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Λόρεν Γκόλντνερ 
 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΤΟ ΜΕ-
ΓΑΛΕΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ. ΠΩΣ Η ΕΡ-
ΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ (Ή ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ) ΤΗΝ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
Εισαγωγή: Γιατί ασχολούμαστε την σήμερον ημέραν με την Ισπανική Επα-
νάσταση;  
 
«ο αναρχισμός και ο επαναστατικός συνδικαλισμός στερούνται γενικώς μιας 
ευρείας αντίληψης των προβλημάτων πολιτικού προσανατολισμού, χωρίς την 
οποία ακόμη και το πιο ισχυρό και το πιο ηρωικό επαναστατικό κύμα είναι 
καταδικασμένο σε αποτυχία»  
Χέλμουτ Ρέντιγκερ, AIT, «Κριτικό δοκίμιο για την ισπανική επανάσταση» 
(1940)1 
 
Επί πολλά χρόνια διατηρούσα την κλασσική αριστερή αντισταλινική άποψη, 
σύμφωνα με την οποία ύστερα από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τον Μάιο 
του 1937 στην Βαρκελώνη –την συντριβή του αριστερού κεντριστικού POUM2 
και την περαιτέρω περιθωριοποίηση των αναρχικών από τους σταλινικούς και 
από δυνάμεις που βρίσκονταν υπό την επιρροή των σταλινικών- η επανάσταση 
που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1936 είχε ουσιαστικά τελειώσει. Οι πηγές μου ήταν 
κλασσικά έργα όπως το «Φόρος τιμής στην Καταλωνία» του Όργουελ και η «Ι-
σπανική Επανάσταση» του Μπόλοτεν. Από πολιτικής δε απόψεως αυτή η χρο-
νολόγηση είναι σωστή. Ωστόσο, το δίτομο έργο του Ρόμπερτ Αλεξάντερ «Οι 
αναρχικοί στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο» και η μελέτη του Βάλτερ Μπέρνε-
κερ για τις εργοστασιακές και αγροτικές κολεκτίβες3 καταδεικνύουν ότι οι Ι-
σπανοί αναρχικοί -οι οποίοι στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν ένοπλοι εργά-
τες στην Καταλωνία, κυριαρχούσαν σε σημαντικές αγροτικές κολεκτίβες στην 
Αραγονία και έπαιζαν επίσης σημαντικό ρόλο στις ζώνες των Δημοκρατικών 
στο Λεβάντε, στην Εξτρεμαδούρα και στην Ανδαλουσία- παρέμειναν μια υπο-
λογίσιμη κοινωνική και στρατιωτική δύναμη έως την λήξη του Εμφυλίου Πο-
λέμου, τον Μάρτιο του 1939, παρ’ όλο που ηττήθηκαν σε πολιτικό πεδίο τον 
Μάιο του 1937. Η εξόντωση της κατεξοχήν αναρχικής κοινωνικής επανάστα-
σης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1936 -εξόντωση που πραγματο-
ποιήθηκε από τους σταλινικούς, τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς ρεπουμπλι-
                                                             

1 Helmut Rüdiger, Ensayo crítico sobre la revolución española. O Χέλμουτ Ρέντιγκερ ήταν Γερ-
μανός αναρχοσυνδικαλιστής ο οποίος εσυνδέετο με την AIT (Διεθνής Σύνδεσμος Εργατών – 
Asociación Internacional de Trabajadores) και έδρασε στην Ισπανία από το 1933 έως το 1939. 
2 Partido Obrero de Unificación Marxista (Εργατικό Κόμμα Μαρξιστικής Ενοποίησης), το ο-
ποίο οι σταλινικοί και οι συνοδοιπόροι τους κατήγγελλαν ως «τροτσκιστικό», ενώ ο Τρότσκι 
και η μικρή ομάδα των υποστηρικτών του στην Ισπανία κατήγγελλαν ως «προδοτικό».   
3 Walther Bernecker, Colectividades y Revolución Social. El anarquismo en la guerra civil Españo-
la, 1936-1939. 
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κάνους και τους Καταλανούς εθνικιστές και τελικώς ολοκληρώθηκε από τους 
φασίστες- αποτελούσε έργο εν εξελίξει έως την τελική νίκη του Φράνκο.  
Η Ισπανική Επανάσταση ήταν, υπό το φως αυτής της ιστορικής οπτικής, η 
πλουσιότερη και βαθύτερη κοινωνική επανάσταση του 20ού αιώνα. Ξαφνιά-
στηκα όταν διαπίστωσα ότι ο Λέοντας Τρότσκι, μείζων φυσιογνωμία της Ρωσι-
κής Επανάστασης και διόλου φίλος του αναρχισμού, έγραφε το 1937: 
«Από την πρώτη μέρα της επανάστασης, χάριν του ειδικού βάρους του στην 
οικονομία αυτής της χώρας, του πολιτικού και του πολιτιστικού του επιπέδου, 
το (ισπανικό) προλεταριάτο δεν βρίσκεται κάτωθεν αλλά άνωθεν του επιπέδου 
στο οποίο ευρίσκετο το ρωσικό προλεταριάτο κατά την έναρξη του 1917».4 Εις 
πείσμα όλων των παραγόντων (διεθνών, πολιτικών και στρατιωτικών) που συ-
ντελούσαν στον αφανισμό της, η ισπανική εργατική τάξη και μερίδες της αγρο-
τιάς στις ζώνες των Δημοκρατικών έφθασαν στην πλησιέστερη προσέγγιση μιας 
αυτοδιοικούμενης κοινωνίας που επιτεύχθηκε ποτέ στην ιστορία, η οποία εξέ-
λαβε διαφορετικές μορφές σε διάστημα πλέον των δυόμιση ετών. Η Καταλωνία 
το 1936 ήταν κατά πολύ περισσότερο βιομηχανική από ότι η Ρωσία το 1917 και 
οι αγρότες της Καταλωνίας, της Αραγονίας και του Λεβάντε που το 1936 έ-
φτιαξαν κολεκτίβες ως επί τον πλείστον υποστήριξαν ολόψυχα την επανάστα-
ση εν αντιθέσει με την απρόθυμη υποστήριξη που παρείχαν οι Ρώσοι αγρότες 
στους Μπολσεβίκους βλέποντάς τους ως το μικρότερο κακό σε σχέση με τους 
Λευκούς5.  
Η εμπειρία αυτή και η σημασία που αυτή εμπεριέχει δεν έχουν αφομοιωθεί 
πλήρως από την σύγχρονη επαναστατική Αριστερά. Ρεύματα που αυτοχαρα-
κτηρίζονται ως αναρχικά και αναρχοσυνδικαλιστικά6 έχουν εμφανιστεί τις τε-
λευταίες δεκαετίες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολι-
τειών, αν και ούτε καν μπορούν να συγκριθούν με τον αριθμό και την εμβρί-
θεια των «ιστορικών» Ισπανών αναρχικών και αναρχοσυνδικαλιστών από το 
1868 έως το 1939, ούτε, πάνω απ’ όλα, με τις ρίζες που αυτοί διέθεταν στην ερ-
γατική τάξη και στις λαϊκές μάζες. Για πολλούς από αυτούς η «Ισπανία» είναι 
μια ιστορική αναφορά (η οποία έχει συχνότερα συμβολική σημασία παρά απο-
τελεί αντικείμενο σοβαρής μελέτης και πηγή άντλησης διδαγμάτων) με τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίον πολλοί μαρξιστές αναφέρονται στην «Ρωσία». Η Ισπανία 

                                                             

4 Απόσπασμα από τα κείμενα του Τρότσκι για την Ισπανία, βλ. I. Iglesias, León Trotski y Espa-
ña (1930-1939), 1970. Ο Γκραντίσο Μούνις (Grandizo Munis), ο οποίος κατά την διάρκεια του 
Εμφυλίου Πολέμου υπήρξε μέλος της πολύ μικρής τροτσκιστικής ομάδας των Μπολσεβίκων-
Λενινιστών, γράφοντας για το ίδιο ζήτημα το 1948, όταν ήδη απεμακρύνετο από τον τροτσκι-
σμό, ομοίως αναφέρει: «Υπό έναν ορισμένο βαθμό τα ισπανικά όργανα εξουσίας ήταν πιο δη-
λωτικά απ’ ότι τα αντίστοιχα όργανα στην Ρωσική Επανάσταση… ο αριθμός των οργάνων ερ-
γατικής εξουσίας ήταν αναλογικά υψηλότερος στην Ισπανία από ότι στην Ρωσία κατά την 
διάρκεια των πρώτων μηνών της δυαδικής εξουσίας» (Munis, Jalones de Derrota: Promesas de 
Victoria (1948), σ. 291-292.   
5 Λευκοί: Γενική ονομασία των εγχώριων αντεπαναστατικών και αντικομμουνιστικών στρα-
τευμάτων που έδρασαν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση κατά την διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου στην Ρωσία (1917-1922/23). (Σ.τ.Μ.) 

6 Για τον αναρχοσυνδικαλισμό βλ. Γλωσσάρι στο τέλος του περιοδικού. (Σ.τ.Μ.) 



αποτέλεσε την υπέρτατη ιστορική δοκιμασία για τον αναρχισμό, ο οποίος απέ-
τυχε, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίον η Ρωσία, μέχρι σήμερα, αποτελεί την 
υπέρτατη δοκιμασία τουλάχιστον για τον λενινισμό, αν όχι για τον ίδιο τον 
μαρξισμό.  
Όμως, το κύριο μέλημά μου δεν είναι να ασχοληθώ κριτικά με τον σύγχρονο 
αναρχισμό,7 παρά μόνο παρεμπιπτόντως λόγω των λαθών του αναρχισμού 
στην Ισπανία. Τα αληθινά διδάγματα της Ισπανικής Επανάστασης της περιό-
δου 1936-1939 για το παρόν είναι τουλάχιστον δύο. Πρώτον, η συγκεκριμένη 
ανάληψη της διοίκησης μιας αρτισύστατης σύγχρονης βιομηχανικής περιοχής, 
της Καταλωνίας, από εργατικές εργοστασιακές κολεκτίβες, οι οποίες επεχείρη-
σαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και μέσα σε μία κατάσταση κατά την 
οποία δεχόντουσαν επίθεση από όλες τις μεριές, να προχωρήσουν από ένα αρ-
χικώς αυθόρμητο και τοπικό επίπεδο σε έναν περιφερειακό και πανεθνικό συ-
ντονισμό σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ανάληψη της διαχείρισης της γεωρ-
γίας από αγροτικές κολεκτίβες με παρόμοιες προσπάθειες συντονισμού πέραν 
της τοπικής κλίμακας. Δεύτερον, και στενά συνδεδεμένο με το πρώτο, είναι η 
πολιτική διάσταση του «στρατιωτικού ζητήματος», της υπεράσπισης και επέ-
κτασης της επανάστασης απέναντι στην εγχώρια και διεθνή αντεπανάσταση. Η 
επανάσταση χάθηκε τόσο εξαιτίας της βαθμιαίας καταστροφής των εργατικών 
και αγροτικών κολεκτίβων όσο και εξαιτίας της αντικατάστασης των ένοπλων 
πολιτοφυλακών και των αστεακών περιπόλων από τις παραδοσιακές δυνάμεις 
του στρατού και της αστυνομίας. Μερικοί αναρχικοί ηγέτες ενεπλάκησαν και 
στις δύο διαδικασίες και οι κατ’ εξοχήν «πραγματιστικοί» λόγοι αυτού του γε-
γονότος είναι ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η μελέτη μου. Επι-
πλέον, οι αριστεροί στρατιωτικοί θεωρητικοί, όπως ο «αναρχομαρξιστής» Α-

                                                             

7 Ας πάρουμε ως πρόσφατο και γενικώς πολύ καλό παράδειγμα το βιβλίο Black Flame. The 
Revolutionary Class Politics of Anarchism and Syndicalism, του Μίτσελ Σμίτ (Michael Schmitt) 
και του Λυσιέν βαν ντερ Βαλτ (Lucien van der Walt) (τόμος 1, 2009). Οι συγγραφείς αποτυγχά-
νουν εντελώς να ασχοληθούν εις βάθος με την Ισπανία και προτιμούν να «αποκεντρώσουν» τον 
αναρχισμό προκειμένου να ασχοληθούν με τα αναρχικά κινήματα σε άλλες χώρες, πρωτίστως 
στην Λατινική Αμερική. Ωστόσο, η Ισπανία είναι η μόνη χώρα στην οποία ο αναρχισμός πραγ-
ματοποίησε μια επανάσταση και ήρθε αντιμέτωπος με το ζήτημα της κρατικής εξουσίας για μια 
περίοδο πλέον των δυόμιση ετών.  Όπως ο αναγνώστης θα διαπιστώσει, το παρόν κείμενο κάθε 
άλλο παρά διάκειται δυσμενώς προς το ισπανικό αναρχικό κίνημα. Όμως, το να γράφει κανείς 
ένα βιβλίο 345 σελίδων, στο οποίο γίνεται μνεία για την Ισπανία μόλις σε λίγες σελίδες εδώ κι 
εκεί και στο οποίο η ενασχόληση με τα λάθη της αναφέρεται ως «ισπανική μοναδικότητα» συ-
νιστά, κατά την επιεικέστερη έκφραση, απώλεια του κυρίως θέματος, κάτι που θα ισοδυναμού-
σε με μια ιστορία των μαρξιστικών κινημάτων που θα ανήγαγε την Ρωσική Επανάσταση σε 
«ρωσική μοναδικότητα». Το έλλειμμα του βιβλίου του Σμιτ και του Βαν ντε Βαλτ υπογραμμίζε-
ται από μία από τις καλύτερες μελέτες, μεταξύ άλλων, της θεωρίας, της πράξης και της ιστορίας 
του αναρχισμού, που γράφτηκε από τον εξόριστο στο Μεξικό αναρχοσυνδικαλιστή αγωνιστή 
B. Cano Ruiz, Que es el anarquismo?, Πόλη του Μεξικού, 1985. «Είναι προφανές ότι σε καμία 
άλλη χώρα του κόσμου ο αναρχισμός δεν διέθετε τις ρίζες και την επιρροή που είχε στην Ισπα-
νία… Στην Ισπανία ο αναρχισμός ήταν ένα μαζικό κίνημα που προσλάμβανε ποικίλες εκδηλώ-
σεις, από ένα εργατικό κίνημα, το οποίο ενσαρκωνόταν στην CNT (Εθνική Συνομοσπονδία 
Εργασίας), η οποία έφθασε τα δύο εκατομμύρια μέλη…τα ορθολογιστικά σχολεία (του Φρανσί-
σκο Φερέρ)… τα ελευθεριακά ateneos, την Ελευθεριακή Νεολαία, τις Ελεύθερες Γυναίκες (Muje-
res Libres)… την FAI (Federación Anarquista Ibérica), η οποία εσυνδέετο στενά με την CNT…». 
(σ. 322) 
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μπραάμ Γκιγιέν8, έχουν καταδείξει ότι το πολιτικό ζήτημα ήταν κατά πολύ ση-
μαντικότερο από την δύναμη πυρός και έχουν παραθέσει αριθμητικά στοιχεία 
για τον καθορισμό της έκβασης των διαφόρων μαχών του Εμφυλίου Πολέμου.  
Τέλος, δεν γράφω για τον ισπανικό αναρχισμό για λόγους ιστορικής ηθοπλα-
σίας ή αρχαιοφιλίας, αλλά για να θέσω το ζήτημα, το οποίο είχε θέσει ήδη ο 
Αμπάδ ντε Σαντιγιάν9 10 και το οποίο γενικώς αγνοήθηκε από την σύγχρονη 
ριζοσπαστική Αριστερά και αφορά το ζήτημα του πώς προετοιμαζόμαστε σή-
μερα, προγραμματικά και πρακτικά, για την ανάληψη της διοίκησης μιας κοι-
νωνίας η οποία προέρχεται από μια σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία, όπου, 
σε αντίθεση με την Ισπανία του 1936, ύψιστη προτεραιότητα θα πρέπει είναι ο 
τερματισμός της λειτουργίας τομέων που είναι κοινωνικά ανωφελείς και επι-
βλαβείς.  
 
Ι. Θέσεις 
 
1. Η ιστορία των απαρχών και της εξέλιξης της Ισπανικής Επανάστασης της 
περιόδου 1936-39 και ειδικά της αναρχικής της πλειονότητας είναι τόσο σύνθε-
τη όσο η ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης, αν όχι μάλιστα και περισσότερο 
από αυτήν. Η πρώτη είναι κατά πολύ λιγότερο γνωστή παγκοσμίως από την 
δεύτερη, επειδή η Ρωσική Επανάσταση είχε μια κατά πολύ μεγαλύτερη διεθνή 
προβολή11 και επειδή η ήττα του αναρχισμού στην Ισπανία ολοκλήρωσε μια επί 
δεκαετίες διαδικασία επισκίασης αυτού του ρεύματος από τον σημαντικά πιο 
εκτεταμένο γενικό αντίκτυπο που άσκησε ο σοβιετικός και άλλοι «σοσιαλι-
σμοί». 
Η Ισπανία, ύστερα από την τελική απώλεια των τελευταίων αποικιών της από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1898, ήταν, ακόμη και το 1936, μια κατά βάση αγρο-
τική χώρα με θύλακες βιομηχανικής ανάπτυξης κυρίως στην Καταλωνία, τις 
βασκικές επαρχίες και τα ορυχεία στις Αστούριες. Παρ’ όλα αυτά, η Ισπανία 
γνώρισε την πρώτη της γενική απεργία το 1855 και η εργατική τάξη αποτελού-
σε ενεργό δύναμη κατά την διάρκεια της εφήμερης Πρώτης Δημοκρατίας12 

                                                             

8 El error de las ‘izquierdas’: Estrategia de la Guerra Revolucionaria (1980). O Guillén ως νέος 
πολέμησε σε μία από τις αναρχικές φάλαγγες στον Εμφύλιο Πόλεμο και στην συνέχεια πέρασε 
ένα μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ζωής του στην Λατινική Αμερική, όπου έγινε θεωρητικός του 
αντάρτικου πόλης.   
9 «Ακόμη και στις επαναστατικές γραμμές μας εργαστήκαμε πολύ πιο εντατικά και με μεγαλύ-
τερη τάση να προετοιμάσουμε την εξέγερση παρά να προετοιμάσουμε αυτό που θα οικοδομή-
σουμε στην συνέχεια», Diego Abad de Santillan, CNT, Porque perdimos la Guerra («Γιατί χάσα-
με τον πόλεμο»), 1940. 
10 Αμπάδ ντε Σαντιγιάν (Diego Abad de Santillián, 1897-1983): Ισπανός αναρχικός, συγγραφέας 
και οικονομολόγος και κοινωνικός αγωνιστής, ο οποίος έπαιξε προεξάρχοντα ρόλο στο ισπα-
νικό και αργεντίνικο αναρχικό κίνημα. (Σ.τ.Μ.)  

11 Το 1935 η Ισπανία αντιπροσώπευε μόνο το 1,4% των διεθνών εισαγωγών και το 1% των διε-
θνών εξαγωγών. 
12 Πρώτη Δημοκρατία: Περίοδος της ανακήρυξης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ι-
σπανία, η οποία διήρκεσε από τις 11 Φεβρουαρίου1873 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 1874 και α-
νετράπη από το πραξικόπημα του στρατηγού Μαρτίνεθ-Κάμπος. (Σ.τ.Μ.) 



(1873-74).13 Η Ισπανία, εν ολίγοις, είχε επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην Δυτι-
κή Ευρώπη αμεσότερα και ενωρίτερα απ’ ό,τι η Ρωσία. Στην Ισπανία υπήρχε 
σοσιαλιστικό κόμμα από το 1879, το οποίο διέθετε εργατική βάση στις Αστού-
ριες και στην Μαδρίτη, αλλά η χώρα εισήλθε στον 20ό αιώνα, και μάλιστα 
στην επαναστατική κρίση της δεκαετίας του 1930, με ένα κατά πολύ μεγαλύτε-
ρο αναρχικό και αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο χρονολογείται από 
το 1868, ειδικά στην Καταλωνία και την Ανδαλουσία.  
 
2.  Η κατανόηση αυτής της «ανωμαλίας» της ύπαρξης δηλαδή ενός μαζικού α-
ναρχικού κινήματος στην ισπανική βιομηχανία και γεωργία το 1936, όταν ο 
αναρχισμός είχε σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί από τον σοσιαλισμό και ύ-
στερα από τον κομμουνισμό14 στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης (ξε-
κινώντας από την κοντινή Γαλλία και Ιταλία)- αποτελεί βασικό, αν όχι το βα-
σικότερο, ζήτημα για την κατανόηση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της Ι-
σπανικής Επανάστασης.15 Ο Τζέραλντ Μπρέναν16 στο κλασσικό του έργο τονί-
ζει την ιστορική αποκέντρωση της Ισπανίας όπου πολλαπλές περιοχές βρίσκο-
νται σε σταθερή φυγόκεντρη αντίθεση με τον τεχνικό συγκεντρωτισμό της Μα-
δρίτης ως μείζων παράγοντα στον οποίον οφείλεται η συνεχής προσφυγή στον 
αντικρατικό αναρχισμό, πάνω απ’ όλα εκεί που απουσίαζαν ή ήταν λίγοι οι 
ευκατάστατοι μικροκτηματίες αγρότες. Ο σοσιαλισμός, υπό την μορφή του 
PSOE17, ήταν ένα κοινό εγχώριο αντίγραφο των κατά πολύ ωριμότερων βορει-
οευρωπαϊκών κομμάτων της Δεύτερης Διεθνούς18, τουτέστιν του γαλλικού και 
του γερμανικού. Αν το ιστορικό σχίσμα διεθνώς μεταξύ αναρχικού και μαρξι-
κού σοσιαλισμού, που έλαβε χώρα το 1872, προήλθε από την μαρξική εμμονή 
στην πολιτική δράση και στον συνδικαλισμό, η απουσία σταθερής αστικής δη-
μοκρατίας στην Ισπανία δεν παρείχε τις συνθήκες για να ριζώσει μια τέτοια 
ρεφορμιστική19 δραστηριότητα. Ο ισπανικός αναρχισμός κατά τις πρώτες δε-
καετίες της ύπαρξής του συμμετείχε σε δραστηριότητες που οργανώνονταν 
                                                             

13 Η Πρώτη Δημοκρατία είχε ήδη διαμορφώσει τον «τοπικιστικό» προσανατολισμό των αναρ-
χικών. Ο Bernecker γράφει: «Η τοπικιστική παράδοση στην Ανδαλουσία, της οποίας μέγιστη 
έκφραση αποτέλεσε η «καντονική» εξέγερση του 1873, απέτρεψε επίσης και κατά την περίοδο 
1936-1937 την διασύνδεση επιτροπών και οργάνων τοπικής εξουσίας που λειτουργούσαν χωρίς 
αμοιβαίο συντονισμό. Οι Ανδαλουσιανοί αναρχικοί αρνούνταν πεισματικά να μπουν σε ‘νομι-
μοποιημένα’ δημοτικά συμβούλια και να εγκαταλείψουν την ισχυρή θέση που κατείχαν στις 
αυθορμήτως δημιουργημένες επιτροπές». (σ. 384).  
14 Όπου ο συγγραφέας αναφέρεται στον «κομμουνισμό» εννοεί τον σταλινισμό. (Σ.τ.Μ.) 

15 Έχω κάνει ήδη μνεία αυτού του γεγονότος στο βιβλιαράκι μου Ubu Saved From Drowning, σ. 
93-124, http://bthp23.com/Portugal-Spain.pdf. Υπογραμμίζω επίσης τα κοινά στοιχεία μεταξύ 
Ρωσίας και Ισπανίας, τις μοναδικές χώρες στην Ευρώπη όπου οι εργάτες πήραν την εξουσία και 
την διατήρησαν για  μερικά χρόνια. 
16 Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth (το βιβλίο έχει εκδοθεί πολλές φορές από το 1943 έως 
το 1974). Αλλού, σε ένα αφήγημά του (Personal Record, 1920-1972, σ. 277, 1974), ο Μπρέναν 
λέει ότι ο αναρχισμός «είναι ίσως εφικτός μονάχα στην Ισπανία, επειδή οπουδήποτε αλλού 
στην Ευρώπη έχουν καταστραφεί οι σπόροι της κοινωνικής ζωής».  
17 Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ισπανίας (PSOE). 
18 Για την Δεύτερη Διεθνή βλ. Γλωσσάρι στο τέλος του περιοδικού. (Σ.τ.Μ.) 

19 Για τον ρεφορμισμό βλ. Γλωσσάρι στο τέλος του περιοδικού. (Σ.τ.Μ.) 

http://bthp23.com/Portugal-Spain.pdf
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στην παρανομία, όπως οι αναρίθμητες τοπικές αγροτικές εξεγέρσεις στην Αν-
δαλουσία, οι οποίες καταστέλλονταν επειδή έμεναν απομονωμένες, ή σε αιφνι-
διαστικές απεργίες κατά των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπου οι εργατικές 
οργανώσεις διέθεταν μικρή νόμιμη εμπειρία και ελάχιστα χρήματα στο απεργι-
ακό τους ταμείο, αν είχαν.  
 
3. Ταυτόχρονα, ο αναρχισμός και ο αναρχοσυνδικαλισμός στην Ισπανία εντυ-
πωσίαζαν αρκετά με τον πλούτο τους. Ο όρος «αναρχισμός» αναφέρεται στο 
μπακουνινικό20 τοπικό στασιαστικό πνεύμα των προηγουμένων δεκαετιών και 
κατόπιν στην απεγνωσμένη ατομική τρομοκρατία των αρχών και των μέσων 
της δεκαετίας του 1890, ενώ ο «αναρχοσυνδικαλισμός» αναφέρεται στην μετα-
γενέστερη εστίαση στην μαζική οργάνωση, αφότου αυτές οι προγενέστερες 
μορφές πάλης αποδείχθηκαν ατελέσφορες. Το κίνημα απέδιδε μεγάλη σημασία 
στην εκπαίδευση και διέθετε πάμπολλες εφημερίδες, είχε «ορθολογιστικά» σχο-
λεία21 και πολιτιστικά κέντρα (τα επονομαζόμενα ateneos), εξέδιδε πολυάριθμα 

βιβλία και φυλλάδια, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και μεταφράσεις έργων 
του Μπακούκιν, του Μαλατέστα, του Κροπότκιν και του Ρεκλύ22. Ο Μπρέναν 
αναφέρει αγρότες που περνούσαν από αγροτικές οδούς καβάλα στο γάιδαρο 
διαβάζοντας αναρχική φιλολογία και ο Ντίαθ ντελ Μοράλ23 στο κλασσικό του 
έργο περιγράφει αγράμματους χωρικούς να απομνημονεύουν τα αγαπημένα 
τους άρθρα για να τα εκφωνήσουν ενώπιον εκστατικών ακροατηρίων σε απο-
μακρυσμένα χωριά. Την διετία 1918-1920 η απλή έλευση της είδησης της Ρωσι-
κής Επανάστασης προκάλεσε εξεγέρσεις σε μερικά από αυτά τα μέρη στην Αν-
δαλουσία, στον νότο.  
 

                                                             

20 Μπακουνινικό: αντίληψη που εμφορείται από τις ιδέες του Ρώσου αναρχικού Μιχαήλ Μπα-
κούνιν. (Σ.τ.Μ.) 

21 Νεωτεριστικά σχολεία, τα οποία βασίζονταν στις θεωρίες του αναρχικού παιδαγωγού Φραν-
θίσκο Φερέρ. (Σ.τ.Μ.) 

22 Ελιζέ Ρεκλύ (Élisée Reclus, 1830-1905): Εξέχων Γάλλος γεωγράφος, συγγραφέας και αναρχι-
κός. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους γεωγράφους της εποχής του, διακρίθηκε για το έργο 
του «Νέα Παγκόσμια Γεωγραφία» (19 τόμοι) και το 1892 βραβεύθηκε με το χρυσό μετάλλιο 
από την Γεωγραφική Εταιρεία των Παρισίων. Το έργο του «Ο άνθρωπος και η γη» αποτελεί 
μια επιτομή των ιδεών του όσον αφορά την γεωγραφία, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία 
την πολιτική και την φιλοσοφία και την οικολογία. Υπήρξε επίσης ένας από τους σημαντικότε-
ρους αναρχικούς στοχαστές. Συμμετείχε στην Παρισινή Κομμούνα, φυλακίστηκε και εξορίσθη-
κε. Ήταν θεωρητικός του «αναρχικού κομμουνισμού» -από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν 
αυτόν τον όρο- και επεχείρησε να θέσει τον αναρχισμό σε επιστημονική βάση, συνδέοντας την 
επαναστατική αλλαγή με την γνώση και την επιστημονική πρόοδο στο πλαίσιο μιας ολιστικής 
αντίληψης για την σχέση ανθρώπου και φύσης. Για μια εκτενή παρουσίαση βλ. Νεττλάου Μαξ, 
Ελιζέ Ρεκλύ: Ένας αναρχικός και Λόγιος, μτφ. Γιάννης Καραπαπάς, Τροπή, Αγρίνιο, 2005 και 
μια σύντομη εισαγωγή, Ελιζέ Ρεκλύ: Ένας παραμελημένος πρωτοπόρος της αναρχίας, περιοδι-
κό «Ευτοπία», Τεύχος 21, Οκτώβριος 2012. (Σ.τ.Μ.) 

23 Historia de las agitaciónes campesinas andaluzas (1929), και διάφορες κατοπινές 
ανατυπώσεις.  



4. Η μελέτη της αναρχικής ιδεολογίας καταδεικνύει κοινά χαρακτηριστικά, τα 
οποία διατηρήθηκαν έως την επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο. Ο αναρχι-
σμός γίνεται αντιληπτός ως μια ορθολογιστική θεωρία, ως μια ακραία εκδοχή 
της ριζοσπαστικής σκέψης του Διαφωτισμού. Εν μέρει λόγω της ρήξης της με 
τον «αυταρχικό» μαρξισμό η αναρχική θεωρία δεν παρουσιάζει κάποια εμπλο-
κή με την εξέλιξη της φιλοσοφίας στην Γερμανία μετά την εποχή του Διαφωτι-
σμού, από τον Χέγκελ στον Μαρξ διαμέσου του Φόιερμπαχ.24 Ο μαρξισμός, κα-
θώς υποστήριζε την ανάγκη ύπαρξης μιας μεταβατικής «δικτατορίας του προ-
λεταριάτου», ήταν για τους αναρχικούς μια «κρατικιστική» κοσμοαντίληψη25 
και ήταν πράγματι συγκεντρωτικός. Ο αναρχισμός, αντιθέτως, ήταν κατά του 
συγκεντρωτισμού και υπέρ του φεντεραλισμού26. Ήταν επίσης καθ’ ολοκληρί-
αν αθεϊστικός, αλλά εστερείτο μιας κατανόησης της θρησκείας27, της «καρδιάς 
ενός άκαρδου κόσμου»28, όπως την βρίσκει κανείς στον Μαρξ. Δεν διέθετε κα-
μία αντίληψη περί ιστορικής εξέλιξης ή μια στρατηγική που να απορρέει από 

                                                             

24 Ειδάλλως, όταν ανεφέρετο ο Χέγκελ, εθεωρείτο ότι ο Μαρξ ως «διάδοχός» του ήταν κι αυτός 
θαυμαστής του κράτους. 
25 Ο Μαρξ και ο Ένγκελς λυπούνταν για το ότι η κρατικιστική παρέκκλιση της λασαλικής σο-
σιαλδημοκρατίας στην Γερμανία εθεωρείτο «μαρξιστική» από τους αναρχικούς, παρ’ όλο που 
είχαν ασκήσει κριτική στο πρώιμο SPD με τόση δριμύτητα όση και οι αναρχικοί τόσο στην 
«Κριτική του Προγράμματος της Γκότα» (1875) όσο και στην ιδιωτική τους αλληλογραφία. 
26 Για τον φεντεραλισμό βλ. Γλωσσάρι στο τέλος του περιοδικού. (Σ.τ.Μ.) 

27 «Η ανθρωπότητα έχει από μακρού χρόνου ένα όνειρο, το οποίο πρέπει πρώτα να είναι μέσα 
στην συνείδησή της για να μπορέσει να το έχει και στην πραγματικότητα».  
28 «Το θεμέλιο της άθρησκης κριτικής είναι: Ο άνθρωπος δημιουργεί τη θρησκεία, η θρησκεία 
δεν δημιουργεί τον άνθρωπο. Και μάλιστα, η θρησκεία είναι η αυτοσυνείδηση  και η αυτοπε-
ποίθηση του ανθρώπου ο οποίος είτε δεν έχει ακόμη κατακτήσει τον εαυτό του είτε τον έχει 
χάσει εκ νέου. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι ένα αφηρημένο ον που βρίσκεται έξω από τον κό-
σμο. Ο άνθρωπος είναι ο κόσμος του ανθρώπου, το κράτος, η κοινωνία. Αυτό το κράτος, αυτή 
η κοινωνία παράγουν τη θρησκεία, μια ανεστραμμένη κοσμική συνείδηση, διότι αποτελούν 
έναν ανεστραμμένο κόσμο. Η θρησκεία είναι η γενική θεωρία αυτού του κόσμου, η εγκυκλο-
παιδική επιτομή του, η εκλαϊκευμένη λογική του, το πνευματοκρατικό του point d’ honneur, ο 
ενθουσιασμός του, ο ηθικός καθαγιασμός του, το εορταστικό συμπλήρωμά του, ο γενικός λόγος 
της παρηγοριάς και της δικαιολόγησής του. Είναι η φαντασιακή πραγματοποίηση του ανθρώ-
πινου όντος επειδή το ανθρώπινο ον δεν διαθέτει καμία αληθινή πραγματικότητα. Ο αγώνας 
ενάντια στη θρησκεία είναι λοιπόν έμμεσα αγώνας ενάντια στον κόσμο εκείνου του οποίου το 
πνευματικό άρωμα είναι η θρησκεία. 
Η θρησκευτική αθλιότητα είναι ταυτόχρονα η έκφραση της πραγματικής αθλιότητας και η δι-
αμαρτυρία ενάντια στην πραγματική αθλιότητα. Η θρησκεία είναι ο στεναγμός του καταπιε-
σμένου δημιουργήματος, το θυμικό ενός άκαρδου κόσμου, όπως είναι το πνεύμα μη πνευματι-
κών καταστάσεων. Είναι το όπιο του λαού. 
Η άρση της θρησκείας ως της ψευδαισθησιακής ευτυχίας του λαού είναι η απαίτηση της πραγ-
ματικής ευτυχίας του. Η απαίτηση να εγκαταλειφθούν οι ψευδαισθήσεις μιας κατάστασης είναι 
η απαίτηση να εγκαταλειφθεί μια κατάσταση η οποία χρειάζεται τις ψευδαισθήσεις. Η κριτική 
της θρησκείας είναι λοιπόν εν σπέρματι η κριτική της κοιλάδας των δακρύων, το ιερό επιφαι-
νόμενο της οποίας [κριτικής] είναι η θρησκεία». Karl Marx, Κείμενα από τη δεκαετία του 1840: 
μια ανθολογία, «Για την κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου», σ. 147-148, μτφ. Θα-
νάσης Γκιούρας, εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα, 2014. Για το πλήρες έργο στα ελληνικά βλ. Karl Marx, 
Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου, μτφ. Μπάμπης Λυκούδης, 
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1978. (Σ.τ.Μ.) 
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αυτήν την εξέλιξη.29 Η δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινωνίας ισότητας είναι 
πάντοτε παρούσα, από την στιγμή που θα απομακρυνθούν ο γαιοκτήμονας, ο 
παπάς, ο αστυνομικός και ο συμβολαιογράφος, ανεξαρτήτως της «ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων», την οποία επικαλούνται οι μαρξιστές. Ως εκ 
τούτου ο αναρχισμός δεν δίνει μεγάλη σημασία στην πραγματοποίηση μιας συ-
γκεκριμένης ανάλυσης της συγκεκριμένης πραγματικότητας30 ή στην κριτική 
της πολιτικής οικονομίας όπως την ανέπτυξε ο Μαρξ στα Grundrisse31 και στο 

«Κεφάλαιο». Όπως το αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκυ Ντεμπόρ, «ο αναρχι-
σμός έχει ένα ιδεώδες για να πραγματοποιήσει».32 Ο Μαρξ, αντιθέτως, λέει στο 
                                                             

29 Η αντίληψη του Μαρξ για την κοινωνική αλλαγή στηρίζεται στην ανάλυση των κοινωνικών 
όρων (αντικειμενικών και υποκειμενικών), οι οποίοι αποτελούν προϊόν της ιστορικής εξέλιξης. 
Ως εκ τούτου, η ανθρώπινη ελευθερία δεν μπορεί να τεθεί απλώς ως αίτημα της βούλησης, αλλά 
ως συγκεκριμένη δυνατότητα που απορρέει από τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, βάση των 
οποίων αποτελεί ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία παράγει την υλική της 
ύπαρξη, δηλαδή εξασφαλίζει την δυνατότητα να ζήσει. (Σ.τ.Μ.) 

30 Όπως αναφέρει μια αναλυτική μελέτη για την αναρχική κοσμοθεώρηση: «οι αναλύσεις του 
κοινωνικού ζητήματος που μελετάμε εδώ είναι φτωχές. Πουθενά δεν είναι τόσο καταφανής η 
έλξη του αναρχισμού από τη γενική και ηθικολόγο συλλογιστική.  Εδώ ξεκινάει κανείς από 
μεταφυσικές αρχές, όπως η φυσική αρμονία και η δικαιοσύνη –που τόσο ευνοϊκά διακείμενος 
ήταν ο Προυντόν και που τόσο κατηγορηματικά κριτίκαρε ο Μαρξ στην «Αθλιότητα της φιλο-
σοφίας»- ή από κοινωνικές τάξεις και υπεριστορικές οντότητες, ενώ πουθενά δεν βρίσκει κανείς 
συγκεκριμένες μελέτες της κατάστασης στην Ισπανία, στην ποικιλία και την εξέλιξή της» (Jose 
Alvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), σ. 190 (1974) (Ο συγ-
γραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι σημερινοί «μαρξιστές» δεν είναι καλύτεροι). 
31 Grundrisse (Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, «Βασικές γραμμές της κριτικής 
της πολιτικής οικονομίας»). Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μαρξ, το οποίο είναι γραμ-
μένο υπό την μορφή εκτενών σημειώσεων, οι οποίες καλύπτουν ένα μακροσκελές και ανολο-
κλήρωτο χειρόγραφο, το οποίο γράφτηκε την περίοδο 1858-58 και εκδόθηκε μόλις το 1939. Το 
έργο έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση της σκέψης και της μεθοδολογίας του Μαρξ σε 
θεμελιώδη ζητήματα κριτικής της πολιτικής οικονομίας (αξία, εργασία, παραγωγή, ανταλλαγή, 
διανομή) και κοινωνικής θεωρίας (προκαπιταλιστικές μορφές κοινωνικές οργάνωσης, προϋπο-
θέσεις της κομμουνιστικής επανάστασης). Ελληνική έκδοση Καρλ Μαρξ, Βασικές γραμμές της 
κριτικής της πολιτικής οικονομίας (τρεις τόμοι), μτφ. Διονύσης Διβάρης, εκδόσεις Στοχαστής, 
Αθήνα, 1989. (Σ.τ.Μ.) 

32 «Το γεγονός ότι θεωρεί το σκοπό της προλεταριακής επανάστασης σαν άμεσα παρόντα, συ-
νιστά ταυτόχρονα το μεγαλείο και την αδυναμία του πραγματικού αναρχικού αγώνα (γιατί 
στις ατομικιστικές του παραλλαγές, οι βλέψεις του αναρχισμού παραμένουν γελοίες). Απ’ την 
ιστορική σκέψη των σύγχρονων ταξικών αγώνων, ο κολλεκτιβιστικός αναρχισμός κρατάει μό-
νο το συμπέρασμα, και η απόλυτη ανάγκη του αυτού του συμπεράσματος, εκφράζεται επίσης 
μέσα στη συνειδητή του περιφρόνηση της μεθόδου. Έτσι η κριτική του του πολιτικού αγώνα 
παρέμεινε αφηρημένη, ενώ η εκλογή του του οικονομικού αγώνα επιβεβαιώνεται μόνο σε συ-
νάρτηση με την ψευδαίσθηση μιας οριστικής λύσης που θα βρεθεί μονομιάς σ’ αυτό το πεδίο, τη 
μέρα της γενικής απεργίας ή της εξέγερσης. Οι αναρχικοί έχουν να πραγματώσουν ένα ιδεώδες. 
Ο αναρχισμός είναι η άρνηση του Κράτους και των τάξεων, δηλαδή, των ίδιων των κοινωνικών 
συνθηκών της διαχωρισμένης ιδεολογίας, που παραμένει ακόμα ιδεολογική. Η ιδεολογία της 
απόλυτης ελευθερίας εξισώνει τα πάντα και αποκλείει κάθε ιδέα περί ιστορικού κακού. Αυτή η 
άποψη της συγχώνευσης όλων των επιμέρους απαιτήσεων, έκανε τον αναρχισμό άξιο να εκ-
προσωπεί την άρνηση των υφιστάμενων για το σύνολο της ζωής συνθηκών κι όχι την άρνηση 
που περιορίζεται σε μια επιμέρους κριτική εξειδίκευση. Όμως αυτή η συγχώνευση, θεωρημένη 
απόλυτα, σύμφωνα με την ατομική ιδιοτροπία, πριν απ’ την ουσιαστική πραγμάτωσή της, κα-
ταδίκασε επίσης τον αναρχισμό σε μια έλλειψη συνοχής που τόσο εύκολα διαπιστώνεται. Ο 
αναρχισμός δεν μπορεί παρά να επαναλαμβάνει και να ρισκάρει εκ νέου σε κάθε αγώνα το ίδιο 



«Μανιφέστο»33 ότι ο κομμουνισμός «δεν είναι ένα ιδανικό που ξεπήδησε από 
το κεφάλι κάποιου παγκόσμιου αναμορφωτή» και εντοπίζει την εμμένεια34 της 
νέας κοινωνίας στο «πραγματικό κίνημα που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια 
μας»35. Λέξεις όπως η «ιδέα»36, το «ιδεώδες μας» ή η «δικαιοσύνη» είχαν διαπο-
τίσει την αναρχική ιδεολογία καθ’ όλο το διάστημα του Εμφυλίου Πολέμου. 
Αυτό απηχεί τις θεωρίες του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα περί Ανθρώπου, 
αποκομμένου από κάθε ιστορική εξέλιξη ή ιδιαιτερότητα. Ο Ντίαθ ντελ Μοράλ 
αναφέρει ότι οι ανδαλουσιανοί αγρότες ρωτούσαν τον τοπικό γαιοκτήμονα 
πότε θα ξημερώσει η ημέρα της ισότητας για όλους. Ο αναρχισμός στην Ισπα-
νία ασπάζετο σε μεγάλο βαθμό την ιδεολογία της «ιδιαίτερης πατρίδας» (patria 
chica), την απόδοση υπερβολικής σημασίας στο τοπικό στοιχείο, η οποία δια-

πότιζε –και ακόμη διαποτίζει- μέγα μέρος του ισπανικού τρόπου ζωής.37 Ήταν 
εύκολο το βήμα από την απόρριψη του συγκεντρωτισμού της Μαδρίτης στην 
απόρριψη του συγκεντρωτισμού του Μαρξ. Οι αναρχικοί κληρονόμησαν τον 
φεντεραλισμό του Πι υ Μαργάι38, ο οποίος διετέλεσε επί μικρό χρονικό διά-

                                                                                                                                                                               

απλοϊκό γενικό συμπέρασμα, γιατί αυτό το αναρχικό συμπέρασμα ήταν, ανέκαθεν, ταυτισμένο 
με τη συνολική κατάληξη του κινήματος». Γκυ Ντεμπόρ, Η κοινωνία του θεάματος, σ. 72-73, 
μτφ. Πάνος Τσαγανέας-Νίκος Β. Αλεξίου, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα 1986.  
33 «Μανιφέστο»: Εννοεί το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο». Βλ. νέα ελληνική μετάφραση, Karl 
Marx-Friedrich Engels, «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» (1848) στο Karl Marx, 
Κείμενα από τη δεκαετία του 1840: μια ανθολογία, «μτφ. Θανάσης Γκιούρας, εκδόσεις ΚΨΜ, 
Αθήνα, 2014. 

34 Εμμενής: ενυπάρχων, έμφυτος. Ο κομμουνισμός, σύμφωνα με την θεωρία του Μαρξ, αναδει-
κνύεται και εκτυλίσσεται ως δυνατότητα μέσα στις ίδιες τις συνθήκες ύπαρξης μιας κοινωνίας 
και δεν αποτελεί αίτημα που μπορεί να τεθεί εκτός ιστορίας και κοινωνίας ως αφηρημένο αίτη-
μα του λόγου ή της ηθικής. (Σ.τ.Μ.) 

35 «Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που πρέπει να εγκαθιδρυθεί, 
ένα ιδεώδες που σ’ αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμου-
νισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Οι όροι αυτής 
της κίνησης προκύπτουν από τις προϋποθέσεις που τώρα υπάρχουν. Επιπλέον, η μάζα των ερ-
γατών που είναι μόνον εργάτες –μαζική εργατική δύναμη αποκομμένη από το κεφάλαιο ή από 
κάθε είδος ικανοποίησης έστω και περιορισμένης– προϋποθέτει την παγκόσμια αγορά όπως 
επίσης την προϋποθέτει και η απώλεια, η όχι πρόσκαιρη, αυτής της εργασίας, σα σίγουρης πη-
γής ζωής, απώλεια που προκύπτει από το συναγωνισμό. Το προλεταριάτο μπορεί έτσι να υ-
πάρξει μονάχα παγκόσμια – ιστορικά,  όπως κι ο κομμουνισμός, η δραστηριότητα του προλε-
ταριάτου, μπορεί να έχει μονάχα μια «παγκόσμια-ιστορική» ύπαρξη. Πρόκειται για μια πα-
γκόσμια-ιστορική ύπαρξη ατόμων, δηλαδή ύπαρξη ατόμων που συνδέεται άμεσα με την πα-
γκόσμια ιστορία». Καρλ Μαρξ-Φρ. Έγκελς, Η Γερμανική Ιδεολογία, σ. 81-82, τόμος πρώτος, 
μτφ. Κώστας Φιλίνης, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1994.  
36 Anselmo Lorenzo, ο μεγάλος γέροντας της ισπανικού αναρχισμού του 19ου αιώνα, στα απο-
μνημονεύματά του με τίτλο El Proletariado Militante (ανατύπωση, 1974, σ. 97) γράφει για την 
«απέραντη ευτυχία, τις μεγάλες προσδοκίες και την οιονεί μυστικιστική λατρεία της ιδέας που 
μας εμψύχωνε».  
37 Όπως αναφέρει ο Μπρέναν (Personal Memoir, σ. 303): «Η συνήθης κατάσταση είχε ως εξής: 
κάθε χωριό μισούσε το γειτονικό του χωριό, αλλά έτρεφε φιλικά αισθήματα για το παραδι-
πλανό χωριό».  
38 Πι υ Μαργάι (Francesc Pi i Margall, 1824-1901): Φιλελεύθερος Καταλανός πολιτικός. Διετέ-
λεσε πρόεδρος της βραχύβιας Πρώτης Ισπανικής Δημοκρατίας το 1873. Κατά την διάρκεια της 
εξορίας του στο Παρίσι μετέφρασε διάφορα έργα του Προυντόν και υποστήριξε. Στο πλαίσιο 
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στημα επικεφαλής του κράτους κατά την Πρώτη Δημοκρατία και ήταν μαθητής 
του Προυντόν.  
Πολλοί αναρχικοί περιφρονούσαν τις σοσιαλιστικές απεργίες για την απλή 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης39, το «σχολείο αγώνα» της εργατικής 
τάξης κατά την άποψη του Μαρξ. Το όραμά τους για την νέα κοινωνία ήταν 
αυστηρών ηθών. Στα αναρχικά κοινωνικά κέντρα απαγορεύονταν ο καπνός, το 
αλκοόλ και η χαρτοπαιξία. Όπου μπορούσαν οι αναρχικοί έκλειναν τα μπορ-
ντέλα και κήρυτταν τον ελεύθερο έρωτα και την ελεύθερη ένωση εκτός γάμου. 
Σε μερικές περιπτώσεις έκλειναν τα καφενεία ως κέντρα ελαφρότητας και ο-
κνηρίας. Οι αναρχικές «Ελεύθερες Μητέρες»40 (Mujeres Libres), που ιδρύθηκαν 
το 1934, αγωνίζονταν για πλήρη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αλλά επέκρι-
ναν τον «φεμινισμό» ως ιδεολογία των μεσοαστών γυναικών. Ο Μπρέναν, που 
έζησε επί χρόνια στην αγροτική Ανδαλουσία και γνώρισε πολλούς αναρχικούς, 
μπορεί να υπερέβαλε όταν τους χαρακτήριζε «σύγχρονους λουθηρανούς» που 
αντιδρούν στην πολυτέλεια του ισπανικού καθολικισμού, αλλά είχε αντιληφθεί 
την από μέρους τους απερίφραστη απόρριψη της κατάπτωσης της αισθησιακής 
κουλτούρας που τους περιέβαλε. Είχαν μια αφελή πίστη στην επιστήμη και την 
τεχνολογία, την οποία πολλοί άνθρωποι σήμερα θα θεωρούσαν υπερβολική. 
Ορισμένοι από αυτούς ήταν γυμνιστές, χορτοφάγοι ή ωμοφάγοι και μελετού-
σαν εσπεράντο ως την παγκόσμια γλώσσα του μέλλοντος.  
 
5. Αναμφιβόλως, πολλές από τις διχογνωμίες που είχαν διασπάσει το μαρξιστι-
κό κίνημα, όπως η διάσταση μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης, εμφανί-
στηκαν με διαφορετική αμφίεση μέσα στο αναρχικό κίνημα. Ύστερα από μια 
περίοδο κάμψης κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1880, ο αναρχισμός ανα-
βίωσε και το 1888 πραγματοποιήθηκε σχίσμα μεταξύ του «εργατιστικού» και 
του «εξεγερσιακού» ρεύματος. Μακρά διαίρεση υπήρχε μεταξύ του «κολεκτιβι-
στικού αναρχισμού», που είχε επηρεαστεί από τον Μπακούνιν, και του «αναρ-
χικού κομμουνισμού», που είχε εμπνευστεί από τον Κροπότκιν.41 Μια νέα άνο-
δος των μαζικών αγώνων κατά την «Τραγική Εβδομάδα»42 του 1909 στην Βαρ-
                                                                                                                                                                               

των θετικιστικών του αντιλήψεων για την ιστορία και την κοινωνία υπήρξε ένθερμος υποστη-
ρικτικής του φεντεραλισμού. (Σ.τ.Μ.) 

39 Στο Τέταρτο Συνέδριο της Πρώτης Διεθνούς (Σεπτέμβριος 1869) οι ελευθεριακοί κολεκτιβι-
στές είχαν αντιταχθεί στις απεργίες (βλ. Jean Maitron, Le movement anarchiste en France, τόμος 
Ι, σ. 50, 1975). Ο Μπρέναν γράφει παρακάτω (Personal Memoir, σ. 277): «Οι αναρχικοί είναι οι 
μόνοι επαναστάτες που δεν υπόσχονται άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Προσφέρουν ένα ηθικό 
κέρδος: τον αυτοσεβασμό και την ελευθερία».   
40 Ελεύθερες Μητέρες (Mujeres Libres): Γυναικεία ισπανική αναρχική οργάνωση. Σκοπός της 
ήταν η διεξαγωγή «διμέτωπου αγώνα» για την γυναικεία απελευθέρωση και την κοινωνική 
επανάσταση και απευθυνόταν στις γυναίκες της εργατικής τάξης. Η οργάνωση έφθασε τα 
30.000 μέλη. (Σ.τ.Μ.) 

41 Για αυτές τις διαιρέσεις βλ. Murray Bookchin, The Spanish Anarchists: The Heroic Years, 
1868-1936, σ. 29-31 κ.α.  
42 Τραγική Εβδομάδα (καταλανικά Setmana Tràgica). Γενική ονομασία των γεγονότων που 
έλαβαν χώρα από τις 25 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 1909 στην Βαρκελώνη και περιλαμβά-
νουν σειρά αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ του ισπανικού στρατού και των εξεγερμένων ερ-



κελώνη οδήγησε στην ίδρυση της αναρχοσυνδικαλιστικής CNT (Εθνική Συνο-
μοσπονδία Εργασίας) το 1910, η οποία επικέντρωσε την προσοχή της, όπως τα 
περισσότερα συνδικαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη της εποχής (Ιταλία, Γαλ-
λία, Βρετανία, οι IWW43 στην Αμερική), στην στρατηγική της γενικής απεργίας 
ως την απαρχή για την δημιουργία μιας νέας κοινωνίας.44 Η επιρροή της CNT 
κορυφώθηκε αρχικά (πριν από το 1936) το 1919 με το κύμα των γενικών απερ-
γιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δημιούργησε το ενιαίο συνδικά-
το (sindicato único) για να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό μεταξύ ειδικευμέ-

νων και ανειδίκευτων εργατών, όπως έκαναν πάνω-κάτω και οι IWW. 
Η ήττα της γενικής απεργίας (La Canadiense) στις αρχές του 1919 εγκαινίασε 

μια περίοδο ύφεσης και στα χρόνια της πτώσης του κινήματος που ακολούθη-
σαν κυριάρχησε ο «γκανγκστερισμός» (pistolerismo) με την πραγματοποίηση 

εκατοντάδων δολοφονιών αντεκδίκησης μεταξύ εργοδοτών και εξεχόντων 
συνδικαλιστών αγωνιστών, περίοδος η οποία τερματίστηκε με την δικτατορία 
του Πρίμο ντε Ριβέρα45 (1923-1930), κατά την διάρκεια της οποίας η CNT μπή-
κε στην παρανομία και πολλά μέλη της εξορίστηκαν. Ως απάντηση σε αυτήν 
την δύσκολη κατάσταση καθώς επίσης και στην προσπάθεια να διατηρηθεί υπό 
έλεγχο η ρεφορμιστική πτέρυγα του κινήματος ιδρύθηκε η FAI (Ιβηρική Αναρ-
χική Ομοσπονδία) το 1927 από ριζοσπαστικά στοιχεία, τα οποία μερικές φορές 
αποκαλούνταν «αναρχομπολσεβίκοι». Από το 1917 έως την διετία 1921-22 οι 
Ρώσοι μπολσεβίκοι, από την μεριά τους, προσπάθησαν να αναπτύξουν σχέσεις 
με αναρχοσυνδικαλιστές στην Δυτική Ευρώπη, αλλά οι εμπειρίες που είχαν 
αποκομίσει οι τελευταίοι από την Σοβιετική Ένωση, την καταστολή της Κρο-
στάνδης και διαφόρων Ρώσων ελευθεριακών46, οι οποίες επιβεβαίωναν εκ νέου 
τις υποψίες τους περί μαρξιστικού «κρατισμού» και συγκεντρωτισμού, τους 
απομάκρυναν οριστικά από τους πρώτους.  
Οι «απολίτικες» και οι «αντιπολιτικές» διακηρύξεις των αναρχικών επίσης δι-
αψεύστηκαν από την εκλογική συμμετοχή της αναρχικής εργατικής βάσης, όταν 
                                                                                                                                                                               

γατών της πόλης με αφορμή την απόφαση του πρωθυπουργού Μάουρα να στείλει εφεδρείες 
στο Μαρόκο προκειμένου να εντείνει την στρατιωτική αποικιοκρατική δράση της Ισπανίας. 
(Σ.τ.Μ.) 

43 IWW (Industrial Workers of the World, Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου, γνωστοί και ως 
«γουόμπλις»). Διεθνιστική και επαναστατική εργατική συνδικαλιστική οργάνωση στις ΗΠΑ, η 
οποία ιδρύθηκε το 1905. Σκοπός της ήταν η συνένωση ολόκληρης της εργατικής τάξης -
ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικότητας, επαγγέλματος και ειδικότητας- σε ένα και μοναδικό συν-
δικάτο όχι μόνο για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά κυρίως για την ενοποίηση της 
εργατικής τάξης ως κοινωνική δύναμη ανατροπής του καπιταλισμού και κατάργησης της μι-
σθωτής εργασίας. Η οργάνωση εντάσσεται στο ρεύμα του αναρχοσυνδικαλισμού. (Σ.τ.Μ.) 

44 Βλ. την κριτική της Ρόζας Λούξεμπουργκ στην αναρχοσυνδικαλιστική στρατηγική της γενι-
κής απεργίας στην αρχή της μπροσούρας της «Η Γενική Απεργία». Από το 1904 έως το 1911 
υπήρξε ένα μεταφραστικό κύμα των έργων των εκπροσώπων του επαναστατικού συνδικαλι-
σμού όπως ο Πουζέ και ο Γκριφιούλ.  
45 Μιγκέλ Πρίμο ντε Ριβέρα (Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 1870-1930): Ισπανός συ-
ντηρητικός αριστοκράτης, αξιωματικός του στρατού και δικτάτορας της Ισπανίας από το 1923 
έως το 1930. (Σ.τ.Μ.) 

46 Ο «ελευθεριακός» (libertaire) είναι όρος ταυτόσημος με το «αναρχικός». (Σ.τ.Μ.) 
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η CNT-FAI ήρε την τακτική της εκλογικής αποχής στις εκλογές του 1931 δίδο-
ντας την δυνατότητα στις δημοκρατικές δυνάμεις να κερδίσουν. Απογοητευμέ-
νοι από την αντεργατική και αντιαγροτική πολιτική της Δημοκρατίας, οι α-
ναρχικοί απείχαν από τις εκλογές του 1933, ύστερα από τις οποίες ακολούθησε 
η δεξιά κυβέρνηση της «μαύρης διετίας» (bienio negro). Εξαιτίας αυτού η CNT-

FAI ήρε ξανά την τακτική της εκλογικής αποχής στις εκλογές του Φεβρουαρίου 
του 1936 –ακόμη και ο Ντουρούτι τάχθηκε υπέρ της υπερψήφισης του Λαϊκού 
Μετώπου- και οι αναρχικοί έδωσαν την δυνατότητα στα κόμματα της Αριστε-
ράς να νικήσουν, παρ’ όλο που ισχυρίστηκαν ότι ψήφισαν μονάχα με την ελπί-
δα της απελευθέρωσης των 9.000 περίπου πολιτικών κρατουμένων.47 Μετά την 
νίκη της Αριστεράς οι φυλακισμένοι απελευθερώθηκαν από μαζικές εισβολές 
λαού μέσα στις φυλακές, τις οποίες οι δημοκρατικές αρχές δεν τόλμησαν να ε-
μποδίσουν.  
 
6. Η σκηνή είχε στηθεί για την κρίση της Δεύτερης Δημοκρατίας (1931-1939), η 
οποία κορυφώθηκε με την επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο μετά το 1936. 
Η Ισπανία δεν είχε λάβει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ζήτημα της 
συμμετοχής στον πόλεμο είχε διχάσει τα μεγάλα σοσιαλιστικά κόμματα της 
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας προκαλώντας την ίδρυση, μετά το 1917, 
μαζικών Κομμουνιστικών Κομμάτων. Η στάση έναντι του πολέμου αποτελούσε 
επίσης μια σοβαρή δοκιμασία για το αναρχικό και αναρχοσυνδικαλιστικό κί-
νημα, όπου σημαντικές οργανώσεις και εξέχουσες προσωπικότητες (ο Ερβέ48 
στην Γαλλία, ο Κροπότκιν στην Ρωσία) συντάχθηκαν με τον εκάστοτε εθνικι-
σμό ανάλογα με την χώρα τους. Απεναντίας, το Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα (PCE)49, μην έχοντας κάποια «σοσιαλπατριωτική»50 πλειοψηφία να καταγ-
γείλει, ήταν μια θνησιγενής σέκτα αποτελούμενη από μερικές χιλιάδες μέλη που 
είχαν αποχωρήσει από την νεολαία του PSOE, στην συνέχεια αναγκάστηκαν 
να μπουν στην παρανομία κατά την περίοδο της δικτατορίας του Πρίμο ντε 
Ριβέρα και με την επιστροφή τους στην νομιμότητα, από το 1931 έως το 1934, 
εφήρμοσαν την άγονη «σοσιαλφασιστική»51 πολιτική της Τρίτης Περιόδου52 

                                                             

47 Κατά ειρωνικό τρόπο οι κατ’ εκτίμηση 1.300.000 ψήφοι της CNT φαίνεται ότι κατευθύνθη-
καν κυρίως προς το, ασήμαντο τότε, Κομμουνιστικό Κόμμα, βοηθώντας το έτσι να αυξήσει τους 
αντιπροσώπους του από έναν σε 14 στο κοινοβούλιο (Κόρτες). 
48 Γκυστάβ Ερβέ (Gustave Hervé, 1871-1944). Γάλλος πολιτικός, φλογερός αντιμιλιταριστής σο-
σιαλιστής και ειρηνιστής. Το 1912 μετεστράφη σε φανατικό εθνικιστή, ύστερα από διετή φυλά-
κιση λόγω της αντιμιλιταριστικής του δραστηριότητας. (Σ.τ.Μ.) 

49 PCE: Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας. Το κομμουνιστικό κόμμα στην Καταλωνία ήταν το 
PSUC (Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Καταλωνίας).  
50 «Σοσιαλπατριώτες» ονομάστηκαν από τους διεθνιστές η πλειοψηφία των σοσιαλιστών της 
Δεύτερης Διεθνούς, που υποστήριξαν την χώρα τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. (Σ.τ.Μ.) 

51 Για τον «σοσιαλφασισμό» βλ. Γλωσσάρι στο τέλος του περιοδικού. (Σ.τ.Μ.) 

52 Τρίτη Περίοδος: Πολιτική αποτίμηση που καθιερώθηκε από το Έκτο Συνέδριο της Τρίτης 
Διεθνούς, το καλοκαίρι του 1928, σύμφωνα με την οποία ο καπιταλισμός έχει μπει στην περίο-
δο της οριστικής του παρακμής, η οποία χαρακτηρίζεται από την οικονομική κατάρρευση της 



εναντίον του PSOE και των αναρχικών, κι έτσι το 1936 το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ισπανίας δεν ήταν μεγαλύτερο ή πιο ριζωμένο στην εργατική τάξη από 
ότι ήταν κατά την ίδρυσή του.53 Η CNT, παρά την διαγραφή τριάντα μετριο-
παθών (treintistas) συνδικαλιστών ηγετών υπερτερούσε του PSOE, και ασφα-

λώς κατά πολύ του PCE, τόσο ως προς τον αριθμό των μελών αλλά και όσον 
αφορά το ρίζωμα στην καταλανική εργατική τάξη και στην ανδαλουσιανή α-
γροτιά.  
 
7. Το πραξικόπημα του στρατηγού Φράνκο τον Ιούλιο του 1936 επεδίωκε να 
θέσει τέλος στο κοινωνικό χάος της Δεύτερης Δημοκρατίας, το οποίο εκδηλώ-
θηκε υπό την μορφή απεργιών, καταλήψεων γης από αγρότες, οδομαχιών μετα-
ξύ αριστερών και δεξιών και κοινοβουλευτικής ανικανότητας. Ας θυμηθεί κα-
νείς το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο των δεξιών στρατιωτικών κυβερνήσεων σε 
ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, το πρώτο φασιστικό κράτος, που ιδρύθηκε 
από τον Μουσολίνι το 1922, την κατάληψη της εξουσίας στην Γερμανία από 
τον Χίτλερ το 1933 και τον βομβαρδισμό των εργατικών συνοικιών της Βιέννης 
από τον Αυστριακό δικτάτορα Ντόλφους το 1934. Ειδικά τα δύο τελευταία 
γεγονότα ενεθάρρυναν την ισπανική Δεξιά και Άκρα Δεξιά, ενώ στον χώρο της 
Αριστεράς ενίσχυσαν την αποφασιστικότητα του PSOE, του PCE και της CNT-
FAI. Κατά την διετία 1934-35 η «αντιφασιστική» στροφή της σταλινικής Τρίτης 
Διεθνούς54, με την σύναψη συμμαχιών με σοσιαλδημοκράτες (τους οποίους μό-
λις χθες αποκαλούσε «σοσιαλφασίστες») και με «προοδευτικά αστικά στοιχεί-
α», οδήγησε στην εκλογική νίκη του Λαϊκού Μετώπου στην Ισπανία τον Φε-
βρουάριο του 1936 και τον Μάιο του ιδίου έτους στην Γαλλία, η οποία στην 
τελευταία συνοδεύθηκε από μαζικές καταλήψεις εργοστασίων κατά το δίμηνο 
Μαΐου-Ιουνίου.  
 
8. Το πραξικόπημα του Φράνκο ηττήθηκε από αυθόρμητες οδομαχίες που διήρ-
κεσαν 3 με 4 ημέρες, πάνω απ’ όλα στην Βαρκελώνη καθώς και στην Μαδρίτη, 

                                                                                                                                                                               

ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης, θέτοντας την σοσιαλιστική επανάσταση στην ημερή-
σια διάταξη στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. (Σ.τ.Μ.) 

53 Το PCE είχε 400 μέλη όταν επέστρεψε στην νομιμότητα το 1931, 5.000 τον Μάιο του 1935 και 
50.000 τον Ιούνιο του 1936. Στο ίδιο διάστημα οι αναρχικοί αύξησαν τις δυνάμεις τους από 
μισό σε ένα εκατομμύριο. Βλ. Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, 
1987.  
54 Η πρόκειται για την στροφή της  πολιτικής της Τρίτης Διεθνούς μετά την υιοθέτηση της 
γραμμής της Τρίτης Περιόδου και της θεωρίας του «σοσιαλφασισμού» (βλ. παραπάνω), σύμφω-
να με την οποία οι κομμουνιστές πρέπει να συμμαχήσουν με τους σοσιαλδημοκράτες και τα 
φιλελεύθερα αστικά κόμματα εναντίον του φασισμού και του πολέμου, τα οποία προηγουμέ-
νως, κατά την διάρκεια της ανόδου του φασισμού, αποκαλούσαν συλλήβδην σοσιαλφασιστικά, 
συγκροτώντας από κοινού ένα «λαϊκό μέτωπο» για την υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής α-
στικής δημοκρατίας. Η πολιτική αυτή εγκαινιάστηκε στην Γαλλία στα μέσα της δεκαετίας του 
1930, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την θριαμβευτική νίκη του «Λαϊκού Μετώπου», την ανάσχε-
ση του κινήματος καταλήψεως των εργοστασίων και την αφομοίωση της εργατικής τάξης, ενώ 
είχε τραγικές συνέπειες στην Ισπανία. (Σ.τ.Μ.) 
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και από διάφορες μορφές λαϊκής αντίστασης στο 60% περίπου της ισπανικής 
επικράτειας. Στην Βαρκελώνη η CNT και η FAI, στηριζόμενες στην ένοπλη ερ-
γατική τάξη, ήταν οι απόλυτοι κύριοι της κατάστασης. Παντού όπου το πραξι-
κόπημα επικράτησε, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να συναντήσει αντίσταση, 
όπως συνέβη σε προπύργια της Αριστεράς σαν την Σαραγόσα –την πιο αναρχι-
κή πόλη της Ισπανίας- και την Σεβίλλη (χωρίς να γίνει λόγος και για μεγάλα 
τμήματα της αναρχικής ανδαλουσιανής επαρχίας) ακολούθησαν αμέσως μαζι-
κές εκτελέσεις (20.000 στην Σεβίλλη).55 
 
9. Εδώ φθάνουμε στην καρδιά αυτού του κειμένου. Οι Ισπανοί αναρχικοί είχαν 
κάνει την επανάσταση πέρα από κάθε προσδοκία τους και δεν ήξεραν τι να 
κάνουν μ’ αυτήν. Την νύχτα της νίκης στην Βαρκελώνη κορυφαίοι ηγέτες της 
CNT-FAI, συμπεριλαμβανομένων του Γκαρθία Ολιβέρ56 και του Μπουαναβε-
ντούρα Ντουρούτι, κάλεσαν τον Λουίς Κομπάνυς57, έναν Καταλανό εθνικιστι-
κή και πρόεδρο της Χενεραλιτάτ, της καταλανικής περιφερειακής κυβέρνησης. 
Ο στρατός είχε διαλυθεί ή είχε αυτομολήσει στις γραμμές του Φράνκο, ενώ η 
αστυνομία είχε επίσης κατά μέγα μέρος διαλυθεί και είχε αντικατασταθεί από 
ένοπλες αναρχικές περιπόλους και το αστικό κράτος στην Καταλωνία εκείνη 
την στιγμή περιορίζετο σε μερικά κτήρια. Ο Κομπάνυς είπε στους ηγέτες της 
CNT-FAI ότι η εξουσία ήταν δικιά τους και εάν το επιθυμούσαν εκείνος θα 
παραιτείτο και θα γινόταν ένας απλός στρατιώτης του δικού τους στρατού. Οι 
ηγέτες της CNT-FAI αποφάσισαν να αφήσουν άθικτα τα θεμέλια του αστικού 
κράτους και τον, εκείνη την στιγμή, ανίσχυρο πρόεδρό του, τον Κομπάνυς, και 
να συγκροτήσουν την Επιτροπή Αντιφασιστικών Πολιτοφυλακών, η οποία 
κατ’ ουσίαν έγινε η πραγματική εξουσία τους επόμενους μήνες.58 

                                                             

55 Το φασιστικό πραξικόπημα απέτυχε στην Καταλωνία, στο Λεβάντε, στην Νέα Καστίλη, στην 
Χώρα των Βάσκων, στο Σανταντέρ, στις Αστούριες και στην μισή Εξτρεμαδούρα. Οι πραξικο-
πηματίες απέκτησαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Ανδαλουσίας, της νοτίου Εξτρε-
μαδούρα, της Μαγιόρκα, στην Παλαιάς Καστίλης, του Ναβάρε και της Αραγωνίας. Οι αναρχι-
κοί πρωταγωνιστούσαν στην Καταλωνία, στο Λεβάντε, στο Σανταντέρ και στο μεγαλύτερο 
μέρος των Αστουριών.  
56 Γκαρθία Ολιβέρ (Juan García Oliver, 1901-1980): Ισπανός αναρχοσυνδικαλιστής και εξέχου-
σα φυσιογνωμία του ισπανικού αναρχισμού, ηγέτης της Ιβηρικής Αναρχικής Ομοσπονδίας 
(FAI). Κατά την διάρκεια του ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης 
στην κυβέρνηση του Λάργο Καμπαγιέρο. (Σ.τ.Μ.) 

57 Λουίς Κομπάνυς (Lluís Companys i Jover, 1882- 1940): Καταλανός εθνικιστής πολιτικός. Το 
1931 ίδρυσε το καταλανικό Δημοκρατικό Αριστερό κόμμα (Esquerra Republicana de 
Catalunya) μαζί με τους Macià και Tarradellas. Διατέλεσε πρόεδρος της καταλανικής Χενεραλι-
τάτ από το 1936 και κατά την διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου (Σ.τ.Μ.) 

58 Όπως αναφέρει ο Bernecker: «Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία αυτής της απόφα-
σης. Τούτη εξέφραζε ένα ισχυρό «αναθεωρητικό» ρεύμα στο εσωτερικό της CNT, το οποίο κα-
θόριζε επί μήνες την πορεία του πολέμου και της επανάστασης στην Καταλωνία και, ταυτό-
χρονα, υπογράμμιζε την έλλειψη στρατηγικής αντίληψης των αναρχοσυνδικαλιστών… Ως προς 
τις ηθικές αναστολές για την ανάληψη της εξουσίας, μια άλλη άποψη παρακίνησε τους αναρχι-
κούς και συνδικαλιστές ηγέτες να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να επιβιώσει: έως εκείνη την 
στιγμή η ριζοσπαστική άρνηση του υφιστάμενης κρατικής εξουσίας είχε ως συνέπεια την πα-
ντελή προετοιμασία για την παρέμβαση με σκοπό την αναδιαμόρφωση και την βελτίωσή της, 



Οι αναρχικοί, όπως το διατύπωσαν με τα δικά τους λόγια, έπρεπε είτε να ε-
γκαθιδρύσουν μια «ολοκληρωτική δικτατορία» ή να αφήσουν άθικτα τα κόμ-
ματα που υποστήριζαν το Λαϊκό Μέτωπο. Επέλεξαν το δεύτερο και διαμέσου 
της πόρτας του μικρού και ανίσχυρου οικοδομήματος βρέθηκαν τους επόμενους 
μήνες υπό την διεύθυνση του Κομπάνυς όλες οι δυνάμεις της αντεπανάστασης. 
Αυτό που θα καθόριζε από εκεί και πέρα την κατάσταση ήταν η προκατάληψη 
που είναι διάχυτη σε ολόκληρη την ιστορία του αναρχισμού απέναντι στην κα-
τάληψη της εξουσίας ως μια «αυταρχική» και «συγκεντρωτική» μαρξιστική α-
ντίληψη. Σε αυτό μάλιστα διόλου δεν βοήθησε το ότι ο «μαρξισμός» εκείνης της 
περιόδου στην Ισπανία ήταν το πλαδαρό ρεφορμιστικό PSOE (παρά την αρι-
στερή του φράξια), το αριστερό κεντριστικό POUM59 και το μικρό PCE, που 
διόλου δεν είχε αναρρώσει από την επί δεκαπενταετία περιθωριοποίησή του 
και δεν είχε μετατραπεί ακόμα σε μαζικό κόμμα της φοβισμένης μεσαίας τάξης 
χάρη στα σοβιετικά χρήματα, όπλα και τους «συμβούλους» της NKVD.60 61 62 
 
ΙΙ. Οι αναρχοσυνδικαλιστές μετά την επανάσταση: πολιτικές, οικονομικές 
και στρατιωτικές εκτιμήσεις 
 
Θα ξεκινήσω αυτό το κεφάλαιο με ένα νοητικό πείραμα. Τι θα γινόταν αν η 
CNT-FAI αντί να αφήσει άθικτο το καταλανικό κράτος υπό τον Κομπάνυς 
αποφάσιζε να «τα παίξει όλα για όλα» (‘ir por el todo’ είναι η ισπανική έκφρα-
ση, πράγμα το οποίο υποστήριζε ένας σημαντικός αριθμός αναρχοσυνδικαλι-
στών όπως ο Χουάν Γκαρθία Ολιβέρ) και αντικαθιστούσαν πλήρως το κάτι-
σχνο αστικό κράτος με την εξουσία της εργατικής τάξης, η οποία θα μπορούσε 

                                                                                                                                                                               

δηλαδή οι επαναστάτες δεν διέθεταν καμία πρακτική γνώση χειρισμού των κυβερνητικών υπο-
θέσεων και της δημοσίας διοίκησης. Έτσι προτίμησαν να αφήσουν την κυβέρνηση, και κατά 
συνέπεια και την επίσημη ευθύνη στους ρεπουμπλικάνους και τους φιλελεύθερους, ενώ ταυτό-
χρονα τους ήλεγχαν διαμέσου ενός νέου «’επαναστατικού’ οργάνου εξουσίας» (ό.π., σ. 386-387).  
59 Εργατικό Κόμμα Μαρξιστικής Ενοποίησης. Ιδρύθηκε το 1935 με την συγχώνευση του Εργα-
τοαγροτικού Μπλοκ και της Κομμουνιστικής Αριστεράς. Το POUM αντιμετώπιζε δυσχέρειες 
καθώς από την μία μεριά οι κομμουνιστές το κατηγορούσαν ως «τροτσκιστικό» ενώ οι τρο-
τσκιστές από την άλλη το κατηγορούσαν ως «προδοτικό». Για το POUM βλ. Felix Morrow, 
Revolution and Counter-Revolution in Spain, σ. 43-44 (1938). [Φέλιξ Μόρροου, Επανάσταση και 
αντεπανάσταση στην Ισπανία, μτφ. Π. Πετροπούλου, εκδόσεις «Ατραπός», Νοέμβριος 1977. Το 
βιβλίο ανατυπώθηκε τον Μάρτιο του 2001 από την Ομάδα Συντρόφων της Κοινωνικής Αρι-
στεράς  (Σ.τ.Μ.)]. 
60 Για την επίδραση της μετατροπής του PCE σε όργανο της ΕΣΣΔ στην μετέπειτα εξέλιξη του 
κόμματος βλ. κυρίως το κλασσικό έργο του Burnett Bolloten, The Spanish Revolution.    
61 Για να είμαστε δίκαιοι δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τους 50 ορθόδοξους τροτσκιστές της 
Ομάδας Μπολσεβίκων-Λενινιστών, στο οποίους περιλαμβάνεται και ο νεαρός Γκραντίσο Μού-
νις, ο οποίος το 1948 εξέδωσε ένα από τα καλύτερα βιβλία για την ισπανική επανάσταση: 
Grandizo Munis, Promesas de Victoria, Jalones de Derrota: Critica y teoría de la revolución 
española, 1930-1939, (1948,1977).  
62 NKVD: Το Λαϊκό Κομισαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων ή NKVD ήταν η διαβόητη μυστική 
αστυνομία της Ε.Σ.Σ.Δ την εποχή του Στάλιν. Κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφύλιου η 
NKVD ίδρυσε πολυάριθμες μυστικές φυλακές στη Μαδρίτη που χρησιμοποιήθηκαν για συλλή-
ψεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις αντιφρονούντων. Από τα τέλη του 1938 οι διώξεις στρέφο-
νταν κατά αναρχικών και τροτσκιστών. (Σ.τ.Μ.) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%94
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
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να ομοιάζει με το σύστημα των άμεσα ανακλητών εκπροσώπων στα «σοβιέτ» 
(πανεργατικοί θεσμοί) ως απόλυτη «αρχή», αφού ο εργατικός έλεγχος στην βι-
ομηχανία και οι αγροτικές κολεκτίβες είχαν ήδη εγκαθιδρυθεί ευρύτατα;  
Αυτή είναι οπωσδήποτε μια ιστορική υπόθεση. Γνωρίζουμε ακριβώς τι πραγμα-
τικά συνέβη και το να ανατρέξουμε λεπτομερώς στην ήττα της επανάστασης 
από τις δυνάμεις του Λαϊκού Μετώπου, υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού 
Κόμματος και του PSUC63 αποτελεί λιγότερο το θέμα στο οποίο θέλουμε να ε-
στιάσουμε απ’ ότι τα σκοτεινά σημεία από την πλευρά των αναρχικών τα ο-
ποία την διευκόλυναν. Ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην εκ των έν-
δον αντεπανάσταση είναι σχετικά ευρέως γνωστός64, ενώ είναι λιγότερο γνω-
στό το πώς οι αναρχικοί εξαπατήθηκαν και ξεγελάστηκαν. Δεν ήταν άλλος από 
τον Ντουρούτι αυτός που σε μια συνέντευξή του σε έναν καναδικό ραδιοφωνι-
κό σταθμό, τον Αύγουστο του 1936, σχολιάζοντας τις προοπτικές της Ισπανίας 
εκτός Καταλωνίας και στην υπόλοιπη Ευρώπη δήλωνε: «Είμαστε μόνοι». Ο 
Γκραντίσο Μούνις65, από την άλλη, χωρίς να αναφέρει την αντιπαράθεση στο 
εσωτερικό της CNT και της FAI, λέει ότι: 
 «τα όργανα εξουσίας της εργατικής τάξης θα έπρεπε να είχαν ενοποιηθεί σε 
εθνική κλίμακα και να ανακηρύξουν τυπικά την διάλυση της κυβέρνησης… Η 
κατάσταση… εχαρακτηρίζετο από έναν ημιτελή ‘κατακερματισμό’ της πολιτικής 
εξουσίας στα χέρια των εργατών και των αγροτών. Χρησιμοποιώ την λέξη ‘κα-
τακερματισμός’, επειδή η λέξη ‘δυισμός’ είναι ανεπαρκής για να δώσει μια πλή-
ρη εικόνα της πραγματικής κατανομής της εξουσίας. Ο ‘δυισμός’ υποδηλώνει 
δύο ανταγωνιστικές και αντιμαχόμενες εξουσίες που έχουν την ικανότητα και 
την βούληση να αγωνιστούν. Το αστικό κράτος βρέθηκε σε αυτήν την θέση μό-
λις τρεις μήνες μετά τις ημέρες του Ιουλίου… Εν τω μεταξύ, η μεμονωμένη εξου-
σία των τοπικών κυβερνητικών επιτροπών που ασκούσαν την διακυβέρνηση 
ήταν η μόνη εξουσία στην οποία ο λαός υπάκουε και ήταν περιορισμένη απο-
κλειστικά λόγω έλλειψης συγκεντρωτισμού και λόγω της συντηρητικής παρέμ-
βασης των εργατικών γραφειοκρατιών… Αυτό το μεγάλο πείραμα της Ισπανι-
κής Επανάστασης προσέφερε στον κόσμο το παράδοξο φαινόμενο κατά το ο-
ποίο αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές να δρουν ως κύριος φορέας της μαρ-
ξιστικής αντίληψης και ουσιαστικώς να αρνούνται την αναρχική αντίληψη».66 

                                                             

63 Για μια ακόμη φορά η ονομασία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Καταλωνία.  
64 Και πάλι ο αναγνώστης παραπέμπεται στα βιβλία του Όργουελ και του Μπολότεν.  
65 Ο Γκραντίσο Μούνις (Grandizo Munis, 1912 – 1989) ήταν επαναστάτης, ο οποίος κατά την 
διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου αγωνίστηκε από τις γραμμές του τροτσκισμού και 
αντιτάχθηκε στην δημοκρατική κυβέρνηση «λαϊκού μετώπου». Η μικρή τροτσκιστική οργάνω-
ση που δρούσε εκείνη την περίοδο (Seccion Bolshevik-Leninista) προσπαθούσε να επηρεάσει τις 
γραμμές του POUM και συνεργάστηκε στενά με τους αναρχικούς της «Φάλαγγας Ντουρούτι» 
και έλαβε ενεργά μέρος στην εξέγερση του Μάη του 1937 στην Βαρκελώνη,  η οποία κατεστάλη 
από την δημοκρατική κυβέρνηση, στην οποία είχαν δεσπόζουσα θέση οι σταλινικοί. Ο Μούνις 
συνελήφθη για την επαναστατική του δράση, φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο και κα-
τάφερε να δραπετεύσει λίγο πριν από την πτώση της Βαρκελώνης. Για ένα εκτενές άρθρο ανα-
φορικά με την ζωή και το έργο του βλ. Γκραντίσο Μούνις (1912 – 1989): Οι θέσεις και η δια-
δρομή ενός επαναστάτη, περιοδικό «Το Ένζυμο», τεύχος 1, Οκτώβριος 2013.   

66 Munis, ό.π., σ. 294-295. 



Το συνηθισμένο σύνθημα του Λαϊκού Μετώπου ήταν «πρώτα να κερδίσουμε 
τον πόλεμο και μετά να κάνουμε την επανάσταση», επιχείρημα το οποίο εξα-
κολουθούν να προβάλλουν και σήμερα οι απολογητές του και οι ιδεολογικοί 
του επίγονοι προτείνοντας παρόμοιες στρατηγικές.67 Όμως, τρεις αντιρρήσεις 
σε μια τέτοια φόρμουλα μού έρχονται ευθύς αμέσως στον νου ενθυμούμενος την 
παρατήρηση της Ρόζας Λούξεμπουργκ: «αυτός που θέτει διαφορετικούς σκο-
πούς θέτει επίσης και διαφορετικά μέσα». Πρώτον, η αποτυχία της Δημοκρατί-
ας να προσφέρει ανεξαρτησία ή έστω αυτονομία στο Ισπανικό Μαρόκο (την 
περιοχή του Ριφ στον βορρά), η οποία θα είχε την δυνατότητα να αποκόψει την 
οπισθοφυλακή του Φράνκο, την βάση επιχειρήσεών του και τους Μαροκινούς 
λεγεωνάριους, οι οποίοι αποτελούσαν σημαντική πηγή των καλύτερων στρα-
τευμάτων του. Δεύτερον, η αποτυχία της Δημοκρατίας να διεξάγει ανταρτοπό-
λεμο στα μετόπισθεν του Φράνκο, απευθυνόμενη στους τόσους εργάτες και α-
γρότες που δεν ήταν κατά κανέναν τρόπο φιλοφασίστες, αλλά οι οποίοι τον 
Ιούλιο του 1936 συνέβη να βρεθούν στο έδαφος στο οποίο εξεδηλώθη το πρα-
ξικόπημα.68 Το ζήτημα του Μαρόκου καταδεικνύει με άμεσο τρόπο τα όρια 
των στρατιωτικών δυνατοτήτων μιας αστικής δημοκρατίας η οποία δεν ήταν 
διατεθειμένη να παραδώσει το προτεκτοράτο του Μαρόκου για να σωθεί η ί-
δια, ειδικά όταν κάνοντάς το θα αποξενωνόταν από την Γαλλία, η οποία ήλεγ-
χε το μεγαλύτερο μέρος του Μαρόκου69, από την οποία οι δημοκρατικοί ηγέτες 
προσδοκούσαν ματαίως να τους παράσχει υλική βοήθεια. Ο Χουάν Γκαρθία 
Ολιβέρ πρότεινε το 1938 την διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου στα μετόπισθεν του 
Φράνκο, αλλά τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Τρίτον, η τακτική της πρόσκλησης του 
λαού στα όπλα, όπως την θεωρητικοποίησε αργότερα ο Γκιγιέν, η οποία είχε 
σώσει την Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Φράνκο (συμπεριλαμβανομένου γερ-
μανικού και ιταλικού προσωπικού και εξοπλισμού) τον Νοέμβριο του 1936, 
κάτι που εθεωρήθη όχι λιγότερο από ένα στρατιωτικό θαύμα. Το ναυτικό επί-
σης ήταν αρχικώς σχεδόν εξολοκλήρου στα χέρια των αναρχικών, αλλά το κα-
λοκαίρι του 1937 πέρασε υπό τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η 
Δημοκρατία ουδέποτε χρησιμοποίησε το ναυτικό καθ’ όλη την διάρκεια του 
πολέμου, παρά την δυνατότητα που της έδιδε ο έλεγχος των Στενών του Γι-
βραλτάρ, της εισόδου της Μεσογείου.  

                                                             

67 Ο Abad de Santillan (ό.π., σ. 129) έχει μια απάντηση σε τέτοιου είδους επιχειρήματα: «Γνωρί-
ζαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να θριαμβεύσουμε στην επανάσταση εάν πρώτα δεν θριαμβεύαμε 
στον πόλεμο και θυσιάσαμε τα πάντα για τον πόλεμο. Θυσιάσαμε την ίδια την επανάσταση 
δίχως να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η θυσία συνεπάγεται και την θυσία των στόχων του πο-
λέμου» (η έμφαση δική μου).  
68 Διάφορες ομάδες εξορίστων στην Γαλλία μπορούσαν στο κάτω-κάτω να διεξάγουν ανταρτο-
πόλεμο στην Ισπανία του Φράνκο τουλάχιστον έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950.  
69 Πράγματι ο Χουάν Γκαρθία Ολιβέρ της CNT-FAI προέβη σε βολιδοσκοπήσεις των Μαροκι-
νών εθνικιστών το φθινόπωρο του 1936 προσφέροντάς τους ανεξαρτησία. Εκείνοι δεν επιθυ-
μούσαν εκείνον τον καιρό ανεξαρτησία φοβούμενοι την απορρόφησή τους είτε από την ναζι-
στική Γερμανία ή από την Ιταλία του Μουσολίνι. Ζητούσαν αυτονομία καταλανικού τύπου. Ο 
σοσιαλιστής Λάργο Καμπαγιέρο έθεσε τέλος σε αυτές τις προσπάθειες υπό την πίεση του σοσι-
αλιστή Λεόν Μπλούμ, τότε πρόεδρο της Γαλλίας. Όπως αναφέρει ένας σχολιαστής, λόγω του 
αναβρασμού και των εξεγέρσεων εκείνη την εποχή σε ολόκληρη την Βόρειο Αφρική, «μια 
σπρωξιά και θα κατέρρεε ολόκληρη η γαλλική αυτοκρατορία στην Αφρική». Βλ. το βιβλίο του 
Abel Paz, La cuestión de Marruecos y la Republica Española, 2000. 
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Η διεθνής κατάσταση, στην οποία κυριαρχούσε η προέλαση του φασισμού, δεν 
ήταν ευνοϊκή για επανάσταση. Οι αστικές δημοκρατίες, Βρετανία και Γαλλία, 
κήρυξαν μια πολιτική «μη επέμβασης» και επέβαλαν τον αποκλεισμό των ισπα-
νικών λιμανιών· πολιτική η οποία ήταν παρωδία, ειδικά αφότου η ναζιστική 
Γερμανία και η φασιστική Ιταλία άρχισαν να υποστηρίζουν ενεργά τον Φράν-
κο με αεροπλάνα, οπλισμό και προσωπικό. Το 1935 η Σοβιετική Ένωση υπό 
τον Στάλιν σύναψε συμμαχία αμοιβαίας ασφάλειας με την Γαλλία ύστερα από 
την κατάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέ-
ρον του Στάλιν για την διατήρηση του ευρωπαϊκού status quo, το οποίο απει-
λείτο από την επανάσταση στα σύνορα της Γαλλίας. Καθώς οι σοβιετικές απο-
στολές όπλων ήταν ήδη ανεπαρκείς (η συνήθης μεταφορική λέξη που εχρησιμο-
ποιείτο για αυτές ήταν «σταγονόμετρο», επειδή τα εφόδια που περιείχαν ήταν 
αρκετά για να μπορεί το στρατόπεδο των Δημοκρατικών να παρατείνει τον 
πόλεμο αλλά όχι αρκετά για να τον κερδίσει), είναι αδύνατον να φανταστεί 
κανείς ότι θα υπήρχε παροχή σοβιετικής βοήθειας σε μια γνήσια επανάσταση 
της οποίας θα ηγούνταν οι αναρχικοί. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε κα-
νείς να αντιτείνει ότι η γαλλική εργατική τάξη είχε ήδη πραγματοποιήσει ένα 
μεγάλο κύμα απεργιών, οι οποίες συνοδεύονταν από καταλήψεις εργοστασίων, 
κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 1936, λίγες εβδομάδες πριν από τον πόλεμο. Την 
περαιτέρω κλιμάκωση αυτού του απεργιακού κύματος την σταμάτησε το Γαλ-
λικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ανταποκρινόμενο στην ανησυχία της Σοβιετικής 
Ένωσης να μην αποδυναμωθεί ο νέος της σύμμαχος. Όμως γεγονός παραμένει 
ότι κατά την διάρκεια των 2,5 ετών πολέμου που ακολούθησαν, ούτε η γαλλική 
ούτε καμία άλλη εργατική τάξη εντός των «δημοκρατιών» (κατ’ αρχάς στην 
Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες) δεν ανέλαβε καμία σοβαρή δράση για να 
εξαναγκάσει την κυβέρνησή της να βοηθήσει την Ισπανία ή έστω να άρει την 
πολιτική της «μη επέμβασης»70, βάσει της οποίας οι αποστολές τροφίμων και 
όπλων που προορίζονταν για την Ισπανία μπλοκάρονταν στα γαλλικά σύνορα. 
Πριν από τον Ιούλιο του 1936 η Δημοκρατία είχε προκαλέσει την δυσαρέσκεια 
μερίδων της αγροτιάς και των ακτημόνων αγρεργατών εξαιτίας της ανούσιας 
πολιτικής της στο ζήτημα της αγροτικής μεταρρύθμισης. Τον Σεπτέμβριο του 
1932 ψηφίστηκε ένας αγροτικός νόμος βάσει του οποίου ιδρύθηκε το Ινστιτού-
το Αγροτικής Μεταρρύθμισης (IRA), το οποίο έως τον Ιούλιο του 1936 είχε 
προχωρήσει στην διανομή πολύ μικρών εκτάσεων γης.71 Η εξάπλωση των κα-
ταλήψεων γης τους τελευταίους μήνες πριν από τον πραξικόπημα και μετέπειτα 
η δημιουργία αγροτικών κομμουνών στις απαλλοτριωμένες γαίες αντιστοιχού-
σαν στην προηγούμενη κυριαρχία διαφορετικών μορφών κατοχής της γης: μι-
κρή ιδιοκτησία και σταθεροί όροι μίσθωσης της γης στην Γαλικία και στις βα-

                                                             

70 Είναι αλήθεια ότι μια τεράστια προπαγανδιστική εκστρατεία από όλους τους εμπλεκόμε-
νους, εκτός των αναρχικών, απέκρυψε επιτυχώς την κοινωνική επανάσταση που έλαβε χώρα 
τον Ιούλιο του 1936, μετατρέποντας την διεθνή αίσθηση του πολέμου ως έναν «πόλεμο μεταξύ 
δημοκρατίας και φασισμού». Ο διεθνής αναρχισμός ήταν αρκετά αδύναμος για να αντεπεξέλθει 
σε αυτόν τον καταιγισμό προπαγάνδας προβάλλοντας την αλήθεια.  
71 Έως τον Ιούλιο του 1936 μονάχα 110.000 αγρότες είχαν λάβει γη. 



σκικές επαρχίες, επίμορτος αγροληψία72 στο μεγαλύτερο μέρος της Καταλωνί-
ας, μικτό σύστημα στην Αραγονία, μικρή και μεσαία ιδιοκτησία και επίμορτος 
αγροληψία στο Λεβάντε, ημιφεουδαλική μεγάλη γαιοκτησία σε ευρύτατη κλί-
μακα, με εκατομμύρια ακτημόνων αγρεργατών, στα δυτικά και στα νότια της 
Μαδρίτης, στην Εξτρεμαδούρα και στην Ανδαλουσία. Η CNT ήταν ισχυρότερη 
στην Αραγονία, στο Λεβάντε, στην Ανδαλουσία και στην Γαλικία.  
 
ΙΙΙ. Πολιτική, στρατιωτική και οικονομική κατάσταση 
 
Το Συνέδριο της CNT τον Μάιο του 1936 συνήλθε αναμένοντας ανά πάσα 
στιγμή το ξέσπασμα της μαζικής δράσης. Οι μετριοπαθείς treintistas έγιναν εκ 

νέου δεκτοί στην οργάνωση. Το συνέδριο σκιαγράφησε το περίγραμμα ενός 
αναρχικού στρατού και κατήρτισε ένα αγροτικό πρόγραμμα. Ο Ντιέγο Αμπάδ 
ντε Σαντιγιάν και ο Χοάν Πεϊρό73, δύο αναρχικοί οικονομολόγοι, επεχείρησαν 
να θέσουν επί του συγκεκριμένου το ζήτημα της προετοιμασίας για την επανα-
στατική ανάληψη της διεύθυνση της κοινωνίας. Όμως: 
«δεν μπορεί κανείς να εκλάβει το [ειδυλλιακό πρόγραμμα]… σαν μια κατευθυ-
ντήρια αρχή για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που τίθενται κάθε φο-
ρά. Κατά την πορεία του πολέμου η λέξη ‘κομμούνα’ εξαφανίστηκε σχεδόν ε-
ντελώς και… αντικαταστάθηκε από την λέξη ‘κολεκτίβα’, αλλά η διοικητική ορ-
γάνωση των μονάδων αυτοδιαχείρισης διαφέρει σημαντικά από το πρότυπο 
που εκπονήθηκε στην Σαραγόσα. Η έλλειψη αίσθησης της πραγματικότητας 
που φανερώθηκε τον Μάιο του 1936 φαίνεται πως συνδέεται… πάνω απ’ όλα με 
την έλλειψη μιας καλά μελετημένης θεωρίας και ενός συστηματικού σχεδίου επί 
τη βάσει μακροκοινωνιολογικών και μακροοικονομικών θεωριών που θα ήταν 
ίσως κατάλληλες για να εφαρμοστούν σε ένα απομονωμένο χωριό».74 
Στις 17 Ιουλίου ο Φράνκο έφυγε από τα Κανάρια Νησιά για το Ισπανικό Μα-
ρόκο και από εκεί εξαπέλυσε το πραξικόπημά του στις 19 του ιδίου μηνός, με-
τακινώντας (με γερμανική βοήθεια) σε καίρια σημεία χιλιάδες Μαροκινούς λε-
γεωνάριους. Η κυβέρνηση της Μαδρίτης, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτήν 
την κατάσταση, και με τους εργάτες σε διάφορες μεγάλες πόλεις να ζητούν ό-
πλα, στις 20 Ιουλίου με την πλάτη στον τοίχο συμφώνησε απρόθυμα να εξοπλί-
σει τους εργάτες, τους οποίους φοβόταν περισσότερο από τον Φράνκο. Η από-
πειρα πραξικοπήματος απέτυχε στην Καταλωνία, την Μαδρίτη, το Λεβάντε, 
την Νέα Καστίλη, την Χώρα των Βάσκων, το Σανταντέρ, τις Αστούριες και την 
μισή Εξτρεμαδούρα. Οι πραξικοπηματίες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το μεγα-
λύτερο μέρος της Ανδαλουσίας, την νότια Εξτρεμαδούρα, την Μαγιόρκα, την 
Παλαιά Καστίλη, το Ναβάρε και την Αραγονία. Οι αναρχικοί έπαιξαν προε-

                                                             

72 Συμφωνία μίσθωσης αγροκτήματος με πληρωμή ενοικίου σε είδος (ποσοστό επί των καρπών) 
και όχι σε χρήμα. (Σ.τ.Μ.) 

73 Χοάν Πεϊρό (Joan Peiró i Belis, 1887-1942): Καταλανός αναρχικός ακτιβιστής, συγγραφέας, 
εκδότης της αναρχικής εφημερίδας Solidaridad Obrera, δύο φορές Γενικός Γραμματέας της Ε-
θνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CNT) και Υπουργός Βιομηχανίας της ισπανικής κυβέρνησης 
κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. (Σ.τ.Μ.) 

74 Bernecker, σ. 89. 
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ξάρχοντα ρόλο στην Καταλωνία, το Λεβάντε, το Σανταντέρ και στο μεγαλύτε-
ρο μέρος των Αστουριών.  
Στις 24 Ιουλίου οργανώθηκε η πρώτη πολιτοφυλακή στο Πασέο ντε Γκράθια, 
στην Βαρκελώνη, η οποία εκτιμάται ότι αποτελείτο μεταξύ 2.000 και 5.000 αν-
δρών. Τις επόμενες μέρες 150.000 άνδρες προσήλθαν να καταταγούν ως εθελο-
ντές. Η φάλαγγα Ντουρούτι έφυγε αμέσως με σκοπό να απελευθερώσει την Σα-
ραγόσα μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.  
Το ζωτικότερο στρατιωτικό ζήτημα που ετέθη κατά τον πρώτο χρόνο του πο-
λέμου, ωστόσο, ήταν η μετατροπή των πολιτοφυλακών σε επαγγελματικό 
στρατό. Τούτο έθετε κατά τρόπο απερίφραστο την πολιτική διάσταση του πο-
λέμου. Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της επαγγελματοποίησης ήταν οι κομμου-
νιστές75, οι οποίοι αμέσως καταπιάστηκαν με την δημιουργία του 5ου Συντάγ-
ματός τους. Από το φθινόπωρο του 1936 η CNT-FAI, ύστερα από διάφορες ήτ-
τες στο μέτωπο της Αραγονίας και αφού απέτυχε να απελευθερώσει την Σαρα-
γόσα, με μισή καρδιά συμφώνησε κι αυτή με αυτήν την άποψη. Για να καταλά-
βουμε το βάθος αυτής της διαμάχης είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη μας την 
βαθιά κοινωνική και πολιτιστική επανάσταση που σάρωσε την Βαρκελώνη μέ-
σα σε λίγες εβδομάδες μετά τον Ιούλιο του 1936.  Όχι μόνο τα περισσότερα ερ-
γοστάσια ήταν κατειλημμένα και απαλλοτριωμένα, με τους ιδιοκτήτες τους είτε 
να έχουν εκτελεστεί είτε να έχουν διαφύγει, και οι ένοπλες πολιτοφυλακές της 
CNT είχαν αντικαταστήσει τον στρατό και την αστυνομία, ενώ κάηκαν εκκλη-
σίες, αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο καταργήθηκε κάθε είδους ιεραρχία στην 
καθημερινή ζωή. Ακόμη και οι αστοί μεταμφιέζονταν σε εργάτες, το «εσείς» α-
ντικαταστάθηκε παντού με το «εσύ», το «κύριε» από το «σύντροφε» και όλη η 
δουλικότητα, η χαμέρπεια και η οσφυοκαμψία του παλαιού καθεστώτος αντι-
καταστάθηκε μονομιάς από ευθείς σερβιτόρους, καταστηματάρχες και στιλβω-
τές υποδημάτων που κοιτούσαν τους πελάτες στα μάτια. «Όλοι μέσα σ’ ένα λε-
πτό έγιναν φίλοι με όλους» έγραφε ο Μπόρκεναου76, ο οποίος έφθασε εκεί τον 
Αύγουστο. Από τον Σεπτέμβριο σημειώνει ότι «πέφτει ο επαναστατικός πυρε-
τός». Επισκέπτες που είχαν ζήσει εκείνες τις εβδομάδες και επέστρεψαν ύστερα 
από μερικούς μήνες παρατηρούσαν ήδη μια συντηρητική αλλαγή και λίγους 
μήνες μετά, από τις αρχές του 1937, μια περαιτέρω σταθεροποίηση.77 

                                                             

75 Για άλλη μια φορά ο συγγραφέας όταν αναφέρεται στους «κομμουνιστές» εννοεί τους σταλι-
νικούς. (Σ.τ.Μ.) 

76 Μπόρκεναου (Franz Borkenau, 1900-1957): Αυστριακός κοινωνιολόγος, πολιτικός στοχα-
στής, ιστορικός και δημοσιογράφος. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας και ενερ-
γό μέλος της Κομιτέρν μέχρι το 1929, χρονιά κατά την οποία παραιτήθηκε εξαιτίας του ολο-
κληρωτικού χαρακτήρα με τον οποίο λειτουργούσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Τον Σεπτέμ-
βριο του 1936 ο Μπόρκεναου πραγματοποίησε ένα ταξίδι δύο μηνών στην Ισπανία, όπου πα-
ρακολούθησε τις επιπτώσεις του ισπανικού εμφυλίου πολέμου στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και 
τη Βαλένθια. Τον Ιανουάριο του 1937 έκανε μια δεύτερη επίσκεψη στην Ισπανία, κατά την ο-
ποία συνελήφθη και βασανίστηκε από την ισπανική αστυνομία. Η εμπειρία του αυτή ενέπνευσε 
το πιο γνωστό βιβλίο του: The Spanish Cockpit : an Eye-Witness Account of the Political and 
Social Conflicts of the Spanish Civil War. (Σ.τ.Μ.) 

77 Αποσπάσματα από τον βιβλίο του Borkenau, The Spanish Cocpit, σ. 80,83, έκδοση 1937. Ό-
ταν γύρισε στην Βαρκελώνη, τον Ιανουάριο του 1937, διαπίστωσε ότι «το πολύχρωμο στυλ αλά 



Από τον Ιούλιο του 1936 και έπειτα, όταν η CNT-FAI πήρε την μοιραία από-
φαση να διατηρήσει άθικτη την καταλανική Χενεραλιτάτ υπό τον Κομπάνυς, 
όλα τα κόμματα του Λαϊκού Μετώπου στην Καταλωνία -ειδικά το PSUC (κομ-
μουνιστές), αλλά επίσης και το PSOE (σοσιαλιστές) και η Esquerra Catalan 
(Καταλανοί Ρεπουμπλικάνοι, το κόμμα του Κομπάνυς)- άρχισαν να κινούνται 
εναντίον της, στην αρχή αργά και κρυφά και στην συνέχεια πιο αποφασιστικά. 
Πολύ προτού η CNT αποφασίσει να προσχωρήσει στην εθνική κυβέρνηση της 
Μαδρίτης, συμμετείχε ήδη σε περιφερειακούς και δημοτικούς κρατικούς θε-
σμούς. Η απόφασή της να παραλάβει τέσσερα υπουργικά χαρτοφυλάκια τον 
Νοέμβριο του 1936 ήταν απλώς η κορύφωση αυτής της διαδικασίας.  
Ουσιαστικά, από την στιγμή της αναχώρησης των πρώτων πολιτοφυλακών για 
την Σαραγόσα, στις 25 Ιουλίου η κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης αποφάσισε 
την δημιουργία μιας κρατικής επιτροπής η οποία θα παρεμβαίνει στην βιομη-
χανία για να «ελέγχει» τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και, αν κριθεί απαραίτη-
το, να τις «διευθύνει».  
Στην Βαρκελώνη οι εργάτες κατέλαβαν τα περισσότερα μεγάλα εργοστάσια, 
όλες τις σημαντικές υπηρεσίες και τις συγκοινωνίες, τα ξενοδοχεία και τις με-
γάλες αποθήκες. Δεν άγγιξαν τις τράπεζες λόγω της παραδοσιακής περιφρόνη-
σης των αναρχικών προς το χρήμα, αλλά τις άφησαν κατά το μάλλον ή ήττον 
(και μοιραία) στα χέρια της σοσιαλιστικής UGT78, η οποία σύντομα θα περ-
νούσε υπό τον έλεγχο των κομμουνιστών του PSUC. Στο λιμάνι της Βαρκελώ-
νης οι λιμενεργάτες εκδίωξαν τους μισητούς μεσάζοντες, οι οποίοι ήλεγχαν την 
πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. Σε πολλούς χώρους όπου ανέλαβαν την διοίκη-
ση οι συνελεύσεις, οι τεχνικοί, και μερικές φορές ακόμη κι τα αφεντικά, εάν το 
επιθυμούσαν, εντάσσονταν σε αυτές. Τα 745 αρτοποιεία της Βαρκελώνης συγ-
χωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο κοινωνικοποιημένο σύστημα. Όλα αυτά ήταν αποτέ-
λεσμα ενός αυθόρμητου λαϊκού κύματος, έξω από οποιαδήποτε οργάνωση. 
«Λόγω της περιφρόνησής τους προς την πολιτική διάσταση της εξουσίας οι α-
ναρχικοί δίνουν μικρή προσοχή στην θεσμοθέτηση των λειτουργιών της…».79 
Από την άλλη μεριά, το Κομμουνιστικό Κόμμα πίεζε εξαρχής για την καθιέρω-
ση συγκεντρωτικού συστήματος και ενιαίας διοίκησης.  
Ο αναρχικός οικονομολόγος Ντιέγο Αμπάδ ντε Σαντιγιάν, που ήταν τώρα α-
ντιμέτωπος, λίγες εβδομάδες μετά το συνέδριο της CNT στην Σαραγόσα, με μια 
πραγματική επανάσταση, στήριξε το οργανωτικό του σχέδιο στην ατομική 
πρωτοβουλία. Οι κομμούνες, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να ομοσπονδο-
ποιηθούν. «Αυτό που ήταν πραγματικά καινούργιο στο σχέδιο του Αμπάδ ντε 
Σαντιγιάν ήταν η πρόταση δημιουργίας ενός Ομοσπονδιακού Οικονομικού 
Συμβουλίου το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τις οικονομικές και διοικητικές 
λειτουργίες του συντονισμού. Βασικός του σκοπός ήταν η υπέρβαση ως ανα-

                                                                                                                                                                               

Ρομπέν των Δασών των ανδρών της πολιτοφυλακής είχε τελείως εξαφανιστεί… [υπήρχε] μια 
σαφής προσπάθεια καθιέρωσης της ομοιομορφίας… οι περισσότεροι δεν φορούσαν κανένα πο-
λιτικό έμβλημα.. οι μικροαστοί είχαν εντυπωσιαστεί βαθιά από την γενική ατμόσφαιρα (σ. 175).  
78 Γενική Ένωση Εργασίας, συνδικαλιστική συνομοσπονδία που ανήκε ιστορικά στο PSOE με 
ισχυρά ερείσματα στους Αστουριανούς ανθρακωρύχους και στην Μαδρίτη. Από το 1937 ετέθη 
υπό τον έλεγχο του PCE και του PSUC. 
79 Bernecker, σ. 286. 
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χρονιστικής της οικονομικής αντίληψης που βασιζόταν σε τοπικές κομμουναλι-
στικές αρχές και να επιτύχει τον υψηλότερο βαθμό συντονισμού όλων των πα-
ραγωγικών συντελεστών. Πίστευε ότι η αναρχική αντίληψη για την οικονομία 
δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αμέσως στην πράξη και οραματίστηκε μια περίο-
δο οικονομικής μετάβασης κατά την οποία όλα τα κοινωνικά κινήματα θα έ-
χουν δικαίωμα να πειραματιστούν ελεύθερα. Δεν οραματίστηκε όμως μια μετα-
βατική περίοδο σε πολιτικό επίπεδο και υποστήριζε την άμεση κατάργηση του 
κράτους».80 
Στις 31 Ιουλίου η καταλανική κυβέρνηση εξέδωσε ένα διάταγμα με το οποίο 
αναγνώριζε τα δικαιώματα των εργοστασιακών επιτροπών που δημιουργήθη-
καν αυθόρμητα και διασφάλιζε τους μισθούς των εργατών. Ακολούθησε ένα 
άλλο διάταγμα, στις 2 Αυγούστου, για την επιβολή κρατικού ελέγχου σε όλες 
τις βιομηχανίες που εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους. Οι αναρχοσυνδικαλιστές 
θεωρούσαν την οικονομική πολιτική της κεντρικής δημοκρατικής κυβέρνησης 
της Μαδρίτης συντηρητική και επιζήμια για την επανάσταση.81 Η καταλανική 
κυβέρνηση, από την άλλη, λόγω της εκεί συντριπτικής υπεροχής της CNT, ήταν 
υποχρεωμένη να εγκρίνει μια κατά πολύ πιο ριζοσπαστική νομοθεσία.  
Στις 7 Αυγούστου δημιουργήθηκε μια κολεκτίβα 800 επιχειρήσεων, οι οποίες 
θα υπάγονταν στην πολεμική βιομηχανία (η οποία δεν υπήρχε τότε στην Κατα-
λωνία). Ύστερα από μερικούς μήνες ακόμα και αστοί πολιτικοί όπως ο Κομπά-
νυς τόνιζαν τον εξαίρετο ρόλο των βιομηχανικών εργατών στην εκ του μηδενός 
δημιουργία της πολεμικής βιομηχανίας. Οι κομμουνιστές, από την άλλη, πίεζαν 
προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο η Μαδρίτη οδηγώντας έτσι στην πραγμα-
τοποίηση πολιτικών διορισμών και στον πολλαπλασιασμό των γραφειοκρα-
τών. Τους πρώτους μήνες στην βιομηχανία εν γένει το νέο αίσθημα ευθύνης των 
εργατών οδήγησε συχνά στην αύξηση της παραγωγικότητας.82 
 
Ωστόσο, το αρχικό σφάλμα των αναρχικών ήταν η παράβλεψη μιας γενικής 
θεώρησης της οικονομίας και η επί μακρόν ανοχή του τυφλού «ατομικού πρω-
τοβουλιακού εγωισμού». Αποτέλεσμα αυτής της τάσης, καθώς και πολλών άλ-
λων «εξωγενών» παραγόντων, ήταν, περίπου στα τέλη του 1937, η καθιέρωσης 
της προγραμματισμένης και κεντρικά σχεδιασμένης διεύθυνσης υπό την μορφή 
εθνικών επιχειρήσεων. 
Εν μέσω αυτών των ραγδαίων εξελίξεων που λάμβαναν χώρα σχεδόν από μέρα 
σε μέρα είναι αδύνατο να γίνει διαχωρισμός του πολιτικού, του στρατιωτικού 
και του οικονομικού τομέα καταπνίγοντας το αρχικό κλίμα ευφορίας που επι-
κρατούσε τον Ιούλιο. Σαφώς οι πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις επηρέα-
                                                             

80 ό.π., σ. 293. 
81 Το βιβλίο του Diego Abad de Santillan, Porque Perdimos la Guerra (1940, 1975) αναφέρει με 
πάσα λεπτομέρεια πώς η Μαδρίτη επανειλημμένως αγνοούσε τις εκκλήσεις των αναρχικών για 
παροχή υλικής βοήθειας και ξένου νομίσματος για να την αποκτήσει, πράγμα που επέδρασε 
ευθέως στην έκβαση συγκεκριμένων μαχών, όπως η πτώση του Ιρούν.  
82 Ξένοι στρατιωτικοί ειδήμονες ανέφεραν ότι οι Καταλανοί εργάτες και τεχνικοί κατάφεραν 
μέσα σε δύο μήνες να δημιουργήσουν την πολεμική βιομηχανία που η Γαλλία κατάφερε να δη-
μιουργήσει σε δύο χρόνια κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βλ. Abad de 
Santillan, ό.π., σ. 134. 



σαν την στρατιωτική στρατηγική, όπως έχουμε ήδη δει όσον αφορά το ζήτημα 
του Μαρόκου, το ζήτημα της διεξαγωγής ανταρτοπολέμου στα μετόπισθεν του 
Φράνκο και της «επαγγελματοποίησης» των πολιτοφυλακών. Στις αρχές Σε-
πτεμβρίου του 1936, ο Λάργο Καμπαγιέρο83, ο σοσιαλιστής πολιτικός που απο-
καλείτο και «Ισπανός Λένιν», έγινε πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας της 
κυβέρνησης των Δημοκρατικών και εστράφη στην δημιουργία μιας κεντρικής 
στρατιωτικής διοίκησης. Εντός αυτού του πλαισίου το Κομμουνιστικό Κόμμα 
επέκτεινε την επιρροή του στο υπουργείο πολέμου. Ο σταλινικός στρατιωτικός 
διοικητής, ο αποκαλούμενος Ελ Καμπεσίνο («Ο Χωρικός»)84, μετά την ρήξη του 
με το Κομμουνιστικό Κόμμα, δήλωσε ύστερα από χρόνια ότι οι Ρώσοι είχαν ε-
ξοπλίσει το 5ο Σύνταγμα, το οποίο ο ίδιος διοικούσε και το οποίο δρούσε στην 
πραγματικότητα ως μια ανεξάρτητη δύναμη και προσήλκυσε αξιωματικούς φί-
λα προσκείμενους στην Δημοκρατία λόγω της αποτελεσματικότητάς του. Στις 6 
Σεπτεμβρίου, οι αναρχικοί των Αστουριών αποδέχθηκαν την στρατιωτικοποί-
ηση, όπως έκανε και ο Ρικάρδο Σανθ85, ο διάδοχος του Ντουρούτι. Η στρατιω-
τικοποίηση σήμαινε την επάνοδο της στρατιωτικής ιεραρχίας, των βαθμών, των 
στολών και των χαιρετισμών, καθώς και το τέλος των δημοκρατικών συνελεύ-
σεων διαμέσου των οποίων γινόταν η εκλογή διοικητών και λαμβάνονταν α-
ποφάσεις πάνω σε ζητήματα στρατηγικής. Η στρατιωτικοποίηση ξεκίνησε στις 
29 Σεπτεμβρίου και η πρώτη σοβιετική βοήθεια έφθασε στις αρχές Οκτωβρίου, 
ενδυναμώνοντας περαιτέρω τo PCE και το PSUC, που αναπτύσσονταν με γορ-
γούς ρυθμούς χάρη στην στρατολόγηση φοβισμένων τμημάτων της μεσαίας τά-
ξης και αγροτών που είχαν δική τους γη που φοβούνταν για την ιδιοκτησία 
τους. Τον Σεπτέμβριο του 1936 οι δυνάμεις του Φράνκο, λες και ήθελαν να τρα-
βήξουν την προσοχή, κατέλαβαν το Ιρούν και το Σαν Σεμπαστιάν στα βόρεια 
της χώρας.  
Τον Σεπτέμβριο του 1936 επίσης η CNT, το PSUC και το POUM προσχώρησαν 
στην καταλανική Χενεραλιτάτ, και η CNT αποδέχθηκε την εκούσια διάλυση 
της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτοφυλακών, η οποία αποτελούσε στην πραγμα-
τικότητα την κυβέρνηση της Καταλωνίας από την αρχή της επανάστασης. Λίγο 
αργότερα, η CNT ζήτησε την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, της εκκλησια-
στικής περιουσίας, της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας, των μεγάλων εμπορικών 
εταιρειών και των συγκοινωνιών, την καθιέρωση εργατικού ελέγχου στην βιο-

                                                             

83 Λάργο Καμπαγιέρο (Francisco Largo Caballero, 1869-1946): Σοσιαλιστής και αρχηγός της 
Γενικής Ένωσης Εργατών (UGT). Διατέλεσε πρωθυπουργός της Ισπανίας εν μέσω του Ισπανι-
κού εμφυλίου πολέμου από τον Σεπτέμβριο του 1936 έως το Μάιο του 1937. Εκτός από πρωθυ-
πουργός, διατέλεσε Υπουργός Εργασίας (1931-1933) και Υπουργός Άμυνας (1936-1937). Το 
1939 αποσύρθηκε από την πολιτική και πήγε στο Παρίσι. Το 1940 συνελήφθη από τους Γερμα-
νούς και στάλθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου όπου και πέθανε το 1946, λίγο 
μετά το τέλος του πολέμου. (Σ.τ.Μ.) 

84 Πρόκειται μάλλον για τον Βαλεντίν Γκονζάλεθ (Valentín González González, 1904-1983). 
(Σ.τ.Μ.) 

85 Ρικάρδο Σανθ (Ricardo Sanz García, 1898-1986): Ισπανός αναρχοσυνδικαλιστής, ιδρυτικό 
μέλος της αναρχικής ομάδας «Los Solidarios» μαζί με τους Joan García Oliver, Francisco Ascaso 
και Buenaventura Durruti. Το όνομά του έγινε γνωστό επειδή υπήρξε διάδοχος του Ντουρούτι. 
Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για τον αναρχισμό και την ισπανική επανάσταση του 1936. 
(Σ.τ.Μ.) 
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μηχανία και το ιδιωτικό εμπόριο και την διαχείριση των μέσων παραγωγής και 
των συναλλαγών από τα συνδικάτα. 
Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου ο Γιοάν Φάμπρεγας86, επίσης οι-
κονομολόγος της CNT και τεχνοκράτης, αποδέχθηκε την θέση του υπουργού 
Οικονομίας [«consejero de la Economia»] της Καταλωνίας και κατά την διάρ-
κεια της θητείας του εξέδωσε 25 διατάγματα και 86 σχετικές εγκυκλίους που 
αφορούσαν την ρύθμιση της οικονομίας. Κατά την άποψή του ο συντονισμός 
της παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί διαμέσου βιομηχανικών συμβουλίων 
που θα συγκροτούνταν από τα συνδικάτα, και τα οποία με την σειρά τους θα 
υπόκειντο σε ένα ανώτερο σύστημα συντονισμού, το Συμβούλιο Οικονομίας 
[Consejo de Economia], το οποίο αφενός θα «προσανατόλιζε» την οικονομία 
και αφετέρου θα την «ρύθμιζε» διαμέσου διαφόρων τεχνικών σωμάτων. Όταν 
ανέλαβε ο Φάμπρεγας η καταλανική οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση «α-
ποδιοργάνωσης και χάους». Στις 2 Οκτωβρίου έκανε έκκληση στους Καταλα-
νούς εργάτες να σταματήσουν τις καταλήψεις έως ότου υπάρξουν ενιαίες κα-
τευθυντήριες γραμμές για τον οικονομικό μετασχηματισμό, ωστόσο η έκκλησή 
του δεν εισακούστηκε. Σύντομα ξέσπασε ένταση στο Συμβούλιο Οικονομίας 
μεταξύ, από την μια μεριά, των αριστερών Δημοκρατικών (του PSUC και της 
UGT) και από την άλλη του POUM, της CNT και της FAI όσον αφορά το ζήτη-
μα των κολεκτιβοποιήσεων. Η κυβέρνηση των Δημοκρατικών, απηχώντας την 
αυξανόμενη επιρροή των συντηρητικών δυνάμεων, στις 7 Οκτωβρίου εξέδωσε 
διάταγμα προς τους ιδιοκτήτες γης και λογάριαζε να πάρει τον έλεγχο των κο-
λεκτίβων και να ανακόψει την περαιτέρω διάδοσή τους. Έως την άνοιξη του 
1937 αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες που ελέγχονταν από το Κομμουνι-
στικό Κόμμα είχαν δρομολογήσει επιθέσεις σε κολεκτίβες. Ήδη από τον Οκτώ-
βριο του 1936, στην περιφέρεια [comarca] Μονθόν της Αραγονίας η CNT και η 
ανερχόμενη κρυπτοκομμουνιστική UGT είχαν έρθει σε αψιμαχία κατά την 
διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν τριάντα άτομα. 
Στην συνέχεια, στις 23 Οκτωβρίου, η καταλανική CNT και UGT υπέγραψαν 
ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο δεν έκανε καμία αναφορά περί κοινωνικο-
ποίησης. Δια της υπογραφής της η CNT ήλπιζε (μάταια) να αποκτήσει όπλα 
προκειμένου να εξοπλίσει τις άοπλες πολιτοφυλακές της στο μέτωπο της Αρα-
γονίας, να σταματήσει την σταλινική εκστρατεία συκοφάντησης εναντίον της 
και τέλος να κατευνάσει την μικροαστική τάξη καθώς και τις μεσαίες τάξεις 
των αγροτών που εγκατέλειπαν την CNT υπέρ της μετριοπαθέστερης UGT. 
Την επόμενη μέρα ο ηγέτης της CNT Χουάν Γκαρθία Ολιβέρ, ο οποίος ήταν ε-
πικεφαλής των στρατιωτικών υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτοφυ-
λακών [Comité Central de Milicias], άσκησε πιέσεις για την δημιουργία μιας 
σχολής εκπαίδευσης αξιωματικών. Από την άλλη μεριά, ο Αμπάδ ντε Σαντιγιάν 
ήταν σφοδρός πολέμιος της στρατιωτικοποίησης.87 Ο Καμίλο Μπερνέρι88, ένας 

                                                             

86 Γιοάν Φάμπρεγας (Joan Porqueras i Fàbregas, 1893-1966): Ισπανός οικονομολόγος και πολιτι-
κός. Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CNT), διετέλεσε υπουργός Οικονομίας της 
Κυβέρνησης της καταλανικής Χενεραλιτάτ. (Σ.τ.Μ.) 

87 Βλ. Alexander, ό.π., σ. 267.  
88 Καμίλο Μπερνέρι (Camillo Berneri, επίσης γνωστός ως Camillo da Lodi, 1897-1937): Εξέχων 
Ιταλός αναρχικός μαχητής, καθηγητής φιλοσοφίας και θεωρητικός. Συμμετείχε ως εθελοντής 



εξέχων Ιταλός αναρχικός μαχητής στην Ισπανία, ήταν επίσης πολέμιός της. Η 
στρατιωτικοποίηση σήμαινε όχι μόνο (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) στο-
λές, βαθμούς και χαιρετισμούς αλλά επιπλέον τον διορισμό πολιτικών κομισα-
ρίων.  
Το καταλανικό διάταγμα περί κολεκτιβοποιήσεων είχε θεωρηθεί από τους α-
ναρχοσυνδικαλιστές της CNT ως τρόπος για να τους ελέγξουν. Προς το παρόν 
στο Συμβούλιο Οικονομίας υπήρχαν αναρχικοί, μέλη του POUM, σοσιαλιστές 
και αριστεροί δημοκράτες. Η UGT και η CNT είχαν από τρεις αντιπροσώπους η 
καθεμία, ενώ το PSUC, το POUM και η FAI είχαν από δύο και οι υπόλοιπες 
οργανώσεις από έναν. Το πρόγραμμά του προσαρμοζόταν ανάλογα με την εξέ-
λιξη των γεγονότων. Για την CNT και την FAI η συμμετοχή τους στο Συμβού-
λιο ήταν ένα περαιτέρω βήμα απομάκρυνσης από την «απολίτικη» στάση τους.  
Το Συμβούλιο ανακοίνωσε την ίδρυση της Τράπεζας Βιομηχανικής και Εμπορι-
κής Πίστεως [Caixa de Credit Industrial e Comercial (CCIC)], η οποία θα παρεί-
χε πιστώσεις προς τις κολεκτίβες. Η CCIC προήρχετο από την εμπειρία των 
πρώτων κολεκτιβοποιήσεων. Σε αυτούς τους πρώτους μήνες είχε γίνει ήδη έκ-
δηλος ο «εγωισμός με επίκεντρο την επιχείρηση»89 (“egoismo de empresa”). Επι-
πρόσθετοι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η CCIC ήταν για να παρα-
καμφθεί η κρυπτοκομμουνιστική πλειοψηφία της UGT στους κόλπους των 
τραπεζοϋπαλλήλων καθώς και η εξάρτηση των περισσότερων τραπεζών από τα 
κεντρικά τους γραφεία στην Μαδρίτη. Με καθυστέρηση ενός έτους στην δημι-
ουργία της η CCIC άνοιξε επίσημα μόλις στις 10 Νοεμβρίου 1937, ημερομηνία 
κατά την οποία η επιρροή των αναρχικών βρισκόταν σε σοβαρή ύφεση παρά 
τα υψηλά της νούμερα. Τα πράγματα περιπλέκονταν ακόμα περισσότερο από 
την σταθερή πτώση της καταλανικής βιομηχανικής παραγωγής από τον Ιούλιο 
του 1936 και έπειτα.  
Με αυτές τις σκέψεις η CNT είχε αντιληφθεί το αρχικό της σφάλμα και ήθελε 
να αποτρέψει τους εργάτες να σκέφτονται τον εαυτό τους ως νέο ιδιοκτήτη του 
δικού τους εργοστασίου αντί να στέκονται αλληλέγγυοι προς τους άλλους 
κλάδους της οικονομίας. Στις 31 Οκτωβρίου 1936 ο Φάμπρεγας εξέδωσε συ-
μπληρωματικές εγκυκλίους του διατάγματος της 24ης Οκτωβρίου με στόχο τον 
περιορισμό της αυθόρμητης δράσης των εργατών και τον έλεγχο της παραγω-
γής στο μέτρο του δυνατού. Για την καθιέρωση του εργατικού ελέγχου σε μια 
επιχείρηση απαιτούνταν από εδώ και στο εξής πολλά έγγραφα και κατά τον 
τρόπο αυτό το κράτος αποκτούσε μεγαλύτερο έλεγχο. 
Κατά την διάρκεια όλων αυτών των προσπαθειών συντονισμού της καταλανι-
κής οικονομίας ήταν παρούσα και η παλιά αναρχική ιδέα περί μιας «ασκητι-
κής» νέας τάξης πραγμάτων. Έχουμε ήδη αναφερθεί στην περιφρόνηση των 
αναρχικών προς το χρήμα και σε αυτό οφείλετο και η από μέρους τους έλλειψη 
ενδιαφέροντος για την κολεκτιβοποίηση των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, 

                                                                                                                                                                               

στον ισπανικό εμφύλιο και δολοφονήθηκε από τους σταλινικούς στη Βαρκελώνη στις 5 Μαΐου 
του 1937. (Σ.τ.Μ.) 

89 Πρόκειται για την εμμονή των εργατών να ενδιαφέρονται κυρίως για την κατάσταση του 
δικού τους χώρου εργασίας.  (Σ.τ.Μ.) 



26 

 

η Φεδερίκα Μοντσένι90, εξέχουσα φυσιογνωμία της CNT, δήλωσε ότι το παλιό 
όνειρο της άμεσης κατάργησης του χρήματος δεν ήταν παρά μια «παιδιάστικη 
επαναστατικότητα». Η CNT αντικατέστησε απλώς την λέξη «μισθός» [salario] 
με την λέξη «επίδομα» [asignación], δίχως αυτή η διαφοροποίηση να σημαίνει 
τίποτε το ουσιαστικό στην πραγματικότητα.  
Στον αγροτικό αναρχισμό της Ανδαλουσίας η αρχή του «ας πάρει ο καθένας 
ό,τι χρειάζεται» από το συλλογικό απόθεμα υποχώρησε μπροστά στην καθιέ-
ρωση ενός διαφοροποιημένου οικογενειακού μισθού που εβασίζετο σε συγκε-
κριμένες ανάγκες. Οι κάρτες συσσιτίου συμπληρώνονταν από το «χαρτζιλίκι» 
για προσωπικές «αδυναμίες» (κρασί, τσιγάρα) και ταξίδια εκτός χωριού. Στις 
καταλανικές κολεκτίβες το χρήμα σπανίως απαγορεύτηκε. Σε πολλές «αναρχο-
κομμουνιστικές» κολεκτίβες ο ατομικισμός επεβλήθη εκ νέου, ενώ η αποχώρηση 
μικρού αριθμού μικροϊδιοκτητών οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις στην διά-
λυση της κολεκτίβας. Τα καταναλωτικά κουπόνια [libretas de consumo] έγιναν 
κοινή πρακτική. Οι πολεμιστές του μετώπου [milicianos] έστελναν τις οικονομί-
ες τους στην κολεκτίβα τους και όχι στην οικογένειά τους. Η συνολική αποτί-
μηση της λειτουργίας των αγροτικών κολεκτίβων καθίσταται δύσκολη εξαιτίας 
της έλλειψης λογιστικών στοιχείων. 
Η επίθεση του Φράνκο κατά της Μαδρίτης ήταν προ των πυλών. Στις αρχές 
Νοεμβρίου, ύστερα από μια έντονα φορτισμένη εσωτερική συζήτηση, ο Χουάν 
Γκαρθία Ολιβέρ και τρία άλλα μέλη της CNT αποδέχθηκαν υπουργικά χαρτο-
φυλάκια στο υπουργικό συμβούλιο του Λάργο Καμπαγιέρο, στην κεντρική κυ-
βέρνηση της Μαδρίτης. Στην συνέχεια ακολούθησε, όπως αναφέρθηκε, η συμμε-
τοχή αναρχικών στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Ο Γκαρθία Ολιβέρ έ-
γινε Υπουργός Δικαιοσύνης91, ο μετριοπαθής αναρχοσυνδικαλιστής (treintista) 
και οικονομολόγος Χουάν Πεϊρό έγινε Υπουργός Βιομηχανίας, ο Χουάν Λοπέθ 
Σάντσεθ, ένας άλλος μετριοπαθής αναρχοσυνδικαλιστής, έγινε Υπουργός Ε-
μπορίου και η Φεδερίκα Μοντσένι Υπουργός Υγείας.  
Οι τέσσερις υπουργοί της CNT εξεπλάγησαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου όταν διαπίστωσαν κινήσεις κεφαλαίων από την πολι-
ορκημένη Μαδρίτη προς την Βαλένθια. Θεώρησαν μάλιστα ότι προσκλήθηκαν 
στην κυβέρνηση ακριβώς για να δώσουν κάλυψη σε αυτήν την φανερή υποχώ-
ρηση με την οποία ήταν αντίθετοι. Ο Φράνκο ανεμένετο να παρακολουθήσει 
την θεία λειτουργία στην Μαδρίτη μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά η λειτουργία 
αναβλήθηκε για δυόμισι χρόνια. Κατά την διάρκεια της μάχης που ακολούθη-
σε, ωστόσο, η κυβέρνηση του Λάργο Καμπαγιέρο μετέφερε τα κεφάλαιά της 
στην Βαλένθια. 
Η Μάχη της Μαδρίτης ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου. Οι βομβαρδισμοί από τις δυ-
νάμεις του Φράνκο αντί να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό τον έβγαλαν κυρι-
ολεκτικά στους δρόμους κάνοντάς τον να πάρει τα όπλα· τακτική η οποία αρ-

                                                             

90 Φεδερίκα Μοντσένι (Federica Montseny i Mañé, 1905-1994): Ισπανίδα αναρχική και συγγρα-
φέας. Διετέλεσε Υπουργός Υγείας κατά την διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου στην 
κυβέρνηση του Λάργο Καμπαγιέρο. (Σ.τ.Μ.) 

91 Οι στρεψοδικίες του Γκαρθία Ολιβέρ όσον αφορά την προσχώρηση στην κεντρική κυβέρνη-
ση αναφέρονται στην αυτοβιογραφία του, την οποία έγραψε στην εξορία, με τίτλο El Eco de 
los Pasos, σ. 291-293, 1978. 



γότερα θεωρητικοποιήθηκε από τον Γκιγιέν («ο λαός στα όπλα»). Οι Διεθνείς 
Ταξιαρχίες κατέφτασαν στις 10 Νοεμβρίου και έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όπως 
και οι αναρχικοί της Φάλαγγας Ντουρούτι. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου ο 
Ντουρούτι σκοτώθηκε, πιθανώς από έναν φασίστα ελεύθερο σκοπευτή. Αυτός, 
περισσότερο από κάθε άλλον, ήταν «το» σύμβολο της ελευθεριακής επανάστα-
σης στην Ισπανία. Λίγες μέρες αργότερα, ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλω-
σαν στην μνήμη του στην Βαρκελώνη. Η Μάχη της Μαδρίτης συνεχίστηκε μέχρι 
και τον Ιανουάριο του 1937 και η πόλη δεν θα καταληφθεί παρά τον Μάρτιο 
του 1939 από τα στρατεύματα του Φράνκο.  
Η κρατικιστική θεσμοθέτηση της επανάστασης προχώρησε με γοργούς ρυθμούς. 
Τον Δεκέμβριο του 1936, η καταλανική Χενεραλιτάτ αναδιοργανώθηκε και η 
CNT ανέλαβε το Υπουργείο Αμύνης. Την ίδια περίοδο επίσης κορυφώθηκε η 
παροχή σοβιετικής βοήθειας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας κατευθυνόταν 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς υποστηρικτές της Σοβιετικής Ένωσης. Ο 
σοβιετικός πρέσβης Μαρσέλ Ρόζεμπεργκ είχε καθημερινές συναντήσεις με τον 
Λάργο Καμπαγιέρο, συχνά για ώρες. Στις αρχές του 1937 η κυβέρνηση αποφά-
σισε την αποκατάσταση των παλιών δημοτικών συμβουλίων, τα οποία είχαν 
αντικατασταθεί από επαναστατικές επιτροπές. Μια ολομέλεια επέκρινε τις ελ-
λείψεις των κολεκτίβων προσάπτοντάς τους κακή οργάνωση, ελλείψεις στην 
τεχνική διαχείριση, εξωφρενικές οικονομικές ιδέες και μικρή εμπειρία. Έγιναν 
νέες προσπάθειες για την ενότητα μεταξύ της CNT και της UGT. Έως τα μέσα 
του Ιανουαρίου οι αναρχοσυνδικαλιστές ζητούσαν μια κεντρικά σχεδιασμένη 
οικονομία και στις 30 Ιανουαρίου 1937 ψηφίστηκε ένας νόμος με στόχο την συ-
γκέντρωση όλων των κολεκτιβοποιημένων επιχειρήσεων υπό κοινή διεύθυνση. 
Ένα ακόμη πλήγμα ήταν η πτώση της Μάλαγα στις 8 Φεβρουαρίου, της οποίας 
ο αναρχικός διοικητής καταδικάστηκε σε θάνατο υπό την πίεση του Κομμουνι-
στικού Κόμματος. Αργότερα του δόθηκε χάρη, όταν, ύστερα από σχετική έρευ-
να, αποκαλύφθηκε ότι το ΚΚ είχε εξίσου ευθύνες για την πανωλεθρία.  
Αυτή η αυξανόμενη ένταση μεταξύ του PCE-PSUC και των δυνάμεων που βρι-
σκόντουσαν στα αριστερά τους, το POUM και την CNT–FAI, κορυφώθηκε 
στην Βαρκελώνη τον Μάιο του 1937.92 Επί μήνες τα σταλινικά μέσα ενημέρω-
σης κατέκλυζαν την Δημοκρατική Ισπανία και τον κόσμο με καταγγελίες ενα-
ντίον του «τροτσκιστικο-φασιστικού» POUM. Με τους αναρχικούς, από την 
άλλη, οι σταλινικοί αναγκάστηκαν να παραμείνουν περισσότερο προσεκτικοί, 
εκτιμώντας ορθά ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να χάσουν μια άμεση στρατιωτι-
κή αντιπαράθεση μαζί τους. Οι εορτασμοί για την Πρωτομαγιά ματαιώθηκαν 
υπό τον φόβο ότι μπορεί να ξεσπάσουν μάχες μεταξύ CNT και UGT. Το τηλε-
φωνικό κέντρο στο κέντρο της Βαρκελώνης είχε καταληφθεί από την CNT από 
τον Ιούλιο του 1936. Ο αρχηγός της κομμουνιστικής αστυνομίας της Βαρκελώ-
νης έφτασε εκεί με πρόθεση να ανακαταλάβει το κτήριο. Η κατάσταση κλιμα-
κώθηκε όταν η CNT, το POUM, οι Φίλοι του Ντουρούτι93 94 και η Αναρχική 

                                                             

92 Για μια λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην αποφασιστική αναμέτρηση 
και σε πραγματικές οδομαχίες στην Βαρκελώνη από τις 3 έως τις 7 Μαΐου παραπέμπω για άλλη 
μια φορά τον αναγνώστη στην περιγραφές του Όργουελ και του Μπολότεν.    
93 Ένα ριζοσπαστικό αριστερό αναρχικό ρεύμα που καλούσε σε μια «νέα επανάσταση» κατά 
του ξεπουλήματος των ηγετών της CNT στην κυβέρνηση της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης.  
94 Οι «Φίλοι του Ντουρούτι» (Agrupación de los Amigos de Durruti) ήταν μια μεγάλη αναρχική 
οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε στην Ισπανία στις 15 Μαρτίου του 1937, από τον Χάιμε Μπα-
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Νεολαία άρχισαν να φτιάχνουν οδοφράγματα απέναντι στα οδοφράγματα του 
PSUC και της UGT. Πρόθεση των σταλινικών ήταν επίσης η ανατροπή του 
πρωθυπουργού Λάργο Καμπαγιέρο, ο οποίος διατηρούσε ακόμη στο ακέραιο 
το κύρος του στην ισπανική εργατική τάξη. Ο Λάργο Καμπαγιέρο, έχοντας 
κουραστεί από την πίεση του PCE-PSUC και από την σοβιετική πίεση που α-
σκείτο στην κυβέρνησή του, εξέδωσε ένα διάταγμα στις 21 Απριλίου, σύμφωνα 
με το οποίο οι αποφάσεις όλων των επιτροπών τελούσαν υπό την προσωπική 
του έγκριση, και για λίγους μήνες ακόμη, έως την ενορχηστρωμένη αποπομπή 
του, πλησίασε πιο κοντά στην CNT. Το POUM και η Νεολαία του κινήθηκαν 
ταχύτατα προς τα αριστερά και συνεργάζονταν με τους Φίλους του Ντουρούτι. 
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε στις 4 Μαΐου, και από την Βαλένθια ο Χουάν 
Γκαρθία Ολιβέρ και η Φεδερίκα Μοντσένι απηύθυναν έκκληση από τον ραδιο-
φωνικό σταθμό προς τους συντρόφους τους να καταθέσουν τα όπλα και να ε-
πιστρέψουν στην εργασία τους. Η καθημερινή εφημερίδα της CNT Solidaridad 
Obrera («Εργατική Αλληλεγγύη») επανέλαβε την έκκλησή τους. Αναρχικές φά-
λαγγες στο μέτωπο, οι οποίες ήταν έτοιμες να βαδίσουν προς την Βαρκελώνη 
και την Μαδρίτη σταμάτησαν.95 Ο Ιταλός αναρχικός Καμίλο Μπερνέρι δολο-
φονήθηκε από τους σταλινικούς στις 5 Μαΐου.96 Βρετανικά αντιτορπιλικά εμ-
φανίστηκαν ακριβώς έξω από τον κόλπο και φημολογείτο ότι ετοιμάζονταν να 
επέμβουν. Οι μάχες εξαπλώθηκαν στα προάστια της Βαρκελώνης και σε άλλες 
πόλεις που βρίσκονταν κατά μήκος της ακτής. Οι συγκρούσεις κατεστάλησαν 
από 4.000 Δημοκρατικούς των Guardias de Asalto, των επίλεκτων δυνάμεων 
της αστυνομίας, που κατέφθασαν από την Βαλένθια. Το πρωί της 7ης Μαΐου η 
CNT προέβη σε άλλη μια ραδιοφωνική έκκληση για «ομαλότητα». Από τις 8 
Μαΐου επεκράτησε τελικά η ησυχία στην πόλη με απολογισμό εκατοντάδες νε-

                                                                                                                                                                               

λιούς, τον Φέλιξ Μαρτίνεθ και τον Παμπλο Ρουίθ, σε αντίθεση με την προσχώρηση της αναρ-
χοσυνδικαλιστικής CNT στην δημοκρατική κυβέρνηση. Τα μέλη της οργάνωσης ήταν μαχητές 
της «Φάλαγγας Ντουρούτι», οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην «στρατιωτικοποίηση» που προω-
θούσε η δημοκρατική κυβέρνηση προκειμένου να διαλύσει τις ένοπλες οργανώσεις που πολε-
μούσαν στο μέτωπο και να επιβάλλει το μονοπώλιο του ανασυγκροτημένου αστικού στρατού. 
Οι μαχητές αυτοί διατήρησαν τα όπλα και πήγαν στην Βαρκελώνη για να πολεμήσουν για την 
επανάσταση. Εκεί ενώθηκαν με άλλους αναρχικούς που διαφωνούσαν κι εκείνοι με την συμμε-
τοχή της CNT στην καταλανική και την ισπανική δημοκρατική κυβέρνηση. Οι «Φίλοι του 
Ντουρούτι» διέσωσαν την τιμή του αναρχισμού παραμένοντας συνεπείς στις αρχές τους και 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα επαναστατική πρωτοπορία ενάντια στην συνεργασία 
των αναρχικών με τις δημοκρατικές και σταλινικές οργανώσεις, στον κυβερνητισμό και στην 
ανασυγκρότηση του κράτους. Για μια πλήρη ιστορία αυτής της οργάνωσης δες το βιβλίο του 
συγγραφέα αυτού του άρθρου, Agustín Guillamón, La Agrupación de los Amigos de Durruti 
1937 – 1939, www.hommodolars.org. Σε αγγλική μετάφραση: The Friends of Durruti Group: 
1937-1939, http://libcom.org/. (Σ.τ.Μ.) 

95 Ένας σταλινικός διοικητής απείλησε να βομβαρδίσει την αναρχική Φάλαγγα Ascaso εάν αυ-
τή βάδιζε προς την Μαδρίτη. Πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες είναι παρμένες από το βιβλίου 
του Hugh Thomas, The Spanish Civil War, σ. 545-550, 1965. [Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει προ 
πολλών ετών στα ελληνικά: Χιού Τόμας, Ιστορία του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, (δίτομο) 
μτφ. Α. Γεωργούλη-Τ. Μενδράκος, εκδόσεις Αφοί Τολίδη, Δεκέμβριος 1971. (Σ.τ.Μ.)] 

96 Για την εγκληματική δράση του σταλινισμού στην Ισπανία βλ. Μ. Ολλιβιέ-Κ. Λαντάου, Η 
GPU στην Ισπανία – Η σταλινική αντεπανάσταση στον Ισπανικό εμφύλιο, μτφ. Σοφία Ιωαννί-
δη, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα. (Σ.τ.Μ.) 
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κρούς και χιλιάδες τραυματίες. Το χάσμα μεταξύ των αναρχικών που βρίσκο-
νταν στους δρόμους και των υπουργών της CNT στην Βαλένθια είχε καταστεί 
αγεφύρωτο. 
Από πολιτικής απόψεως η επανάσταση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1936 είχε 
οριστικά ηττηθεί. Παρέμεναν ως καθήκοντα της κυβέρνησης η διάλυση των βι-
ομηχανικών και αγροτικών κολεκτίβων και η αντιμετώπιση των συνταγμάτων 
της CNT-FAI που βρισκόντουσαν στο μέτωπο και εξακολουθούσαν να διατη-
ρούν την σημασία τους, όσο επαγγελματικά κι αν είχαν καταστεί.97  
Οι τέσσερις υπουργοί της CNT-FAI αποχώρησαν από την κυβέρνηση των Δη-
μοκρατικών ύστερα από τα γεγονότα της Βαρκελώνης και λίγο αργότερα πα-
ραιτήθηκε ο Λάργο Καμπαγιέρο. Οι αναρχικοί δεν έτρεφαν αυταπάτες για τα 
λάθη που έκαναν, όπως αναφέρουν στον απολογισμό της δραστηριότητάς τους. 
Τα σχέδια του πρώην υπουργού Εμπορίου Χουάν Λοπέθ είχαν μπλοκαριστεί 
λόγω της αντίθεσής του προς τον Λάργο Καμπαγιέρο και όλους τους υπερα-
σπιστές της καθεστηκυίας τάξεως. Όπως αναφέρει ο απολογισμός δράσης: «θα 
πρέπει να αναγνωρίσουμε το μάταιον της κυβερνητικής συμμετοχής μας στον 
τομέα της οικονομίας». Η CNT έκανε ένα νέο άνοιγμα ενότητας προς την UGT 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στις 25 Μαΐου 1937 η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα 
που απαιτούσε την καταγραφή των κολεκτιβοποιημένων επιχειρήσεων σε ένα 
εμπορικό μητρώο. Με τον τρόπο αυτό οι κολεκτιβοποιημένες επιχειρήσεις γίνο-
νταν «νομικά πρόσωπα», όπως και οι παλιές επιχειρήσεις που τις είχαν αντικα-
ταστήσει. «Η νομιμοποίηση της κολεκτιβοποίησης οδήγησε, μέσω του ελέγχου 
του κράτους, στην καταστροφή της επανάστασης. Τα τελευταία βήματα αυτής 
της πολιτικής, τα οποία προώθησαν με επιτυχία οι κομμουνιστές και τα οποία 
υποστηρίχθηκαν ενεργά και έγιναν αντικείμενο παθητικής ανοχής από τους 
αναρχικούς, ήταν εντελώς ορατά μετά την κρίση του Μαΐου του 1937…»98 Στις 
18 Ιουνίου η κυβέρνηση απαίτησε την καταχώρηση όλων των ραδιοφωνικών 
σταθμών και δύο μήνες μετά απαγόρευσε κάθε κριτική κατά της Σοβιετικής 
Ένωσης. 
Στα τέλη Ιουνίου η CNT είχε επίσης αποπεμφθεί από την Χενεραλιτάτ και α-
παγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία της καθημερινής της εφημερίδας 
Solidaridad Obrera. Τον Αύγουστο ο σταλινικός στρατηγός Λίστερ99 άρχισε να 
επιτίθεται στις αγροτικές κολεκτίβες της Αραγονίας και το POUM εκδιώχθηκε 
από το καταλανικό Συμβούλιο Οικονομίας.  
Η σταλινική επίθεση εναντίον όλων των θεσμών της Δημοκρατίας συνεχίστηκε 
με αμείωτη ένταση. Το φθινόπωρο του 1937 μιλώντας στο Συνέδριο της UGT ο 
Καταλανός σταλινικός Ρουίθ Πονσέτι, μέλος του PSUC, πρότεινε την κατάργη-
ση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων σε όλες τις επιχειρήσεις και επέκρινε την 
«υπερβολική εφαρμογή της δημοκρατίας στην συγκρότηση των επιχειρησιακών 
συμβουλίων». Τα γεγονότα πίεζαν τους ελευθεριακούς προς την ίδια κατεύθυν-
ση. Τον Σεπτέμβριο του 1937 το Συνέδριο της CNT, της FAI και της Ελευθερια-

                                                             

97 Ακόμα και μετά τις μέρες του Μαΐου του 1937 –μια ήττα μέσα στον θρίαμβο- εξακολουθού-
σαν ακόμη να ανθίστανται μερικά στοιχεία δυαδικής εξουσίας και συχνά βάσεις για την ανά-
κτηση του χαμένου εδάφους». G. Munis, ό.π., σ. 292.  
98 Bernecker, σ. 339. 
99 Πρόκειται για τον διαβόητο σταλινικό πολιτικό και στρατιωτικό Ενρίκε Λίστερ (Enrique 
Líster Forján, 1907-1994). (Σ.τ.Μ.) 
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κής Νεολαίας ζητούσε την άμεση εθνικοποίηση όλων των πολεμικών βιομηχα-
νιών, του εξωτερικού εμπορίου, των ορυχείων και των τραπεζών, καθώς και το 
πέρασμα των δημοσίων υπηρεσιών της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας στα 
χέρια των δήμων, ενώ παραδέχονταν την αναγκαιότητα διατήρησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων στην ελαφρά βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και την μικρή α-
γροτική ιδιοκτησία, γεγονός που αποτελούσε ρητή απόκλιση από το πρόγραμ-
μα της Σαραγόσα και την «καθαρή» αναρχική γραμμή. Όπως και στα γεγονότα 
του Μαΐου στην Βαρκελώνη το συνέδριο κατέδειξε το επερχόμενο διαζύγιο με-
ταξύ της βάσης και των ηγετών της CNT, ως αποτέλεσμα μιας σαφούς διαδικα-
σίας «ολιγαρχοποίησης» [oligarquization] στο εσωτερικό της οργάνωσης».100 Η 
ολομέλεια δήλωσε ότι «η CNT έχει κατανοήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια 
ευημερούσα οικονομία με συλλογική μορφή χωρίς τον κεντρικό έλεγχο και τον 
συντονισμό των διοικητικών της πτυχών.»  
Στις 20 Νοεμβρίου 1937 η Χενεραλιτάτ εξέδωσε το «διάταγμα περί ειδικών πα-
ρεμβάσεων», το οποίο έδινε στην κυβέρνηση το δικαίωμα να παρακάμπτει τους 
επιθεωρητές των εργοστασίων, που ήταν εκλεγμένοι από τους εργάτες. Ως απά-
ντηση σε αυτό το μέτρο και σε άλλες εξελίξεις οι αναρχικοί επιτέθηκαν κυρίως 
στον «πολλαπλασιασμό του στρατού των παρασίτων» και στην έλλειψη δια-
φάνειας των αμέτρητων επιτροπών. Την 1η Δεκεμβρίου ο Ρουίθ Πονσέτι  δή-
λωσε στο Συμβούλιο Οικονομίας ότι οι διευθυντές που ορίστηκαν από τους ερ-
γαζόμενους δεν έχουν την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση και επομένως είναι 
ανίκανοι να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις.  
Τον Ιανουάριο του 1938 πραγματοποιήθηκε μία ακόμα ολομέλεια της CNT. «Σε 
αυτή την ολομέλεια ήταν ολοφάνερη η τάση για συγκέντρωση και συγκεντρο-
ποίηση των δυνάμεων στα χέρια της ηγεσίας της οργάνωσης»101 λόγω της προε-
τοιμασίας της από προπαρασκευαστικές συνελεύσεις και της προειλημμένης 
ημερήσιας διάταξης. Με πρωτοφανή τρόπο η εθνική επιτροπή της οργάνωσης 
παρενέβη ευθέως σε όλες τις συζητήσεις. «Με την καθιέρωση των επιθεωρητών 
εργασίας, των συνδικαλιστικών επιτροπών ελέγχου, των διοικητικών και τε-
χνικών συμβουλίων, ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι για την διανομή της εργα-
σίας (σε πολλές περιπτώσεις με την δικαιοδοσία να απολύουν εργάτες) και δι-
ευθυντών με πλήρεις εξουσίες… η CNT μετατράπηκε σε μια γραφειοκρατική-
συγκεντρωτική οργάνωση που εγκατέλειψε τις αρχές της αυτονομίας και της 
λήψης αποφάσεων από τα όργανα της βάσης χάριν της ολοκληρωτικής ιεραρ-
χικής αναδιάρθρωσης και του οικονομικού σχεδιασμού. Η διαδικασία συγκε-
ντροποίησης που επεβλήθη από τον πόλεμο σε κάθε περιοχή δεν σταματά στις 
πύλες της ίδιας της συνδικαλιστικής οργάνωσης». Ο Άγγλος αναρχικός Βέρνον 
Ρίτσαρντς παρατηρεί ότι αυτές οι αποφάσεις σήμαναν το τέλος της «CNT ως 
επαναστατικής οργάνωσης που ελέγχεται από τα μέλη της». Η παρατήρηση αυ-
τή συμπίπτει με την άποψη του Μπέρνεκερ, σύμφωνα με την οποία: 
«Η εγκατάλειψη... του αρχικού αναρχικού οικονομικού προγράμματος θα πρέ-
πει να αποδοθεί αφενός στην ερμηνευτική αδυναμία του και σε μια απλου-
στευμένη αντίληψη για την λειτουργία της οικονομίας, η οποία δεν έγινε κατα-
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νοητή ούτε καν στο παραμικρό, και αφετέρου, λόγω του πολέμου, στον ανα-
πόφευκτο οικονομικό συγκεντρωτισμό και εν γένει τον σχεδιασμό που υπο-
στήριξαν από την αρχή οι κομμουνιστές... διαδικασία η οποία οδήγησε από την 
‘ελευθεριακή’ συγκρότηση της οικονομίας στον διευθυντικό παρεμβατισμό του 
κράτους, από την προγραμματική δήλωση του Σεπτεμβρίου του 1936 στην Δι-
ευρυμένη Οικονομική Ολομέλεια του 1938, και κατέδειξε την υιοθέτηση ‘αυ-
ταρχικών’ συστημάτων οργάνωσης στην βιομηχανία και στην εσωτερική λει-
τουργία της CNT». 
Η διαδικασία αυτή βρήκε αντίθετους τους Φίλους του Ντουρούτι. Οι Φίλοι του 
Ντουρούτι είχαν  μια αδιάλλακτη θέση, η οποία βρισκόταν πλησίον της θέσης 
που είχε η τροτσκιστική πτέρυγα του POUM. Καλούσαν σε αγώνα όχι μόνο ε-
ναντίον των κομμουνιστών του PCE και του PSUC, εναντίον των αστικών κομ-
μάτων, του κράτους, της κυβέρνησης κτλ., αλλά και εναντίον της μετριοπαθούς 
γραμμής των επιτροπών της CNT και της FAI. Καλούσαν σε μια νέα επανά-
σταση.102 
  
IV. Αγροτικές κολεκτίβες  
 
Σχεδόν ένας χρόνος πέρασε προτού η CNT δημιουργήσει μια αγροτική οργά-
νωση για ολόκληρη της επικράτεια της Δημοκρατικής Ισπανίας, την Εθνική 
Ομοσπονδία Αγροτών [Federación Nacional de Campesinos]. Οι αρχές της ορ-
γάνωσης, από το καλοκαίρι του 1937, ήταν σε ανοιχτή αντίθεση με ορισμένες 
βασικές αναρχικές θέσεις. Οι υποχρεωτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ε-
θνικό επίπεδο δεν ήταν συμβατές με τις αποφάσεις που προέρχονται «από τα 
κάτω». Όπως αναφέρει ο Μπέρνεκερ «ύστερα από μια αρχική περίοδο θυσιών, 
αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αρωγής που χορηγούνταν δίχως αντάλλαγ-
μα, οι ενώσεις -όπως συνέβη και στην βιομηχανία- έπρεπε να αγωνιστούν ενα-
ντίον του «νέου καπιταλισμού» πολλών πλούσιων κολεκτίβων οι οποίες δεν 
ήθελαν να βοηθήσουν άλλες ελλειμματικές κολεκτίβες ...»103 
 
α) Καταλωνία 
 
Στην Καταλωνία στην αρχή υπήρχαν μόνο άτυπα κριτήρια ένταξης στις αγρο-
τικές κολεκτίβες. Η CNT επανειλημμένως δήλωνε ότι οι μικροί ιδιοκτήτες δεν 
έπρεπε να φοβούνται για την ιδιοκτησία τους. Το ενοίκιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, 
το νερό, τα φάρμακα, τα άσυλα για ηλικιωμένους και αναπήρους ήταν δωρεάν. 
Όμως, ήδη από τον Αύγουστο του 1936, η κυβέρνηση της Καταλωνίας θέσπισε 
την υποχρεωτική συμμετοχή των ανεξάρτητων αγροτών στην ένωση των αγρο-
τών της Καταλωνίας· μέτρο το οποίο αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός αντί-
βαρου έναντι της επιρροής της CNT στις βιομηχανικές κολεκτίβες. Οι αγρότες 
που μίσθωναν γη προσελκύονταν από το PSUC (το Κομμουνιστικό Κόμμα στην 
Καταλωνία) λόγω της προπαγάνδας του που απευθυνόταν σε αγρότες μικρο-
κτηματίες. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1937 η κυβέρνηση της Καταλωνίας προ-
σπαθούσε να σαμποτάρει τις αγροτικές κολεκτίβες. Μια περιφερειακή ολομέ-
λεια των αγροτών της CNT, ωστόσο, έθεσε τις κολεκτίβες υπό τον έλεγχο της 
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CNT, της UGT και της αγροτικής ένωσης καλλιεργητών. Αναγνώρισε την χρήση 
του χρήματος για το εγγύς μέλλον. Στην Καταλωνία υπήρχαν ίσως και 200 α-
γροτικές κολεκτίβες, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο ήταν εκεί τα ιδιωτικά 
αγροκτήματα. Τον Ιούλιο του 1937 η Χενεραλιτάτ απαλλοτρίωσε χωρίς απο-
ζημίωση αγροτικές γαίες που ανήκαν σε πρόσωπα που στήριξαν το φασιστικό 
πραξικόπημα. Τον Αύγουστο του 1937, μετά τα γεγονότα του Μαΐου του ιδίου 
έτους, η κυβέρνηση της Καταλωνίας εξέδωσε ένα διάταγμα που προέβλεπε την 
αναγνώριση των αγροτικών κολεκτίβων διευρύνοντας τον έλεγχο του κράτους 
πάνω τους. 
 
β) Αραγονία 
 
Μεγάλο μέρος της Αραγονίας είχε στην αρχή πέσει στα χέρια του πραξικοπή-
ματος του Φράνκο. Ιδρύθηκαν πολλές κολεκτίβες εκεί ως φάλαγγες της πολιτο-
φυλακής ανακτώντας εδάφη που χάθηκαν στο δρόμο για την απελευθέρωση 
της Σαραγόσα. Η φάλαγγα Ντουρούτι εξάπλωσε την κολεκτιβοποίηση με την 
ίδρυση περίπου 450 κολεκτίβων συνολικά.104  
Στα μέσα Φεβρουαρίου του 1937 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Κολεκτίβων της Α-
ραγονίας [Federación de Colectividades de Aragón] για «τον συντονισμό των 
οικονομικών δυνατοτήτων της περιοχής». Η ομοσπονδία κατήρτισε ένα τυπο-
ποιημένο δελτίο οικογενειακής κάρτας συσσιτίου και έκανε σχέδια για την δη-
μιουργία πειραματικών αγροκτημάτων, παιδικών σταθμών και γεωργικών 
σχολών. Οι νομαρχιακές ομοσπονδίες συστάθηκαν για να ασχοληθούν με το 
ραδιόφωνο, το ταχυδρομείο, τον τηλέγραφο, τα τηλέφωνα και τα μεταφορικά 
μέσα. Μοιράστηκαν όπλα στα μέλη των κολεκτίβων. Μια άλλη ομοσπονδία δη-
μιούργησε κεντρικές αποθήκες. Ο ηλεκτρισμός διαδόθηκε στα χωριά και χτί-
στηκαν νοσοκομεία. Τον Απρίλιο του 1937 μια κολεκτίβα καθιέρωσε την εθε-
λοντική προσχώρηση στους κόλπους της, όπως έγινε στο Λεβάντε. Οι κολεκτί-
βες θεσμοθέτησαν την υποχρεωτική εργασία για τα άτομα ηλικίας από 18 έως 
60 ετών, εξαιρουμένων των εγκύων και των γυναικών που έχουν αναλάβει την 
φροντίδα των παιδιών, των ασθενών και των ηλικιωμένων. Δημιουργήθηκαν 
νυκτερινά σχολεία εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης. Οι γενικές συνελεύσεις 
εξέλεγαν μια εκτελεστική επιτροπή, τα μέλη της οποίας ήταν άμεσα ανακλητά. 
Οι εκλογές γίνονταν βάσει της αρχής «μία ψήφος για κάθε μέλος» ασχέτως της 
αρχικής μεγάλης ή μικρής συνεισφοράς εκάστου ατόμου σε γη, εργαλεία ή ζώα 
προς την κολεκτίβα. 

                                                             

104 Το έργο του Julian Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-
1938 (1985) προσφέρει μια πιο διαφοροποιημένη άποψη για τις κολεκτίβες της Αραγονίας. Από 
αυτήν την άποψη, στην Αραγονία συνολικά το αντίστοιχο βάρος της CNT και της UGT ήταν 
ίσο (σ. 31). Ο συγγραφέας συμφωνεί με τον Bernecker (σ. 315) ότι τον Μάιο του 1936 το συνέ-
δριο της Σαραγόσα ψήφισε την απόφασή της για το αγροτικό ζήτημα «χωρίς να διευκρινίζει τις 
πιο στοιχειώδεις οικονομικές έννοιες. Όταν αργότερα οι αναρχικοί απέκτησαν τον έλεγχο της 
κατάστασης δεν εφήρμοσαν ένα μοντέλο κολεκτιβοποίησης που να επιλύει τα προβλήματα της 
παραγωγής και της ανταλλαγής» (σ. 318). «Αυτοί που υποστήριζαν την ‘αιώνια επιδίωξη της 
ισότητας’ αγνοούν πολυάριθμα παραδείγματα.. περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων (γυναί-
κες, ανεξάρτητους αγρότες) και έχουν άγνοια των πραγματικών συνθηκών.  

 



Στην πραγματικότητα, η CNT-FAI ουδέποτε είχε κάνει λόγο για «αγροτικές 
κολεκτίβες» πριν από τον πόλεμο. Στην Αραγονία η CNT δοκίμασε καινούργι-
ους τρόπους ανταλλαγής των αγαθών δίχως την μεσολάβηση χρήματος. Αυτές 
οι μορφές ανταλλαγής συχνά ποικίλαν από χωριό σε χωριό και συχνά διέφεραν 
εντελώς μεταξύ τους. Ο Μπόρκεναου τόνισε την ηθική διάσταση των αναρχι-
κών κολεκτίβων και την κατάργηση του χρήματος στο εσωτερικό τους. 
Τον Αύγουστο του 1937 ο σταλινικός στρατηγός Ενρίκε Λίστερ, ενεργώντας 
εντός του πλαισίου της έκκλησης του Κομμουνιστικού Κόμματος προς τους μι-
κροϊδιοκτήτες γης, επετέθη εναντίον των περισσοτέρων κολεκτίβων της Αρα-
γονίας. Η κομμουνιστική προπαγάνδα παρουσίαζε τις κολεκτίβες ως προϊόν 
βίαιου καταναγκασμού (!) και ως αντιπαραγωγική μορφή αγροτικής οργάνω-
σης. Εκατοντάδες αναρχικοί συνελήφθηκαν, μέλη της CNT αποκλείστηκαν από 
την συμμετοχή τους στις τοπικές συνελεύσεις, πολλές κολεκτίβες καταστράφη-
καν και η γη τους ιδιωτικοποιήθηκε εκ νέου. Σιταποθήκες ανοίχθηκαν και λεη-
λατήθηκαν και η σοδειά τους κατασχέθηκε υπέρ του στρατού. Αργότερα, ω-
στόσο, οι κολεκτίβες ανασυστάθηκαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αργότερα υ-
παναχώρησε από την εκστρατεία του κατά της κολεκτιβοποίησης, αλλά η εκ-
στρατεία αυτή είχε φοβίσει πολλά μέλη των κολεκτίβων τα οποία σταμάτησαν 
να εργάζονται στο εσωτερικό τους και επέστρεψαν στην καλλιέργεια των μι-
κρών ιδιωτικών τους αγροτεμαχίων προ του κινδύνου να μην προλάβουν να 
μαζέψουν την σοδειά του φθινοπώρου.  
 
γ) Λεβάντε  
 
Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 1936 η Περιφερειακή Συνομοσπονδία των 
Αγροτών του Λεβάντε (FRCL) συνεδρίασε στην Βαλένθια. Εκείνη την στιγμή 
το 13,2% της γης στο Λεβάντε είχε κατασχεθεί και το 1/3 ήταν οργανωμένο σε 
κολεκτίβες. Σε ορισμένες από αυτές υπήρξε ολική κολεκτιβοποίηση και κατάρ-
γηση του χρήματος105. Από το 1938 όλες οι κολεκτίβες είχαν δικά τους σχολεία. 
Η FRCL βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας των αγροτικών οργανώσεων, 
αρχής γενομένης από τις τοπικές ενώσεις και τις κολεκτίβες, στην συνέχεια τις 
ομοσπονδίες σε επίπεδο νομού και τέλος τις ομοσπονδίες σε επίπεδο επαρχίας. 
Η FRCL είχε στην διάθεσή της έναν αρκετά μεγάλο αριθμό λογιστών για να 
συντονίζουν τις προσπάθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Το συνέδριο αποφάσισε 
επίσης οι κολεκτίβες να μην ανακατεύονται με τα μικρά ιδιωτικά αγροτεμάχια, 
αν οι ιδιοκτήτες τους δεν ανακατεύονται στις κολεκτίβες. Ωστόσο, στις 7 Ο-
κτωβρίου εκδόθηκε ένα διάταγμα προς τους ιδιοκτήτες γης, το οποίο αποσκο-
πούσε να θέσει τις κολεκτίβες υπό τον έλεγχο του κράτους και να ανακόψει την 
περαιτέρω εξάπλωσή τους. Έως την άνοιξη του 1937 η αστυνομία και ο στρα-
τός εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον των κολεκτίβων. Παρ' όλα αυτά, το 1938 υ-
πήρχαν 500-900 κολεκτίβες στο Λεβάντε, στις οποίες συμμετείχε το 40% του 
πληθυσμού.  
Ανεξάρτητα από τις λεβαντίνικες κολεκτίβες, τον Οκτώβριο του 1936 η CNT 
και η UGT δημιούργησαν τον CLUEA, έναν συνεταιρισμό σε επίπεδο περιφέ-
ρειας για τις εξαγωγές πορτοκαλιών, τα οποία αποτελούσαν μια σημαντική το-
πική καλλιέργεια. Ο CLUEA ιδρύθηκε με στόχο την κατάργηση των μεσαζό-
ντων και την αύξηση της ροής ξένου συναλλάγματος για την Δημοκρατική Ι-
                                                             

105 Robert Alexander, ό.π., σ. 394-402. 
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σπανία. Ωστόσο, αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα από την κεντρική κυβέρνηση. 
Ο Μπόρκεναου αναφέρει επίσης μια διαμάχη μεταξύ της CNT και του PCE, με 
το τελευταίο να υπερασπίζεται τους πλούσιους αγρότες.106  
 
δ) Αλλού 
 
Επίσης, τον Ιούλιο του 1937 σημειώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αναρ-
χικών και κομμουνιστών στην αγροτική Καστίλη. Ήταν μία ξεκάθαρη περί-
πτωση, μεταξύ πολλών άλλων, όπου προφανώς η «οικονομική» πολιτική ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την στρατιωτική στρατηγική. Ο Ντανιέλ Γκερέν στο 
βιβλίο του «Ο αναρχισμός»107 υποστηρίζει ότι η αμφιθυμία της κυβέρνησης 
στην Βαλένθια πάνω στο ζήτημα των κολεκτίβων συνέβαλε στην ήττα της Δη-
μοκρατίας, καθώς οι φτωχοί αγρότες δεν έβλεπαν κανέναν λόγο να αγωνιστούν 
υπέρ αυτής. 
 
ε) Πανεθνικός συντονισμός 
 
Τον Ιούνιο του 1937, όταν η φορά των γεγονότων είχε στραφεί εναντίον της 
CNT μετά τον Μάιο του 1937, οι αγροτικές ομάδες της CNT δημιούργησαν μια 
πανεθνική οργάνωση και διοργάνωσαν μια Πανεθνική Ολομέλεια των Περιφε-
ρειακών Αγροτικών Οργανώσεων. Ο νόμος για την προσωρινή νομιμοποίηση 
των αγροτικών κολεκτίβων ψηφίστηκε τον ίδιο μήνα με σκοπό να εξασφαλι-
στεί η συγκομιδή της επόμενης χρονιάς, προτού εγκλωβιστούν οι αγρότες κάτω 
από την ασφυκτική κυβερνητική πίεση. Από το 1936 έως το 1937 το Ινστιτούτο 
για την Αγροτική Μεταρρύθμιση χορήγησε 50 εκατομμύρια πεσέτες στις κολε-
κτίβες που θα αποδέχονταν την κρατική παρέμβαση με σκοπό την μείωση της 
επιρροής της CNT. Πολλοί άνθρωποι που η γη τους είχε απαλλοτριωθεί το κα-
λοκαίρι του 1936 προσπαθούσαν να την πάρουν πίσω. Σύμφωνα με τον Μπέρ-
νεκερ τον Αύγουστο του 1938 υπήρχαν 2.213 νομιμοποιημένες κολεκτίβες, αλλά 
ο Ρόμπερτ Αλεξάντερ τοποθετεί τον αριθμό πολύ υψηλότερα108. Συνολικά 3 
εκατομμύρια άνθρωποι σε έναν αγροτικό πληθυσμό 17 εκατομμυρίων συμμε-
τείχαν στην κολεκτιβοποιημένη αγροτική οικονομία. Ο Μαλεφάκης109 εκτιμά 
ότι τα 2/3 του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων είχαν περάσει στις κο-
λεκτίβες. Ωστόσο, δεν υπήρχαν κολεκτίβες στις επαρχίες της Βασκίας, της Σα-
νταντέρ και των Αστουριών. Σύμφωνα με τον Μπόλοτεν ένα μεγάλο μέρος του 
αγροτικού πληθυσμού αντιστάθηκε στην κολεκτιβοποίηση. Επίσης, οι διάφορες 
κολεκτίβες είχαν διαφορετικούς κανόνες. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ίδρυσαν 
σχολεία, έκτισαν πολλές βιβλιοθήκες και κοινωνικά κέντρα [ateneos], μερικά 
νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας, θεσμοθέτησαν επίσημη ηλικία συνταξιοδότη-
σης και έκλεισαν οίκους ανοχής.  

                                                             

106 ό.π., σ. 198. 
 
107 Ελληνική έκδοση: Daniel Querin, Ο αναρχισμός – Από τη θεωρία στη πράξη, μτφ. Μπάμπης 
Λυκούδης, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. (Σ.τ.Μ.) 

108 ό.π., σ. 325. 
109 Edward Malefakis, Agrarian Revolution and Peasant Revolution in Spain (1970). 
 



Τον Ιούλιο του 1937 η FAI διοργάνωσε Πανιβηρική Χερσονησιωτική Ολομέ-
λεια στην Βαλένθια. Αυτή σήμανε το τέλος του «κλασσικού» ισπανικού αναρ-
χισμού. Η ολομέλεια ψήφισε υπέρ της κατάργησης της χαλαρής οργανωτικής 
συγκρότησης, που στηριζόταν στις «ομάδες συγγένειας»110, τις οποίες αντικα-
τέστησε με «τοπικές οργανώσεις». 
 
V. Περισσότερα για τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις 
 
Αναφερθήκαμε σε κάποιο βαθμό στις στρατιωτικές εξελίξεις που λάμβαναν 
χώρα παράλληλα με τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που περιγράψαμε 
παραπάνω, προκειμένου να υπογραμμίσουμε  την σταθερή συμμετοχή των α-
ναρχικών στους θεσμούς του Λαϊκού Μετώπου. Τώρα θα προσπαθήσουμε να 
ολοκληρώσουμε αυτήν την εικόνα από στρατιωτικής απόψεως μετά την απο-
φασιστική πολιτική καμπή του Μαΐου του 1937.  
Τον Δεκέμβριο του 1937 οι δυνάμεις των Δημοκρατικών επιτέθηκαν και κατέ-
λαβαν το Τερουέλ. Ήταν, δυστυχώς, η πιο κρύα πόλη της Ισπανίας, η οποία 
κατελήφθη στην καρδιά του χειμώνα, με δεκάδες χιλιάδες θύματα και στις δύο 
πλευρές, πολλά εξαιτίας της έλλειψης τροφής και ρουχισμού σε θερμοκρασίες 
υπό του μηδενός. Οι φασίστες ανακατέλαβαν την πόλη τον Φεβρουάριο του 
1938. Το γεγονός αυτό ήταν, για άλλη μια φορά, μια καθαρή περίπτωση μιας 
στρατιωτικής στρατηγικής που ήταν άρρηκτα δεμένη με την πολιτική. Ο πρώην 
κομμουνιστής στρατιωτικός διοικητής με το παρωνύμιο «Ο Χωρικός» έγραψε 
πολλά χρόνια αργότερα ότι τα αναρχικά στρατεύματα είχαν σκόπιμα θυσια-
στεί με σκοπό να δυσφημιστούν και προκειμένου να αποπεμφθεί ο Ινταλέθιο 
Πριέτο από την θέση του Υπουργού Αμύνης.111 Επίσης, τον Φεβρουάριο του 
1938 όλες οι κολεκτίβες της Αραγονίας κατελήφθησαν από τα στρατεύματα 
του Φράνκο, τα οποία ολοκλήρωσαν το έργο της διάλυσής τους, που ξεκίνησε 
από τον στρατηγό Ενρίκε Λίστερ τον προηγούμενο Αύγουστο. Στις 18 Μαρτί-
ου του 1938, ως απόρροια της κατάρρευσης του μετώπου στην Αραγονία, η 
CNT και η UGT υπέγραψαν ένα κοινό πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό χαρακτη-
ρίστηκε εκείνον τον καιρό με την φράση «ο Μπακούνιν και ο Μαρξ σφιχτα-
γκαλιασμένοι». Το πρόγραμμα χαιρετίστηκε ευρέως από το PCE και το PSUC 
ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός υπέρ της συνδικαλιστικής ενότητας. 
Έκανε έκκληση για εθνικοποιήσεις (σε αντίθεση με τις προηγούμενες κολεκτι-
βοποιήσεις) και υπογράμμιζε τον σεβασμό του προς τους αγρότες που δεν ανή-

                                                             

110 Μορφή οργάνωσης που υιοθέτησε ο αναρχισμός στην Ισπανία με βάση μικρές, αυτόνομες 
ομόσπονδες ομάδες δράσης. Περισσότερα βλ. «Μια σημείωση πάνω στα Grupos de Afinidad», 
στο Murray Bookchin, Άκου μαρξιστή, μτφ. Όμιλος Βανδάλων Θεσσαλονίκης, εκδόσεις Διεθνής 
Βιβλιοθήκη, σ. 66-69. (Σ.τ.Μ.) 

111 O Indalecio Prieto ήταν ο πρώτος σημαντικός ηγέτης της δεξιάς πτέρυγας του PSOE και μα-
κροχρόνιος αντίπαλος του Λάργο Καμπαγιέρο. Δεν ήταν διόλου συμπαθής στους αναρχικούς, 
αλλά επίσης δεν θεωρείτο επαρκώς ευπειθής από τους σταλινικούς. Η εκμετάλλευση της πολε-
μικής ήττας και των στρατιωτικών αποτυχιών, οι οποίες ορισμένες φορές προκαλούνταν επίτη-
δες με σκοπό την δυσφήμηση των εκάστοτε υπευθύνων, αποτελούσε ένα τυπικό στρατήγημα 
του PCE-PSUC για την αντικατάσταση ανεπιθύμητων προσώπων, σοσιαλιστών ή αναρχικών, 
με πιο ευεπηρέαστους ανθρώπους. Μια διοικητής του POUM, η Mika Etchebehere, στο βιβλίο 
της Ma guerre d’ Espagne a moi, περιγράφει παρόμοια επεισόδια, όπως όταν ένα τάγμα του 
POUM αφέθηκε σε απελπιστική θέση, χωρίς βοήθεια, κατά την διάρκεια της άμυνας της Μα-
δρίτης. 
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καν σε κολεκτίβες και επιθυμούσαν να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους. Ο 
πραγματικός στόχος του PCE-PSUC, ωστόσο, ήταν να αποκλείσει τα συνδικάτα 
από την κυβέρνηση, δεδομένου ότι η CNT ήταν ακόμα το μεγαλύτερο συνδικά-
το. Οι επιπλέον παραχωρήσεις της CNT σηματοδοτούσαν το τέλος του ομο-
σπονδιακού συστήματος των «ελεύθερων δήμων» και την δημιουργία περισσό-
τερο συγκεντρωτικών θεσμών. Το σύμφωνο ήταν «η μεγάλη εγκατάλειψη των 
παλαιών αρχών και ιδεωδών ως προς την ιδεολογική εξέλιξη του ισπανικού 
αναρχοσυνδικαλισμού».112 Αμέσως μετά την υπογραφή του η CNT και η UGT 
προσχώρησαν στο υπουργικό συμβούλιο του Χουάν Νεγκρίν.113 Όμως, εξαιτίας 
των στρατιωτικών γεγονότων που βρίσκονταν σε εξέλιξη, η υλοποίηση του α-
ναρχικού-σοσιαλιστικού προγράμματος πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η CNT, το 
αναρχικό συνδικάτο με περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη, κατέληξε να 
διατρανώνει τον παραδοσιακό εθνικό πατριωτισμό. 
Στις 5 Απριλίου 1938 τα στρατεύματα του Φράνκο κατευθύνθηκαν προς την 
Μεσόγειο κόβοντας στην μέση την Δημοκρατική Ισπανία. Η CNT στις 30 Απρι-
λίου, με μια απέλπιδα κίνηση επίδειξης δύναμης, προσπάθησε κατά κάποιον 
τρόπο να επιβάλλει την υιοθέτηση της αγροτικής της πολιτικής εντός των «13 
σημείων» της πολιτικής για τον πόλεμο που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση Νε-
γκρίν (προφανώς κατά το πρότυπο των «14 Σημείων» του Γούντροου Ουίλ-
σον114). Στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι είχε πάνω από ένα εκατομ-
μύριο μέλη, η CNT είχε αποκλεισθεί από όλα τα σημαντικά κέντρα εξουσίας115. 
Είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί από όλες τις απαιτήσεις της περί «κοινοτικο-
ποίησης» ή «κοινωνικοποίηση» της γης. Τόσο το CPE όσο και το POUM τάσσο-
νταν αποκλειστικά υπέρ της εθνικοποίηση. Η συμφωνία αντανακλά τις κομ-
μουνιστικές εκκλήσεις προς τους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι 
αποτελούσαν το 31% του συνόλου των μελών του CPE τον Φεβρουάριο του 
1937. Παρ' όλα αυτά τον Μάιο του 1938 ο αναρχικός τύπος ισχυριζόταν ακόμη 
ότι 2.000 επιχειρήσεις είχαν υιοθετήσει τους όρους του διατάγματος περί κολε-
κτιβοποίησης.  
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τόμας: «πριν από την άνοιξη [του 1938] οι 
αναρχικοί ηγέτες είχαν δικαιολογήσει την συγκατάβασή τους σε τόσες πολλές 
ταπεινώσεις που είχαν υποστεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα, επειδή πίστευαν 
                                                             

112 Bernecker, σ. 311. Ο Borkenau, ό.π., σ 210, γράφει ότι η «μόνη διαφορά με την Ρωσία είναι 
ότι η άρχουσα γραφειοκρατία ανήκε στα τρία από τα τέσσερα κόμματα και όχι σε ένα…».  
113 Ο Νεγκρίν ανέλαβε τον έλεγχο τον Μάιο του 1937, μετά τα «γεγονότα» αυτού του μήνα. 
Ήταν επίσης ένας σοσιαλιστής της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος, τον οποίο υποστήριζε το ΚΚ 
λόγω ελλείψεως άλλου υποψηφίου αποδεκτού στους άλλους, αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ότι 
ήταν μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. 
114 Στα δεκατρία σημεία περιλαμβάνονταν η απόλυτη ανεξαρτησία της Ισπανίας, η απομά-
κρυνση όλων των ξέων στρατιωτικών δυνάμεων, καθιέρωση του καθολικού δικαιώματος ψή-
φου, η μη πραγματοποίηση αντιποίνων, σεβασμός των ελευθεριών των περιφερειών, ενθάρρυν-
ση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας αλλά όχι και της δημιουργίας μεγάλων τραστ, αγροτική 
μεταρρύθμιση, διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, «πολιτιστική, σωματική και 
ηθική ανάπτυξη της φυλής», καμία ανάμειξη του στρατού στην πολιτική, αποκήρυξη του πολέ-
μου, συνεργασία με την Κοινωνία των Εθνών, παροχή αμνηστίας σε όλους τους αντιπάλους. Η 
επιτροπή συνεργασίας μεταξύ της CNT και της UGT ενέκρινε το πρόγραμμα, αλλά η FAI το 
αποδοκίμασε ως επιστροφή στην κατάσταση προ του Ιουλίου του 1936. Βλ. Thomas, ό.π., σ. 
674-675. 
115 Bernecker, σ. 140.  



ότι θα μπορέσουν να έρθουν σε συμφωνία μαζί του μετά τον πόλεμο, αλλά οι 
καταστροφές στην Αραγονία είχαν δείξει ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος μπορεί να 
χαθεί. Η κρίση εντός του κινήματος, επομένως, η οποία το ταλάνιζε ολόκληρο 
το καλοκαίρι, έγινε ακόμη πιο αισθητή, επειδή τα μέλη της CNT εξακολουθού-
σαν να κατέχουν θέσεις στην κυβέρνηση, από το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα 
κατώτερα όργανα».116  
Στην πραγματικότητα, μερικοί Δημοκρατικοί πολιτικοί έβλεπαν ευνοϊκά την 
παράταση του χαμένου πολέμου πιστεύοντας ότι ο επερχόμενος Δεύτερος Πα-
γκόσμιος Πόλεμος θα υποχρεώσει τους Συμμάχους να παρέμβουν στον πλευρό 
της Δημοκρατίας. Ο Στάλιν, εν τω μεταξύ, έχανε το ενδιαφέρον του για την Ι-
σπανία καθώς προετοίμαζε ανοίγματα προς την Γερμανία, τα οποία κατέληξαν 
στην υπογραφή του Συμφώνου Στάλιν-Χίτλερ τον Αύγουστο του 1939. 
Τον Μάιο του 1938 οι 5.000 από τις 7.000 προαγωγές στον στρατό δόθηκαν σε 
μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τον Ιούλιο του 1938 η τελευταία μεγάλη 
επίθεση των Δημοκρατικών ξεκίνησε όταν τα στρατεύματά τους πέρασαν τον 
ποταμό Έμπρο στην Αραγονία. Το 60% των στρατευμάτων που βρίσκονταν 
στο μέτωπο αποτελείτο από υποστηρικτές της CNT. Εφόσον η όλη επίθεση 
πραγματοποιείτο ουσιαστικά από διοικητές του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι 
αναρχικές μονάδες έμεναν στο μέτωπο για μεγάλες περιόδους χωρίς ανάπαυση, 
την στιγμή που οι μονάδες του ΚΚ αναπαύονταν. Εν τω μεταξύ πίσω από τις 
γραμμές βρισκόντουσαν καλά εξοπλισμένες και καλοταϊσμένες δυνάμεις των 
Guardias de Asalto και της αστυνομίας, οι οποίες δεν είχαν σταλεί στο μέτωπο 
έως την τελική φάση της επίθεσης του Φράνκο στην Καταλωνία. Στις 15 Νοεμ-
βρίου 1938, τα στρατεύματα των Δημοκρατικών, έχοντας αποδεχθεί την ήττα, 
αποσύρονταν πίσω από τον ποταμό Έμπρο. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους.  
Οι τελευταίοι μήνες του πολέμου έως την τελική νίκη του Φράνκο στις 31 Μαΐ-
ου 1939 χαρακτηρίζονται από τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να προτεί-
νουν ένα σύμφωνο ειρήνης, τις οποίες ο Φράνκο απέρριψε με περιφρόνηση. 
Στους μήνες αυτούς έλαβε χώρα και ένα περίεργο επεισόδιο, το πραξικόπημα 
Κασάδο κατά Νεγκρίν, το οποίο υποστηρίχθηκε στρατιωτικά από τον Θιπριά-
νο Μέρα117, τον αναρχικό διοικητή της 4ης Ομάδας Στρατιών.  
Ο συνταγματάρχης Σεχισμούνδο Κασάδο ήταν διοικητής της Στρατιάς του Κέ-
ντρου στην Μαδρίτη. Υπήρξε μια μάλλον αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά 
αντιτάχθηκε στο ψευδεπίγραφο σχέδιο του Νεγκρίν να αντισταθεί δήθεν μέχρι 
τέλους, την στιγμή μάλιστα που πολλά μέλη του υπουργικού του συμβουλίου 
είχαν ήδη βγάλει διαβατήριο και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν για την Γαλλία. 
Ο Κασάδο υποστήριζε την συνθηκολόγηση και διαφώνησε με τον Νεγκρίν επι-
καλούμενος την απελπιστική κατάσταση που επικρατούσε στην Μαδρίτη και 
σε ό,τι απέμεινε από τον στρατό των Δημοκρατικών. Η πραγματική του μήνις 
στρεφόταν εναντίον των κομμουνιστών, οι οποίοι υποστήριζαν κι αυτοί τον 
πόλεμο μέχρις εσχάτων, τους οποίους ο Κασάδο είχε δει επανειλημμένως να 
αναμειγνύονται σε στρατιωτικά ζητήματα για δικό τους όφελος. Στις 28 Φε-

                                                             

116 Thomas, σ. 675. Ο Segundo Blanco της CNT έγινε υπουργός Παιδείας και Υγείας τον Μάρτιο 
του 1938. 
117 Θιπριάνο Μέρα (Cipriano Mera Sanz, 1897-1975): Ισπανός αναρχικός, στέλεχος της CNT, ο 
οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως στρατιωτικός διοικητής στον ισπανικό εμφύλιο πόλε-
μο. (Σ.τ.Μ) 
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βρουαρίου η Βρετανία και η Γαλλία αναγνώρισαν τον Φράνκο. Ο Κασάδο συ-
ντάχθηκε με ανωτάτους μη κομμουνιστές στρατιωτικούς ηγέτες που τάσσονταν 
υπέρ της συνθηκολόγησης, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος μπορούσε να αποσπάσει 
από τον Φράνκο μια καλύτερη συμφωνία ειρήνης από ό,τι ο Νεγκρίν. Ο διοικη-
τής της CNT Θιπριάνο Μέρα μετακίνησε τα στρατεύματά του στο επιτελείο του 
Κασάδο στην Μαδρίτη στις 4 Μαρτίου και το ίδιο βράδυ μεταδόθηκε από το 
ραδιόφωνο μια διακήρυξη η οποία υποστήριζε ξανά και ξανά την διενέργεια 
διαπραγματεύσεων για την σύναψη ειρήνης. Την επόμενη μέρα οι κομμουνιστές 
διοικητές μετέβησαν στην Μαδρίτη και έως τις 7 Μαρτίου το μεγαλύτερο μέρος 
της πόλης βρισκόταν υπό τον έλεγχό τους, ενώ στις 8 Μαρτίου πραγματοποιή-
θηκαν σφοδρές μάχες. Τα στρατεύματα του Μέρα κατέλαβαν τις θέσεις του ΚΚ 
στις 9 του μηνός. Το υπουργικό συμβούλιο του Κασάδο, σε μια απέλπιδα προ-
σπάθεια, συνέταξε τους όρους για την σύναψη ειρήνης με σκοπό την εκκίνηση 
διαπραγματεύσεων με τον Φράνκο. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονταν η μη 
πραγματοποίηση αντιποίνων, η επίδειξη σεβασμού για τους άνδρες των εμπό-
λεμων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματικών, και προθεσμία 
είκοσι πέντε ημερών για να φύγουν από την Ισπανία όλοι όσοι το επιθυμούν. 
Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονταν μια εκεχειρία, επιστρέφοντας στις θέσεις 
που είχαν στις 2 Μαρτίου. Ο αριθμός των νεκρών του στρατού των Δημοκρα-
τικών που είχαν σκοτωθεί στις συγκρούσεις υπολογίζεται σε 5.000. Σύμφωνα με 
την γνώμη πολλών αναρχικών ήταν κάτι που έπρεπε ήδη να είχε γίνει τον Μά-
ιο του 1937. Ο Κασάδο τώρα έχοντας επιφορτισθεί την ευθύνη να διαπραγμα-
τευθεί την συνθηκολόγηση με τον Φράνκο προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο για 
να δώσει την δυνατότητα σε πολύ κόσμο να εγκαταλείψει την χώρα. «Ο Φράν-
κο εξέφρασε την ευχαρίστησή του για το ότι τον απάλλαξε από τον μπελά να 
συντρίψει τους κομμουνιστές».118  
Ο Κασάδο δεν κατόρθωσε να αποσπάσει περισσότερες παραχωρήσεις από ό,τι 
ο Νεγκρίν και κατάφερε μονάχα να κερδίσει χρόνο προκειμένου η δημοκρατι-
κή ελίτ, αλλά όχι και ο απλός κόσμος. να μπορέσει να φύγει από την Ισπανία. 
Στις 31 Μαρτίου 1939 ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε.  
 
 
VI. Πώς η εργατική τάξη μπορεί να αναλάβει σήμερα την διοίκηση της κοι-
νωνίας;  
 
«Δημιουργήθηκε σιγά-σιγά μια εξαίσια ενότητα μεταξύ ανθρώπων που προέρ-
χονταν από όλες τις τάξεις και απ’ όλα τα κόμματα, οι οποίοι κατάλαβαν, όπως 
και εμείς, ότι η επανάσταση είναι κάτι διαφορετικό από τον αγώνα στους δρό-
μους και ότι σε μια πραγματική επανάσταση αυτοί που διαθέτουν το πνεύμα 
και την βούληση να συνεισφέρουν την σωματική, πνευματική, διοικητική ή τε-
χνική τους βοήθειά στον κοινό σκοπό δεν έχουν τίποτα να χάσουν». 
Ντιέγο Αμπάδ ντε Σαντιγιάν, Porque Perdimos la Guerra (1940)  
[«Γιατί χάσαμε τον πόλεμο»] 
 
Ο κύριος σκοπός μας εδώ είναι να διερευνήσουμε τις συνέπειες της επί δεκαετί-
ες «απολίτικης» και «αντιπολιτικής» στάσης του ισπανικού αναρχικού κινήμα-
                                                             

118 ό.π., σ. 751. Για μια πλήρη περιγραφή του πραξικοπήματος Κασάδο βλ. Thomas, σ. 734–755. 



τος. Είδαμε τις συνέπειες της απόφασής του στην αρχή να επιτρέψει στο αστικό 
κράτος να παραμείνει όρθιο119 και στην συνέχεια να προσχωρήσει σε αυτό. Δεν 
μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν εάν, αντιθέτως, είχε προβεί στην κατα-
στροφή του. 
Είναι φανερό ότι η ισπανική επανάσταση υπέφερε ακόμη περισσότερο από την 
διεθνή απομόνωσή της από ότι η Ρωσική Επανάσταση. Την περίοδο 1917-1921 
όχι μόνο υπήρχαν μαζικά ριζοσπαστικά κινήματα σε τριάντα χώρες, αλλά και 
οι κυριότερες καπιταλιστικές δυνάμεις ήταν αποδυναμωμένες και ηθικά απα-
ξιωμένες ύστερα από τέσσερα χρόνια άσκοπης αλληλοσφαγής. Χωρίς τις αντε-
παναστατικές υπηρεσίες που προσέφερε η σοσιαλδημοκρατία σε χώρες-κλειδιά, 
και κυρίως στην Γερμανία, οι καπιταλιστές θα είχαν χάσει.  
Σήμερα δεν μπορούμε να προβλέψουμε την συγκεκριμένη κατάσταση μέσα 
στην οποία η εργατική τάξη θα αναλάβει την εξουσία διαμέσου μιας επανά-
στασης από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει οι ισπανοί αναρχικοί όταν 
διεξήγαγαν το συνέδριό τους τον Μάιο του 1936, στο οποίο είναι αλήθεια έ-
βλεπαν τα πράγματα με κάπως ειδυλλιακό τρόπο. Χάρη, όμως, στην πολύ με-
γαλύτερη διασύνδεση που δημιουργείται λόγω της παγκοσμιοποίησης μπορού-
με να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα περιοριστεί σε μία 
μόνο χώρα, τουλάχιστον όχι για πολύ. Παρ 'όλα αυτά, μπορούμε να συμφωνή-
σουμε ότι προς το παρόν (2013) η διεθνής ριζοσπαστική Aριστερά δεν δίνει 
σχεδόν καθόλου μεγαλύτερη προσοχή στην έκκληση του Αμπάδ ντε Σαντιγιάν 
να σκεφτούμε πιο συγκεκριμένα για το τι πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά την 
ανάληψη της διοίκησης της κοινωνίας ύστερα από μια επανάσταση από ό,τι οι 
σύντροφοί της πριν από περισσότερα από 75 χρόνια.  
Όπως οι αναρχικοί και οι αναρχοσυνδικαλιστές εκείνης της εποχής, εξ όσων 
έως τώρα γνωρίζω, έτσι και σήμερα, δεν υπάρχει σημαντικό μαχητικό ρεύμα, 
μαρξιστικό ή αναρχοσυνδικαλιστικό, που να έχει ασχοληθεί στα σοβαρά με το 
ζήτημα του πώς συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μια άλλη 
κοινωνία ύστερα από την ανατροπή του καπιταλισμού. Υπάρχει πάντοτε η ε-
πόμενη συνεδρίαση, η επόμενη δράση στον δρόμο, η επόμενη απεργία, η επόμε-
νη σύγκρουση, η επόμενη απεργία πείνας στις φυλακές, το επόμενο περιστατι-
κό αστυνομικής βίας, και αυτά όντως είναι εύλογα ζητήματα για να ασχοληθεί 
κανείς. Όμως, μια τέτοια τυπική σύλληψη του ακτιβισμού στην πραγματικότη-
τα αναπαράγει με διαφορετικό τρόπο την παλιά φραστική διατύπωση του δια-
βόητου ρεφορμιστή Έντουαρντ Μπερστάιν120 στην πολεμική του με την Ρόζα 
Λούξεμπουργκ ότι «το κίνημα είναι το παν, ο στόχος δεν είναι τίποτα». Το 
                                                             

119 Αναφερόμενος στο παράδειγμα του δικαστικού σώματος ο Abad de Santillan σημειώνει ότι 
η CNT έκανε την πρόταση να καταργηθούν οι δικηγόροι. Γιατί, ρωτά, ξανάνοιξε το Δικαστικό 
Μέγαρο; Οι παλιοί δικαστές έκαναν ξανά την εμφάνισή τους και «θέσαμε στην υπηρεσία της 
αντεπανάστασης ένα όργανο το οποίο είχαμε επανεκτιμήσει», ό.π., σ. 80-81. 
120 Έντουαρντ Μπερστάι (Eduard Bernstein, 1850-1932): Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, στενός 
συνεργάτης του Μαρξ και του Ένγκελς, θεωρητικός της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, ιδρυ-
τής του αναθεωρητισμού του μαρξισμού και του μεταρρυθμιστικού (ρεφορμιστικού) σοσιαλι-
σμού. Ο Μπερστάιν άσκησε κριτική στο έργο του Μαρξ και αμφισβήτησε κυρίως την ορθότητα 
της πρόβλεψης του για την αναπόφευκτη και επικείμενη παρακμή του καπιταλισμού και υπο-
στήριξε ειρηνική κοινοβουλευτική μετάβαση στον σοσιαλισμό. Βλ. Έντουαρντ Μπερστάιν, Οι 
προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό και τα καθήκοντα της σοσιαλδημοκρατίας, μτφ. Ζωιτοπού-
λου-Μαυροκεφαλίδου Κατερίνα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Δεκέμβριος 1996.  
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πρόβλημα είναι να τοποθετηθεί ο «στόχος» στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής 
του κινήματος, αλλά αυτό απαιτεί μια επανεξέταση των προτεραιοτήτων.  
Έχουν υπάρξει πολύ καλές δικαιολογίες για την αποφυγή της περιγραφής ενός 
μακροπρόθεσμου οράματος, αρχής γενομένης από την κριτική του Μαρξ στις 
εμπεριστατωμένες περιγραφές της νέας κοινωνίας που είχαν διατυπώσει οι ου-
τοπικοί σοσιαλιστές, όπως ο Όουεν, ο Φουριέ ή ο Σαιν Σιμόν. Έχουμε ήδη α-
ναφερθεί στην σχέση  μεταξύ αυτού του είδους αφηρημένης ουτοπικής σκέψης 
των αρχών του δέκατου ένατου αιώνα και του κλασσικού αναρχισμού στην 
τέταρτη θέση του πρώτου μέρους αυτού του κειμένου. Στην αντίληψη του Χέ-
γκελ και του Μαρξ περί μιας εξελισσόμενης αυτενεργούμενης ολότητας η απά-
ντηση εμπεριέχεται στην ίδια την ερώτηση, και το «Μανιφέστο» μάς συνιστά –
πράγμα που και πάλι αναφέρθηκε προηγουμένως- να είμαστε επιφυλακτικοί 
απέναντι σε κάθε «ιδέα που ξεπηδάει από το κεφάλι ενός παγκόσμιου μεταρ-
ρυθμιστή» αντιπαραθέτοντας σε αυτήν το «πραγματικό κίνημα που εκτυλίσσε-
ται μπροστά στα μάτια μας». Αυτή η επιμονή στην «εμμένεια» [immanence] των 
λύσεων έναντι κάθε τεχνητού προτύπου που επιβάλλεται έξωθεν στην παγκό-
σμια ιστορική διαδικασία είναι ολόσωστη.  
Η μέθοδός μας είναι επομένως διαφορετική.121 Ξεκινάμε ακριβώς από την ανα-
λυτική καταγραφή της παγκόσμιας υλικής παραγωγής και πάνω απ’ όλα από 
την υλική αναπαραγωγή όσων ασχολούνται με αυτήν. Σε αυτήν περιλαμβάνο-
νται ζητήματα που άπτονται της αναπαραγωγής της φύσης, όπως η κλιματική 
αλλαγή, η λύση στην οποία, όπως η διανομή των παγκόσμιων πόρων, αναγκα-
στικά και προφανώς βρίσκεται πέραν οποιωνδήποτε «τοπικιστικών» λύσε-
ων122, όπως αυτές που συχνά στάθηκαν εμπόδιο στις  βιομηχανικές και αγροτι-
κές κολεκτίβες στην Ισπανία. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ολιστική μέθοδος του 
Χέγκελ και του Μαρξ, η οποία «ενεργεί επί του εαυτού της» στην αναπαραγω-
γή του κόσμου και εκκινεί από την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. 
Στρέφουμε την προσοχή μας στους συγκεκριμένους αγώνες της «εργατικής δύ-
ναμης που βρίσκεται σε αντίφαση με τον εαυτό της», δηλαδή με το κεφάλαιο, 
από τους μεταλλωρύχους του Μαρικάνα της Νοτίου Αφρικής έως τα 120.000 
«περιστατικά» (απεργίες, ταραχές, συγκρούσεις για την απαλλοτρίωση γης) 
που σημειώνονται κάθε χρόνο στην Κίνα, τους αγώνες κατά της ιδιωτικοποίη-
σης του φυσικού αερίου και του νερού στην Βολιβία, τις απεργίες και τις ταρα-
χές στην Ελλάδα κατά της λιτότητας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
μαχητικές απόπειρες των Αιγυπτίων εργατών να βρουν τον δρόμο της ανεξαρ-
τησίας τους τόσο από τον στρατό όσο και από τους ισλαμιστές, τις κινητο-
ποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων στο Ουισκόνσιν, το Οχάιο και την Ιντιάνα 
κατά των επιθέσεων που δέχονται οι μισθοί και τα επιδόματά τους. Οι περισ-
σότερες από αυτές τις εκρήξεις, που συχνά είναι αρκετά εντυπωσιακές, αποτε-

                                                             

121 Βλ. ‘The Historical Moment that Produced Us’, Insurgent Notes, No, 1 (2010). Βλ. επίσης το 
τελευταίο κεφάλαιο του άρθρου αυτού, το οποίο περιλαμβάνει δεκαέξι προτεινόμενα σημεία 
για την παγκόσμια ανασυγκρότηση, τα οποία, ωστόσο, δεν αποτελούν κάτι το τελειωτικό αλλά 
είναι απλώς προτάσεις.  
122 Λόγου χάριν οι εργάτες πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο δεν θα αποφασίζουν από μόνοι 
τους την μεταφορά πετρελαίου, ενώ θα διαθέτουν τον μεγαλύτερο δυνατόν έλεγχο επί των 
συνθηκών εργασίας τους στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συνεργασίας.  



λούν ενέργειες της τάξης «αυτής καθαυτήν»123, όσο μαχητικές κι αν είναι, που 
βρίσκεται καθ’ οδόν για να γίνει τάξη «για τον εαυτό της»124, δηλαδή τάξη που 
είναι έτοιμη να θέσει μια εναλλακτική κοινωνική κατάσταση πραγμάτων βάσει 
της αυτοαναγνώρισής της και να γίνει πρωταγωνίστρια των εξελίξεων ευθύς 
μόλις αποκτήσει επίγνωση των καθηκόντων της, παρουσιάζοντας τον εαυτό της 
ως την διαφαινόμενη εναλλακτική λύση. Στους αγώνες αυτούς αναζητούμε τις 
ενδείξεις της μελλοντικής συγκρότησης μιας «τάξης για τον εαυτό της», όπως 
για παράδειγμα στην αυξανόμενη αναγνώριση από μεριάς των εργαζομένων 
στα μέσα μεταφοράς της ειδικής δύναμης που διαθέτουν, αφού μπορούν να δι-
ακόψουν την λειτουργία «νευραλγικών σημείων» του συστήματος, γεγονός που 
αποτελεί μια αχίλλειο πτέρνα της «παγκοσμιοποίησης».  
Η Ισπανία του 1936 ήταν μια κοινωνία στην οποία η μεγάλη πλειοψηφία των 
εργατών και των αγροτών έδινε μεγάλη σημασία στην αξία της εργασίας της 
και η δημοκρατική αυτοδιαχείριση των υφιστάμενων μέσων παραγωγής απο-
τελούσε το εύλογο επόμενο προγραμματικό βήμα, όπως συνέβη και στις εργα-
τικές εκρήξεις κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 (Μάιος-Ιούνιος στην 
Γαλλία, «άγριες απεργίες»125 στην Βρετανία από το 1955 έως το 1972, αμερικα-
νικές «άγριες απεργίες» στην αυτοκινητοβιομηχανία, τους φορτηγατζήδες, τις 
τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδρομεία την δεκαετία του 1970, μολονότι απολάμβα-
ναν ένα κατά πολύ διαφορετικό επίπεδο διαβίωσης.  
Τούτο προφανώς εξακολουθεί να παραμένει και σήμερα ζήτημα πρωταρχικής 
σημασίας, αλλά η καλπάζουσα οικονομική παρακμή και ο πολλαπλασιασμός 
κοινωνικά άχρηστων και επιζήμιων δραστηριοτήτων (γεγονός που είχε αρχίσει 
να διαφαίνεται ήδη από την δεκαετία του 1970) έχουν φθάσει σε τέτοιο επίπε-
δο όπου πολλοί εργάτες θα ψήφιζαν να καταργηθούν οι δουλειές τους παρά να 
τις θέσουν υπό εργατικό έλεγχο, μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική για την 
αποδέσμευση του συνόλου της εργατικής δύναμης και της δραστικής μείωσης 
της εργάσιμης ημέρας. Αυτό είναι ένα καίριο σημείο, το οποίο ένα αναπτυσσό-
μενο επαναστατικό κίνημα πρέπει να διαδώσει σήμερα σε ευρύτερα στρώματα 
της κοινωνίας. Όσοι εργάζονται στην κρατική γραφειοκρατία, στην γραφειο-
κρατία των εταιρειών, στον χρηματοπιστωτικό-ασφαλιστικό-κτηματομεσιτικό 
τομέα, ως ταμίες, ως εισπράκτορες διοδίων, για να αναφέρουμε μερικά πρώτα 
παραδείγματα, είναι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μισθωτοί προλετάρι-
οι σαν κι αυτούς που παράγουν υλικά εμπορεύματα, όπως αυτοκίνητα, ψωμί, 
χάλυβα ή σπίτια αλλά επίσης και πυρηνικά υποβρύχια ή όπλα μαζικής κατα-
στροφής (π.χ. μη επανδρωμένα βομβαρδιστικά αεροσκάφη). Ενώ είναι εύλογο 
ότι μια κοινωνία μετά την κατάργηση της εμπορευματικής παραγωγής δεν θα 
παράγει πλέον τα τελευταία, το σημαντικό σημείο είναι ότι για την μισθωτή 
εργατική δύναμη συνολικά δεν υπάρχει «πραγματικές» αξίες χρήσης ξεχωριστά 
από τις μορφές παραγωγής που κατά καιρούς επιβάλει το κεφάλαιο και όλα θα 
                                                             

123 Η εργατική τάξη ως αντικείμενο εκμετάλλευσης. (Σ.τ.Μ.) 

124 Η εργατική τάξη ως τάξη που αγωνίζεται για την απελευθέρωσή της. (Σ.τ.Μ.) 

125 «Άγρια απεργία» ονομάζεται γενικώς η απεργία που γίνεται με πρωτοβουλία των ίδιων των 
εργατών χωρίς να προσφεύγουν στην έγκριση της ηγεσίας του συνδικάτου και συχνά εναντίον 
της. (Σ.τ.Μ.) 
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κριθούν και θα μετασχηματισθούν από την ουσιαστική δυνατότητα παραγω-
γής αξιών χρήσης που θα ικανοποιούν τις παγκόσμιες ανάγκες και έχουν ως 
επίκεντρό τους την αναπαραγωγή της έσχατης αξίας χρήσης, της εργατικής δύ-
ναμης. Τα εκατομμύρια αυτοκίνητα και φορτηγά που παράγονται ετησίως εμ-
φανίζονται σήμερα εμπειρικά ως «αξίες χρήσης», αλλά θα πρέπει να αναλογι-
σθούμε την πραγματική τους αξία σε σχέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες μα-
ζικής μεταφοράς, τόσο εντός των πόλεων όσο και μεταξύ αυτών, να προσδιο-
ρίσουμε την αληθινή τους «αξία χρήσης» εντός της ολότητας. Η αλήθεια, όπως 
έδειξε ο Χέγκελ πριν από διακόσια χρόνια, βρίσκεται στο όλον και το επανα-
στατικό κίνημα πρέπει ν’ αρχίσει διαδίδοντας τις παραπάνω πραγματικότητες 
σε ευρύτερα στρώματα εκτός από το να ασχολείται με την διαδήλωση της επό-
μενης εβδομάδας.  
Η δυνητική παραγωγικότητα των εργατικών μαζών, όταν αυτές θα αρχίσουν 
να δημιουργούν έναν καινούργιο κόσμο, είναι αφάνταστη. Για να επιστρέψου-
με όμως για λίγο στην Ισπανία, το 1936 στην Καταλωνία δεν υπήρχε καν πολε-
μική βιομηχανία. Ύστερα από την ήττα του πραξικοπήματος του Φράνκο τον 
Ιούλιο, 800 εργοστάσια στην Βαρκελώνη μετετράπησαν σε βιομηχανικές κολε-
κτίβες και οργανώθηκαν σε ενιαίο σύνολο για να δημιουργήσουν μια πολεμική 
βιομηχανία κάτω από τις πιεστικές ανάγκες του πολέμου. Σύμφωνα με ξένους 
στρατιωτικούς παρατηρητές οι Καταλανοί εργάτες μέσα σε δύο μήνες επέτυχαν 
την υπαγωγή των εργοστασίων στην πολεμική παραγωγή σε μεγαλύτερο βαθμό 
από αυτόν που πέτυχε η Γαλλία τα πρώτα δύο χρόνια του Πρώτου Παγκοσμί-
ου Πολέμου.  
Ελπίζουμε η επανάστασή μας να μην επιβαρυνθεί με τις ίδιες επείγουσες ανά-
γκες του εμφυλίου πολέμου (παρ’ όλο που αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί). Το 
ζήτημα είναι η τρομερή ενέργεια που βρίσκεται σήμερα εγκλωβισμένη μέσα στις 
καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις να μπορέσει, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, 
να μετασχηματίσει ολοκληρωτικά αυτές που γίνονται αντιληπτές ως «αξίες 
χρήσης», όταν οι απλοί εργαζόμενοι άνθρωποι δουν «την πλαζ που κρύβεται 
κάτω από το πεζοδρόμιο», όπως έλεγε κι ένα σύνθημα του Μάη του 1968 στην 
Γαλλία.  
Σήμερα μια επαναστατική οργάνωση πρέπει, τέλος, να εφαρμόσει στον ίδιο της 
τον εαυτό αυτή την αίσθηση της ολότητας για την οποία είχαν μιλήσει ο Χέ-
γκελ και ο Μαρξ. Αυτό σημαίνει πρώτα απ’ όλα μια έντιμη αποτίμηση της 
πραγματικής της κατάστασης μέσα στην ευρύτερη παγκόσμια ανάπτυξη της 
μετατροπής της εργατικής τάξης σε «τάξη για τον εαυτό της». Πρέπει να ανα-
γνωρίσει το προβάδισμα του «πραγματικού κινήματος» και να θεωρήσει ως 
κύριο στόχο της την κατάργησή της ως ξεχωριστή ομάδα όταν αυτή θα έχει εκ-
πληρώσει τα καθήκοντα της. Πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει στο ε-
σωτερικό της σχέσεις οι οποίες όσο το δυνατόν περισσότερο θα προσεγγίζουν 
τις σχέσεις που θα διέπουν τους ανθρώπους μεταξύ τους σε μια απελευθερωμέ-
νη ανθρωπότητα, πράγμα που σημαίνει να ασχοληθεί όσο το δυνατόν περισσό-
τερο, εκτός και πέρα από την εκπλήρωση των απαραίτητων καθηκόντων της 
καθημερινής αγωνιστικής δράσης, με την ανάλυση των παγκοσμίων παραγωγι-
κών δυνάμεων και πάνω απ’ όλα της εργατικής δύναμης και να παρακολουθή-
σει την πορεία ωρίμανσης των αγώνων. Πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα την 
«εσωτερική εκπαίδευση» ξεκινώντας από την ιστορία και την θεωρία του επα-
ναστατικού κινήματος. Πρέπει να προσπαθήσει να περιλάβει οτιδήποτε αξιό-



λογο υπάρχει στην σύγχρονη κουλτούρα, την σύγχρονη επιστήμη και τεχνολο-
γία και να απευθυνθεί σε εκείνα τα πολιτιστικά και τεχνικά στρώματα που έ-
χουν την ανάγκη να συνδέσουν την τύχη τους με την κομμουνιστική επανά-
σταση. Πρέπει να εξοικειωθεί με την στρατιωτική στρατηγική και τις διάφορες 
παραδόσεις της: του Ένγκελς, του Τρότσκι, του Μάχνο ή του Θιπριάνο Μέρα 
(πρώην οικοδόμου). Πρέπει να πραγματοποιήσει, με δυο λόγια, την προπαρα-
σκευή για την ανάληψη της παραγωγής και της αναπαραγωγής. Όσο καλύτερα 
το κίνημα είναι προετοιμασμένο τόσο πιο ομαλή και λιγότερο βίαιη θα είναι 
αυτή η ανάληψη της διοίκησης της κοινωνίας.  
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