
Carmen Bueno Uribes (1918-2010) - νοσοκόμα, μαία και αναρχοσυνδικαλίστρια μέλος της CNT 

 

Στις 11 Μάη του 1918 γεννήθηκε η Carmen Bueno Uribes (πέθανε το 2010), ισπανίδα νοσοκόμα, μαία και 

αναρχοσυνδικαλίστρια. 

Ήταν η μικρότερη κόρη μιας μεγάλης οικογένειας. Ο πατέρας της πέθανε όταν ήταν αρκετά μικρή και ολόκληρη η οικογένεια 

μετακόμισε από το San Clemente στη Μαδρίτη, ακολουθώντας τον μεγαλύτερο αδερφό της, ένα μέλος της CNT (Εθνική 

Ομοσπονδία Εργαζομένων) - Confederación Nacional del Trabajo.  

Το 1935, πήρε πτυχίο ως νοσοκόμα στη Valladolid και ως μέλος η ίδια της CNT, συμμετείχε στην γνωστή εξέγερση της 

Μαδρίτης στις 18 Ιούλη του 1936 ενάντια στους φασίστες. Όντας στρατευμένη, τοποθετήθηκε στην διεύθυνση μιας πτέρυγας 

66 κλινών στο νοσοκομείο Hospital de Sang, που δημιουργήθηκε στην Αίθουσα των δεξιώσεων του Hotel Ritz στη Μαδρίτη. 

Στις 4 Γενάρη του 1939, λίγο πριν τη φασιστική νίκη, γεννήθηκε η κόρη της Carmen Delgado και η οικογένεια μετακινήθηκε 

στο κέντρο της Μαδρίτης. Μετά την ήττα του 1939 ένας φασίστας γιατρός την απομάκρυνε από την θέση ευθύνης που είχε 

στο νοσοκομείο. Στα επόμενα χρόνια συνελήφθη πολλές φορές. 

Κατά την μεταπολεμική περίοδο ως αλληλέγγυα επισκεπτόταν συντρόφισσες και συντρόφους στις φυλακές της Μαδρίτης και 

αναλάμβανε την ταφή όσων εκτελούνταν στα κοιμητήρια της πρωτεύουσας. Το 1951 χώρισε με τον πατέρα της κόρης της και 



συνέχισε το επάγγελμά της ως νοσοκόμα, ενώ δυο χρόνια αργότερα καταρτίστηκε ως μαία. Μέσα στα βρέφη που έφερε στον 

κόσμο ήταν και η μελλοντική συγγραφέας Almudena Grandes. Το 1953 παντρεύτηκε τον συγγραφέα και αναρχικό 

δημοσιογράφο Eduardo de Guzmán και όταν εκείνος πέθανε το 1991, ανέλαβε να διαδώσει το έργο που άφησε πίσω του. Το 

2007 και 2008, συμμετείχε σε αφιερώματα – εκδηλώσεις μνήμης για τον Eduardo de Guzmán, που διοργάνωσαν τιμώντας τον 

το πανεπιστήμιο Universidad Popular de Palencia και το δημοτικό συμβούλιο της Villada. 

Η Carmen Bueno Uribes πέθανε 12 Νοέμβρη του 2010, σε ένα αναρρωτήριο στην Μαδρίτη, όπου είχε μεταφερθεί ένα χρόνο 

νωρίτερα λόγω εγκεφαλικού που την άφησε καθηλωμένη σε αναπηρικό καρότσι. Την επόμενη μέρα του θανάτου της 

αποτεφρώθηκε σε τελετή, όπου συμμετείχαν συντρόφισσες και σύντροφοί της από το Συνδικάτο Γραφικών Τεχνών της CNT. 
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