
Κατηγορώ τον αντισυνταγµατάρχη Πατύ ντε Κλαµ, γιατί υπήρξε ο σατανικός 
δράστης της δικαστικής πλάνης... 

Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευµατική ανεπάρκεια, 
έγινε συνένοχος του µεγαλύτερου ανοµήµατος του αιώνα... 

Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναµφισβήτητες αποδείξεις 
της αθωότητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε... 

Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν 
συνένοχοι του ίδιου εγκλήµατος... 

Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγµατάρχη Ραβαρί, γιατί έκαµαν µια 
εγκληµατική προανάκριση, µε την πιο τερατώδη µεροληψία... 

Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόµ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συντάξανε 
ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων... 

Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαµαν στις 
εφηµερίδες ιδιαίτερα στην «Αστραπή» και στην «Ηχώ των Παρισίων», µια βδελυρή 
και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώµη... 

Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο... 

Εµίλ Ζολά 

  

Ήταν 13 Ιανουαρίου 1898 όταν στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας «L' Aurore» 
δηµοσιεύεται η ανοιχτή επιστολή του Εµίλ Ζολά προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
σχετικά µε την υπόθεση Ντρέιφους, µία δικαστική πλάνη που συντάραξε τη Γαλλία 
και χώρισε τη χώρα σε δύο στρατόπεδα. Την ηµέρα που δηµοσιεύεται το 
«Κατηγορώ» του Εµίλ Ζολά, η εφηµερίδα «L' Aurore» γίνεται ανάρπαστη πουλώντας 
300.000 αντίτυπα αντί των 30.000 που συνήθως πουλούσε. 

Στο περίφηµο «Κατηγορώ», που έµεινε στην ιστορία ως υπέρτατη πολιτική πράξη 
υπέρ της δικαιοσύνης, ο Ζολά καταγγέλλει όλους όσοι συµµετείχαν στη λανθασµένη 
καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη και πλήρη αποµόνωση στην εξορία, του εβραϊκής 
καταγωγής, γάλλου λοχαγού του πυροβολικού, Άλφρεντ Ντρέιφους, µε την 
κατηγορία της προδοσίας. Το «Κατηγορώ» του Ζολά οδήγησε τη δίκη σε 
αναψηλάφηση και τον ίδιο στη φυλακή, µε τη κατηγορία της συκοφαντίας. 

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο εφετείο παρά τις αντιδράσεις του Υπουργείου 
Στρατιωτικών. Ακολούθησαν ταραχές ανάµεσα στους υποστηρικτές και τους 
πολέµιους του Ντρέιφους που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης. Ο Ντρέιφους 
θα καταφέρει να σβήσει πλήρως τις αµφιβολίες για την αθωότητα του το 1906 µετά 
από συνεχείς δικαστικές διαµάχες. Η υπόθεση δεν θα ξεχαστεί. Το «κατηγορώ» του 
Εµίλ Ζολά, µία ανιδιοτελής πράξη και παράλληλα ένα σπουδαίο κείµενο την κρατάει 
ζωντανή... 
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