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Men in Red
Μαρξιστές, UFO και σοσιαλισμός

Οι Men in Black, για την κουλτούρα της ουφολογίας, είναι οι ντυμένοι με μαύρα κοστούμια πράκτορες
κάποιας άγνωστης κρατικής μυστικής υπηρεσίας που παρενοχλούν ή απειλούν εκείνους που ισχυρίζονται
πως είδαν κάποιο Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο ή ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους, ώστε να
τους αναγκάσουν να αποσιωπήσουν το γεγονός. Αρκετοί ουφολόγοι, επίσης, πιστεύουν πως οι
«μαυροντυμένοι» είναι εξωγήινοι ή ακόμη και ανδροειδή.

Οι Men in Red, από την άλλη πλευρά και σε αντίθεση με τους «μαυροντυμένους», δεν είναι ντυμένοι στα
κόκκινα, αλλά είναι «ερυθροί» όσον αφορά στις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Σοσιαλιστές/κομμουνιστές
πιστεύουν ταυτόχρονα τόσο στο «αναπόφευκτο» του σοσιαλισμού στη Γη όσο και στην ύπαρξη εξωγήινων
και ΑΤΙΑ, που επισκέπτονται τη Γη. Φυσικά, οι «δικοί τους» εξωγήινοι προέρχονται από κόσμους στους
οποίους ο σοσιαλισμός αποτελεί ήδη απτή κοινωνική πραγματικότητα!

Τα περί ύπαρξης σοσιαλιστικών εξωγήινων πολιτισμών ίσως προκαλέσουν τη θυμηδία κάποιων, όμως το
ζήτημα είναι αρκούντως σοβαρό καθώς η συζήτηση για την ύπαρξη ή μη τέτοιων πολιτισμών ξεκινά από τον
πυρήνα της σκέψης του Μαρξ και καταλήγει στους αντίποδές της, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε
να αντιμετωπίσουμε την σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση. Η εποίκιση του διαστήματος ίσως αποτελεί
μια κάποια λύση. Ή όπως το είχε θέσει τον περασμένο Αύγουστο ο διάσημος και βραβευμένος με Νόμπελ
οικονομολόγος Πωλ Κρούγκμαν «στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε ανάπτυξη
βασιζόμενη στις εξαγωγές, εκτός κι αν βρούμε άλλον πλανήτη να εξάγουμε». Εκτός κι αν θα πρέπει να
αλλάξουμε όλο το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο έχουμε οικοδομήσει τον
σύγχρονο πολιτισμό μας. Και η συζήτηση πάνω σ’ αυτό δεν είναι καινούργια…

Χ. Ποσάδας

Ο Ομέρο (Όμηρος) Ρόμουλο (Ρωμύλος) Κριστάλι Φρασνέλλι γεννήθηκε το 1912 στο Μπουένος Άιρες από
Ιταλούς γονείς που μετανάστευσαν στην Αργεντινή αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Ο Ομέρο Κριστάλι θα
αναδειχθεί σε νεαρή ηλικία σε δημοφιλή ποδοσφαιριστή της ομάδας Εστουντιάντες ντε λα Πλάτα, ενώ
παράλληλα, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, θα εργάζεται ως τσαγκάρης. Σύντομα θα στρατευτεί
πολιτικά στο κομμουνιστικό κίνημα, θα οργανώσει, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, μια απεργία
τσαγκάρηδων και βυρσοδεψών στην πόλη Κόρδοβα, και η πολιτική θα τον κερδίσει για πάντα.

Ενταγμένος στην αρχή στο Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα ενταχθεί αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας
του 1930 στο –τροτσκιστικών τάσεων– Κόμμα Σοσιαλιστικής Επανάστασης, το οποίο το 1941 θα
προσχωρήσει στην Τέταρτη Διεθνή. Η διεθνής αυτή κομμουνιστική οργάνωση είχε ιδρυθεί το 1938 από τον
Λέοντα Τρότσκυ και τους οπαδούς του, και στρεφόταν ενάντια τόσο στο καπιταλιστικό σύστημα όσο και
ενάντια στο «εκφυλισμένο εργατικό κράτος» της σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης.

Η Τετάρτη Διεθνής θα υποστεί διάφορα πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με σημαντικότερα εκείνα
της δολοφονίας του Τρότσκυ, το 1941 στο Μεξικό, από κάποιον που φέρεται ως πράκτορας του σταλινικού
καθεστώτος, τη διάσπαση του αμερικανικού τροτσκιστικού κόμματος, καθώς και τη διακοπή των επαφών
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της οργάνωσης εξαιτίας των εχθροπραξιών, αλλά και την εξόντωση
μεγάλου αριθμού μελών της από τους ναζί στην Ευρώπη.

Η Τετάρτη Διεθνής θα ανασυνταχθεί το 1944, όταν θα εκλεγεί μια νέα Διεθνής Γραμματεία, ενώ
οργανωτικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Γραφείου θα αναλάβει ο Μιχάλης Ράπτης (γνωστός με το
ψευδώνυμο Μισέλ Πάμπλο).
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Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της, ο Ομέρο Κριστάλι θα τεθεί επικεφαλής του Γραφείου Λατινικής
Αμερικής της Τετάρτης Διεθνούς. Είναι πλέον, και θα παραμείνει ως το τέλος της ζωής του, γνωστός με το
ψευδώνυμο J. Posadas. (Παρότι μερικές φορές αναφέρεται ως Χουάν Ποσάδας, ο ίδιος τόνιζε, με κάθε
ευκαιρία, ότι το γράμμα Χότα (“J”) δεν παραπέμπει σε κανένα απολύτως όνομα.)

Το 1953, όταν η Τετάρτη Διεθνής θα διασπαστεί ξανά, ο Χ. Ποσάδας θα συνταχθεί με την τάση του Πάμπλο
και τη Διεθνή Γραμματεία της Τετάρτης Διεθνούς. Το 1959 ο Ποσάδας και οι οπαδοί του θα αρχίσουν να
κατηγορούν τα μέλη της Γραμματείας ότι έχουν απολέσει οποιαδήποτε πίστη για την πραγματοποίηση της
επανάστασης, ενώ έντονες ήταν και οι διαφωνίες όσον αφορά τις θέσεις των ποσαδιστών σχετικά με το
ζήτημα του πυρηνικού πολέμου, τον οποίο, οι τελευταίοι, θεωρούσαν αναπόφευκτο και μια «χρυσή
ευκαιρία» για να ξεμπερδέψει η ανθρωπότητα μια και καλή τόσο με τον σταλινισμό όσο και με τον
καπιταλισμό!

Τελικά, οι ποσαδιστές θα αποχωρήσουν από τη Διεθνή το 1962 ιδρύοντας τη δική τους Τετάρτη Διεθνή, το
όνομα της οποίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, θα μετατραπεί σε «Τετάρτη Διεθνής (Ποσαδιστές)».

Στην ιδρυτική διάσκεψη της δικής τους Διεθνούς, το 1962, οι ποσαδιστές θα τονίσουν ότι «ο ατομικός
πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Θα καταστρέψει τη μισή ανθρωπότητα: θα αφανίσει ανυπολόγιστα ανθρώπινα
πλούτη. Είναι πολύ πιθανός. Ο ατομικός πόλεμος θα προκαλέσει μια πραγματική κόλαση στη Γη. Αλλά δεν
θα αποτρέψει τον κομμουνισμό». Και επίσης: «Με το που θα αρχίσει η καταστροφή, οι μάζες θα
ξεσηκωθούν σε όλες τις χώρες – άμεσα, μέσα σε λίγες ώρες. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να υπερασπίσει τον
εαυτό του σε έναν ατομικό πόλεμο παρά μόνον κρυπτόμενος σε σπηλιές και προσπαθώντας να καταστρέψει
ό,τι μπορεί. Οι μάζες, αντίθετα, θα βγουν στους δρόμους, θα είναι υποχρεωμένες να βγουν στους δρόμους,
επειδή είναι ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσουν, νικώντας τον εχθρό… Οι μηχανισμοί του καπιταλισμού, η
αστυνομία, ο στρατός, δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν.» ο ίδιος ο Ποσάδας έγραψε πως «ο πυρηνικός
πόλεμος είναι το ίδιο με τον επαναστατικό πόλεμο. Θα πλήξει την ανθρωπότητα αλλά δεν θα μπορέσει να
καταστρέψει το επίπεδο συνείδησης στο οποίο αυτή θα έχει φτάσει… Η ανθρωπότητα θα περάσει γρήγορα
από τον πυρηνικό πόλεμο σε μια νέα ανθρώπινη κοινωνία – τον σοσιαλισμό». Στη δεκαετία του 1970, ο
ενθουσιασμός των ποσαδιστών με τις «εργατικές βόμβες» θα τους οδηγήσει στο σημείο να ζητούν από τη
Σοβιετική Ένωση και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας την εξαπόλυση προληπτικού πυρηνικού πολέμου
κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από τον καπιταλισμό. Λίγα χρόνια
νωρίτερα, ωστόσο, είχε καλέσει και την Κίνα να εξαπολύσει προληπτική πυρηνική επίθεση κατά της ΕΣΣΔ,
ώστε να συντριβεί ο σταλινισμός…

Τα σοσιαλιστικά ΑΤΙΑ

Το 1968, ο Ποσάδας θα θέσει τρία ερωτήματα:

 Μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμός σε έναν μόνον πλανήτη;
 Θα καταφέρουμε ποτέ, κάτω από καπιταλιστικό καθεστώς να ταξιδέψουμε στα άστρα;
 Γιατί τα ΑΤΙΑ δεν εμφανίζονται “επισήμως”;

Ο Ποσάδας επιχείρησε να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα με το βιβλίο του Ιπτάμενοι δίσκοι, η
διαδικασία της ύλης και της ενέργειας, επιστήμη και σοσιαλισμός, που εκδόθηκε στη Γαλλία εκείνη
τη χρονιά, και όπου υποστήριζε, μεταξύ άλλων, ότι τα ΑΤΙΑ δε μένουν πολύ καιρό στη Γη, διότι
ούτε ο καπιταλισμός ούτε ο σταλινισμός ενδιαφέρουν τους πιλότους τους. Το βιβλίο κλείνει με μία
«έκκληση στα όντα από άλλους πλανήτες να παρέμβουν και να συνεργασθούν με τους γήινους για να
ξεπερασθεί η δυστυχία. Πρέπει να τους καλέσουμε να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους για να μας
βοηθήσουν.»

Το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις της Γης τηρούν αιδήμονα σιωπή για το φαινόμενο των ΑΤΙΑ δεν
οφείλεται, σύμφωνα με τον Ποσάδας, παρά στο γεγονός ότι η –γήινη- καπιταλιστική τάξη δεν
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τρέφει την παραμικρή συμπάθεια για τους –σοσιαλιστές- εξωγήινους. Μην αποτελέσουν και το
κακό παράδειγμα για τους ιθαγενείς…

Ο Ποσάδας, πιστός στην νεωτερική «αναπτυξιολαγνεία» και την «πρόοδο», θεωρούσε πως ο καπιταλισμός
αποτελούσε τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, και κάτι τέτοιο δεν θα
επέτρεπε ποτέ στον άνθρωπο το ταξίδι στα άστρα. Αυτό θα γινόταν εφικτό μόνον κάτω από ένα -πλανητικού
εύρους- σοσιαλιστικό καθεστώς, αφού μόνον έτσι θα επιτυγχανόταν η πλήρης ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων. Πίστευε, δηλαδή, ότι τα ΑΤΙΑ αποδείκνυαν την ύπαρξη σοσιαλιστικών πλανητών, αφού μόνον
μια σοσιαλιστική κοινωνία μπορούσε να αναπτύξει την τεχνολογία που ήταν απαραίτητη για την
πραγματοποίηση διαπλανητικών ταξιδιών.

Και, φυσικά, ο σύντροφος Ποσάδας ανέπτυξε περαιτέρω τη θεωρία των Πάρβους/Τρότσκυ για τη διαρκή
επανάσταση, τονίζοντας ότι όπως δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμός σε μία μόνον χώρα, έτσι δεν μπορεί
να υπάρξει σοσιαλισμός σε έναν μόνον πλανήτη.

Και, όπως σημείωνε και ο Μιχάλης Ράπτης στη νεκρολογία του για τον Χ. Ποσάδας, που είχε πεθάνει στη
Ρώμη τον Μάιο του 1981, «ο Χ. Ποσάδας διεκήρυσσε τη διαρκή επανάσταση ταυτόχρονα και παντού σε τόσο
μεγάλο βαθμό, που της έδωσε διαπλανητική διάσταση».

Back to Marx

Όλα αυτά ίσως αποτελούν για κάποιους «παραδοξότητες», στην καλύτερη περίπτωση, ή «παλαβομάρες»,
στη χειρότερη. Θα αδικούσαμε, ωστόσο, τον Χ. Ποσάδας αν μέναμε στην επιφάνεια των ισχυρισμών του και
δεν καταφεύγαμε στον πυρήνα της σκέψης του. Και ο πυρήνας αυτής της σκέψης βρίσκεται στην ανάλυση
του Καρλ Μαρξ σχετικά με την αντίφαση μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων.

Ο Κ. Μαρξ, όσο κι αν αυτό δεν τονίζεται επαρκώς, δεν θεωρούσε επαναστατική μόνον την εργατική τάξη
αλλά θεωρούσε επαναστατική και την αστική τάξη. Μόνον που, όπως σε όλες τις κοινωνίες έτσι και στην
αστική έρχεται κάποτε η στιγμή που κορυφώνεται η αντίφαση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις (τα
υλικά μέσα παραγωγής αγαθών – και, σε τελική ανάλυση, η επιστήμη και η τεχνική – και η εργατική δύναμη
των ανθρώπων) και στις παραγωγικές σχέσεις (τις κοινωνικές σχέσεις που αναγκαστικά συνάπτουν οι
άνθρωποι μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής, και που αντιστοιχούν σε μια ορισμένη βαθμίδα
ανάπτυξης των υλικών παραγωγικών τους δυνάμεων – η νομική έκφραση αυτών των σχέσεων είναι η
ιδιοκτησία). Σ’ αυτό το σημείο οι παραγωγικές σχέσεις από μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων
μεταβάλλονται σε τροχοπέδη τους. Τότε είναι η ώρα της κοινωνικής επανάστασης. Ή, για να το θέσουμε πιο
απλά, έρχεται κάποτε η στιγμή που το καπιταλιστικό σύστημα αδυνατεί πλέον να αναπτύξει περαιτέρω την
τεχνολογία (υλικά μέσα παραγωγής – παραγωγικές δυνάμεις) διότι παρεμποδίζεται από τις κοινωνικές
σχέσεις (ατομική ιδιοκτησία). Τότε οι άνθρωποι εξεγείρονται, η ατομική ιδιοκτησία των καπιταλιστών
κοινωνικοποιείται, αλλάζουν οι παραγωγικές  σχέσεις, και συνεχίζεται απρόσκοπτα η ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων.

Είχε δίκιο ο Μαρξ; Διότι αν ο Μαρξ είχε δίκιο τότε και ο Ποσάδας είχε δίκιο – τουλάχιστον όσον αφορά
στον σοσιαλιστικό χαρακτήρα των εξωγήινων πολιτισμών. Όμως, καταπώς φαίνεται, η ανάλυση του Μαρξ
αποδείχτηκε λανθασμένη. Κι αυτή η διαπίστωση δεν πηγάζει, βέβαια, από την κατάρρευση των καθεστώτων
στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», που καμία σχέση δεν είχαν με τον σοσιαλισμό, παρά τις
πεποιθήσεις των Τρότσκυ-Ποσάδας ότι επρόκειτο για «εκφυλισμένα εργατικά κράτη» και πως αρκούσε η
ανατροπή της κομματικής γραφειοκρατίας για να ξαναγίνουν σοσιαλιστικά.

Όπως έχουν επαρκώς δείξει αρκετοί στοχαστές, όπως ο ημέτερος Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Γάλλος
μπορντιγκιστής Jacques Camatte, δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ παραγωγικών σχέσεων και
παραγωγικών δυνάμεων στον καπιταλισμό. Αναφερόμαστε σ’ αυτούς τους δύο στοχαστές, μόνον, διότι
κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα την περίοδο που ο Ποσάδας διατύπωνε τους δικούς του ισχυρισμούς
σχετικά με τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα των εξωγήινων πολιτισμών. Το καπιταλιστικό σύστημα έχει δείξει
ότι μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τις παραγωγικές δυνάμεις, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Μαρξ.
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Το αν τα αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης δεν είναι και τόσο ευχάριστα (η μόλυνση του περιβάλλοντος,
για παράδειγμα) είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης.

Ο Χ. Ποσάδας στη «Νέα Εποχή»

Ο Αργεντίνος τροτσκιστής ακολούθησε τη δική του ιδιόμορφη πορεία στον χώρο των ιδεών, που σήμερα
αποκαλούμε «νεοεποχίτικες». Πέραν των απόψεών του για τα ΑΤΙΑ, ενδιαφερόταν για την επικοινωνία με
τα ζώα (δελφίνια, σκύλους), για τη γέννηση των παιδιών μέσα στο νερό, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα
των παιδιών και πάει λέγοντας. Διάφορα «ανέκδοτα» που κυκλοφορούν, χωρίς να είναι γνωστό αν
αληθεύουν, φέρουν τον Ποσάδας να κηρύσσει τον μαρξισμό στον ηλικίας έξι μηνών εγγονό του, ενώ
λέγεται πως όταν πέθανε ο σκύλος του, με τον οποίο είχε πολύ καλή επικοινωνία, σύσσωμη η ηγεσία της
Διεθνούς τραγούδησε πάνω από τον τάφο του τη «Διεθνή».

Η εξερεύνηση του διαστήματος και τα επιστημονικά προβλήματα που συνδέονταν με αυτήν αποτελούσε
διαρκώς ένα από τα ενδιαφέροντά του Χ. Ποσάδας. Για παράδειγμα, στο δελτίο της Διεθνούς Γραμματείας
της Τετάρτης Διεθνούς (Ποσαδιστές) που κυκλοφορούσε χέρι με χέρι τον Αύγουστο του 1978 στο
Μπουένος Άιρες, σε μια από τις σκληρότερες περιόδους της στρατιωτικής δικτατορίας, ο Χ. Ποσάδας
υπέγραφε το κείμενο «Η κύηση του εμβρύου στο διάστημα, η ασφάλεια του ανθρώπου και ο σοσιαλισμός»,
στο οποίο χωρίς να παραπέμπει σε πηγές, χαιρετίζει την πρωτοβουλία των σοβιετικών που σχεδίαζαν τη
γέννηση ενός μωρού στο διάστημα, κάτι που δείχνει «το πώς θα εξελιχθεί ο έρωτας στο μέλλον». Για τον
Ποσάδας, το όλο εγχείρημα δεν παρουσιάζει απλώς κάποιο γυναικολογικό ενδιαφέρον, αφού θεωρεί ότι
«μόνον το Εργατικό Κράτος μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, κι αυτό δείχνει πως η
γραφειοκρατία είναι πάντα “στην ουρά”, και δεν είναι αυτή που κινεί τα μπράτσα. Εκείνο που κινεί τα
μπράτσα είναι το Εργατικό Κράτος που πρέπει να αποδείξει την ανωτερότητά του, που δεν είναι μόνον
οικονομική.» Η γέννηση «διαστημικών» μωρών, δεν αποτελεί ένδειξη μόνον μιας καλύτερης κοινωνίας,
αλλά και εξαιρετικών κοινωνικών υπηρεσιών: «Όταν το Εργατικό Κράτος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο αυτό
συμβαίνει επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ασφάλεια… Αυτό το κάνουν επειδή το Εργατικό
Κράτος βρίσκεται υπό πίεση, θέλει να ξεφύγει από τους περιορισμούς που θέτει ο γραφειοκρατικός
μηχανισμός». Τα «διαστημικά» μωρά αποτελούν επίσης μια μορφή προλεταριακού διεθνισμού, που
«αναπτύσσεται σε όλα τα μέρη» και που, λογικά, μέσω «άμεσων παρεμβάσεων στηρίζει και προωθεί την
πρόοδο. Στηρίζει και προωθεί τον θρίαμβο στη Μοζαμβίκη, στην Αγκόλα, στην Αιθιοπία όπως στηρίζει και
προωθεί μια διαστημική αποστολή στον Άρη. Ο ένας πάει στον Άρη, ο άλλος στην Αγκόλα. Διαφορετικές
διαδρομές, η ίδια κατάληξη! Διαφορετικοί κόσμοι, η ίδια κατάληξη!»

Οι επίγονοι

Μετά τον θάνατο του Χ. Ποσάδας το 1981, τα περισσότερα κόμματα που συναποτελούσαν την ποσαδική
Διεθνή διαλύθηκαν, αν και συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια ως κόμματα-σφραγίδες (με την εξαίρεση του
Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος της Αργεντινής). Η παρακμή είχε αρχίσει νωρίτερα αφού το τελευταίο
συνέδριο της Διεθνούς είχε πραγματοποιηθεί το 1975. Σύμφωνα με φυλλάδιο της Διεθνούς, το 1971
συμμετείχαν σ’ αυτήν δεκαεπτά κόμματα από όλον τον κόσμο, που το καθένα τους εξέδιδε και μία
εφημερίδα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτών των κομμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο δεν
ξεπέρασαν τις λίγες χιλιάδες.

Ωστόσο, υπήρξαν και δύο ποσαδιστές που συνέχισαν το έργο του ιδρυτή της Διεθνούς όσον αφορά την
ουφολογία. Ο πρώτος εξ αυτών ήταν ο Αργεντίνος, ιταλικής καταγωγής, Dante Minazzoli (1918-1996),
δημοσιογράφος ειδικευμένος σε θέματα ουφολογίας, και συγγραφέας του βιβλίου «Γιατί οι εξωγήινοι δεν
έρχονται σε επαφή; - Η άποψη ενός μαρξιστή για το φαινόμενο ΑΤΙΑ» (1989), το οποίο αναλύει περαιτέρω
τις θέσεις του Ποσάδας για τους εξωγήινους και το σοσιαλισμό.

Ο Μινατσόλι θεωρούσε πως τα ΑΤΙΑ δεν αποτελούσαν ένα επιστημονικό πρόβλημα, όπως ισχυρίζονταν οι
ουφολόγοι, αλλά «το σημαντικότερο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η
ανθρωπότητα».
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Περιγράφει τον εαυτό του ως «στρατευμένο από τα χρόνια της εφηβείας του στο επαναστατικό μαρξιστικό
κίνημα», και απευθύνει το βιβλίο του στους διανοούμενους μαρξιστές όλων των τάσεων, που αν μελετήσουν
το φαινόμενο ΑΤΙΑ, θα μπορέσουν «να ανοίξουν καινούργιους δρόμους για την ίδια τη μαρξιστική θεωρία
και τη μέθοδό της, τον διαλεκτικό υλισμό». Θεωρεί πως η ουφολογία βρίσκεται (το 1989) σε ένα νεκρό
σημείο, για δύο λόγους: πρώτον, επειδή «τοποθετείται υπεράνω των κοινωνικών τάξεων, και ακριβώς γι’
αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται από την ταξική κοινωνία», και, δεύτερον, επειδή «δεν υπάρχει μια, ας την
πούμε έτσι, προλεταριακή ουφολογία», αλλά μόνον μία ουφολογία που την υπηρετούν αστοί και
μυστικιστές. Για τον Μινατσόλι, δυστυχώς «οι οργανώσεις των εργατών και η μαρξιστική σκέψη δεν
ενδιαφέρονται γι’ αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με τον Ιταλοαργεντίνο μαρξιστή-ουφολόγο, «είναι αδύνατον να κατανοήσουμε το φαινόμενο
ΑΤΙΑ χωρίς να αναλύσουμε την αντιφατική μορφή του κόσμου στον οποίο ζούμε: μια αντίθεση που είναι
εμφανής αν λάβουμε υπόψη μας την παρέκκλιση μεταξύ της τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης και
της κοινωνικής και πνευματικής υστέρησης, κάτι που καθιστά τη Γη έναν τόπο ελάχιστα ελκυστικό για την
πραγματοποίηση μιας επαφής με τους ανθρώπους». Και μόνον όταν απαλλαγούμε από αυτήν την
ανισορροπία θα επιτύχουμε την κοσμική επαφή.

Ο Μινατσόλι, όπως και ο Ποσάδας πριν απ’ αυτόν, θεωρεί πως το «μήνυμα» της ύπαρξης των ΑΤΙΑ δεν
είναι «επιστημονικό», αλλά «κοινωνικό και πολιτικό». Το ζήτημα δεν είναι αν διαθέτουν ανώτερη
τεχνολογία, φανταστικά διαστημόπλοια και όπλα, αλλά το ότι «έχουν λύσει όλα τα κοινωνικά και πολιτικά
προβλήματα που σήμερα  κρατούν καθηλωμένη την ανθρωπότητα». Οι εξωγήινοι, εν ολίγοις, είναι
σοσιαλιστές!

Ο δεύτερος από τους οπαδούς του Χ. Ποσάδας που συνέχισε το ουφολογικό έργο του, είναι ο Γερμανός Paul
Schulz, εργάτης μεταλλουργίας, που την περίοδο του ναζιστικού καθεστώτος είχε καταφύγει στην
Αργεντινή όπου και γνώρισε τον Ποσάδας. Το 1991, ο Σουλτς επέστρεψε στη Γερμανία, όπου προσπάθησε
ανεπιτυχώς να ιδρύσει ένα ποσαδικό κόμμα, και συνέχισε το ουφολογικό έργο του δασκάλου του εκδίδοντας
το βιβλίο με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Η επίσημη επαφή ενός εξωγήινου πολιτισμού με μας τους Γήινους
πλησιάζει» και τον αποκαλυπτικότερο υπότιτλο-ευχή «Ας αποδειχτούμε αντάξιοι αυτού του εξαιρετικά
χαρούμενου και κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονότος!».

Men in Red

Το 1991, δημιουργήθηκε στην Ιταλία η ομάδα «Men in Red», που λειτουργούσε με χαλαρούς οργανωτικούς
κανόνες, και η οποία προπαγάνδιζε τις αρχές της «ριζοσπαστικής ουφολογίας». Στη διετία 1998-1999
εξέδωσε δύο τεύχη του περιοδικού MIR καθώς και το βιβλίο τους Ριζοσπαστική Ουφολογία.

Οι Men in Red τάσσονταν κατά της «αστικής ουφολογίας» η οποία, κατά τη γνώμη τους, «επιχειρούσε
σκόπιμα να αφαιρέσει το επαναστατικό περιεχόμενο της ουφολογίας, ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις
του καπιταλισμού». Τα μέλη της ομάδας πίστευαν «ότι υπάρχουν εξωγήινες μορφές ζωής και ότι είναι
εφικτή η σύναψη πολιτικών σχέσεων μαζί τους ώστε να αγωνιστούν μαζί ενάντια στο κεφάλαιο», ενώ
τόνιζαν πως «αυτές οι εξωγήινες μορφές ζωής θα πρέπει να έχουν επιλύσει όλες τις χαρακτηριστικές για τον
πλανήτη μας κοινωνικές αντιφάσεις», και πως δεν θα είχαν φτάσει ποτέ στο τεχνολογικό επίπεδο που
καθιστά εφικτά τα ταξίδια στο διάστημα αν δεν είχαν επιλύσει ειρηνικά τα κοινωνικά τους προβλήματα…

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή του βιβλίου τους, ευχαριστούσαν μεταξύ άλλων και τους εξής: τον
Υποδιοικητή Μάρκος (επειδή το 1996 είχε διοργανώσει στην Τσιάπας τη Διαγαλαξιακή Διάσκεψη της
Ανθρωπότητας ενάντια στον Νεοφιλελευθερισμό), τον Καρλ Μαρξ, τον πρώτο επαφικό Τζωρτζ Αντάμσκι,
τον Ιταλό μαρξιστή και ιδρυτή του ΚΚΙ Αμαντέο Μπορντίγκα (επειδή ήταν ο πρώτος μαρξιστής που
στοχάστηκε πάνω σε διαστημικά θέματα), τον Γάλλο μπορντιγκιστή Ζακ Καμάτ (που έχουμε ήδη αναφέρει),
τους καταστασιακούς Γκυ Ντεμπόρ και Εδουάρδο Ρότε, τον Όρσον Ουέλς (για την «εισβολή» των
αρειανών), τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Φίλιπ Κ. Ντικ και, τέλος, τον Ντάντε Μινατσόλι.
Περιέργως πως δεν αναφέρουν τον Χ. Ποσάδας, τις ιδέες του οποίου προφανώς γνώριζαν. Αλλά, από την
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άλλη, οι φιλοκαταστασιακοί δεν έτρεφαν ποτέ καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση στον Τρότσκυ και στους οπαδούς
του. Οι Men in Red έπαψαν να υπάρχουν ως ομάδα λίγο μετά την έκδοση του βιβλίου τους.

Μπορεί εμείς οι άνθρωποι να φαινόμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σ’ αυτόν τον πλανήτη σε συνθήκες που
έχουν σχεδόν ξεφύγει από κάθε ανθρώπινο έλεγχο. Σε κοινωνικά καθεστώτα που ελέγχουν πλήρως το
παρελθόν και το παρόν μας. Οπότε, πού αλλού θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τις ουτοπίες και τις
ουχρονίες μας αν όχι στο διάστημα και στο μέλλον;
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