
Για την αποκατάσταση της αλήθειας 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ 

Λίγες ώρες μόνο έχουν περάσει από τις ημέρες του Μαΐου. Ακόμα ηχεί στα αυτιά μας ο αχός της μάχης. Μας φαίνεται 

πως ακόμα έχουμε στο πλευρό μας τους συντρόφους εκείνους που, με τα λαμπρά τους νιάτα να ακτινοβολούν, έπεσαν 

στην άσφαλτο της Βαρκελώνης. 

Τα κορμιά μας και τα νεύρα μας είναι ακόμα δέσμια αυτής της μεγάλης ταραχής Νοιώθουμε ταλαιπωρημένοι και 

εξαντλημένοι, όμως προπάντων, νοιώθουμε τόσο πολύ πληγωμένοι από τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί σε 

συντρόφους με υπερβολική αγάπη για τις ιδέες και την επανάσταση, ώστε θα θέλαμε να υπερασπιστούμε κάποιες 

θέσεις που τις είδαμε να πλήττονται κάθε στιγμή από ομάδες που θα έπρεπε να τρέφουν κάποια εκτίμηση για αυτούς 

που έσωσαν την Ισπανία, στις μέρες της φασιστικής απειλής, τον Ιούλιο. 

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Η πτώση της επανάστασης του Ιουλίου ήταν ραγδαία. Καμιά από τις επαναστάσεις που θεωρούνται ως αρχέτυπα για τα 

κοινωνικά κινήματα, δεν γνώρισε τέτοια δραματική παρακμή. Δεν μπορεί να μιλάει κανείς θεωρητικά για μια πορεία 

μετεξέλιξης, αφού η επανάσταση δεν υπάρχει πια. Είναι επιτακτικό να ξαναζωντανέψουμε τους βλαστούς του 

απέραντου φυτώριου της προλεταριακής Ισπανίας. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. 

Δεν μένει άλλος δρόμος εκτός από μια νέα επανάσταση. Ας προχωρήσουμε στην προετοιμασία της. Και στον ορυμαγδό 

του νέου έπους, θα ξαναβρούμε στους δρόμους τους συντρόφους που σήμερα μάχονται στο μέτωπο, τους συντρόφους 

που βρίσκονται στα κελιά και τους συντρόφους που ακόμα δεν έχουν χάσει την ελπίδα τους για μια επανάσταση που θα 

αποδώσει δικαιοσύνη στην εργατική τάξη. 

Για την επίτευξη μιας νέας επανάστασης που θα δώσει πλήρη ικανοποίηση στους εργάτες της πόλης και της υπαίθρου. 

Για την επίτευξη μιας αναρχικής κοινωνίας που θα δώσει ικανοποίηση στις ανθρώπινες προσδοκίες. 

Εμπρός σύντροφοι! 

Το εξώφυλλο του πρώτου φύλλου της εφημερίδας. 

 

 

Σημείωση Agitprop Anarquista: Η εφημερίδα «El Amigo del Pueblo» (Ο Φίλος του Λαού), επίσημο όργανο της ομάδας 

«Οι Φίλοι του Ντουρρούτι», κυκλοφόρησε νόμιμα στις19 Μαϊου 1937 και τα γραφεία της βρίσκονταν στο νούμερο 1 της 

Rambla de la Flores, στον πρώτο όροφο. Αρχισυντάκτης ήταν ο Jaime Balius και συντάκτες οι Eleuterio Roig, Pablo Ruiz 

and Domingo Paniagua. Το πρώτο φύλλο είχε έγχρωμο εξώφυλλο και απεικόνιζε τον Ντουρρούτι να χαμογελά, 

κρατώντας μία μαυροκόκκινη σημαία. Στη δεύτερη σελίδα βρισκόταν το παρόν κείμενο, φέροντας την υπογραφή του 



Balius. Εικάζεται πως η κυκλοφορία είχε ξεκινήσει κάποιες μέρες νωρίτερα καθώς, σημειωτέον, το πρώτο φύλλο δεν 

έφερε ημερομηνία. Μεγάλο μέρος του προς δημοσίευση υλικού απαγορεύτηκε από την λογοκρισία. Έτσι το δεύτερο 

φύλλο της εφημερίδας που κυκλοφόρησε στις 26 Μαϊου σε 15.000 αντίτυπα (με έγχρωμο εξώφυλλο, την 

αναπαράσταση του θανάτου του Φρανσίσκο Ασκάσο κατά την επίθεση στους στρατώνες του Atarazanas) ήταν καυστικό 

απέναντι στη λογοκρισία και κατά συνέπεια δεν παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Λογοκρισίας και εκδόθηκε μυστικά. 

 

Το κείμενο αυτό όμως για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στις 8 Μαϊου 1937  ως απάντηση στη CNT. Νωρίτερα η CNT 

κατηγόρησε την ομάδα «Φίλοι του Ντουρρούτι», για την ενεργό συμμετοχή της στα γεγονότα του Μαϊου, ως ομάδα 

προβοκατόρων. Το κείμενο μοιράστηκε στη Βαρκελώνη από μέλη της ομάδας καθώς και από την FIJL (Ομοσπονδία 

Ελευθεριακής Νεολαίας Ιβηρικής). 


