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Το αναρχικό κίνημα στη Βόρεια Αφρική,
1877-1951
  Κατηγορία: Παγκόσμια Αναρχική Ιστορία

 

 

 

 

Η ιστορία της ευρύτερης αναρχικής παράδοσης στη Βόρεια Αφρική δεν
έχει ακόμα γραφτεί και γι’ αυτό πρέπει να ενοποιηθούν όλα τα σχετικά
κομμάτια τα οποία προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία πηγών. Η
σύγχρονη, αναπτυγμένη Αίγυπτος ήταν – και ακόμα είναι –
χαρακτηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις ερήμους της και από τη
στενή εύφορη λωρίδα που αγκαλιάζει την πρωτεύουσα Κάιρο στον
ποταμό Νείλο καθώς και τα λιμάνια της Αλεξάνδρειας και του Πορτ Σάϊντ
στο Δέλτα του εν λόγω ποταμού. Αρχικά μέρος της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, ανακηρύχθηκε αυτόνομη Οθωμανική Επαρχία κάτω από
τη δυναστεία του MohamedAli από το 1805 και μετά, αλλά η διάνοιξη του
καναλιού του Σουέζ το 1869 άνοιξε και την όρεξη της ιμπεριαλιστικής
Βρετανίας η οποία κατέλαβε τη χώρα το 1882.
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“Στην Αίγυπτο και τη Τυνησία”, ισχυρίζεται ο MaxNettlau, “Ιταλοί
αναρχικοί μετανάστες και πρόσφυγες αποτελούσαν για αρκετά χρόνια τη
ζωή και το πνεύμα της ελευθεριακής δραστηριότητας”, αλλά ο ίδιος δεν
παραθέτει αρκετό και ικανό υλικό τόσο στη “Σύντομη Ιστορία του
Αναρχισμού”, ή, πραγματικά, στο κεφάλαιο για την Βόρεια Αφρική στο
δεκάτομο έργο του για την ιστορία του αναρχισμού. (1) Η Ισπανία
χρησιμοποιούσε συχνά τις εκτάσεις που διέθετε στη Σαχάρα και τις
Κανάριες Νήσους ως αποικίες κατάδικων για τους πολιτικούς αντιπάλους
του καθεστώτος: ήταν εκεί, για παράδειγμα, που ο Ντουρρούτι και ο
Ασκάζο φυλακίστηκαν το 1932. Μια σειρά άλλων ντοκουμέντων έχουν
αντληθεί από μένα σε συνεργασία με τον LucienVanderWalt σημειώσεις
για τα οποία υπάρχουν στο κείμενο αυτό. (2)

 

 

 

Μια ιταλική αναρχική επιθεώρηση με τον τίτλο “IlLavoratore” (“Ο
Εργαζόμενος”), εμφανίστηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1877,
ενώ τον ίδιο χρόνο οι αναρχικοί της πόλης εκπροσωπήθηκαν στο
Συνέδριο της Viervers της Διεθνούς του SaintImier. Ο Μαλατέστα
κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια τον Σεπτέμβρη του 1878, αλλά απελάθηκε
όταν οι εκεί Ιταλοί εργάτες οργάνωσαν μια διαδήλωση έξω από το ιταλικό
προξενείο για να γιορτάσουν τη δολοφονία του Ιταλού βασιλιά Ουμπέρτο
από έναν δημοκράτη. Ο ίδιος εκπροσώπησε μια κάποια “Αιγυπτιακή
Ομοσπονδία” στο Διεθνές Κοινωνικό Επαναστατικό Συνέδριο των
Αναρχικών του 1881, ως εντολοδόχος ομάδων από την Αλεξάνδρεια και
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την Κωνσταντινούπολη. Ο Μαλατέστα επέστρεψε στην Αίγυπτο το 1882
– το χρόνο που η Βρετανία εισέβαλε στη χώρα – όπου φέρεται ότι
συμμετείχε στην εξέγερση του Pasha που ξέσπασε την ίδια περίοδο και η
οποία καταστάληκε από τις βρετανικές δυνάμεις. Το 1884 κυκλοφόρησε η
εφημερίδα “L’Operaia” (“Ο Εργάτης”) στην Τυνησία, ακολουθούμενη  από
την ιταλική επιθεώρηση “Imola” («Φλόγα») που κυκλοφόρησε από τον
Ανδρέα Κόστα και την “LaProtestaHumana” (¨Η Ανθρώπινη
Διαμαρτυρία”) η οποία μάλλον κυκλοφόρησε στην Τύνιδα πριν
μεταφερθεί στην Ιταλία το 1896.

 

 

 

Η αιγυπτιακή εφημερίδα “AlHilal” (“Η Ημισέληνος”) ανέφερε στις 18
Μάρτη 1894 ότι ένας Έλληνας εργάτης συνελήφθη στην Αλεξάνδρεια
επειδή διένειμε “αναρχικές προκηρύξεις” που καλούσαν τους εργάτες να
γιορτάσουν την επέτειο της Κομμούνας του Παρισιού του 1871. Το 1901
κυκλοφόρησε μια αναρχική εφημερίδα με το όνομα “LaTribuneLibre” (“Το
Ελεύθερο Βήμα”) στην Αλεξάνδρεια. Στην ίδια πόλη εμφανίστηκε το 1902
και μια ιταλική εβδομαδιαία εφημερίδα με τον τίτλο “L’Operaio” (“Ο
Εργάτης”) και κράτησε την έκδοσή της μέχρι τον επόμενο χρόνο. Το 1904
άρχισε την έκδοσή του το αραβικό ριζοσπαστικό περιοδικό “AlNur” (“Το
Φως”) με υπεύθυνο τον Συρολιβανέζο DaudMuja’is, αργότερα εκδότη του
“AlHurriyya” (“Ελευθερία” στη Βηρυτό (μάλλον το 1909-1910). Σύμφωνα
με την Khuri-Makdisi (3) το “AlNur” είχε ανταποκριτή στο Κάιρο και
κυκλοφορούσε μέχρι το 1908 και συνεχώς έπαιρνε όλο και πιο αναρχικές
θέσεις και είχε συνδρομητές ανάμεσα στους Συρολιβανέζους μετανάστες
από μακρινές χώρες όπως Αϊτή και Βραζιλία – κάτι που αποτελεί πειστικό
παράδειγμα της επιρροής του βορειοαφρικανικού αναρχισμού.
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Η ιταλική εφημερίδα “CronacaSovversina” (“Ανατρεπτικά Χρονικά”) η
οποία άρχισε να εκδίδεται στο Βερμόντ των ΗΠΑ από το 1903 από τον
Λουίτζι Γκαλεάνι, στελνόταν τόσο μακριά όσο η Βόρεια Αφρική και η
Αίγυπτος. Οι Ιταλοί ριζοσπάστες έπαιξαν ρόλο-«κλειδί» στη συγκρότηση
του εργατικού κινήματος στην Αίγυπτο, δημιουργώντας το Λαϊκό
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια το 1901 και αγωνιστές οι
οποίοι φέρεται ότι είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο αυτό και την
“LaTribunaLibre” φαίνεται ότι συγκαταλέγονται ανάμεσα σ’ εκείνους που
ίδρυαν τα ¨διεθνή” εργατικά συνδικάτα τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα
στην Αίγυπτο. Το πιο αξιοσημείωτο από τα συνδικάτα αυτά ήταν η
Διεθνής Ένωση Σιγαροποιών και Μυλωνάδων Καΐρου που ιδρύθηκε το
1908 και ήταν ανοιχτό σε όλους τους εργάτες από όλες τις εθνικότητες,
Αιγύπτιους και μη και, προφανώς συμπεριλάμβανε εργάτες παραγωγής
και ειδικευμένους. Υπήρχαν επίσης και παραδείγματα εργατικής
αλληλεγγύης. Το 1901 μια συνέλευση αλληλεγγύης των απεργών
εργατών ιματισμού (συμπεριλαμβανομένων και Αιγυπτίων) σε ένα
καφενείο του Καΐρου, συμπεριλάμβανε και μια ομιλία από τον πρόεδρο
από το συνδικάτο τσιγαράδων καθώς και την ανάγνωση των αιτημάτων
τω απεργών στα αραβικά καθώς και στα ελληνικά, ιταλικά, εβραϊκά και
γερμανικά. Ακολούθησε μια πορεία 3.000 εργατών με συνθήματα στους
δρόμους του Καΐρου. Αυτό που ήταν το ενδιαφέρον ήταν ότι Ευρωπαίοι
τσιγαράδες  που ζούσαν στην Αίγυπτο ριζοσπαστικοποιήθηκαν  από τους
Αιγύπτιους και επέστρεψαν στις χώρες τους όπου διέδωσαν εκεί τις
αναρχικές ιδέες. Δύο αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι ο
αναρχοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος (Κώστας) Σπέρας (1893-1943) και ο
αναρχοκομμουνιστής Σταύρος Κουχτσόγλους (1878-1949). Και οι δυο
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ριζοσπαστικοποιήθηκαν στην Αίγυπτο και επέστρεψαν στην Ελλάδα
όπου εξελίχθηκαν σε ηγετικούς διαφωτιστές στο επαναστατικό
συνδικαλιστικό κίνημα εκεί. Ο Σπέρας μιλούσε άπταιστα αραβικά και ο
Κουχτσόγλους συμμετείχε σε αρκετές εργατικές διαδηλώσεις στην
Αλεξάνδρεια αλλά και την Κωνσταντινούπολη. Και οι δύο βοήθησαν στη
δημιουργία αναρχοσυνδικαλιστικών ενώσεων στην Ελλάδα μαζί με την
αναρχοσυνδικαλιστική μειοψηφία στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ). (4)

 

 

 

Αν και οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι αντιπροσωπευτικές  απαραίτητα,
μάς δείχνουν ότι αναρχικοί συμμετείχαν στη συγκρότηση
ολοκληρωμένων ενθετικά συνδικάτων στην αποικιακή Αίγυπτο. Τα
σημάδια της αναρχικής δραστηριότητας  κατά τα μεταγενέστερα χρόνια
δεν είναι ξεκάθαρα. Έχοντας όμως στο μυαλό μας ότι η πιθανή
παράφραση της λέξης “συνδικαλιστής” στις ακαδημαϊκές μελέτες και η
κακή χρήση της λέξης “αναρχικό” στα επίσημα ντοκουμέντα, είναι
πιθανόν να βρούμε κάποια σχόλια ή αναφορές μεταγενέστερης δράσης.
Έρευνες σχετικά με τη δολοφονία του Αιγύπτιου πρωθυπουργού
BrutusGhali, τον Φλεβάρη του 1910, για παράδειγμα, αποκαλύπτουν την
ύπαρξη ενός αριθμού μυστικών συνδέσμων, συμπεριλαμβανομένης και
μιας αποσχισθείσας ομάδας, που ιδρύθηκε το 1908, οι ιδέες της οποίας
βασίζονταν και στο σουφισμό – μια μυστικιστική μορφή του Ισλάμ – και
το “συνδικαλισμό”. Το 1919, ο ViscountAllenby, από την βρετανική
διοίκηση της Αιγύπτου, σημείωσε στις αναφορές του ότι ¨ενώ το
εθνικιστικό κίνημα είχε απολέσει κάποια από τη δύναμή του, το
συνδικαλιστικό κίνημα ανερχόταν, βοηθούμενο μυστικά από Ιταλούς
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δημοσιογράφους. Ένα περίεργο φαινόμενο της ίδιας περιόδου ήταν η
παραγωγή το 1921 της γαλλο-αιγυπτιακής βουβής ταινίας με τον τίτλο
“AzizBey, L’ Anarchiste”, η ύπαρξη της οποίας  αναφέρεται σε έναν
κατάλογο του InternationalCentreforResearchintoAnarchism ((CIRA) της
Ελβετίας το 2004. (5) Η ταινία αυτή αναφέρεται σε έναν Αιγύπτιο
αναρχικό, φανταστική ή όχι φυσιογνωμία, μέσω της οποίας γίνεται
γνωστή η παρουσία και η επιρροή των αναρχικών ιδεών στην αιγυπτιακή
κοινωνία αυτή την περίοδο. Ενώ το αιγυπτιακό σοσιαλιστικό κίνημα
φαίνεται ότι κατέρρευσε υπό το βάρος του εθνικισμού τις δεκαετίες του
1920 και 1930, φαίνεται ότι άρχισε να επανακάμπτει τη δεκαετία του
1940. Την περίοδο 1942-1945 σημειώθηκε συγκρότηση διαφόρων
σοσιαλιστικών ομάδων στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης μιας υπό
τον συνδικαλιστή ηγέτη Mudarak.

 

 

 

Στην Αλγερία, που ήταν κάτω από τη γαλλική εξουσία από το 1830,
αναπτύχθηκε επίσης αναρχική δραστηριότητα. Μια σειρά αναρχικών
εκδόσεων εμφανίστηκαν στο Αλγέρι κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως
των “L’ActionRevolutionnaire” (“Επαναστατική Δράση”, 1887), “LeTocsin”
(“Ο Συναγερμός”, 1890), “LeLibertaire” (“Ο Ελευθεριακός”, 1892) και
“LaMarmiteSociale” (“Το Κοινωνικό Καζάνι”, 1893). Σύμφωνα με τον
Άντερσον, από το 1894, η σημαντική αναρχοκομμουνιστική εφημερίδα
του JeanGrave “LaRevolte” (¨Η Εξέγερση”) καθώς και η
αναρχοεξεγερτική επιθεώρηση του EmilePouget “LePerePeinard” (“Ο
Εργαζόμενος Πατέρας”) είχαν συνδρομητές στην Αλγερία, την Αίγυπτο
και την Τυνησία (που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έγινε
γαλλικό προτεκτοράτο το 1881. (6) Στην εργασία του FernandPelloutier
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“Αναρχισμός και Εργατικές Ενώσεις” του 1895, αναφέρεται ότι οι
αναρχικοί  γίνονται ολοένα και πιο δραστήριοι  σε “αρκετά συνδικάτα”,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο Αλγέρι. Ο αναρχικός
VictorBarroucand κυκλοφόρησε μια καθημερινή εφημερίδα στο Αλγέρι
κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα με τίτλο “LesNouvelles” (“Η
Νέα”), η πιο σημαντική ανταποκρίτρια της οποίας ήταν η
IsabelleEberhardt (1877-1904), η οποία ήταν Ελβετο-ουκρανή εργάτρια,
περιηγητής και συγγραφέας, ο πατέρας της οποίας υπήρξε φίλος του
Μπακούνιν. Η συνδικαλιστική οργάνωση διάδοχος της γαλλικής Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT) η CGT-SR (Επαναστατική Γενική
Συνομοσπονδία Εργασίας) είχε προφανώς τμήμα και στην Αλγερία.
Όπως και οι άλλες αναρχικές οργανώσεις, έτσι και η CGT-SR ήταν
ενάντια στη γαλλική αποικιοκρατία. Έτσι, δημοσιεύτηκε μια κοινή
ανακοίνωση της Ένωσης Αναρχικών, της CGT-SR και του Συνδέσμου
Αναρχικών Ομοσπονδιών με την οποία καταγγελλόταν η γαλλική κατοχή
της Αλγερίας από το 1930, με κύριο σύνθημα: “Πολιτισμός; Πρόοδος;
Εμείς λέμε: Δολοφονία!”

 

 

 

Ένας από τους πλέον σημαντικούς αγωνιστές του αλγερινού τμήματος
της CGT-SR καθώς και της Ένωσης Αναρχικών ήταν ο SailMohamed
(1894-1953), Αλγερινός αναρχικός δραστηριοποιημένος στο αναρχικό
κίνημα από τη δεκαετία του 1910 μέχρι και το θάνατό του. (7) Αν και
εγκατεστημένος στο Παρίσι και το Aulnay-sous-bois το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του, ο Mohamed ήταν ιδρυτής οργανώσεων, όπως ο
Σύνδεσμος Δικαιωμάτων των Ιθαγενών Αλγερινών και η Αναρχική Ομάδα
Ιθαγενών Αλγερινών (μαζί με τον SlimanKiouane) το 1923, οργάνωσε
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συνελεύσεις σχετικά με την αποικιοκρατική εκμετάλλευση σε βάρος των
βορειοαφρικανών, στα αραβικά και γαλλικά, και ήταν ο γραμματέας της
αναρχικής Αλγερινής Επιτροπής Άμυνας Ενάντια στις Προκλήσεις της
Εκατονταετηρίδας, το 1929. Ο SailMohamed ήταν, επίσης, εκδότης της
βορειοαφρικανικής έκδοσης του αναρχικού περιοδικού “TerreLibre”
(“Ελεύθερη Γη”) όλα τα τεύχη της οποίας έχουν, δυστυχώς, χαθεί. 

 

 

 

Φυλακίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ συνεισέφερε, ακόμα, σε
αναρχικά περιοδικά όπως τα “LaVoixLibertaire” (“Η Ελευθεριακή Φωνή”)
και L’EveilSocial”, άρθρα συχνά για το αλγερινό ζήτημα. Επίσης, πήρε
μέρος ως εθελοντής στην Ισπανική Επανάσταση και τον Εμφύλιο ως
μέλος της διεθνούς πτέρυγας της Φάλαγγας Ντουρρούτι. Η πτέρυγα αυτή
αποτελείτο από περίπου 400 Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, Βρετανούς,
Μαροκινούς και Αμερικανούς.

 

 

 

Ένας άλλος σημαντικός Αλγερινός αναρχικός ήταν ο AlbertGuigui-Theral
(1903-;) ο οποίος γεννήθηκε στην Αλγερία αλλά μεγάλωσε στο Παρίσι και
επέστρεψε το 1918 όπου εργάστηκε ως μηχανικός, αλλά αναμείχθηκε σε
μια σειρά απεργίες τω εργατών μετάλλου και φυλακίστηκε επειδή διένειμε
αναρχικά φυλλάδια. (8). Το 1922, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα
δημιουργίας ενός φαλανστηρίου στην Αλγερία, ο AlbertGuigui-Theral
πήγε πίσω στο Παρίσι όπου έχασε σειρά θέσεων εργασίας λόγω του ότι
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ήταν αναρχικός, αλλά όμως δραστηριοποιήθηκε στην Ομοσπονδία
Εργατών Μετάλλου της CGT όπου αγωνίστηκε ενάντια στη ολοένα
αυξανόμενη σταλινική επιρροή. Από το 1928 άρχισε να δημοσιεύει
άρθρα και άλλα στην εφημερίδα “LeLibertaire” και ταξίδεψε για λίγο στις
ΗΠΑ, επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1932 όπου δραστηριοποιήθηκε στην
CGT, βοηθώντας τους Ισπανούς συνδικαλιστές. Τον Ιούνη του 1940
συνελήφθη καθώς η Γαλλία έπεσε στη γερμανική κατοχή, αλλά
απελευθερώθηκε και κατόρθωσε να διαφύγει  στις “ελεύθερες περιοχές”,
όπου έγινε μέλος των αντιστασιακών ομάδων των Maquis υπό την
ηγεσία του JeanMoulin, δραστηριοποιήθηκε ξανά στην παράνομη CGT
προσπαθώντας να αποσπάσει βοήθεια από τον στρατηγό Ντε Γκωλ στο
Λονδίνο, καθώς και με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) στη
Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Επέστρεψε στο Παρίσι ανάμεσα στους
αναρχικούς Ισπανούς απελευθερωτές του το 1944 και αργότερα
εργάστηκε για την ILO στη Γενεύη.

 

 

 

Πορτογάλοι αναρχικοί έπαιξαν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην προώθηση
των ελευθεριακών ιδεών στη βόρεια Αφρική. Αντλούμε κάποιες
πληροφορίες από μια αναφορά του 1936 που προετοιμάστηκε από την
Αναρχική Ομοσπονδία Πορτογαλίας που ήταν τμήμα της ιβηρικής FAI.
Στην εν λόγω αναφορά γινόταν λόγος για “τη νέα φάση στην οποία
εισήλθε η πορτογαλική Ομοσπονδία τον Μάρτη του 1935”, όταν
“συνάφθηκαν σχέσεις με πυρήνες συντρόφων στην Ισπανία, τη Γαλλία,
τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τις ΗΠΑ, τη γαλλική Αφρική, την πορτογαλική
Αφρική και το Μαρόκο” και άρχισε να κυκλοφορεί “το περιοδικό μας
Rebellion, αν και όχι κανονικά λόγω οικονομικών προβλημάτων”. Η
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έκδοση αυτή “διανεμόταν στην Πορτογαλία, αλλά και στις Αζόρες, την
Αφρική και την Ωκεανία”. Αν και η Ισπανία χρησιμοποιούσε περιοχές της
βόρειας Αφρικής ως αποικίες καταδίκων, η βόρεια Αφρική υπήρξε, από
την άλλη, ο παράδεισος των αναρχικών μαχητών και των προσφύγων. Ο
JulioSanchezOrtiz ρίχνει την προσοχή του στην Ταγγέρη του Μαρόκου
που ήταν διεθνές προτεκτοράτο στις αρχές του 20ού αιώνα. Μετά την
ήττα της Ισπανικής Επανάστασης και με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, η Ταγγέρη, η οποία όπως είπαμε ήταν πριν μια διεθνής πόλη,
τέθηκε υπό τον έλεγχο του Φράνκο και έτσι η αριστερά και οι αναρχικοί
καταδιώχτηκαν άγρια. Αρκετοί διέφυγαν στην Καζαμπλάνκα της
Αλγερίας. Σύμφωνα με τον VerticePersici, εξόριστοι Ιταλοί αναρχικοί,
όπως ο CelsoPersici, αναμείχθηκαν στην αντιναζιστική αντίσταση στο
Μαρόκο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με τον
JosePeirats, ο RoqueSantamariaCortiguera ήταν εκπρόσωπος των
εξόριστων οργανώσεων από τη βόρεια Αφρική στο Διηπειρωτικό
Συνέδριο του εξόριστου ισπανικού αναρχικού κινήματος το 1947 στην
Τουλούζη. (9)

 

 

 

Μια χούφτα Αιθίοπες πολέμησαν με τη πλευρά των δημοκρατικών στον
Ισπανικό Εμφύλιο, ενώ ο SailMohamed και άλλοι βορειοαφρικάνοι
πολέμησαν μέσα από τη Φάλαγγα Ντουρρούτι. Αρκετοί Ισπανοί
αναρχικοί κατέφυγαν  μετά την ήττα της Επανάστασης στην Αλγερία,
όπου συγκρότησαν μια σημαντική εξόριστη κοινότητα στο Οράν. Από το
1939, ωστόσο, το Ισπανικό Μαρόκο και η Δυτική Σαχάρα πέρασαν στον
έλεγχο του νέου ισπανικού καθεστώτος, ενώ η φασιστική Πορτογαλία
έλεγχε τις Αζόρες, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Γουινέα-Μπισάου και το
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Σάο Τομέ και Πρινσίπε στη Δυτική Αφρική από το 1927 ώς το 1974. Η
Αιθιοπία, η Λιβύη και η Σομαλία παρέμειναν υπό την ιταλική φασιστική
κυριαρχία από το 1935 ώς το 1942, ενώ το φιλοναζιστικό καθεστώς Βισύ
της Γαλλίας έλεγχε την Αλγερία και το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής και
ισημερινής Αφρικής μέχρι που έχασε σταδιακά τον έλεγχό τους καθώς
ξέσπασε ο πόλεμος. Ο SailMohamed ειδικεύτηκε στην έκδοση πλαστών
διαβατηρίων εξυπηρετώντας τις ανάγκες της αντιφασιστικής αντίστασης
στη Γαλλία του Βισύ. Στον πόλεμο, αρκετοί ισπανοί δημοκρατικοί, μαζί
και μερικοί αναρχικοί, υπηρέτησαν στις ειδικές μονάδες  στη βόρεια
Αφρική. Δημοκρατικοί, επίσης, υπηρετούσαν και στη γαλλική λεγεώνα
του εξωτερικού ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης της νότιας Γαλλίας. Αρκετοί από αυτούς
στάθμευαν στη βόρεια Αφρική, το Καμερούν και το Τσαντ όταν ξέσπασε ο
πόλεμος. Στο Τσαντ συγκροτήθηκε το 9ο Τεθωρακισμένο Σύνταγμα ως
μέρος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αυτής.

 

 

 

Το Σύνταγμα αυτό περιλάμβανε τανκς και ημιτεθωρακισμένα φορτηγά
αυτοκίνητα στα οποία κυμάτιζε η δημοκρατική ισπανική σημαία και
χρησιμοποιούσε ονόματα παρμένα από την Επανάσταση, όπως Durruti,
Ascaso, CasasViejas, Teruel, Madrid, Belchite, Guadalajara και
Guernica. Στις τάξεις του υπηρετούσαν ελευθεριακοί μαχητές όπως ο
AbenzaJesus, ο οποίος είχε πολεμήσει στη Μαδρίτη, αλλά παγιδεύτηκε
και ήταν ανίκανος να διαβεί τα γαλλικά σύνορα μέχρι το 1941.
Φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Argeles, στη συνέχεια
απελάθηκε στην Αλγερία και έγινε εθελοντής στα γαλλοαφρικανικά
στρατεύματα, πολέμησε στην Τυνησία, και μετά, πριν σταλθεί στην
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Αγγλία για να εκπαιδευτεί για την απόβαση στη Νορμανδία, συμμετείχε
στα στρατεύματα του Τσαντ που πολέμησαν ενάντια στον Ρόμελ. Στις 31
Ιούλη με 1η Αυγούστου 1944 πολέμησε στις ακτές της Νορμανδίας
ενάντια στα γερμανικά τεθωρακισμένα και μετέπειτα συμμετείχε στα
στρατεύματα που απελευθέρωσαν το Παρίσι τον Αύγουστο του ίδιου
χρόνου. (10)

 

 

 

Την ιταλική κατάκτηση της Λιβύης και τη ναζιστική νίκη στη μισή Γαλλία
ακολούθησε η καταστολή σε βάρος ολόκληρης της αριστεράς στη βόρεια
Αφρική. Από το 1939, έγινε ξεκάθαρο ότι η αναρχική παράδοση στην
Αίγυπτο εξαφανίστηκε, αλλά παρέμειναν πυρήνες στην Τυνησία, το
Μαρόκο και την Αλγερία, μέσω των σχέσεων με την γαλλική CGT-SR, τη
δουλειά μαχητών όπως ο SailMohamed και την ύπαρξη κοινοτήτων
ξένων αναρχικών όπως οι Ισπανοί στο οράν. Ανάμεσα στους εξόριστους
αυτούς ήταν και ο RoqueSantamariaCortiguera (;-1980), κουρέας στο
επάγγελμα και μέλος των CNT και FIJL, ο οποίος ήταν μέλος του
συμβουλίου της Βαλένθια κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και
κατέφυγε στο Οράν μετά τη φρανκική νίκη το 1939. Ο StuartChristie τον
περιγράφει ως «μαχητή μεγάλης αξίας, με ικανότητες πολύ καλού
δημόσιου ομιλητή, προπαγανδιστή και οργανωτή». (11)
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Με την ανάληψη της εξουσίας από το καθεστώς Βισύ στη Γαλλία, ο
Santamaria (και άλλοι αναρχικοί στο Οράν) στάλθηκαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης στις τοποθεσίες Cerchel και Morand, όπου ο Santamaria
συντόνισε τη δραστηριότητα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας
(CNT) και στη συνέχεια, με την κατάληψη του Οράν από τις συμμαχικές
δυνάμεις, απελευθερώθηκε το 1942.

 

 

 

Ένας άλλος σημαντικός Ισπανός αναρχικός αγωνιστής ο οποίος ήταν και
αυτός στη Βόρεια Αφρική, ήταν ο CiprianoMeraSanz (1897-1975),
χτίστης στο επάγγελμα, που μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων του είχε ήδη
πάρει μέρος στην αναρχική εξέγερση του 1933, μαζί με τον Durruti και
τον IsaacPuente, και έμελλε να εξελιχθεί σε μια από τις πλέον
στρατηγικές φυσιογνωμίες των αναρχικών κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης. Ο Mera κατέφυγε στο Οράν το 1939 και κρατήθηκε στο
στρατόπεδο του Morand, αλλά δραπέτευσε και πήγε στο Μαρόκο. Όμως
εκεί συνελήφθη τον Μάρτη του 1941 και απελάθηκε στην Ισπανία όπου
καταδικάστηκε σε θάνατο (αν και λίγο αργότερα απελευθερώθηκε  και
έζησε στο Παρίσι μέχρι το θάνατό του το 1975).

 

 

 

Ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξαν όλοι αυτοί οι εξόριστοι στην εξέγερση
που ξέσπασε στην Αλγερία το 1945 δεν είναι γνωστό και διαπιστωμένο
μέχρι και σήμερα, αν και ο Santamaria παρέμεινε στην Αλγερία
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δραστηριοποιούμενος ως γραμματέας της CNT Βόρειας Αφρικής, μέχρι
το 1946 που ταξίδευσε στην Τουλούζη της Γαλλίας για να εκπροσωπήσει
τη Βόρεια Αφρική στο διηπειρωτικό Συνέδριο του Ισπανικού
Ελευθεριακού Κινήματος (MLE) τον επόμενο χρόνο. Έμεινε στην
Τουλούζη, ωστόσο, όπου αναδείχθηκε σε γραμματέα της εκεί ισπανικής
FAI (στο διάστημα 1948-1950), βοηθώντας στην επανενοποίηση των
επαναστατικών και ρεφορμιστικών τάσεων της CNT στο διάστημα 1960-
1961 και βοηθώντας, επίσης, στην επανασυγκρότηση της
Συνομοσπονδίας στην Ισπανία μετά το θάνατο του Φράνκο.

 

 

 

Τον Μάη του 1948, σε ένα Πανευρωπαϊκό Αναρχικό Συνέδριο στο Παρίσι,
δημιουργήθηκε η Επιτροπή Αναρχικών Διεθνών Σχέσεων (CRIA) από
τον AndrePrudhommeaux (1902-1968) αναρχικό βιβλιοπώλη του
Παρισιού και πρώην υποστηρικτή της ομάδας “LosAmigosdeDurruti” (“Οι
Φίλοι του Ντουρρούτι”) και τους IldelfonsoGonzalez, RenneLamberet 
(από την αναρχοσυνδικαλιστική διεθνή IWA), ClementFournier,
JulesPulidori και ReneCavanhie, με σκοπό την ανάπτυξη δεσμών και
επαφών μεταξύ των διαφόρων κομματιών του διασκορπισμένου, αλλά
ακόμα δυναμικού, μεταπολεμικά αναρχικού κινήματος. (12) Η CRIA
δημιούργησε μια αδελφή οργάνωση στη Λατινική Αμερική, με βάση το
Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης, την Ηπειρωτική Επιτροπή Αναρχικών
Σχέσεων (CCRA).
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Η CRIA θέλησε να συνεχίσει το έργο του Διεθνούς Αναρχικού Συνεδρίου
του Άμστερνταμ του 1907 και δημιούργησε ένα δίκτυο αλληλογραφίας
ανάμεσα σε οργανώσεις, εκδόσεις και μεμονωμένους αγωνιστές από
διάφορες χώρες όπως  Αργεντινή, Αυστραλία (LeagueforFreedom -
Ένωση για την Ελευθερία), Βολιβία, Βραζιλία, Βρετανία
(AnarchistFederationofBritain), Βουλγαρία (εξόριστη Βουλγάρικη
Ελευθεριακή Ένωση), Καναδά, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κούβα Εκουαδόρ,
Γαλλία (Γαλλόφωνη Αναρχική Ομοσπονδία, Επαναστατικές Αναρχικές
Ομάδες Δράσης και IWA), Γερμανία, Γουατεμάλα, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία
(Ιταλική Αναρχική Ομοσπονδία, GAAPFilosofo, GAR-FAI και
“UmanitaNova”), Ιαπωνία (Ιαπωνική Αναρχική Ομοσπονδία), Κορέα
(Κορεάτικο Αναρχικό Κίνημα), Μεξικό, Ολλανδία (“Vrijheid”), Βόρεια
Αφρική (Βορειοαφρικανικό Ελευθεριακό Κίνημα Μαρόκου, Αλγερίας και
Τυνησίας), Παναμά, Περού, Πορτογαλία, Ισπανία (εξόριστο Ισπανικό
Ελευθεριακό Κίνημα – MLE και CNT), Σουηδία, Ελβετία, Ουρουγουάη,
ΗΠΑ (LibertarianLeague, “FreeVoiceofLabour”, “Resistance” και
“CulturaProletaria”), Βενεζουέλα και Γιουγκοσλαβία.

 

 

 

Η CRIA συγκάλεσε το πρώτο της Συνέδριο στο Παρίσι το 1949 και σε ένα
μεταγενέστερο Συνέδριό της, στο Λονδίνο το 1958, αποφάσισε να ενωθεί
με την ProvisionalSecretariatofInternationalRelations (SPIRA –
Προσωρινή Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων) και να αποτελέσουν την
AnarchistInternationalCommission (Αναρχική Διεθνή Επιτροπή), η οποία
επέζησε μεν μέχρι το 1960, αλλά προετοίμασε το έδαφος για τη
συγκρότηση της InternationalofAnarchistFederations (Διεθνή των
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Αναρχικών Ομοσπονδιών) που ιδρύθηκε το 1968 (και υπάρχει μέχρι
σήμερα).

 

 

 

Το Βορειοαφρικανικό Ελευθεριακό Κίνημα (MLAN) που εμφανίστηκε
αρχικά ως έχοντας σχέσεις με την CRIA (13) φαινόταν ότι ήταν μια
γαλλόφωνη οργάνωση με στενούς δεσμούς με το αναρχικό κίνημα της
Γαλλίας και αποτελείτο από τρία τμήματα (Μαρόκο, Αλγερία και Τυνησία).
Φαίνεται ότι το αλγερινό τμήμα από τις 2 Σεπτέμβρη 1947 αποτελούσε
τμήμα της Γαλλόφωνης Αναρχικής Ομοσπονδίας (FAF). Το τμήμα της
Τυνησίας εμφανίζεται, επίσης, να έχει συγκροτηθεί ως Τυνησιακό
Ελευθεριακό Κίνημα (MLT) και αργότερα συνδέθηκε οργανωτικά και αυτό
με την Γαλλόφωνη Ομοσπονδία. Ο λόγος για τον οποίο το τυνησιακό
τμήμα δεν συνδέθηκε αμέσως, όπως και το αλγερινό με την FAF, ήταν,
μάλλον, ότι υπήρχαν κάποιες διαφορές όσον αφορά τις αντίστοιχες
αποικιοκρατικές Αρχές εξουσίας κάτω από τις οποίες υπέφεραν οι δυο
αυτές χώρες. Για το μαροκινό τμήμα δεν έχει γίνει περαιτέρω λόγος, αλλά
μάλλον βασιζόταν κυρίως στην Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ που ήταν
υπό γαλλική κατοχή και όχι στα εδάφη που τελούσαν υπό φρανκικό
έλεγχο, όπως οι Ceuta και Melilla.

 

 

 

Στο πρώτο του μανιφέστο, ο Doukhan, γραμματέας του αλγερινού
τμήματος του MLAN, ανακοίνωσε τις αρχές του τμήματος αυτού: “Για την
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οικονομική και φυλετική ισότητα και τη δημιουργία του ελευθεριακού
κομμουνισμού”, μια ”αρμονική κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη, την
αλληλοβοήθεια, τη συνεργασία και το φεντεραλισμό” ενάντια στον
“πατρογονικό, φεουδαρχικό αποικισμό”, τον ρατσισμό, τον πόλεμο και
τον ιμπεριαλισμό. Φαίνεται ότι οι αρχές του τμήματος ήσαν αντιγραφή
αυτών της FAF. Στα ντοκουμέντα της CRIA φαίνεται ότι το αλγερινό
τμήμα του MLAN αποτελείτο μόνο από “τρεις συντρόφους στο Αλγέρι και
αρκετούς άλλους διασκορπισμένους και απομονωμένους σε μικρές
κωμοπόλεις στην επαρχία”. Ωστόσο, το αλγερινό τμήμα είχε ξεκάθαρες
αρχές και τακτική, και αυτό οφείλεται στο ότι είχε στους κόλπους του
αγωνιστές όπως ο GeorgeFontenis και ο AndrePrudhommeaux, κάτι που
έδωσε την ανάλογη μορφή στο βορειοαφρικανικό κίνημα.

 

 

 

Το 1950, ο Doukhan έστειλε επιστολή στην Γραμματεία της CRIA στο
Παρίσι από το γραφείο του τμήματος στον αριθμό 6 της οδού Rousillon,
στο Αλγέρι, ότι το τμήμα είχε νομιμοποιηθεί από τις Αρχές τον Μάρτη του
ίδιου χρόνου. Έτσι, το αλγερινό τμήμα ζήτησε την αυτονόμησή του από
τη FAF για να αποκτήσει το δικό του όνομα ως συνδεδεμένη οργάνωση
με την CRIA. (14). Τον Απρίλη του 1951, ένας κάποιος “R. Cavan”
έστειλε επιστολή από το Παρίσι στους Αλγερινούς. Στην πραγματικότητα,
ο R. Cavan ήταν ο ReneCavanhie, ο οποίος ήταν, επίσης, μέλος της
Εθνικής Επιτροπής της FAF, και ρωτούσε για τις δραστηριότητες των
Ισπανών στα παράλια, δείχνοντας ενδιαφέρον  για το ότι η ομάδα στο
Οράν δεν είχε ακουστεί για κάποιο διάστημα, αλλά υποτίθετο ότι το
MLAN συνεργαζόταν με το τυνησιακό τμήμα. Στην επιστολή αυτή
αποκαλυπτόταν ακόμα ότι, μάλλον, κάποιοι Ισπανοί εξόριστοι αναρχικοί-
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μέλη της FAI και μέλη του MLAN, είχαν συνενωθεί με ομάδες της FAI στη
βόρεια Αφρική. Τα αρχεία της CRIA δεν περιέχουν περαιτέρω
αλληλογραφία μεταξύ CRIA και MLAN, αποδεικνύοντας ότι η
συγχώνευση αυτή είχε όντως γίνει και ότι το MLAN έγινε μέρος της FAI
όπως και το ευρύτερο εξόριστο κίνημα αντίστασης. Η FAI
ανασυγκροτήθηκε στην Ιβηρική χερσόνησο μετά την Επανάσταση των
Γαρυφάλλων του 1974 στην Πορτογαλία (που ήταν αποτέλεσμα των
απελευθερωτικών πολέμων στις αφρικανικές αποικίες της Πορτογαλίας)
και το θάνατο του Φράνκο στην Ισπανία το 1975 και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα.

 

 

 

Το 1953, το χρόνο που πέθανε ο SailMohamed και ο Fontenis εκφώνησε
τον επικήδειο λόγο, η μυστική οργάνωση του δεύτερου που δρούσε μέσα
στη FAF, η OPB (Σκέψη – Μάχη – Οργάνωση), ανέλαβε τον πλήρη
έλεγχο της Ομοσπονδίας αυτής μετονομάζοντάς την σε Ελευθεριακή
Κομμουνιστική Ομοσπονδία (FCL) και υιοθέτησε φιλοαλγερινές θέσεις.
Τα συνθετικών τάσεων υπολείμματα της FAF ανασυγκρότησαν την
Ομοσπονδία.

 

 

 

Το Μαρόκο και η Τυνησία απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1956 και
μερικοί αναρχικοί ευρωπαϊκής καταγωγής μάλλον παρέμειναν στις χώρες
αυτές. Αλλά η κατάσταση στην Αλγερία γινόταν ολοένα και πιο δραματική
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και έξω από κάθε έλεγχο. Τι απέγιναν οι αναρχικοί του Οράν και του
Αλγερίου, αλλά και των επαρχιακών κωμοπόλεων της χώρας αυτής είναι
ακόμα άγνωστο σε μας, αλλά υποθέτουμε ότι μερικοί ίσως σκοτώθηκαν
στις μάχες ή άλλοι επέστρεψαν στη Γαλλία, ειδικά όταν η δεύτερη έχασε
την αποικία αυτή μετά το 1962 ως αποτέλεσμα του μακελειού του Οράν
τον ίδιο χρόνο.

 

 

 

Σε επόμενο τεύχος του “Zabalaza” θα εξετάσουμε τις διαφορετικές μεταξύ
τους απόψεις και τακτικές των FCL και FAF.
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