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Για τη Σιδερένια Φάλαγγα:
Η

διαθήκη

ενός

επαναστάτη
 Κατηγορία: Παγκόσμια Αναρχική Ιστορία

Σύντομη βιογραφία από τον Ramon Liarte και
εισαγωγή από την Kate Sharpley Library.
Μετάφραση από τον Paul Sharkey. Η
μπροσούρα είναι 36σέλιδη και το εξώφυλλο είναι
του Josh MacPhee
Ο Elias Manzanera βοήθησε στη συγκρότηση
των αναρχικών πολιτοφυλακών της Βαλένθια,
γνωστές με το όνομα Σιδερένια Φάλαγγα, με
κύριο αντικείμενο την κοινωνική επανάσταση
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εναντίον της στρατιωτικής και φασιστικής
εξέγερσης τον Ιούλη του 1936 με την οποία
άρχισε ο ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Η
Σιδερένια Φάλαγγα ήταν η περισσότερο
αδιάλλακτη και περισσότερο επίφοβη από τις
αναρχικές
πολιτοφυλακές.
Ο
Manzanera
υπηρέτησε στην Πολεμική της Επιτροπή και στην
μπροσούρα αυτή ενθυμείτε και τα επιτεύγματα
της Φάλαγγας και τους συντρόφους του που
έπεσαν μαχόμενοι, όχι μόνο εναντίον του
φασισμού, αλλά και για την αναρχία.
«Η στάση του Manzanera όλο αυτό το διάστημα
είναι αξιοσημείωτη. Πρώτον, γιατί έχει μια έντονη
υπερηφάνεια και για το ότι συνδέθηκε με τη
Σιδερένια Φάλαγγα και για τον τόπο καταγωγής
του. Δεύτερον, διέθετε έναν αγνό και φλογερό
ιδεαλισμό που καθοδήγησε αυτόν και τόσους
άλλους από τους συντρόφους του: η αστική
κοινωνία είχε σχεδόν καταρρεύσει και μια νέα
κοινωνία δεν είχε καμία ανάγκη από αστικά
κατάλοιπα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί έρχεται
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από άλλες εποχές όταν «ανθρωπιά» σήμαινε
«αξιοπρέπεια». Τώρα λένε «Κάνε το σωστό».
Όσοι εξοπλίστηκαν νίκησαν τη στρατιωτική
εξέγερση αλλά η «δημοκρατική” αστική τάξη και
οι σύμμαχοί της του Κομμουνιστικού Κόμματος
εργάστηκαν σιωπηλά κατά της επανάστασης. Η
Σιδερένια Φάλαγγα ήταν ένας από τους
αγαπημένους
τους
στόχους.
Για
να
χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της εξουσίας, οι
κομμουνιστές καταστρέφοντας κολλεκτίβες και
σκοτώνοντας αγρότες, «αποκαθιστούσαν την
τάξη» και οι αναρχικοί που τις υπεράσπιζαν
ονομάστηκαν
«ανεξέλεγκτοι».
Για
τον
οποιοδήποτε που ήταν απρόθυμος να φωνάζει
«Πιστεύω στην εξουσία και θέλω να έχω τη
μούρη μου χωμένη στη σκάφη» πάντα υπάρχει
κάποιο καλό κόλπο για να διαχωριστούν οι
αναρχικοί αντίπαλοί σου σε καιροσκόπους
ιδεαλιστές και εγκληματίες οπορτουνιστές. Αλλά η
Σιδερένια Φάλαγγα δεν ήταν ούτε «ληστές» ούτε
«άγιοι». Ήσαν επαναστάτες που γνώριζαν πολύ
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καλά ποιοι ήταν οι εχθροί τους. Γι’ αυτό το λόγο,
η μακρά και επίπονη οδύσσειά τους πρέπει να
γίνει αντικείμενο μελέτης.
Διατίθεται από την Kate Sharpley Library, στις
διευθύνσεις BM Hurricane, London, WC1N 3XX
και PMB 820, 2425 Channing Way, Berkeley CA
94704, USA και από αναρχικά βιβλιοπωλεία ανά
τον κόσμο
www.katesharpleylibrary.net
* Το κείμενο αυτό είναι μέρος του προλόγου
της μπροσούρας αυτής του Elias Manzanera
και δημοσιεύεται στο υπό έκδοση νέο τεύχος
(Νο 46-47) του δελτίου της αναρχικής
βιβλιοθήκης-αρχείου Kate Sharpley Library
από
το
Λονδίνο.
Δημοσιεύτηκε
στο
www.anarkismo.net
και
www.ainfo.ca
Ελληνική μετάφραση «Ούτε Θεός-Ούτε
Αφέντης», Μελβούρνη, 10/7/2006
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