο-σοβιετικός Άρθουρ Χέις (Arthur Hays), με το ζεύγος των Μπρέιντι  
οι οποίοι ήταν κατάσκοποι ή στην καλύτερη περίπτωση φανατικοί κομουνιστές δρώντες 
υπέρ των σοβιετικών συμφερόντων.

 Όταν ο Ράιχ ζήτησε από τον φιλοκομουνιστή δικηγόρο του να καταθέσει αγωγή ενα-
ντίον τής Μπρέιντι, ο δικηγόρος έπαιξε εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο αποτρέποντας τον Ράιχ 
από μια τέτοια ενέργεια. Προφανώς γνώριζε ότι η κατάθεση αγωγών σε λασπολόγους θα 
ήταν σοβαρό εμπόδιο στην εξάπλωση τής συκοφαντίας εναντίον τού πελάτη του και θα 
άλλαζε δραστικά την πορεία τού Ράιχ προς την καταστροφή.

Έχουμε και τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ...
Και αυτός συνοδοιπόρος τής Μόσχας ή κατάσκοπος των Σοβιετικών.(90)

Ο φίλος τού Οπενχάιμερ, Σεβαλιέ;
Κατάσκοπος. 
Ο φίλος τής Μπρέιντι, Σιλβερμάστερ;(91)

Μέγας κατάσκοπος.
Στο πακέτο συκοφαντών εισχώρησε αργότερα και ο Αϊνστάιν (ο οποίος είπε το ακαταλό-

γιστο ότι η οργόνη δεν υπάρχει, βασιζόμενος σε ένα βαριά αντιεπιστημονικό επιχείρημα. 
Ήταν και αυτός φιλοσοβιετικός ή κατάσκοπος των Σοβιετικών!(92)

Όταν το 1947 εμφανίστηκε το άρθρο τής Μπρέιντι, η ΕΣΣΔ δεν είχε ακόμα πραγμα-

(88) “Nathan Gregory Silvermaster” - http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Gregory_Silvermaster
(89) «Wilhelm Reich and the Cold War», by Jim Martin. Flatland Books, 2000 - http://books.google.gr/

books/about/Wilhelm_Reich_and_the_Cold_War.html?id=jTfXYgEACAAJ&redir_esc=y
(90) Ένα ντοκουμέντο από τα σοβιετικά αρχεία με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 1944, παραλήφθηκε και υπο-

γράφηκε από τον Λαβρέντι Μπέρια, τον περιβόητο αρχηγό τής τρομερής αστυνομίας του Στάλιν. Aναφέρε-
ται στον Οπενχάιμερ περιγράφοντάς τον ως δικό τους άνθρωπο, ο οποίος μέσω πρακτόρων και τής συζύγου 
του «πείστηκε να προσλάβει αντιφασίστες με γερμανική καταγωγή» οι οποίοι έστρωσαν το δρόμο για την 
πρόσληψη του σοβιετικού κατασκόπου  Klaus Fuchs. Ο Οπενχάιμερ τοποθέτησε και νεαρούς κομουνιστές 
επιστήμονες σε άλλα ζωτικής σημασίας εργαστήρια, οι οποίοι με την ίδια μέθοδο διοχέτευαν πυρηνικά μυ-
στικά στη Μόσχα.
https://www.wilsoncenter.org/publication/was-oppenheimer-soviet-spy-roundtable-discussion
(91) https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Gregory_Silvermaster
(92) Γιατί ο Αϊνστάιν είπε το ψέμα ότι η οργόνη δεν υπάρχει: - https://yperthesi.wordpress.com/2014/04/18/

γιατί-ο-αϊνστάιν-είπε-το-ψέμα-ότι-η-οργό/
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τοποιήσει την πρώτη πυρηνική της δοκιμή. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης τού περιοδικού στο 
οποίο δημοσιεύθηκε το λιβελλογράφημα, ο κατάσκοπος Στρέιτ, γνώριζε ότι άλλοι «συ-
νάδελφοί» του βρίσκονταν βαθιά μέσα στην αγγλική και αμερικανική αντικατασκοπία και 
άλλους που ήταν κατάσκοποι τής Μόσχας.  Ένας από τους φίλους τού εκδότη και πράκτο-
ρας τού Στάλιν, ο Μακλίν (Maclean), ήταν από τους πρώτους που διοχέτευσαν πυρηνικά 
μυστικά στην ΕΣΣΔ!

Ένας ακόμα πράκτορας των Σοβιετικών ήταν πρώτος βοηθός τού καθηγητή οικονομι-
κών Μπρέιντι, τού συζύγου τής σταλινικής λιβελλογράφου - δημοσιογράφου. Ο βοηθός 
δούλεψε ως επικεφαλής τής ομάδας τού καθηγητή Μπρέιντι, για τη συγγραφή τού βι-
βλίου του σχετικά με το γερμανικό φασισμό. Ονομαζόταν Νόρμαν Μπούλερ (Norman 
Busler).Το απίστευτο που συνέβη εδώ ήταν ότι ο βοηθός (πράκτορας) μαζί με το ζεύγος 
Μπρέιντι παρακολούθησε το ιστορικό Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συνέδριο τής Λουκέρνης 
στην Ελβετία το 1934, εκεί όπου διεγράφη ο Ράιχ. Το ζεύγος και ο βοηθός τού συζύγου 
παρακολούθησαν στην πραγματικότητα την ομιλία τού (επικίνδυνου) Ράιχ, ενώπιον τής 
Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης!

Ο επικεφαλής των εκδόσεων τού Ράιχ στην Ευρώπη ο Άρνολντ Ντόιτς (Arnold Deutsch) 
ήταν και αυτός κορυφαίος πράκτορας τής Μόσχας. Ήταν εκείνος που συμμετείχε στον 
προσηλυτισμό τού Κιμ Φίλμπι, τού μεγαλύτερου πράκτορα τού 20ού αιώνα, στον οποίο 
οι γυναίκες έμεναν πιστές και τον λάτρευαν.(93) Ο Ντόιτς προσηλύτισε ως πράκτορες 25 
τουλάχιστον άτομα(94) στο σοβιετικό άρμα.(95)(96)

Με την οπτική τού Ράιχ, ότι τα γεγονότα έδειχναν επίθεση τού οργανωμένου κόκκινου 
φασισμού, διαφώνησαν ακόμα και συνεργάτες - μαθητές του. Εκ των υστέρων αποδεικνύ-
ονται οι ουρανομήκεις ανοησίες των ειδημόνων ψευδοψυχιάτρων, οι περισσότεροι μάλι-
στα εξ αυτών έκαναν «διαγνώσεις» εξ αποστάσεως και ακόμα, μετά το θάνατο τού Ράιχ, 

(93) “Bedazzled and betrayed: the wives of Kim Philby”, by Ben Macintyre - http://www.thetimes.co.uk/tto/
life/article4019650.ece
(94) “You Are STILL Being Lied To: The NEW Disinformation Guide to Media..”, by Russ Kick - The 

Disinformation Company, LtD. 2009.
(95)”The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB”. Christopher 

Andrew, Vasili Mitrokhin. New York: Basic Books. 1999.
(96) Σ.τ.Χ.Μ.: Όταν πέθανε ο κορυφαίος πράκτορας τού 20ού αιώνα Κιμ Φίλμπι, μικρό απόσπασμα από 

ένα σχόλιο στους «Νιου Γιορκ Τάιμς» δείχνει τον τρόπο σκέψης του και τη σύνδεσή του με τις ανακαλύψεις 
τού Βίλχελμ Ράιχ: «Όταν ο Φίλμπι επέστρεψε στο Λονδίνο ήταν ήδη έτοιμος για να στρατολογηθεί. Τον 
συνάντησε στο πάρκο Regents ένας Σοβιετικός πράκτορας την 1η Ιουνίου του 1934. Το όνομά του ήταν 
Άρνολντ Ντόιτς και 50 χρόνια αργότερα ο Φίλμπι έδειχνε να βρίσκεται ακόμα υπό τη μαγνητική και σχε-
δόν σεξουαλική αποπλάνηση τού Ντόιτς. Αυτή η επιρροή δεν προκαλεί έκπληξη επειδή ο Ντόιτς ήταν 
ένας χαρισματικός σεξολόγος και οπαδός τού Βίλχελμ Ράιχ, ενός φροϊδικού μαρξιστή, που αποχώρησε 
από τον κύκλο τού Φρόιντ θεωρώντας τον υγιή οργασμό το κλειδί για την προσωπική και κοινωνική επα-
νάσταση».
Προφανώς, οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» αγνοούσαν τότε, αυτό που αποκαλύφθηκε σε σχετικό βιβλίο αρκετά 

χρόνια αργότερα, ότι η πρώτη σύζυγος τού Φίλμπι έπαιξε το βασικό ρόλο στη ραϊχική στροφή τού Φίλμπι 
και εμείς σήμερα αγνοούμε κατά πόσο ο πρώην ραϊχικός Φίλμπι έπαιξε ρόλο στην καταστροφή τού Ράιχ. 
Σημειώνεται ότι η πρώτη σύζυγος τού Φίλμπι πίστευε ότι ένας οργασμός την ημέρα κάνει τον γιατρό πέρα!... 
Μια ακόμα διαστρεβλωμένη έκφραση των ανακαλύψεων τού Ράιχ, ακριβώς όπως γίνεται με χιλιάδες άλλους 
τρόπους για τις περισσότερες αν όχι όλες τις ανακαλύψεις του. Ας λάβουμε υπόψη επίσης ότι η σύζυγος 
τού Φίλμπι, αν και δούλεψε μαζί με τον Ράιχ στο κίνημα σεξ-πόλ, δεν θα μπορούσε να διαθέτει ευρύτερη 
αντιληπτικότητα, επειδή προφανέστατα δεν παρακολούθησε τον Ράιχ στην αλυσίδα των ανακαλύψεών του, 
οι οποίες δεν έδειξαν σε καμία περίπτωση ότι ένας οργασμός την ημέρα κάνει τον γιατρό πέρα!

http://www.thetimes.co.uk/tto/life/article4019650.ece
http://www.thetimes.co.uk/tto/life/article4019650.ece
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όπως είναι η περίπτωση τού αυτοδίδακτου «ραϊχικού» Μποαντέλα,(97) ο οποίος υποστη-
ρίζει ότι οι απόψεις τού Ράιχ, πως υπήρχε κόκκινη συνωμοσία εναντίον του, ισχυροποιούν 
τις ενδείξεις ότι τρελάθηκε.

Τις ίδιες ανιστόρητες ανοησίες αναφέρουν στα βιβλία τους: 
Ο μαθητής του και πλέον εγκυρότερος βιογράφος τού Ράιχ, ψυχολόγος Μάιρον Σάρα-

φ,(98) ο καθηγητής αγγλικής φιλολογίας Γκρίφιν(99)  και τις ίδιες ανακρίβειες και ασυναρ-
τησίες αναμασούν αμέτρητοι άλλοι, ακόμα και άτομα φιλικά προσκείμενα στις ιδέες του.

Όπως αποδείχθηκε, ο Ράιχ ήταν ο μόνος που είχε αντιληφθεί με διαύγεια αυτό που πραγ-
ματικά συνέβαινε.

Την αναπαραγωγή τού κρίσιμου λιβελλογραφήματος (όπως είπαμε το ρουλεμάν αυτού 
του γελοίου κειμένου θα είχε σταματήσει εάν είχε καταθέσει αγωγή ο Ράιχ) ανέλαβαν πλεί-
στα Μ.Μ.Ε., «πληροφορώντας έγκυρα» εκατομμύρια αναγνώστες με ψέματα και αθλιό-
τητες. Το καταπληκτικότερο που συνέβη ήταν ότι  το αθλιο-γράφημα αναδημοσιεύτη-
κε και με πρόλογο τής έκδοσης στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό τής Κλινικής Μένινγκερ(!), 
(Menninger Clinic). 

Συνέβη ξανά το απίστευτο. Ένα περιοδικό που φιλοξενούσε και φιλοξενεί άρθρα που 
έχουν περάσει από σχολαστικό επιστη-
μονικό έλεγχο να δημοσιεύσει ένα σκου-
πίδι εξαιτίας τής τάσης τού τότε ιατρικού 
κατεστημένου να εξοντώσει έναν γιατρό 
που τον θεωρούσε κίνδυνο για τα συμφέ-
ροντά του, χωρίς να έχει ελέγξει ούτε κατ΄ 
ελάχιστο τις ανακαλύψεις του.

Η διανοητική θρασύτητα και αντιεπι-
στημονική αισχρότητα έφθασε στο ση-
μείο, στον πρόλογο από τους εκδότες τού 
περιοδικού να δηλώνεται ότι η αναπαρα-
γωγή του γίνεται για να προφυλαχθεί το 
κοινό από τον Βίλχελμ Ράιχ!

Μπήκε έτσι και επίσημα η ιατρική σφρα-
γίδα (τής συκοφαντίας) στην εξόντωση 
ενός μεγαλοφυούς, με την άκριτη υιο-
θέτηση ενός  σταλινικού ή κατασκοπευ-
τικού βούρκου παρουσιασμένου ως επι-

στημονικού γεγονότος.(100)

Εκτός αυτών των αθλιοτήτων, τον επόμενο χρόνο, το 1948, τη σκυτάλη τής αντιεπιστη-
μονικής γελοιότητας πήρε η Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία. Με ένα ακόμα γελοίο και ανό-
ητο κείμενο προσπάθησε να ρίξει περισσότερη λάσπη στην ανεμιστήρα. Ωστόσο αυτή 

(97) http://orgonomy.org.gr/index.php/2013-07-22-06-13-34/vivlia/allon-syggrafeon/sta-ellinika
(98) “Fury On Earth: A Biography Of Wilhelm Reich”, by Myron Sharaf, 1994. 
(99) “Wilhelm Reich Vs. the USA”, by, Jerome Greennfield. W.W. Norton & Company, Inc.
(100) «The strange case of Wilhelm Reich», by Brady, Mildred Edie, 1948. Bulletin of the Menninger Clinic 

Vol: 12 (on pages: 61-67).
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τη φορά υπήρξε αντίδραση. Δεκαπέντε γιατροί μαθητές τού Ράιχ έστειλαν επιστολή στο 
έγκυρο περιοδικό τής Εταιρείας, (JAMA) με την οποία αποκάλυπταν την ανοησία, την 
ασχετοσύνη και τη χυδαιότητα τού κειμένου. Η απάντηση των 15 οργονομιστών γιατρών 
ουδέποτε δημοσιεύθηκε, αλλά έχει την ιστορική της αξία(101)

(101) Σ.τ.Μ.: Παραθέτω για την ιστορία την απάντηση των 15 γιατρών μαθητών τού Ράιχ με την παράκληση 
οι συκοφάντες του να συμπεριλάβουν και αυτούς τους επιστήμονες στην ομάδα των «παραφρόνων» που πί-
στευαν ότι η οργονομία έχει πολλά να προσφέρει στην ανθρωπότητα, και το καταπληκτικότερο(!) πίστευαν 
ότι η οργόνη είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη στην ιστορία τής ανθρωπότητας και ότι είναι απτή, επιστη-
μονική και μετρήσιμη πραγματικότητα.

Επιστολή στην Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία
           13 Απριλίου 1949

 Κύριοι,
 Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το κείμενο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό σας με τον τίτλο “Ο καρκίνος 

και η ανάγκη για αποδείξεις” από το Συμβούλιο Φαρμακολογίας και Χημείας.
Η ειρωνεία σε αυτό το κείμενο είναι ότι εμείς εδώ έχουμε πραγματικά γεγονότα κι εσείς τα θέσατε κάτω από 

τον τίτλο: “Απάτη ή παραμύθι”. Θα περίμενε κάποιος να υπάρχει ένα επίπεδο επιστημονικής αντικειμενικό-
τητας από το “Περιοδικό τής Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας”.
Ο συσσωρευτής οργόνης μπορεί να θεωρηθεί περίεργη συσκευή με τη λογική ότι το μικροσκόπιο, η ατμο-

μηχανή, το αεροπλάνο, το κύκλοτρον κ.λπ. θεωρούνταν περίεργες συσκευές.
Από την άλλη μεριά από τη στιγμή που δεν γνωρίζετε τι είναι και τι μπορεί να κάνει ο συσσωρευτής οργόνης 

δεν μπορείτε να ισχυρισθείτε ότι δεν είναι έγκυρα όσα δηλώνουμε γί  αυτή τη συσκευή.
Στο παρελθόν φυσικοί επιστήμονες έθεσαν ως δεδομένο την ύπαρξη μιας βιολογικής ενέργειας. Και σήμερα 

όταν αυτή η ενέργεια ανακαλύφθηκε και η ύπαρξή της αποδείχθηκε οπτικά, θερμικά, με το ηλεκτροσκόπιο, 
τις μετρήσεις με συσκευές Γκάιγκερ – Μίλερ κ.λπ. και επιπλέον η ύπαρξή της επιβεβαιώθηκε τόσο στο χώρο 
τής έμβιας ύλης όσο και τής άβιας, εσείς, σε όλες αυτές τις ανακαλύψεις βάλατε την ετικέτα τής απάτης με 
ένα πολύ άθλιο τρόπο και κυρίως χωρίς να δίνετε καμία απόδειξη γί  αυτό τον ισχυρισμό σας.
Δεν υπάρχει ούτε καν η παραμικρή ένδειξη ότι οποιοσδήποτε έγραψε αυτό το άρθρο μπήκε στον ελάχι-

στο κόπο να ρίξει κάτι περισσότερο από μια φευγαλέα ματιά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δίνοντας την 
ευκαιρία στον εαυτό του να εξοικειωθεί με το τεράστιο υλικό ή να ελέγξει την ύπαρξη τής οργονοενέργειας 
ή οποιαδήποτε από τα πειραματικά δεδομένα. Και είναι ολοφάνερο ότι δεν κάθισε μέσα σε συσσωρευτή 
οργόνης ούτε τον χρησιμοποίησε σε ασθενείς του.
Με αυτά τα δεδομένα ποια είναι τα κίνητρα πίσω από αυτή την όπως αποκαλούμε αυθεντία και επιστημο-

νική αντικειμενικότητα;
Ανεξάρτητα εάν κάποιος συμφωνεί με αυτά τα ευρήματα ή όχι, με την εγκυρότητά τους ή όχι, αυτά είναι 

τα αποτελέσματα βιοφυσικής έρευνας η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο διάστημα αρκετών δεκαετιών. Και 
επειδή κάποιος δεν έχει ποτέ ακούσει κάτι γι’ αυτά ή δεν τα έχει ελέγξει, αυτή  άγνοιά του είναι η απόδειξη  
ότι τα γεγονότα δεν υπάρχουν;
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο συγγραφέας τού κειμένου και ο σχολιαστής του, ο οποίος παραπέμπει 

στον συγγραφέα τού κειμένου έχουν ποτέ παρατηρήσει στο μικροσκόπιο ερυθρά αιμοσφαίρια μέσα σε αλα-
τούχο διάλυμα.
Εκφράζουμε τη θλίψη μας γί  αυτούς τους κυρίους που θα τους βγάλουμε από την αυταπάτη τους αλλά τα 

γεγονότα είναι εναντίον τους. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μπλε.
Εμείς, οι κατωτέρω υπογράφοντες, παίρνουμε την εργασία μας πολύ σοβαρά. Εργαζόμαστε στο χώρο τής 

επιστήμης τής οργονομίας και είμαστε ενήμεροι για την αξία και τη σημασία που έχει για το μέλλον τής ια-
τρικής. Εκτιμούμε ότι η ανακάλυψη τής οργονοενέργειας είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία 
τής ανθρωπότητας. Γιατί άραγε πρέπει η ανθρωπότητα αρχικά να θυσιάζει τους ερευνητές και στη συνέχεια 
να τους αναγνωρίζει;
Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται;
Δυσανασχετούμε έντονα και θεωρούμε ανήθικο γεγονός τη δημοσίευση αυτού τού άρθρου στο “Περιοδικό 

τής Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας” με το προσωπείο τής ανάδειξης απατών. Αντί να υποστηρίζει, στην 
πραγματικότητα παρεμποδίζει και βλάπτει την έρευνα στο χώρο τής βιοφυσικής.
Φιλικά
Elsworth F. Baker, M.D.
A. Allen Cott, M.D.
Albert I. Duvall, M.D.
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Εναντίον τού Ράιχ και συνήθως υπογείως κινήθηκαν αμέτρητα συμφέροντα σε κατα-
στάσεις κραυγαλέα περίεργες. Παρατηρούμε να εξελίσσεται το λιντσάρισμά του και ταυ-
τόχρονα να κατηγορείται ως τρελός επειδή ερμήνευε σωστά τα γεγονότα τής επίθεσης 
εναντίον του ως κομουνιστική συνωμοσία, η οποία αποδείχθηκε εκ των υστέρων και με 
ατράνταχτα γεγονότα ότι πράγματι συνέβαινε.

Αληθείς αποδείχτηκαν οι ισχυρισμοί του μετά την αποκάλυψη τής δράσης πρακτόρων 
που βρίσκονταν συνεχώς δίπλα του. Για παράδειγμα ο σύζυγος τής πρώτης γυναίκας τού 
Ράιχ, υπήρξε κορυφαίος πράκτορας τής Μόσχας έχοντας στενές σχέσεις με τους μεγάλους 
ηγέτες τής Σοβιετικής Επανάστασης. Την πρακτορική του ιδιότητα αγνοούσε η γυναίκα 
του, αλλά αυτός δεν έπαυε να ραδιουργεί συστηματικά εναντίον τού Ράιχ όταν βρισκόταν 
στη Νέα Υόρκη, στο ίδιο σπίτι με τις δύο κόρες τού Ράιχ.

Ο Comprade Thomas (σύντροφος Τόμας, όπως ήταν το ψευδώνυμο του), όταν ήταν 
στην Ευρώπη βοήθησε στη δραπέτευση τής ψυχιάτρου Τζέικοπσον,(102) η οποία αν και 
υποστήριζε αρχικά τον Ράιχ, έγινε θανάσιμη εχθρός του στη συνέχεια, όταν αυτός άλλαξε 
πολιτικές απόψεις.

Ένα σημαντικό γεγονός γι’ αυτή την κυρία είναι πώς όταν είχε κλειστεί σε ένα νοσοκο-
μείο – φυλακή κατάφερε να την απελευθερώσει από εκεί ο σύντροφος Τόμας. Το άτομο 
που παντρεύτηκε την πρώτη σύζυγο τού Ράιχ και υπήρξε κορυφαίος πράκτορας τής Μό-
σχας έχοντας άμεση επαφή με τον Στάλιν(!)(103)

Προφανώς το κοινό μίσος για τον Ράιχ τής ψυχιάτρου Τζέικοπσον και τού πράκτορα, 
επειδή θεωρούσε τον κομουνισμό κόκκινη πανούκλα (και μαύρη πανούκλα το ναζισμό), 
ένωσε αυτά τα δυο άτομα.

Ο Ράιχ προσφέρει και μια άλλη παράμετρο, που κάνει σαφέστερη την ερμηνεία τής ιστο-
ρίας. Αναφέρει ότι η Τζέικοπσον (Jacobson), διέσπειρε φήμες ότι ο Αϊνστάιν απέδειξε πως 
ήταν λάθος οι ισχυρισμοί του για την ύπαρξη τής οργόνης.

Και εδώ το παρασκήνιο είναι ρυπαρό. Η ψυχαναλύτρια Τζέικοπσον δούλευε μαζί με τον 
Ράιχ στο κίνημα sex-pol στη Γερμανία. Ανήκε στο μαρξιστικό κύκλο των φροϊδικών και 
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Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό: Orgone Energy Bulletin, (Edited by the teaching and research staff under the 

direction of Wilhelm Reich.) Orgone Institute Press, NY, Vol. 1 January 1949. Vol. 2 April 1949, Vol. 3 July 
1949. Vol. 4 October 1949 (on page 186).
(102) https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Jacobson
(103) «Μυστικοί πράκτορες και υπηρεσίες σε κάθε βήμα τού Ράιχ…» - https://yperthesi.wordpress.

com/2013/10/25/μυστικοί-πράκτορες-και-υπηρεσίες-σε-κ/

https://yperthesi.wordpress.com/2013/10/25/μυστικοί-πράκτορες-και-υπηρεσίες-σε-κ/
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μαζί με άλλους συκοφάντες τού Ράιχ μετανάστευσε το 1935 στις 
ΗΠΑ. Εκεί αποκρύπτοντας το κομουνιστικό παρελθόν της κατάφερε 
να αναρριχηθεί και να γίνει πρόεδρος τής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 
τής Νέας Υόρκης(!) ενός οργανισμού που πολέμησε αμείλικτα τον 
Ράιχ.

Ένας άλλος ανθρωπάκος, ο μαθηματικός και μαρξιστής Μάρτιν 
Γκάρντερ (Martin Gardner)  μερικά χρόνια μετά το «θάνατο» τού 
Ράιχ βύθισε τις ανακαλύψεις και την προσωπικότητα τού Ράιχ ακό-
μα βαθύτερα στο βούρκο των ανοησιών και τής συκοφαντίας με 
ένα βιβλίο το κεφάλαιο τού οποίου για την οργονομία αποτελεί 
απίστευτο ορυμαγδό ψεμάτων και ανοησιών.(104)

Η μελέτη τής ιστορικής πορείας τού Ράιχ αποκαλύπτει πως 
όσοι τον πολέμησαν στον ιδεολογικό ή επαγγελματικό χώρο, 
συνήθως δεν γνώριζαν τις ανακαλύψεις του και τον συκοφάντη-
σαν ή τον δυσφήμησαν χρησιμοποιώντας εκτός τής κατηγορίας 
ότι ήταν αντεπαναστάτης και επικίνδυνος για τον κομουνισμό, 
χαλκευμένα ψεύδη, όπως ότι είχε την ιδιοκτησία οίκου ανοχής, 
ήταν κλεισμένος σε άσυλο φρενοβλαβών, ότι αυνάνιζε ή βίαζε 
ασθενείς του κ.λπ. κ.λπ. 

Προφανώς, (εάν δεν υπήρχε άλλη αιτία, κάτι που θα εξετάσουμε στην πορεία) στην ίδια την 
παγίδα έπεσε και η FDA, η οποία άρχισε την έρευνά της μετά το δεύτερο λιβελλογράφημα 
τής Μπρέιντι, πίστευε ότι θα ανακαλύψει κάποια σπείρα διεστραμμένων σεξομανών που 
εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά τους ασθενείς τους.(105) 

Οι πράκτορες τής FDA έσπασαν τα μούτρα τους. Δεν κατάφεραν να βρουν κάποια ίχνη 
των φαντασιώσεων τής Μπρέιντι και ανέκρουσαν πρύμνα. Άρχισαν να ψάχνουν στη συ-
νέχεια μήπως βρουν δυσαρεστημένους χρήστες συσσωρευτών οργόνης. Μεταξύ εκατο-
ντάδων χρηστών δεν βρήκαν ούτε καν έναν δυσαρεστημένο χρήστη αναγκαζόμενοι να 
αλλάξουν τακτική, χωρίς αυτό το συγκλονιστικό γεγονός να φανεί πως τους προβλημάτι-
σε ούτε κατ’ ελάχιστο.

Ανέθεσαν σε επιστημονικά ιδρύματα, πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, τον έλεγ-
χο των ισχυρισμών τού Ράιχ.

Αυτό είναι ένα ακόμα τεράστιο κεφάλαιο αθλιότητας. Θα αναλυθεί στη συνέχεια για να 
δούμε... Τι στα κομμάτια και τι στα τσακίδια συνέβη μεταξύ FDA και Βίλχελμ Ράιχ;

(104) «Fads and Fallacies in the Name of Science», by Martin Gardner, 1952. Dover Publications Inc. (on 
page 250).
(105) Σ.τ.Σ.:  Η νομοθεσία με τίτλο “Food Drug, and Cosmetic Act” πέρασε από το Κογκρέσο το 1938 και 

άρχισε να ισχύει το 1939, την ίδια χρονιά που έφθανε στις ΗΠΑ ο Βίλχελμ Ράιχ.

Η ψυχαναλύτρια Τζέικο-
πσον. Δραπέτευσε από 
νοσοκομείο - φυλακή 

των ναζί με τη βοήθεια 
τού πράκτορα τής 

Μόσχας και μετέπειτα 
συζύγου τής πρώτης 
γυναίκας τού Ράιχ...
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