
Κεφάλαιο 4: Ο καστρισµός και η αντιµετώπισή του (1959-1961) 

Οι αναρχικοί της Κούβας συµµετείχαν ενεργά στον αγώνα ενάντια στη δικτατορία του 
Batista. Κάποιοι είχαν πολεµήσει ως αντάρτες στα βουνά της ανατολικής πλευράς του 
νησιού καθώς και στις οροσειρές Escambray στο κέντρο του νησιού. Άλλοι είχαν λάβει 
µέρος στον αγώνα στις πόλεις. Ο στόχος τους ήταν ο ίδιος µε εκείνον της πλειοψηφίας 
του λαού της Κούβας: να εκδιώξουν την στρατιωτική δικτατορία και να τερµατίσουν την 
πολιτική διαφθορά. Εκτός από το να κάνουν αυτούς τους στόχους επιθυµητούς, οι ίδιοι 
οι αναρχικοί πίστευαν ότι θα µπορούσαν να παρέχουν έναν ευρύτερο χώρο στον οποίο 
να εργαστούν στον ιδεολογικό, τον κοινωνικό και τον εργατικό τοµέα. Κανείς δεν περίµε-
νε µια ριζική αλλαγή στην κοινωνικοοικονοµική δοµή της χώρας. 
Στην προαναφερθείσα µπροσούρα του 1956, «Proyecciones Libertarias», µε την οποία 
οι αναρχικοί επιτέθηκαν στο καθεστώς Batista, χαρακτηριζόταν, επίσης, ο Κάστρο ως 
κάποιος που δεν του άξιζε «καµία απολύτως, εµπιστοσύνη», επειδή «[δεν] σεβόταν τις 
υποσχέσεις και πολεµούσε µόνο για την εξουσία». Ήταν για το λόγο αυτό που οι αναρ-
χικοί διατηρούσαν συχνές µυστικές επαφές µε άλλες επαναστατικές οµάδες, ειδικά την 
Directorio Revolucionario (Επαναστατικό Διευθυντήριο), αν και υπήρχαν, επίσης, επα-
φές µε ελευθεριακά στοιχεία, όπως ο Gilberto Lima και µέσα στην M26J. Πολλές από 
αυτές τις συναντήσεις γίνονταν κρυφά στα γραφεία της ALC στη διεύθυνση Calle Jesus 
Maria 103, για τους σκοπούς του συντονισµού των δραστηριοτήτων σαµποτάζ και τη 
διευκόλυνση της διανοµής του αντιπολιτευτικού προπαγανδιστικού υλικού. 
Μετά το θρίαµβο της επανάστασης, ο Κάστρο είχε γίνει ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης της 
επαναστατικής διαδικασίας, κυρίως ως αποτέλεσµα της λανθασµένης αξιολόγησης από 
την πλευρά της αντιπολίτευσης στον Batista, η οποία θεώρησε τον Κάστρο ως 
αναγκαίο, προσωρινό και ελεγχόµενο κακό. 
Εάν οι ελευθεριακοί ανησυχούσαν για τον Κάστρο, η υπόλοιπη αντιπολίτευση, η 
κουβανική καπιταλιστική ελίτ όσο και η πρεσβεία των ΗΠΑ, προσδοκούσαν ότι θα τον 
χειραγωγούσαν. Από την πλευρά της, η πλειοψηφία του λαού της Κούβας υποστήριζε 
τον Κάστρο ανεπιφύλακτα εν µέσω µιας πρωτοφανούς αγαλλίασης. Φάνηκε ότι ήταν γι’ 
αυτούς η πύλη του παραδείσου, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν ο προθάλαµος της 
κόλασης. 
Λόγω της προφανούς άρνησης του Κάστρο να καθοδηγήσει, σχηµατίστηκε µια «επανα-
στατική κυβέρνηση» µε την υποστήριξή του, µε σκοπό να «τακτοποιηθούν κάποιοι λο-
γαριασµοί» µε τους εγκληµατίες της προηγούµενης κυβέρνησης. Ιδρύθηκαν «Επανα-



στατικά Δικαστήρια» τα οποία εξέδιδαν συνοπτικές αποφάσεις ως ανταπόδοση στην 
«λαϊκή απαίτηση». Αυτά τα δικαστήρια επιδίκαζαν µακροχρόνιες ποινές φυλάκισης και 
θανατικές καταδίκες, αποκαθιστώντας έτσι τη θανατική ποινή (η οποία είχε καταργηθεί 
µε το Σύνταγµα του 1940), αλλά αυτή τη φορά για πολιτικά εγκλήµατα. 
Οι ηγέτες της νέας επαναστατικής κυβέρνησης κατανόησαν τη σηµασία της κουβανικής 
εργατικής τάξης, την οποία οργάνωσαν ταυτόχρονα καθιστώντας περιττή την ύπαρξη 
πολιτικών οµάδων καθώς και των ρεφορµιστές που έλεγχαν την CTC. Είχαν διδαχθεί 
αυτό το µάθηµα µέσα από µία αξιοσηµείωτη αποτυχία. Τον Απρίλιο του 1958, η M26J 
διέταξε τη διεξαγωγή µιας γενικής απεργίας στην Αβάνα, αλλά η οργάνωσή της ήταν 
τόσο κακή όπως και ο συντονισµός µε άλλες επαναστατικές οµάδες ήταν επίσης κακός. 
Ως αποτέλεσµα, η απεργία απέτυχε ολοκληρωτικά, αποδεικνύοντας ότι η M26J δεν είχε 
ουσιαστικά καµία βάση στα συνδικάτα ή ανάµεσα στην εργατική τάξη. 
Με δεδοµένη αυτή την εµπειρία, µετά την ανάληψη της εξουσίας, από τους πρώτους 
στόχους της «επαναστατικής κυβέρνησης» του Κάστρο ήταν να αναληφθεί ο έλεγχος 
της CTC (που γρήγορα µετονοµάστηκε σε CTCR, δηλαδή µε την προσθήκη του 
Revolucionaria - Επαναστατική). 1 
Κατά τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου του 1959, χρησιµοποιώντας τη δικαιολογία της 
εκκαθάρισης της CTC από τους συνεργάτες του παλαιού καθεστώτος, η νέα κυβέρνηση 
εκδίωξε αυθαίρετα όλους τους κορυφαίους αναρχοσυνδικαλιστές από τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις χώρων όπως ο επισιτιστικός, οι µεταφορές, οι κατασκευές, ο ηλεκτρι-
σµός και άλλες ενώσεις που ανήκαν στην συνοµοσπονδία. Μερικοί από αυτούς είχαν 
αντιταχθεί ενεργά τη δικτατορία, και άλλοι είχαν υποστεί φυλακές και εξορία. Τρεις ση-
µαντικοί ελευθεριακοί αγωνιστές που έπεσαν θύµατα αυτής της εκκαθάρισης, ήταν ο 
Santiago Cobo, από τους εργαζόµενους στις µεταφορές, ο Casto Moscu από τους εργα-
ζόµενους στον επισιτισµό και ο Abelardo Iglesias από το συνδικάτο των εργαζοµένων 
στις κατασκευές. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις συνάδελφοί τους εργάτες της βάσης 
βγήκαν µπροστά για να τους υπερασπιστούν. Αν δεν είχε γίνει αυτό, οι Cobo, Moscu και 
Iglesias θα είχαν καταλήξει στη φυλακή. Αυτό επηρέασε σοβαρά τους ήδη αποδυναµω-
µένους ελευθεριακούς, ακόµα και αν το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνηµα διατηρούσε το κύ-
ρος του µεταξύ του κουβανικού προλεταριάτου. 
Αλλά η εκκαθάριση δεν ήταν πλήρης. Το νέο καθεστώς δεν µπορούσε να εξαλείψει µε 
µιας τόσους πολλούς συνδικαλιστές ηγέτες που είχαν παραµείνει ουδέτεροι στη 
σύγκρουση µεταξύ Κάστρο και Batista. Παρέµεναν εντός της CTCR ηγέτες που είχαν 



την υποστήριξη των εργαζοµένων της Κούβας, και άλλοι που είχαν αναγκαστεί να 
οδηγηθούν στην εξορία κάτω από τη δικτατορία Batista. 
Παρά την εκκαθάριση, οι ελευθεριακές εκδόσεις Solidaridad Gastronomica και El 
Libertario υιοθέτησαν αρχικά ευνοϊκή, αλλά προσεκτική και κριτική στάση απέναντι στην 
νέα επαναστατική κυβέρνηση. Ωστόσο, το Εθνικό Συµβούλιο της ALC εξέδωσε ένα µα-
νιφέστο στο οποίο «ανέπτυξε την... και εξέφρασε τη γνώµη του για την θριαµβευτική 
κουβανική επανάσταση». Αφού εξήγησε την ελευθεριακή αντίθεση στην παρελθούσα 
δικτατορία, το µανιφέστο ανέλυσε το παρόν και το άµεσο µέλλον, δηλώνοντας ότι οι 
«επαναστατικές» θεσµικές αλλαγές δεν δηµιουργούν κάποιον ενθουσιασµό, και ότι κα-
νείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες γι’ αυτές. Ανέφερε, µε µια βέβαιη ειρωνεία, ότι οι συ-
ντάκτες της ήταν «σίγουροι ότι για κάποιο χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον, θα απολαύ-
σουν κάποιες δηµόσιες ελευθερίες επαρκείς για να εγγυηθούν την ευκαιρία της κυκλο-
φορίας προπαγανδιστικού υλικού». Συνέχισε µε µια καλά στοχευµένη επίθεση εναντίον 
του «κρατικού συγκεντρωτισµού», λέγοντας ότι θα οδηγήσει σε µια «αυταρχική τάξη 
πραγµάτων» και στη συνέχεια έκανε αναφορά στη διείσδυση της Καθολικής Εκκλησίας 
και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην «επαναστατική» διαδικασία. Κατέληξε µε µια 
αναφορά στο κίνηµα των εργαζοµένων, όπου σηµείωσε την έµφαση του PCC για «ανά-
κτηση της ηγεµονίας που... απολάµβανε κατά τη διάρκεια της εποχής της κυριαρχίας του 
Batista» µολονότι προέβλεψε ότι αυτό δεν θα συµβεί. Το µανιφέστο τελείωνε µε µια νότα 
αισιοδοξίας: «Το πανόραµα παρ‘ όλα αυτά είναι ενθαρρυντικό». 
Από την πλευρά της και υιοθετώντας µια παρόµοια στάση, η Solidaridad Gastronomica 
δηµοσίευσε στις 15 Φεβρουαρίου 1959 ένα άλλο µανιφέστο προς τους εργαζόµενους 
της Κούβας και τον λαό γενικότερα, τον οποίο προειδοποιούσε ότι µια επαναστατική κυ-
βέρνηση ήταν αδύνατη, και ότι «[στην κατεύθυνση] να γίνουν σεβαστά τα δικαιώµατα και 
να ασκηθούν οι ελευθερίες... είναι απαραίτητο να διεξαχθούν εκλογές στα συνδικάτα... 
και οι συνελεύσεις [των εργαζοµένων] να αρχίσουν να λειτουργούν». Αργότερα σηµειώ-
θηκε ότι η απόφαση για την αποκατάσταση των καθηκόντων στελεχών των συνδικάτων 
του παρελθόντος «πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από τους ίδιους τους εργαζόµενους... 
δεδοµένου ότι αν γίνει αυτό µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα ήταν σαν να επιστρέφαµε 
στις διαδικασίες του παρελθόντος... Θα το καταπολεµήσουµε αυτό». Δυστυχώς, όµως, 
το εν λόγω µανιφέστο δεν είχε απήχηση στην κουβανική εργατική τάξη. 
Στο τεύχος της στις 15 Μαρτίου 1959 η Solidaridad Gastronomica καταδίκασε «τις δικτα-
τορικές διαδικασίες [στην CTCR]... συµφωνίες και εντολές που εκδόθηκαν από την κο-
ρυφή, επιβάλλοντας µέτρα, απολύοντας και εγκαθιστώντας [συνδικαλιστές] διευθυντές». 



Η εφηµερίδα κατηγόρησε, επίσης, «κάποια στοιχεία... στις συνελεύσεις που δεν είναι 
µέλη των συνδικάτων» τα οποία «σήκωναν τα χέρια τους υπέρ των εντολών των [νέων] 
διευθυντών». Μεταξύ άλλων ανωµαλιών παρέθεσε τις ακόλουθες: «Σε ορισµένες περι-
πτώσεις οι αίθουσες των συνελεύσεων έχουν γεµίσει µε ένοπλους άνδρες της πολιτο-
φυλακής, κάτι που αποτελεί κραυγαλέα µορφή εξαναγκασµού και έλλειψη σεβασµού 
στις οργανωτικές διαδικασίες» και η οποία δείχνει ότι οι µαρξιστές «θα καταφύγουν σε 
κάθε διαδικασία ώστε να διατηρήσουν τον έλεγχό τους στα συνδικάτα». Όπως είναι 
προφανές εκ των υστέρων, η πάλη για την απελευθέρωση των συνδικάτων είχε χαθεί 
παρά τις καταγγελίες των αναρχοσυνδικαλιστών. 
Η αντίδραση στον αναρχοσυνδικαλισµό προερχόταν απευθείας από το M26J και υποκι-
νήθηκε από τα στοιχεία του PCC που είχαν διεισδύσει σε αυτό και είχαν ενστερνιστεί 
µιας στρατιωτικής υφής τακτική ώστε να θέσουν γρήγορα υπό τον έλεγχό τους όλα τα 
συνδικάτα στο νησί. Είπαν ότι το έκαναν αυτό ως προσωρινό µέτρο, προκειµένου να 
εξαλείψουν τα διεφθαρµένα στοιχεία που είχαν µείνει στα συνδικάτα από την εποχή της 
δικτατορίας του Batista και ότι η κυριαρχία τους θα διαρκέσει µόνο µέχρι τη διεξαγωγή 
νέων συνδικαλιστικών εκλογών. Αλλά, όπως συµβαίνει τόσο συχνά στην περίπτωση της 
Κούβας, το «προσωρινό» έγινε µόνιµο. 
Αλλά από πού προήλθαν τα µέλη αυτά του M26J τα οποία ανέλαβαν τον έλεγχο των 
συνδικάτων; Ήταν γνωστό ότι M26J δεν είχε ποτέ πραγµατική βάση στα συνδικάτα, δεν 
είχε καν τη γενική συµπάθεια των εργαζοµένων, και δεν είχε ηγεσία που να προέρχεται 
από την εργατική τάξη. 
Το «επαναστατικό» διευθυντήριο των συνδικάτων προήλθε στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων από δύο ανταγωνιστικά στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο ήταν η συνδικαλιστι-
κή Comisiones Obreras (οι ρεφορµιστικές Εργατικές Επιτροπές), που συνδεόταν µε την 
εκλογική πολιτική και τα µέλη του οποίου ήσαν εχθροί του καθεστώτος Batista. Οι 
Comisiones Obreras ανήκαν στο Partido del Pueblo Ortodoxo (Ορθόδοξο Λαϊκό Κόµµα) 
και το Partido Revolucionario Cubano (Επαναστατικό Κουβανικό Κόµµα). Οι Εργατικές 
Επιτροπές είχαν ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ενώ τα δύο αυτά κόµµατα εί-
χαν γίνει γνωστά από τη συµµετοχή τους στην ίδρυση της CTC το 1939. Μοιράζονταν 
έναν βαθύ αντικοµµουνισµό.  
Το άλλο στρατόπεδο ήταν το PCC. Το κόµµα αυτό διακρινόταν για έναν κυνικό 
οπορτουνισµό και προσφέρθηκε να συµµετάσχει σε κάθε είδος κρατικής χειραγώγησης. 
Η δεύτερη αυτή τακτική ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, και παρά το λασπώδες παρελθόν 
του έλαβε ακόµα και στα πολύ πρώιµα στάδια επίσηµη υποστήριξη από τα υψηλότερα 



κυβερνητικά κλιµάκια. Και οι δύο πλευρές µισούσαν η µια την άλλη και προετοιµάζονταν 
για µια ανοιχτή σύγκρουση για την ηγεµονία του προλεταριάτου, αλλά αντί αυτού, όπως 
θα δούµε αργότερα, όλη αυτή η υπόθεση έληξε µε µια συγχώνευση καταστροφική για το 
κουβανικό εργατικό κίνηµα. 
Μέχρι τον Ιούλιο του 1959, το κουβανικό κράτος ήταν εντελώς στα χέρια του Κάστρο και 
των συµβούλων του, σχεδόν όλοι από τους οποίους είχαν έρθει κατευθείαν από τον 
ένοπλο αγώνα ενάντια στον Batista. Η παρουσία του PCC ήταν ήδη αξιοσηµείωτη 
µεταξύ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, ιδίως του αδελφού του Φιντέλ, 
Ραούλ, καθώς και του Ερνέστο Γκεβάρα, οι οποίου ήταν ανοιχτά µαρξιστές-λενινιστές. 
Αυτό το τόσο κραυγαλέο γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις στο πολιτικό κλίµα της 
Κούβας, το οποίο χαρακτηριζόταν από αντικοµµουνισµό. Οι αναρχικοί είχαν 
συνειδητοποιήσει την επίδραση του PCC και είχαν θορυβηθεί αρκετά, επειδή κατάλαβαν 
ότι η επιρροή του PCC στην κυβερνητική και συνδικαλιστική σφαίρα θα οδηγούσε αργά 
ή γρήγορα σε θανάσιµο πλήγµα τόσο για τον αναρχισµό όσο και για την αυτονοµία των 
οργανώσεων των εργαζοµένων. Οι εφιάλτες τους έµελλε να γίνουν σύντοµα 
πραγµατικότητα. Από την πλευρά του, ο Κάστρο δήλωσε δηµοσίως ότι δεν είχε καµία 
σχέση µε το PCC, αλλά ότι είχε κοµµουνιστές στην κυβέρνησή του, όπως ακριβώς είχε 
και αντικοµµουνιστές. 
Η κατάσταση µε αυτούς τους τελευταίους έγινε αρκετά κρίσιµη τις τελευταίες µέρες του 
1959. Στα µέσα του χρόνου αυτού, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κάστρο είχαν ήδη αρχίσει 
να λαµβάνουν υπόψη τους την ολοένα αυξανόµενη επιρροή του PCC, και ξεκίνησαν µια 
άτολµη αντιπολιτευτική εκστρατεία -που το εκλάµβαναν ως δικαίωµα και καθήκον τους- 
ενάντια σε αυτό που ονοµάστηκε «κοµµουνιστική διείσδυση στην κυβέρνηση». Η αντί-
δραση ήταν δρακόντεια. Χαρακτηρίστηκαν ανατρεπτικοί «εχθροί της επανάστασης» και 
«πράκτορες του Αµερικανού ιµπεριαλισµού». Αντιµετωπιζόµενοι ως τέτοιοι, είτε φυλακί-
στηκαν είτε αναγκάστηκαν σε εξορία. 
Το πρώτο θύµα αυτών των µακιαβελικών ελιγµών ήταν ο Manuel Urrutia. Ο Urrutia, 
ένας πρώην δικαστής στο Santiago de Cuba, συµπαθών του M26J και αντικοµµουνι-
στής, ορίστηκε από το M26J ως ντε φάκτο πρόεδρος της επαναστατικής κυβέρνησης 
µετά την ανατροπή του Batista. Πιεζόµενος από τους υπουργούς της κυβέρνησής του 
(συµπεριλαµβανοµένου και του Φιντέλ Κάστρο) να χρήσει τον Κάστρο ως τον «maximo 
lider de la Revolucion» («ανώτατο ηγέτη της επανάστασης»), ο Urrutia αρνήθηκε. Στη 
συνέχεια αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να ζητήσει άσυλο σε ξένη πρεσβεία µετά από 
ψευδείς κατηγορίες σε βάρος του για διαφθορά. 



Χειρότερη µοίρα περίµενε έναν από τους στενότερους πολιτικούς συµµάχους του και 
µέλος του υπουργικού του συµβουλίου. Ο Humberto Sori Marin, ο πρώην διοικητής του 
στρατού των ανταρτών, ο συγγραφέας του αγροτικού µεταρρυθµιστικού νόµου και, επί-
σης, αντικοµµουνιστής, φυλακίστηκε µε την κατηγορία της «συνωµοσίας ενάντια στην 
επανάσταση» και εκτελέστηκε τον Απρίλιο του 1961. Ένας άλλος πρώην διοικητής των 
ανταρτών είχε, επίσης, άσχηµη µοίρα. Ο Hubert Matos, πρώην στρατιωτικός διοικητής 
της περιοχής Camagüey, παραπονέθηκε στον ίδιο τον Κάστρο για «κοµµουνιστική 
διείσδυση» στις τάξεις των ενόπλων δυνάµεων. Στη συνέχεια κατηγορήθηκε για ανα-
τρεπτικές ενέργειες και αργότερα για προδοσία επειδή έκανε το έγκληµα να παραιτηθεί 
από τις θέσεις του. Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση από τα οποία εξέτισε τα 16. 
Στη συνέχεια, υπήρξε η περίπτωση του Pedro Luis Diaz Lanz, επικεφαλής των επανα-
στατικών αεροπορικών δυνάµεων. Απασχοληµένος και αυτός µε την προφανή κοµµου-
νιστική επιρροή στις Fuerzas Armadas Revolucionarias (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνά-
µεις), ο Diaz Lanz ανακάλυψε ένα µαρξιστικό διαφωτιστικό κέντρο σε ένα ράντσο κοντά 
στην Αβάνα µε το όνοµα «El Cortijo» («Το Αγρόκτηµα»). Διαµαρτυρήθηκε για το θέµα 
αυτό στον Κάστρο. Σε απάντηση, ο Κάστρο του απαγόρευσε να δηµοσιοποιήσει αυτή 
την υπόθεση. Ο Diaz Lanz ανησυχούσε όλο και περισσότερο από την αυξανόµενη δύ-
ναµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος τόσο στις ένοπλες δυνάµεις όσο και την κυβέρνηση 
και παραιτήθηκε από τη θέση του. Κατάφερε να δραπετεύσει στο Μαϊάµι πριν συναντή-
σει την ίδια τύχη παρόµοια µε αυτή των Sori Marin και Matos. 
Η αντίδραση τµηµάτων της αντιπολίτευσης στην κυβερνητική αυτή καταστολή ήταν βίαιη 
- σαµποτάζ και µερικές βοµβιστικές επιθέσεις. Αυτές οι µυστικές ενέργειες πραγµατο-
ποιούνταν από διάφορες πολιτικές οργανώσεις, οι οποίες ήσαν πρώτα από όλα αντι-
κοµµουνιστικές και βέβαια αντι-καστρικές. Σχεδόν όλες αυτές οι οµάδες είχαν συµµετά-
σχει στην ένοπλη πάλη ενάντια στον Batista και ήταν συνδεδεµένες µε το M26J. Επέλε-
ξαν την άµεση δράση, λόγω της αναµφισβήτητα αυξανόµενης µαρξιστικής επιρροής στα 
υψηλότερα κυβερνητικά κλιµάκια. Έκαναν σαµποτάζ σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, 
εµπρησµούς πολλών καταστηµάτων και πολυκαταστηµάτων, τοποθετούσαν βόµβες σε 
δηµόσιους χώρους και συγκέντρωναν όπλα και εκρηκτικά για να στείλουν στους αντάρ-
τες που δραστηριοποιούνταν στα βουνά Escambray και επίσης στη Sierra de los 
Organos (παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ακόµη ενιαίο µέτωπο των ανταρτών). 
Η απάντηση του Κάστρο σε όλα αυτά ήταν προβλέψιµη: αποκατάσταση των «Επανα-
στατικών Δικαστηρίων» που εξέδιδαν θανατικές ποινές για οποιονδήποτε κατηγορείτο 



για «ανατρεπτικές πράξεις» και εκτελούνταν από εκτελεστικό απόσπασµα. Έτσι άρχισε 
µια µακρά περίοδος τροµοκρατίας και αντιτροµοκρατίας. 
Εν τω µεταξύ, η διεθνής αναρχική κοινότητα θρηνούσε την απώλεια του Camilo 
Cienfuegos, του γενναίου βετεράνου του ένοπλου αγώνα, η εξαφάνιση του οποίου πα-
ρέµεινε ένα πέπλο µυστηρίου. Ο Camilo ήταν ένα από τα παιδιά του Ramon 
Cienfuegos, ενός Κουβανού εργαζόµενου, ο οποίος είχε συµµετάσχει στο αναρχικό κί-
νηµα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Συµµετείχε στην SIA και συµµετείχε στην 
ίδρυση της ALC, αλλά σύµφωνα µε τον Casto Moscu, «εµείς δεν τον είδαµε ξανά µέχρι 
που ο Camilo έγινε εθνικός ήρωας». Η εξαφάνιση του Camilo θρηνήθηκε από σχεδόν 
ολόκληρο το λαό της Κούβας, αλλά και στο εξωτερικό από πολλούς ελευθεριακούς που 
τον θεωρούσαν αναρχικό (αν και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήταν µέλος του κουβανικού 
αναρχικού κινήµατος). Παρ’ όλα αυτά, το ήµισυ του αναρχικού κόσµου θρήνησε για την 
απώλεια αυτού του επαναστάτη ήρωα σαν να ήταν ένας άλλος Ντουρρούτι. 2 Αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη, δεδοµένου ότι η ίδια η κυβέρνηση της Κούβας ασχολήθηκε (κυρίως 
στην Ευρώπη) µε την επανάληψη µέχρι του σηµείου να γίνει αρκετά κουραστική, ότι ο 
κοµαντάντε Camilo Cienfuegos ήταν ελευθεριακός µαχητής και είχε σκοπό την προσέλ-
κυση υποστήριξης για το καθεστώς του Κάστρο στο πλαίσιο του διεθνούς αναρχικού κι-
νήµατος. Ο µύθος συνεχίζει να κυκλοφορεί µεταξύ των ελευθεριακών ακόµα και µέχρι 
σήµερα: Ο Άγιος Camilo, ο Αναρχικός. 
Στο τέλος του 1959, συνήλθε το 10ο Εθνικό Συνέδριο της Confederacion de 
Trabajadores de Cuba Revolucionaria (CTCR, που µετονοµάστηκε σε CTC). Η πλειο-
ψηφία των αντιπροσώπων αποδέχθηκε το στόχο του «Ανθρωπισµού» ενός είδους φι-
λοσοφίας που είχε περιγραφεί στην αρχή του χρόνου αυτού ως µέσο αποστασιοποίη-
σης της CTCR τόσο από το παραδοσιακό καπιταλιστικό όσο και από το κοµµουνιστικό 
ψυχροπολεµικό στρατόπεδο. Τα συνθήµατα αυτού του κουβανικού ανθρωπισµού ήταν 
«Ψωµί µε Ελευθερία» και «Ελευθερία χωρίς τρόµο». Οι Κουβανοί, µε χαρακτηριστικό τη 
δηµιουργικότητα, είχαν εφεύρει ένα νέο κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα, ώστε να δώσουν 
κάποιο είδος ιδεολογικής εξήγησης για το νέο καθεστώς. 3 Ο David Salvador, αρχηγός 
της φράξιας του M26J, προσποιήθηκε και λειτούργησε ως ο πιο τολµηρός πρωταθλητής 
αυτού του νέου Κουβανικού «Ανθρωπισµού». Από την πλευρά του, το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα, εκπροσωπήθηκε επαρκώς στο εν λόγω συνέδριο, αν και µειοψηφία, προωθώ-
ντας το σύνθηµα «Ενότητα». 
Στις 23 Νοεµβρίου, το Συνέδριο βρέθηκε εντελώς διχασµένο στα θέµατα της σύναψης 
συµφωνιών και της εκλογής αντιπροσώπων. 4 Επικράτησε σύγχυση, λόγω της αδυνα-



µίας των διαφόρων εµπλεκοµένων τοµέων να καταλήξουν σε συµφωνίες. Υπήρχαν 
2.854 συµµετέχοντες στο συνέδριο, από τους οποίους οι κοµµουνιστές επηρέαζαν µόνο 
265. Με τόσους λίγους συνέδρους, ήταν αδύνατο γι’ αυτούς να ελέγξουν το Συνέδριο. 
Αλλά είχαν την υποστήριξη της επαναστατικής κυβέρνησης και του νέου υπουργού Ερ-
γασίας, Augusto Martinez Sanchez, διοικητή του στρατού και φίλου του Ραούλ Κάστρο, 
του νούµερο δύο στην νέα ιεραρχία της Κούβας (και παρεµπιπτόντως ο υπ’ αριθµόν ένα 
άνθρωπος του αδελφού του). 
Οι µαρξιστές πρότειναν, στη συνέχεια, τη δηµιουργία ενός ενιαίου καταλόγου υποψηφί-
ων που θα αναλάµβαναν την διεύθυνση της CTCR. Δηλαδή, πρότειναν να τεθεί ο έλεγ-
χος της CTCR στα χέρια µιας επιτροπής στην οποία αυτοί (το Κοµµουνιστικό Κόµµα) να 
έχουν ίση εκπροσώπηση µε το M26J και τους αντικοµµουνιστές συνδικαλιστές. Λαµβά-
νοντας υπόψη τη µικρή τους εκπροσώπηση στο συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτός ο ελιγµός 
δεν θα µπορούσε να ήταν πιο κυνικός. Προς µεγάλη έκπληξη των Martinez Sanchez και 
Ραούλ Κάστρο, τόσο οι ανεξάρτητοι συνδικαλιστές όσο και η παράταξη του M26J απέρ-
ριψαν την πρόταση αυτή, µε τους εκπροσώπους του M26J να σφυρίζουν και να φωνά-
ζουν στους δικούς τους ηγέτες. 
Υπό το φως της προφανούς παράλυσης που δηµιουργήθηκε από τις διαιρέσεις στο Συ-
νέδριο, εµφανίστηκε ο ίδιος ο Κάστρο και εξήγησε τη σηµασία της «υπεράσπισης της 
επανάστασης», για την οποία ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένα «πραγµατικά επαναστα-
τικό διευθυντήριο» που να υποστηρίζεται από όλους τους εκπροσώπους στο Συνέδριο. 
Πρότεινε ο ηγέτης της CTCR να είναι ο David Salvador, ηγέτης της οµάδας του M26J. Η 
µόνη παράταξη που θα πρέπει να επικρατήσει είναι «το κόµµα της πατρίδας» είπε ο 
Κάστρο. Και κατά αποτελεσµατικό τρόπο, όπως στις «καλές εποχές» της κουβανικής 
δηµοκρατίας, όσο και πολλοί ήθελαν να τις ξεχάσουµε, η κυβέρνηση πρότεινε τον David 
Salvador ως γενικό γραµµατέα της CTCR. Ο Salvador στη συνέχεια εκλέχθηκε και του 
ανατέθηκε το έργο του καθορισµούς του νέου «εθνικής διευθυντηρίου». Ο διορισµός του 
Salvador από τον Κάστρο στην πραγµατικότητα τον έκανε κυβερνητικό στέλεχος, αν όχι 
υπουργό. Στις 25 Νοεµβρίου, το Συνέδριο τελείωσε. Η CTCR ήταν τώρα στα χέρια των 
«ανεξάρτητων» συνδικαλιστών που ακολουθούσαν τη γραµµή της κυβέρνησης. 
Ήταν λογικό οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του M26J να αντιταχθούν στο PCC για τον 
έλεγχο του Συνεδρίου και της CTCR, αλλά µετά τις οδηγίες του µέγιστου ηγέτη τους Φι-
ντέλ, σχετικά µε τον έλεγχο της οργάνωσης, θα δέχονταν σιωπηλά την κυβερνητική επι-
βολή του Salvador. Αυτό για τον απλό λόγο, ότι οι διαταγές που έρχονταν από τα πάνω 
ανέφεραν ότι «είτε συµµορφώνεστε είτε καταλήγετε στη φυλακή». Όπως το έθεσε το 



σύνθηµα της εποχής «Πατρίδα ή θάνατος! Θα νικήσουµε!» Με αυτόν τον τρόπο, ένας 
αιώνας αγώνων των Κουβανών εργαζοµένων κατά των καταχρήσεων των αφεντικών 
έληξε µε το «Συνέδριο του πεπονιού» (λαδί στο εξωτερικό, χρώµα της στολής του στρα-
τού του M26J και κόκκινο στο εσωτερικό, το χρώµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος). Ο 
αγώνας κατά των µεµονωµένων αφεντικών είχε τελειώσει και σε λίγους µήνες το κουβα-
νικό κράτος θα είναι το ήταν το ένα και µοναδικό αφεντικό - ένα αφεντικό που έλεγχε (και 
ευνούχιζε) τη µόνη οργάνωση ικανή να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 
εναντίον του.  
Το 10ο Συνέδριο σηµατοδότησε το τέλος της σχεδόν ενός αιώνα µακράς ιστορίας των 
εργατικών αγώνων, των απεργιών, των στάσεων εργασίας που είχαν ξεκινήσει µε τις 
πρώτες ενώσεις των εργαζοµένων το 1865. Είκοσι χρόνια αργότερα, οι ενώσεις αυτές 
έγ ιναν µαχητ ικά συνδικάτα στα πρώτα τότε βήµατα του κουβανικού 
αναρχοσυνδικαλιστικού κινήµατος, µε τις καπνεργατικές απεργίες, τις διαδηλώσεις, τα 
συνέδρια, τα ελεύθερα σχολεία, τις εφηµερίδες και άλλες δραστηριότητες. Μέχρι πριν 
από λίγους µήνες µετά την ίδρυση της CNOC (εκείνη τη χρονική στιγµή, ειλικρινά 
αναρχοσυνδικαλιστική) το 1925, το κουβανικό εργατικό κίνηµα στόχευε προς την µη 
πολιτική κατεύθυνση και κατά της συµµετοχής των ηγετών του κινήµατος στις εκλογές ή 
τα πολιτικά αξιώµατα. 
Η άφιξη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και η οππορτουνίστικη επίθεσή του µε στόχο την 
ανάληψη της CNOC, προκειµένου να τεθεί στη διάθεση του Machado το 1933 και του 
Batista το 1939, είναι ένα αποφασιστικό σηµείο στην επιχείρηση της θανατηφόρας απο-
λίθωσης του κουβανικού εργατικού κινήµατος. 
Ο έλεγχος της CTC από τα στοιχεία που συνδέονταν µε τον Eusebio Mujal καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1950 ήταν ένα ακόµη βήµα προς τα πίσω για τη χειραφέτηση 
των εργαζοµένων. Αλλά το 10ο Συνέδριο της CTCR ήταν το συντριπτικό πλήγµα. Μετά 
από αυτό, το κουβανικό προλεταριάτο θα προσδεθεί σταθερά στο κυβερνητικό άρµα. 
Στο τέλος του 10ου Συνεδρίου, η Solidaridad Gastronomica σχολίασε σε ένα άρθρο σε 
εφηµερίδα, στις 15 Δεκεµβρίου 1960, µε τίτλο Σκέψεις σχετικά µε το 10ο Συνέδριο της 
CTCR ότι «Αποδείχθηκε στο Συνέδριο ότι οι µαρξιστές κύριοι όχι µόνο δεν αντιπροσω-
πεύουν κάποια δύναµη στο εσωτερικό του εργατικού κινήµατος της Κούβας, αλλά ότι η 
άπωση που εµπνέουν στο προλεταριάτο της χώρας µας είναι γνωστή». Και στη συνέ-
χεια: «Αυτό υπογραµµίζει για µια ακόµη φορά την κλίση προς τον απόλυτο έλεγχο του 
εργατικού κινήµατος από το πολιτικό ρεύµα που κυβερνά το έθνος». Και κατέληγε σε µια 
εντελώς αβάσιµη αισιόδοξη νότα: «Το 10ο Συνέδριο των εργαζοµένων της Κούβας δεν 



παρέδωσε την ηγεσία της οργάνωσης στους κοµµουνιστές, µια αδιαµφισβήτητη απόδει-
ξη ότι το προλεταριάτο δεν µπορεί εύκολα να ξεγελαστεί». 5 
Η νέα διοίκηση που διορίσθηκε από τον Salvador αφιερώθηκε στην «εκκαθάριση» των 
συνδικάτων και των οµοσπονδιών από όλα τα αντικοµµουνιστικά στοιχεία που είχαν 
αντισταθεί στους µαρξιστές στο Συνέδριο. Ήδη, από τον Απρίλιο του 1960 αυτή η «εκ-
καθάριση» είχε επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα τόσο για την κυβέρνηση όσο και 
για το PCC. 
Ένα αποτέλεσµα ήταν η στρατιωτικοποίηση του εργατικού δυναµικού. Η CTCR πίεσε τα 
συνδικάτα και τις οµοσπονδίες να δηµιουργήσουν πολιτοφυλακές. Επειδή η συµµετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση ήταν υποχρεωτική σε όλους τους χώρους εργασίας, αυτό 
το φαινόµενο ανάγκασε τους εργαζόµενους της Κούβας να στρατιωτικοποιηθούν «εθε-
λοντικά» οι ίδιοι. 
Ενώ συνέβαινε αυτό, ο David Salvador, πιεζόµενος τόσο από την «διοίκηση» που είχε 
διορίσει και από τον γραµµατέα (υπουργό) της Εργασίας Martinez Sanchez, παραιτήθη-
κε από τη θέση του. (Κατά ειρωνικό τρόπο, η αγγλική µετάφραση του «Salvador» είναι 
«Σωτήρας»). Λίγες εβδοµάδες αργότερα αντικαταστάθηκε από το µέλος του Κοµµουνι-
στικού Κόµµατος Lazaro Pena. Λίγο µετά από αυτό, ο Salvador, ο άνθρωπος που είχε 
παραδώσει την κουβανική εργατική τάξη στον Φιντέλ Κάστρο, συνελήφθη µε την υπο-
ψία των «αντεπαναστατικών δραστηριοτήτων». Αφέθηκε ελεύθερος, πήγε στην εξορία, 
όπου συνεχίζει να ζει στην αφάνεια. 
Αυτές ήταν δύσκολες εποχές, όπως και σε κάθε επαναστατική διαδικασία στην οποία οι 
άνθρωποι συζητούν µεταξύ τους εν µέσω φόβου, ελπίδας και αβεβαιότητας. Τα πράγµα-
τα ήταν χειρότερα για τους αναρχικούς από ό,τι για τους περισσότερους άλλους Κουβα-
νούς, καθώς στην αρχή του χρόνου το επίσηµο όργανο του Κάστρο «Revolucion», είχε 
αρχίσει µια αντι-αναρχική προκλητική εκστρατεία, εξαπολύοντας κατηγορίες που ήταν 
ψευδείς. Το PCC είχε όχι µόνο αποκτήσει τον έλεγχο των συνδικάτων, αλλά και η κυβέρ-
νηση δυσφήµιζε τους πιο ισχυρούς υπερασπιστές των δικαιωµάτων των εργαζοµένων». 
Στις 25 Ιανουαρίου 1960, η ALC συγκάλεσε µια εθνική συνέλευση. Στα θέµατά της περι-
λαµβανόταν και ένα κάλεσµα «υποστήριξης της Κουβανικής Επανάστασης» λόγω του 
«αδιαµφισβήτητου οφέλους της για τους ανθρώπους», της εγκαθίδρυσης «περισσότε-
ρης κοινωνικής δικαιοσύνης και την απόλαυση της ελευθερίας». Παρ’ όλα αυτά, στην 
ίδια παράγραφο εξέφρασε την «ολική απόρριψη όλων των τύπων ιµπεριαλισµού, ολο-
κληρωτισµού και των δικτατοριών, σε παγκόσµια κλίµακα». Στα θέµατα περιλαµβανόταν 
επίσης και µια έκκληση υποστήριξης και αλληλεγγύης στον «σύντροφο Casto Moscu... 



[Για την αντιµετώπιση των] σεχταριστικών επιθέσεων και των συκοφαντιών». Οι αντι-
πρόσωποι της ALC εξέλεξαν επίσης νέο εθνικό συµβούλιο, µε τον José Rodriguez 
Gonzalez ως γενικό γραµµατέα. Άλλοι που κατέλαβαν θέσεις ευθύνης ήταν οι Rolando 
Pinera Pardo, Bernardo Moreno, Manuel Gaona, Marcelo Alvarez και Omar Dieguez. 
Αργότερα τον ίδιο χρόνο, λίγο πριν πέσει θύµα της «επαναστατικής» λογοκρισίας, η 
«Solidaridad Gastronomica», το περιοδικό της ALC, κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος 
του. Το τεύχος αυτό, της 15ης Δεκεµβρίου 1960, περιείχε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο για 
τον εορτασµό του θανάτου του Ντουρρούτι κατά τη διάρκεια της υπεράσπισης της Μα-
δρίτης. Σε αυτό, οι συντάκτες της Solidaridad Gastronomica σηµείωναν: «Μπορούµε να 
βρούµε τις ρίζες µιας δικτατορίας στην πολιτική της ταξικής κυριαρχίας». Στο κύριο άρ-
θρο στο ίδιο τεύχος δηλωνόταν: 

Μια συλλογική δικτατορία. . . της εργατικής τάξης, ή για να χρησιµοποιήσουµε την ορο-
λογία της εποχής, µια λαϊκή δικτατορία, θα ήταν αντίφαση, δεδοµένου ότι το χαρακτηρι-
στικό όλων των δικτατοριών, συµπεριλαµβανοµένων των «λαών» -ή των 
«προλεταρίων»- είναι η τοποθέτηση της εξουσίας στα χέρια λίγων ατόµων - και όχι ο 
επιµερισµός της στον λαό. Οι δικτάτορες έχουν απόλυτη κυριαρχία όχι µόνο πάνω στις 
καταπιεσµένες πολιτικές και κοινωνικές τάξεις, αλλά -πάνω από όλα- και στα µέλη της 
υποτιθέµενης κυρίαρχης τάξης. Δεν θα έρθει ποτέ εκείνη η ηµέρα που θα υπάρχει µια 
δικτατορία των εργαζοµένων ή των προλεταρίων, των αγροτών και των φοιτητών... ή 
όπως αλλιώς θέλετε να το ονοµάσετε... Η εξουσία των δικτατόρων πέφτει πάνω σε 
όλους... όχι µόνο στους βιοµηχάνους, τους γαιοκτήµονες και τους ιδιοκτήτες φυτειών... 
αλλά και στο προλεταριάτο και τους ανθρώπους γενικότερα - και επίσης σ΄ αυτούς τους 
«επαναστάτες» οι οποίοι δεν συµµετέχουν άµεσα στην άσκηση της εξουσίας. 

Όσον αφορά τις αναλύσεις των µη Κουβανών αναρχικών για την κατάσταση, ο Γερµα-
νός ελευθεριακός Agustin Souchy ταξίδεψε στην Αβάνα το καλοκαίρι του 1960. Ο 
Souchy είχε προσκληθεί από την κυβέρνηση για να µελετήσει την κατάσταση στην 
οποία βρισκόταν η κουβανική γεωργία καθώς και να δηµοσιεύσει τις γνωµοδοτήσεις του 
για το ζήτηµα αυτό, και πολλοί αναρχικοί ήταν ενθουσιώδεις για την επίσκεψή του. Ο 
Γερµανός συγγραφέας έγινε θερµά δεκτός από τους αναρχικούς της Κούβας στις 15 Αυ-
γούστου 1960. 
Ο Souchy ήταν φοιτητής Γεωργίας και είχε γράψει µια ευρέως γνωστή (στην Ευρώπη) 
µπροσούρα, µε τίτλο «Οι ισραηλινοί Συνεταιρισµοί», για την οργάνωση του κιµπούτς. 



Αυτός ήταν και ο λόγος που η κουβανική κυβέρνηση τον είχε προσκαλέσει να επισκε-
φθεί την Κούβα - αναµένοντας από αυτόν κάτι παρόµοιο, ελπίζοντας ότι θα προχωρού-
σε στη συγγραφή µια επικυρωτικής εργασίας για το γιγαντιαίο αγροτικό πρόγραµµά της, 
το οποίο, µεταξύ άλλων, θα ήταν χρήσιµο ως προπαγάνδα στα αναρχικά µέσα ενηµέ-
ρωσης και µεταξύ των Κουβανών ελευθεριακών. 
Αυτό δεν συνέβη. Ο Souchy ταξίδεψε στο νησί µε τα µάτια του ορθάνοιχτα και η ανάλυ-
σή του για την κατάσταση δεν θα µπορούσε να ήταν πιο απαισιόδοξη. Κατέληξε στο συ-
µπέρασµα ότι η Κούβα πήγαινε πάρα πολύ κοντά στο σοβιετικό µοντέλο, και ότι η έλ-
λειψη ατοµικής ελευθερίας και ατοµικής πρωτοβουλίας δεν θα µπορούσε να οδηγήσει 
σε τίποτα άλλο παρά σε έναν συγκεντρωτισµό στον τοµέα της γεωργίας, όπως ήταν ήδη 
γινόταν και στην υπόλοιπη οικονοµία. Η ανάλυσή του εκδόθηκε σε ένα φυλλάδιο µε τίτλο 
Testimonios sobre la Revolucion Cubana (Καταθέσεις για την Κουβανική Επανάσταση), 
η οποία δόθηκε στη δηµοσιότητα χωρίς να περάσει από την επίσηµη λογοκρισία. Τρεις 
ηµέρες αφότου ο Souchy εγκατέλειψε το νησί, το σύνολο των αντιτύπων του φυλλαδίου 
κατασχέθηκε και καταστράφηκε από την κυβέρνηση Κάστρο, σύµφωνα µε πρόταση της 
ηγεσίας του PCC. Ευτυχώς, αυτή η προσπάθεια καταστολής ήταν µόνο εν µέρει επιτυ-
χής, καθώς η συντακτική οµάδα της αναρχικής έκδοσης «Reconstruir» στο Μπουένος 
Άιρες, προχώρησε σε µια νέα έκδοση του έργου αυτού το Δεκέµβριο του 1960 µε νέο 
πρόλογο του Jacobo Prince. 
Το ίδιο καλοκαίρι του 1960, µε την πεποίθηση ότι ο Κάστρο έκλινε όλο και περισσότερο 
προς µια µαρξιστική-λενινιστική κυβέρνηση που θα προκαλούσε ασφυξία στην ελευθε-
ρία έκφρασης και επικοινωνίας, του συνεταιρίζεσθαι και ακόµη και κίνησης, η πλειοψη-
φία των µελών της ALC συµφώνησε να εκδοθεί η Declaracion de Principios (Διακήρυξη 
Αρχών) µε άλλο όνοµα. Έτσι, το ντοκουµέντο αυτό υπογράφτηκε από την Grupo de 
Sindicalistas Libertarios (Οµάδα Ελευθεριακών Συνδικαλιστών) και εγκρίθηκε από την 
Agrupacion Sindicalista Libertaria (Ελυθεριακή Συνδικαλιστική Συλλογικότητα) τον Ιού-
νιο. Ο λόγος της χρησιµοποίησης αυτού του ονόµατος, ήταν η αποφυγή αντιποίνων 
εναντίον µελών της ALC. Το ντοκουµέντο αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την κατανόη-
ση της κατάστασης που βίωναν εκείνη την εποχή οι Κουβανοί αναρχικοί. Στους στόχους 
περιλαµβάνονταν ενηµέρωση του κουβανικού λαού για την πολιτική και κοινωνική κατά-
σταση, κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για την επερχόµενη καταστροφή και συµµετοχή 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος -πολλά από τα µέλη του οποίου είχαν ήδη καταλάβει ση-
µαντικές θέσεις στην κυβέρνηση-, σε διάλογο. 



Με τα οκτώ σηµεία της Διακήρυξης επιχειρείτο µια επίθεση «στο κράτος και όλες τις 
µορφές του»: 1) καθορίζονταν, σε συµφωνία µε τις ελευθεριακές ιδέες, οι λειτουργίες 
των συνδικάτων και των οµοσπονδιών όσον αφορά τον πραγµατικό οικονοµικό τους 
ρόλο, 2) διακηρυσσόταν ότι η γη θα πρέπει να ανήκει «σε εκείνους που εργάζονται σε 
αυτήν», 3) υποστηριζόταν η «συνεργατική και συλλογική εργασία» σε αντίθεση µε τον 
γεωργικό συγκεντρωτισµό της Αγροτικής Μεταρρύθµισης της κυβέρνησης, 4) ζητούσε 
την ελεύθερη και συλλογική εκπαίδευση των παιδιών, 5) ενάντια στον «επιβλαβή» εθνι-
κισµό, τον µιλιταρισµό και τον ιµπεριαλισµό, πλήρης αντίθεση στη στρατιωτικοποίηση 
των ανθρώπων, 6) επίθεση στον «γραφειοκρατικό συγκεντρωτισµό» και υπέρ του φε-
ντεραλισµού, 7) η Επιτροπή πρότεινε την ατοµική ελευθερία ως µέσο για την επίτευξη 
της συλλογικής ελευθερίας και 8) δήλωσε ότι η κουβανική επανάσταση ήταν, σαν τη θά-
λασσα, «για όλους» και κατήγγειλε ενεργητικά «τις αυταρχικές τάσεις που αναπτύσσο-
νταν στα σπλάγχνα της επανάστασης». 
Ήταν µία από τις πρώτες άµεσες επιθέσεις εναντίον της ιδεολογικής συγκρότησης του 
καθεστώτος. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Τον Αύγουστο του 1960 το όργανο του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Hoy (Σήµερα), και κάτω από την υπογραφή του Γενικού 
Γραµµατέα Blas Roca, του πιο σηµαντικού ηγέτη του κοµµουνιστικού στρατοπέδου, 
απάντησε στην Διακήρυξη µε έναν ad hominem τρόπο, επαναλαµβάνοντας τους ίδιους 
λίβελους που είχε χρησιµοποιήσει το κόµµα και το 1934, προσθέτοντας την επικίνδυνη 
κατηγορία ότι οι συντάκτες της Διακήρυξης ήταν «πράκτορες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ 
Yankee». Σύµφωνα µε έναν από τους συντάκτες της Διακήρυξης, τον Abelardo Iglesias, 
«στο τέλος, ο πρώην φίλος του Μπατίστα, Blas Roca, µας απάντησε στην έκδοση της 
Κυριακής, λούζοντάς µας µε ύβρεις». 
Το πιο σηµαντικό ήταν ότι µια επίθεση στην κυβέρνηση Κάστρο απαντιόταν από έναν 
από τους υψηλά ιστάµενους ηγέτες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και όχι από έναν κυ-
βερνητικό αξιωµατούχο. Το καλοκαίρι του 1960, τυχόν αµφιβολίες που υπήρχαν σχετικά 
µε την κατεύθυνση της κυβέρνησης άρχισαν να ξεθωριάζουν. Από αυτή τη στιγµή, οι 
αναρχικοί που ήταν εχθροί του καθεστώτος, έπρεπε να οργανώσουν την παράνοµη 
δράση. Προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν ένα φυλλάδιο 50 σελίδων σε απάντηση στο 
PCC και τον Blas Roca, αλλά, σύµφωνα µε τον Iglesias, «δεν µπορούσαµε να πάµε 
στους τυπογράφους µας - που είχαν ήδη τροµοκρατηθεί από τη δικτατορία αν το εκτύ-
πωναν. Ούτε µπορούσαµε να διαχειριστούµε µια παράνοµη έκδοση». 6 
Τα πιο µαχητικά στοιχεία µεταξύ των Κουβανών αναρχικών είχαν ελάχιστες επιλογές στη 
διάθεσή τους. Μετά την απάντηση στην Διακήρυξη, ήξεραν ότι θα ποινικοποιούνταν από 



την κυβέρνηση, όπως κάθε άλλος Κουβανός που διαφωνούσε µε την «επαναστατική» 
διαδικασία. Εκείνην την εποχή µια κατηγορία ότι είσαι «αντεπαναστάτης» σήµαινε ένα 
ταξίδι στη φυλακή ή το εκτελεστικό απόσπασµα. Έτσι, µε τα άλλα µέσα δράσης µη δια-
θέσιµα, άρχισαν την υπόγεια δουλειά και κατέφυγαν στη µυστική άµεση δράση. 
Οι ίδιοι λόγοι γι’ αυτό ισχύουν και σήµερα, όπως και τότε. Όπως έχουµε δει, ο 
αναρχοσυνδικαλισµός στο εσωτερικό των κουβανικών συνδικάτων και οµοσπονδιών 
είχε κατασταλεί. Η ελευθερία του Τύπου είχε ανασταλεί, και ήταν επικίνδυνο να έχει 
κάποιος απόψεις αντίθετες µε εκείνες της κυβέρνησης. Μια προφορική επίθεση κατά της 
κυβέρνησης σήµαινε επίθεση εναντίον της πατρίδας. Και η πολιτικο-οικονοµική πολιτική 
του καθεστώτος οδηγούσε γρήγορα στη σοβιετοποίηση της Κούβας, µε όλες τις 
αρνητικές συνέπειές της. 
Το καθεστώς ασκούσε αυτή την οικονοµική εκστρατεία µε αυστηρότητα και είχε πάει µε 
όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις, αγροκτήµατα, εργοστάσια ζάχαρης, καπνοβιοµηχανίες 
κλπ. Με άλλα λόγια, τη δήµευση όλου του εθνικού πλούτου που µέχρι αυτή τη στιγµή 
ήταν στα χέρια της µεγαλοαστικής τάξης, του εθνικού καπιταλισµού, και των τραπεζών 
ΗΠΑ / Κούβας. Οι αναρχικοί δεν επέκριναν αυτά τα µέτρα «εθνικοποιήσεων». Αυτό στο 
οποίο αντιτίθονταν ήταν η κρατική ιδιοκτησία / η δικτατορία πάνω σε ολόκληρο τον 
πλούτο της Κούβας. 
Ό,τι απέµεινε στους αναρχικούς της Κούβας ήταν να επιλέξουν είτε το σκληρό δρόµο 
της εξορίας ή της παράνοµης δράσης. Όπως εξήγησε ο Casto Moscu «Ήµασταν πεπει-
σµένοι ότι όλες µας οι προσπάθειες και οι άνθρωποί µας είχε φύγει για το τίποτα, και ότι 
είχαµε φτάσει σε χειρότερη, πιο απειλητική κατάσταση από ό,τι όλα τα δεινά που είχαµε 
ήδη καταπολεµήσει». Αντιµετωπίζοντας αυτήν την ολοκληρωτική κατάσταση, η µεγάλη 
πλειοψηφία των αναρχικών της Κούβας αποφάσισε να επαναστατήσει, ξεκινώντας ένο-
πλο αγώνα, που ήταν καταδικασµένος από την αρχή σε αποτυχία. 
Μεταξύ των µη βίαιων αναρχικών δραστηριοτήτων εκείνης της περιόδου ήταν η έκδοση 
του παράνοµου δελτίου MAS (Movimiento de Accion Sindical - Κίνηµα Συνδικαλιστικής 
Δράσης), 7 το οποίο κυκλοφορούσε σε όλο το νησί και στο εξωτερικό. Το MAS στις λίγες 
µηνιαίες εκδόσεις του (το διάστηµα µεταξύ Αυγούστου-Δεκεµβρίου 1960) επιτέθηκε στο 
PCC και τους οπαδούς του σε γενικές γραµµές και κατά του Κάστρο ειδικότερα. Όσο για 
την κατάσταση που επικρατούσε στην Κούβα εκείνη την περίοδο, αναφέρει ο Casto 
Moscu: «Γράφτηκαν άπειρα µανιφέστα καταγγέλλοντας τα ψεύτικα αξιώµατα 
(postulates) της επανάστασης του Κάστρο και καλώντας το λαό να αντιταχθεί. Έγιναν 
πολλές συναντήσεις για τη συζήτηση των θεµάτων αυτών και την ευαισθητοποίηση 



όλων» και «αρκετά σχέδια τέθηκαν σε εφαρµογή για να σαµποτάρουµε τον βασικό ιστό 
που συγκρατούσε το κράτος». 
Οι µέθοδοι περιλάµβαναν και τον ένοπλο αγώνα. Αναφέρει ο Moscu: «Έχω συµµετάσχει 
σε προσπάθειες στήριξης εξεγέρσεων ανταρτών σε διάφορα µέρη της χώρας». Δύο ση-
µαντικές επιχειρήσεις πραγµατοποιήθηκαν, ειδικότερα, στη ζώνη της Sierra (οροσειράς) 
Occidental, που ήταν δύσκολες, επειδή τα βουνά δεν είναι πολύ ψηλά, είναι στενά και 
είναι κοντά στην Αβάνα: «Υπήρξε άµεση επαφή µε την αντάρτικη ζώνη υπό τις εντολές 
του κάπταιν Pedro Sanchez στο San Cristobal, καθώς ορισµένοι σύντροφοί µας συµµε-
τείχαν ενεργά … προµηθεύτηκαν όπλα … Επίσης κάναµε ό,τι µπορούσαµε για να στη-
ρίξουµε το αντάρτικο σώµα υπό τις εντολές του Francisco Robaina (γνωστού ως 
«Machete») που λειτουργούσε στην ίδια περιοχή». Τουλάχιστον ένας αναρχικός µαχη-
τής σε αυτές τις ζώνες, ο Augusto Sanchez, εκτελέστηκε από τους κυβερνητικούς χωρίς 
δίκη, αφού πιάστηκε αιχµάλωτος. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τους αντάρτες «ληστές» 
και επιδείκνυε αρκετά ελάχιστο σεβασµό για τη ζωή εκείνων που συνελάµβανε. 
Σύµφωνα µε τον Moscu, εκτός από τον Augusto Sanchez, οι ακόλουθοι σύντροφοί µας 
εν όπλοις δολοφονήθηκαν από την κυβέρνηση Κάστρο: Rolando Tamargo, Sebastian 
Aguilar Jr και Ventura Suarez που τουφεκίσθηκαν, ο Eusebio Otero που βρέθηκε νεκρός 
στο κελί του και ο Raul Negrin, που βασανίστηκε τόσο άγρια που αυτοπυρπολήθηκε. 
Πολλοί άλλοι συνελήφθησαν και στάλθηκαν στη φυλακή, µεταξύ των οποίων και οι 
Montesto Pineiro, Floreal Barrera, Suria Linsuain, Manuel Gonzalez, José Acena, Isidro 
Moscu, Norberto Torres, Sicinio Torres, José Mandado Marcos, Placido Méndez, και 
Luis Linsuain (οι δύο τελευταίοι ήταν αξιωµατικοί του στρατού των ανταρτών). Ο 
Fransisco Aguirre πέθανε στη φυλακή, ο Victoriano Hernandez, άρρωστος και τυφλός 
εξαιτίας των βασανιστηρίων στις φυλακές, αυτοκτόνησε και ο José Alvarez Micheltorena 
πέθανε λίγες εβδοµάδες αφότου βγήκε από τη φυλακή. 
Η κατάσταση των ελευθεριακών της Κούβας γινόταν όλο και πιο τεταµένη κάθε µέρα 
που περνούσε. Η αποτυχηµένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, στην Playa Giron, νό-
τια της επαρχίας Matanzas, στις 17 Απρίλη 1961 -µια περιπέτεια χρηµατοδοτούµενη και 
άσχηµα προγραµµατισµένη από τη CIA- έδωσε στην κυβέρνηση τη δικαιολογία που 
χρειαζόταν για να διαλύσει πλήρως την εσωτερική αντιπολίτευση, στην οποία βεβαίως 
συµπεριλαµβάνονταν και οι αναρχικοί, και να εδραιώσει την εξουσία της. 
Την Πρωτοµαγιά του 1961, ο Κάστρο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι «σοσιαλιστική» 
- στην πράξη, σταλινική. Αυτό έθεσε τους ελευθεριακούς τόσο εντός όσο και εκτός Κού-
βας µπροστά σε ένα ηθικό δίληµµα: Το καθεστώς απαίτησε την πιο αποφασιστική υπο-



ταγή των υποστηρικτών και των αγωνιστών της, και δεν αναγνώρισε την αποχή ή την 
ουδέτερη θέση. Αυτό σήµαινε ότι κάποιος είτε κοιµόταν µε εγκληµατίες είτε πέθαινε από 
αϋπνία, δηλαδή, κάποιος που είτε υποστήριζε το καθεστώς, πήγαινε στην εξορία ή στο 
νεκροταφείο. 
Σε προηγούµενες εποχές, υπήρχαν άλλες διαδροµές. Κατά τον 19ο αιώνα, κάποιος θα 
µπορούσε να υιοθετήσει τις θέσεις των αυτονοµιστών ή να µην λάβει υπόψη του το ζή-
τηµα της ανεξαρτησίας. Όταν ο Machado ή ο Batista ήταν στην εξουσία, οι ελευθεριακοί 
θα µπορούσαν να δηλώνουν αντιπολιτικοί ή να συνεργάζονταν µε τις οµάδες της αντι-
πολίτευσης µε την πιο κοντινή συγγένεια στις αναρχικές ιδέες - αριστερές επαναστάτες ή 
φιλελεύθερες ή σοσιαλδηµοκρατικές πολιτικές οµάδες. Αλλά η Τρίτη Δηµοκρατία, προε-
δρευόταν από έναν εκκολαπτόµενο δικτάτορα, προσφέροντας µόνο τέσσερις εναλλακτι-
κές λύσεις: θέτοντας κάποιος τον εαυτό του κάτω από τον έλεγχο του δικτάτορα, φυλα-
κή, εκτελεστικό απόσπασµα ή εξορία. 
Λίγους µήνες αφότου ο Φιντέλ Κάστρο δήλωσε ότι είναι µαρξιστής-λενινιστής, συνέβη 
ένα γεγονός χωρίς προηγούµενο στην ιστορία του κουβανικού αναρχισµού. Ο Manuel 
Gaona Sousa, παλαιός εργάτης των σιδηροδρόµων από την εποχή του Enrique Varona 
και της CNOC, ελευθεριακός µαχητής ολόκληρη τη ζωή του, ένας από τους ιδρυτές της 
ALC, και κατά τα πρώτα χρόνια του καστρισµού, γραµµατέας σχέσεων της ALC -και ως 
εκ τούτου ο άνθρωπος που ερχόταν σε επαφή µε τους αναρχικούς, µέσα ενηµέρωσης 
και οργανώσεις- πρόδωσε τα ιδανικά και τους συντρόφους του. Σε ένα κείµενο µε τίτλο 
Μια Αποσαφήνιση και µια Δήλωση των Κουβανών Ελευθεριακών, µε ηµεροµηνία και 
υπογραφή στη Marianao στις 24 Νοεµβρίου 1961, o Gaona κατήγγειλε τους Κουβανούς 
αναρχικούς που δεν συµµερίζονταν τον ενθουσιασµό του για την επανάσταση του Κά-
στρο. 8 
Μετά τις πρώτες συγκρούσεις µε τα πιο σταλινικά τµήµατα του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος, έγινε κατανοητό στην ALC ότι το καθεστώς, καθ’ οδόν προς τον 
ολοκληρωτισµό, δεν θα επέτρεπε την ύπαρξη µιας αναρχικής οργάνωσης, ή ακόµα και 
τη διάδοση των αναρχικών ιδεών. Το Κόµµα ήθελε να τακτοποιήσει τους λογαριασµούς 
τους µε τους αναρχικούς. Από την πλευρά του, ο Gaona προτίµησε να σώσει το τοµάρι 
του µε την προσχώρησή του στο εχθρικό στρατόπεδο, αφήνοντας πρώην συντρόφους 
του να φροντίσουν τον εαυτό τους. 
Σε όλα τα εδάφη και σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη έχουν υπάρξει πάντα εκείνοι που 
έχουν αγκαλιάσει και στη συνέχεια απορρίψει τις ελευθεριακές ιδέες. Σε σχέση µε αυτό, 
ο Gaona δεν έκανε δεν κάτι ασυνήθιστο. Η αποχώρηση από τον αναρχισµό από εξέχο-



ντες αναρχικούς δεν ήταν κάτι καινούργιο. Άνθρωποι µε ίση ή µεγαλύτερη ευθύνη από 
τον Gaona στις κουβανικές αναρχικές οργανώσεις το είχαν κάνει, ανταλλάσσοντας τις 
κοινωνικές τους απόψεις µε την κουβανική εκλογική πολιτική. Για παράδειγµα, ο Enrique 
Messonier πέρασε στο Partido Liberal (Φιλελεύθερο Κόµµα) το 1901, ο Antonio 
Penichet στο Partido Auténtico (Αυθεντικό Κόµµα) στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και 
ο Helio Nardo στο Partido Ortodoxo (Ορθόδοξο Κόµµα) στα τέλη της δεκαετίας του 
1940. Οι πράξεις αυτές δεν θεωρήθηκαν προδοτικές από την πλειοψηφία των ελευθε-
ριακών αγωνιστών. Απλώς πίστεψαν ότι αυτοί οι πρώην σύντροφοι είχαν το δικαίωµα 
να επιλέξουν το δικό τους πολιτικό πεπρωµένο, και εκείνοι που άλλαξαν πεποιθήσεις 
δεν αναθεµατίστηκαν ποτέ. Εκτός αυτού, δεν είχαν αλλάξει δραστικά τις βασικές τους 
θέσεις και δεν συνδέθηκαν οι ίδιοι µε κόµµατα της άκρας δεξιάς ή µε άλλα απολυταρχικά 
ή θρησκευτικά κόµµατα. Αλλά η περίπτωση Gaona δεν ήταν η ίδια. Όχι µόνο συµµάχη-
σε µε τις αντιδραστικές δυνάµεις που κυβερνούσαν την Κούβα, αλλά και ο ίδιος απείλη-
σε να καταγγείλει ως «πράκτορες του ιµπεριαλισµού» πρώην συντρόφους που δεν 
συµµερίζονταν την ψευδοεπαναστατική του στάση όσον αφορά τις πρόσφατα συγκρο-
τηµένες Επιτροπές Υπεράσπισης της Επανάστασης - οι οποίες, φυσικά, έφερναν φυλά-
κιση ή το εκτελεστικό απόσπασµα για όποιον διαφωνούσε. 
Ο Gaona προχώρησε ακόµη περισσότερο, αναγκάζοντας αρκετούς ηλικιωµένους αναρ-
χικούς, όπως ο Rafael Serra και ο Francisco Bretau, να γίνουν συνεργοί στην προδοσία 
του µέσα από ένα ντοκουµέντο στο οποίο προσπάθησε να «διευκρινίσει» στους αναρχι-
κούς του εξωτερικού «ότι µια ύπουλη εκστρατεία διεξάγεται στον ελευθεριακό Τύπο της 
χώρας σας … όσον αφορά την Κουβανική Επανάσταση» µε σκοπό τη «συλλογή χρηµά-
των για τους ελευθεριακούς κρατούµενους... για να φυγαδεύσει αυτούς και τις οικογέ-
νειές τους έξω από τη χώρα». Το ντοκουµέντο αυτό καταφέρεται ενάντια σε αυτό που ο 
Gaona θεώρησε «φάρσα, ανευθυνότητα και κακή πίστη» από την πλευρά των πρώην 
συντρόφων του που τώρα βρίσκονταν στην εξορία ή είχαν βρει καταφύγιο σε κάποια 
πρεσβεία. Στη συνέχεια, στην πρώτη παράγραφο διασφάλιζε ότι δεν υπήρχε σε ολό-
κληρο το νησί «ένας έστω ελευθεριακός σύντροφος που να έχει τεθεί υπό κράτηση ή να 
διώκεται για τις ιδέες του». Και αυτό όταν ο Gaona εκδίωξε όλους τους αναρχικούς από 
την ALC και διέλυσε την οργάνωση! 9 
Στη δεύτερη παράγραφο του ντοκουµέντο του Gaona γινόταν λόγος ότι δεν υπήρχαν 
κανενός είδους πολιτικές ή θρησκευτικές διώξεις στην Κούβα, και στη συνέχεια προ-
σπάθησε να εξισώσει τους κρατούµενους στον Κόλπο των Χοίρων µε τις δυνάµεις της 
αντιπολίτευσης στην Κούβα, συµπεριλαµβανοµένων, φυσικά, των αναρχικών. Για την 



καταπολέµηση αυτής της απειλής, υπήρχε µια «ακραία επαγρύπνηση στους ανθρώ-
πους µέσω των επιτροπών για την Υπεράσπιση της Επανάστασης» -µία σε κάθε τετρά-
γωνο- «ενάντια στους τροµοκράτες». Ο Gaona δικαιολογεί έτσι την τροµοκρατία του 
κράτους εναντίον του λαού µέσω επιτροπών πληροφοριοδοτών µε τις οποίες απαντού-
σε στην επίφοβη κρατική υπηρεσία ασφαλείας. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι κάθε πο-
λίτης που δεν επικροτούσε αυτήν την «επαναστατική» διαδικασία, αυτές τις ενοχλητικές 
επιτροπές, ήταν ένας προδότης που άξιζε να καταγγελθεί. 
Ο Gaona, στη συνέχεια, είπε και άλλα ψέµατα όταν δήλωσε ότι «σχεδόν το σύνολο των 
ελευθεριακών αγωνιστών στην Κούβα έχει ενσωµατωθεί στους διακριτούς “Οργανι-
σµούς της Κουβανικής Επανάστασης”», τους οποίους κατονόµασε ως «µαζικές οργα-
νώσεις». Στη συνέχεια καυχήθηκε ότι η «ολοκλήρωση» αυτών των αγωνιστών ήταν η 
«συνέπεια της γείωσης [στην πραγµατικότητα]... του συνόλου των άµεσων στόχων του 
προγράµµατός µας... και ο λόγος ύπαρξης του διεθνούς αναρχικού και του διεθνούς ερ-
γατικού κινήµατος». Εδώ µπορεί κανείς να αντιληφθεί πλήρως την πρόθεση και την κα-
τεύθυνση του εν λόγω ντοκουµέντου. Σύµφωνα µε τον Gaona, οι αναρχικοί «ενσωµα-
τώθηκαν» οι ίδιοι αυθόρµητα στον δεσποτισµό του Κάστρο, διότι ενσαρκώνει το στόχο 
όλων των κοινωνικών αγώνων για περισσότερο από έναν αιώνα. Μάλιστα, πηγαίνει 
πέρα από αυτό, λέγοντας ότι ο δεσποτισµός του Κάστρο ενσαρκώνει την πραγµατική 
ατζέντα και τον σκοπό όλων των αναρχικών του κόσµου. 
Ο Gaona τελειώνει µε µια προτροπή προς τους µη Κουβανούς αναρχικούς «να µην εκ-
πλήσσονται από τις κακές προθέσεις και τις ψευδείς πληροφορίες που θα δεχθούν από 
εκείνους... στην υπηρεσία, συνειδητή ή ασυνείδητη, της κουβανικής αντεπανάστασης, οι 
οποίοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παραµένουν κουφοί και τυφλοί µπροστά στην 
πραγµατικότητα... της πιο προοδευτικής, δηµοκρατικής και ανθρωπιστικής Επανάστα-
σης της ηπείρου µας». Τέλος, δηλώνει ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί ο καστρι-
σµός και «να πάρουµε τα όπλα» για την άµυνά του, χαρακτηρίζοντας «προδότες και δει-
λούς» εκείνους που «µε το πρόσχηµα των διαφορών ή των θρησκευτικών αντιλήψεων» 
αντιτίθενται σε αυτό το όµορφο όνειρο. 
Γίνεται ευρύς λόγος για το ντοκουµέντο αυτό εδώ, διότι θα βοηθήσει τον αναγνώστη να 
κατανοήσει καλύτερα τις απαίσιες συνέπειές του τα επόµενα χρόνια. Ο Gaona στο τέλος 
της ζωής του, είχε προδώσει τους συντρόφους του, αλλά ακόµα χειρότερα, ανάγκασε 
πέντε ηλικιωµένα µέλη του κουβανικού αναρχικού κινήµατος - κάποιους µε ήδη ασθενι-
κή υγεία- να εγκρίνουν αυτή την τερατώδη δήλωση που αναιρεί ακριβώς όλες τις ελευ-
θεριακές αρχές, τόσο στο εσωτερικό και έξω από την Κούβα. Οι Vicente Alea, Rafael 



Serra, Francisco Bretau, Andrés Pardo και Francisco Calle («Mata») ήταν αυτοί που 
υπέγραψαν αυτό το ντοκουµέντο µαζί µε 16 άλλους που είχαν ελάχιστη ή καµία σχέση 
µε τον κουβανικό αναρχισµό. 
Αρκετοί ελευθεριακοί που βρίσκονταν ακόµα στο νησί, απέρριψαν αυτό το µνηµείο ατι-
µίας και, συνεπώς, θεωρούνταν εχθροί της επανάστασης. Έτσι αργά ή γρήγορα ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Μεταξύ αυτών ήταν ένας από τους πιο 
σηµαντικούς διανοούµενους της Κούβας, ο Marcelo Salinas, ο οποίος αν είχε θέσει εαυ-
τόν στην υπηρεσία της δικτατορίας µε την υπογραφή του εγγράφου Gaona, θα είχε λά-
βει όλες τις τιµές και το κύρος που τύραννοι µπορούν να αποδώσουν στους λακέδες 
τους. 
Ενώ ο Gaona πρόδιδε τους πρώην συντρόφους του, δύο Κουβανοί αναρχικοί, ο Manuel 
Gonzalez και ο Casto Moscu, οι οποίοι εµπλέκονταν στην µεταφορά όπλων και προπα-
γανδιστικού υλικού, συνελήφθησαν στην Αβάνα. Οδηγήθηκαν σε µια φυλακή της υπη-
ρεσίας κρατικής ασφάλειας και φοβούµενοι ότι θα εκτελεσθούν -κοινή µοίρα για τους 
«αντεπαναστάτες»- απελευθερώθηκαν υπό τις διαταγές του διοικητή κάποιου τµήµατος, 
ο οποίος ήταν εξοικειωµένος µε το έργο των ελευθεριακών στο εργατικό κίνηµα και ο 
οποίος ανέφερε µε υπερηφάνεια ότι γνώριζε τους Serra και Salinas από το παρελθόν. 
Οι Gonzalez και Moscu χρειάστηκαν έτσι λίγη ώρα για να µεταβούν απευθείας από τη 
φυλακή στην Πρεσβεία του Μεξικού, όπου έγιναν δεκτοί σχεδόν χωρίς διατυπώσεις. Και 
οι δύο πήραν το δρόµο της εξορίας µέσω Μεξικού και επανενώθηκαν αργότερα µε τους 
συντρόφους τους στο Μαϊάµι. 

Σηµειώσεις 
1. Αυτό αποτελεί µία από τις τυπικές περατώσεις µετονοµασίας. Για παράδειγµα οι 
Fuerzas Armadas (Ένοπλες Δυνάµεις) έγιναν οι Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάµεις) και το ναυτικό σώµα Marina de Guerra έγινε Marina 
de Guerra Revolucionaria. 
2. Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι (1896-1936). Ηγετικό µέλος της µαχητικής Federation 
Anarquista Iberica (FAI - Ιβηρική Αναρχική Οµοσπονδία). Σκοτώθηκε στο µέτωπο της 
Μαδρίτης ενώ πολεµούσε κατά του φασισµού κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εµφυλίου 
Πολέµου. 
3. «Ανθρωπισµός» («Humanism») σήµαινε ή, τουλάχιστον, ασχολείτο, µε τον σεβασµό 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής ελευθερίας, κοι-
νωνική δικαιοσύνη καθώς και τη διάσωση του Κουβανού αγρότη από τη µιζέρια µέσω 
της αγροτικής µεταρρύθµισης. Εντέλει, υποσχόταν τη δηµιουργία ενός ειδυλλιακού Κου-



βανικού κράτους κατά πολύ διαφορετικού από τα άλλα που υπήρξαν στο ηµισφαίριο. Οι 
διάφορες αντικοµµουνιστικές οργανώσεις είχαν εναγκαλιστεί την όλη ιδέα ως σηµείο 
αντίθεσης στη µαρξιστική επιρροοή στο εσωτερικό της CTC. Από την πλευρά τους, οι 
Κουβανοί αναρχικοί -µαζί µε τον λαό γενικά και, συγκεκριµένα, την εργατική τάξη-, δεν 
έδωσαν προσοχή στον «Ανθρωπισµό». 
4. Η ALC είχε ήδη δηµοσιεύσει το «Κάλεσµα στο 10ο Συνέδριο» στις 15 Νοεµβρίου στην 
«Solidaridad Gastronomica», όπου διατεινόταν ότι «το Συνέδριο της CTC, στο οποίο 
υποφέραµε τόσο πολύ, το µόνο ζήτηµα σηµασίας που συζητήθηκε ήταν η αναδιανοµή 
των θέσεων στην ηγεσία». Το Κάλεσµα της ALC κατέληγε ότι «ελπίζουµε ότι το Συνέδριο 
θα αποτελέσει ένα βήµα µπροστά προς την υιοθέτηση του επαναστατικού συνδικαλι-
σµού» και για να το πετύχει, το Συνέδριο εισήλθε βαθιά στα προλεταριακά ζητήµατα, 
παρά να ασχοληθεί µε προσωπικότητες». Φυσικά, τίποτα δεν έγινε. 
5. Νωρίτερα τον ίδιο χρόνο, οι αναρχοσυνδικαλιστές σηµείωναν σε ένα άρθρο στην ίδια 
εφηµερίδα, ότι ο νέος Οργανικός Νόµος του υπουργείου Εργασίας, στο όνοµα της 
«υψηλής ασφάλειας» και της «δικαιοσύνης» θα οδηγούσε στο ότι καθώς οι αποφάσεις 
θα παίρνονταν στα κρατικά κλιµάκια για όλους τους εργαζόµενους, αυτό θα δηµιουρ-
γούσε τον πατερναλισµό και, από την άλλη, το ότι οι εργαζόµενοι θα µεταβάλλονταν σε 
υπηρετικό προσωπικό. 
6. Ένα µήνα πριν η El Libertario αφιέρωσε την έκδοσή της της 9 Ιουλίου «στην γιορτή 
για την ηρωική στάση των αναρχικών τον Ιούλιο του 1936 στην έναρξη του Ισπανικού 
Εµφυλίου Πολέµου/Επανάστασης. Τα εξόριστα µέλη της CNT στην Κούβα, ενθουσια-
σµένα για τον θρίαµβο της Κουβανικής Επανάστασης, πρότειναν τη βίαη εκθρόνιση του 
Ισπανού δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο. Στην ίδια έκδοση υπήρχε αφιέρωµα στον Ισπα-
νικό Εµφύλιο Πόλεµο καθώς και ένα κείµενο για τη δράση της ALC καά της δικτατορίας 
Batista. 
7. Το ακρωνύµιο «MAS» στην ισπανική γλώσσα σηµαίνει περισσότερα. 
8. Με την ανάδυση του Κάστρο στην εξουσία, ο Gaona τροφοδοτούσε συνεχώς µε άρ-
θρα υπέρ του Κάστρο την εφηµερίδα της ALC Solidaridad Gastronomica. Αυτό δεν 
εµπόδισε, ωστόσο, τον Κάστρο να κλείσει την εφηµερίδα. 
9. Η κυβέρνηση δεν σχηµάτισε ψεύτιικη ALC µε επικεφαλής τον Gaona, µια και -
πιθανώς- τον θεωρούσε παροπλισµένο που ίσως δηµιιουργούσε προβλήµατα στο 
µέλλον.


