
[…] Οι Καταλάνοι εργάτες οργάνωσαν μια "Αντιφασιστική Επιτροπή Πολιτοφυλακής" [Anti-Fascist Militia's 
Committee], η οποία αποτελείτο από αντιπροσώπους της CΝΤ, της FΑΙ, της UGT, των νεο-τροτσκιστών και 
μερικών ρεπουμπλικανικών ομάδων. Η επιτροπή αυτή, συμφωνά με τον Hugh Thomas, ήταν η αληθινή 
"κυβέρνηση" της Βαρκελώνης και στην πραγματικότητα ολόκληρης της Καταλωνίας.[...] Μια βδομάδα αργότερα, 
η επιτροπή ανέθεσε στον Durruti να οργανώσει μια αντιφασιστική πολιτοφυλακή, την πολύ γνωστή σήμερα 
"Ταξιαρχία Durruti".

Η Αραγωνία και ο Αναρχισμός 
Στις 23 Ιούλη, δύο ταξιαρχίες έφυγαν οπό την Βαρκελώνη για να απελευθερώσουν τη Σαραγόσα, στο μέτωπο 

της Αραγωνίας. Η πρώτη ταξιαρχία αποτελείτο  σχεδόν αποκλειστικά από αναρχικούς πολιτοφύλακες και 
αριθμούσε πάνω από 1000 άντρες. Η δύναμη της αυξήθηκε σύντομα, φθάνοντας τους 8000-10000 άντρες. Ήταν ως 
τότε η μεγαλύτερη και ισχυρότερη μονάδα του αντιφασιστικού στρατοπέδου. Ήταν όλοι εθελοντές και στην 
πλειοψηφία τους αναρχικοί, φιλοαναρχικοί και μέλη της CΝΤ. 

Στις αρχές του Αυγούστου, η Ταξιαρχία Durruti βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την Σαραγόσα. Όμως, 
κάποιος συνταγματάρχης διοικητής Villalba της φρουράς του Barbastro και τώρα "επίσημος", αλλά μάλλον χωρίς 
συγκεκριμένες  αρμοδιότητες  διοικητής των δημοκρατικών δυνάμεων στο μέτωπο της Αραγονίας έπεισε τον 
Durruti να σταματησει  την προέλαση της ταξιαρχίας του, διότι υπήρχε κίνδυνος ν’αποκοπεί απ' τις άλλες 
ταξιαρχίες. Ο Durruti συμφώνησε, αλλά αργότερα επανέλαβε την επίθεση εναντίον της πόλης. Κατά τη διάρκεια 
της επίθεσης ο Καθεδρικός Ναός έγινε παρανάλωμα του πυρός. Ο Durruti δεν έκρυβε τους σκοπούς του. Πράγματι, 
φέρεται ότι έκανε το εξής σχόλιο σ' ένα Ρώσο δημοσιογράφο, λίγο πριν αρχίσει η επίθεση εναντίον της πόλης. 
"Είναι πιθανό να επιζήσουν μόνο εκατό από εμάς, αλλά με αυτούς αυτους τους εκατό θα μπούμε στη Σαραγόσα, θα 
πλήξουμε το φασισμό και θα ανακηρύξουμε τον ελευθεριακό κομμουνισμό, θα είμαι ο πρώτος που θα μπει. Θα 
ανακηρύξουμε την ελεύθερη κομμούνα. Δεν θα υποταχθούμε, ούτε στην Μαδρίτη, ούτε στη Βαρκελώνη, ούτε στον  
Αθάνια, ούτε στον Κομπάνυς... θα δείξουμε σε σας τους μπολσεβίκους, πώς γίνεται μια επανάσταση". 

Η Σαραγόσα κατελήφθη και η Αραγωνία απαλλάχτηκε από τον φασιστικό ελεγχο. Επιπλέον, με τα λόγια του 
Hewetson: "ο Durruti έθεσε τις βάσεις για την μεγάλη προέλαση στην Αραγωνία, που σταθεροποίησε το μέτωπο και  
διασφαλισε τις επαναστατικές αγροτικές κολεκτίβες από τις οποίες εξαρτάται η τροφοδοσία της Καταλωνίας". Ο 
Souchy επίσης παρατηρούσε ότι «οπουδήποτε η ταξιαρχία του προέλαυνε, κοινωνικοποιούνταν, 
συλλογικοποιούνταν, τα προετοιμάζαν όλα για έναν ελεύθερο σοσιαλισμό». Ο Felix Morrow στο βιβλίο του 
“Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ισπανία” σημείωνε ότι «το λιγότερο τα τρία τέταρτα της γης 
καλλιεργούνταν από κολλεκτίβες. Οι αγρότες οι οποίοι επιθυμούσαν να δουλέψουν την γη ατομικά τους 
επιτρεπόταν να το κάνουν με την διασφάλιση ότι δεν θα προσελάμβαναν μισθωτούς εργάτες... Η αγροτική 
παραγωγή αυξήθηκε στην περιοχή [...] Εάν υπήρχαν μεγάλα πλεονάσματα επιστρέφονταν εθελοντικά στην 
κυβέρνηση χωρίς χρέωση για τις ανάγκες του μετώπου. «Όλες μαζί, γράφει ο Thomas, υπήρχαν 450 κολλεκτίβες».

[...] 
Μαδρίτη – Το τέλος
Στις αρχές Νοέμβρη του 1936, οι τέσσερις στρατιές του φράνκο, που αποτελούνταν κυρίως από Μαυριτανούς 

και άντρες της Λεγεώνας των Ξένων, επιτέθηκαν εναντίον της Μαδρίτης. Η μάχη άρχισε στις 8 Νοέμβρη. 
Επρόκειτο βασικά για μια σύγκρουση ανάμεσα σ' ένα καλά εξοπλισμένο στρατό, που υποστηριζόταν από 
Γερμανικά και Ιταλικά βομβαρδιστικά και μια πενιχρά εξοπλισμένη μάζα εργατών των πόλεων. Με το μέρος των 
δημοκρατικών πολεμούσαν και πολλές γυναίκες. Στη Μαδρίτη, επιπλέον, οι κομμουνιστές ήταν σχετικά 
ισχυρότεροι και καλύτερα οργανωμένοι, είχαν δε και την υποστήριξη διαφόρων Διεθνών Ταξιαρχιών. Η μάχη 
συνεχιζόταν αδυσώπητα. Ο Franco είπε ότι θα προτιμούσε να καταστρέψει τη Μαδρίτη ολοκληρωτικά, παρά να 
την αφήσει στους μαρξιστές. Γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα της Λεγεώνας Κόνδωρ (Condor Legion) 
σχεδίαζαν να πυρπολήσουν την πόλη, από την πρώτη ως την τελευταία συνοικία. Από τις 16 Νοέμβρη και μετά, η 
Μαδρίτη βομβαρδιζόταν μέρα-νύχτα από Γερμανικά αεροπλάνα. Μέσα σε τρεις νύχτες σκοτώθηκαν από τις 
Βόμβες πάνω από 1000 άνθρωποι. Επιπλέον, η Μαδρίτη αποκόπηκε τελείως οπό την υπόλοιπη Ισπανία. Σ' αυτή 
την απελπιστική κατάσταση κρίσης, ο Durruti αποφάσισε ν' αποσύρει από το μέτωπο της Αραγονίας 4000 μέλη της 
Ταξιαρχίας του, προκειμένου να σπεύσει σε βοήθεια της Μαδρίτης. Η άφιξη του αναπτέρωσε φοβερά το ηθικό των 
πολιορκημένων κατοίκων της πόλης. Έσωσε την Μαδρίτη, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως, στις 
20 Νοέμβρη, καθώς έβγαινε από ένα αυτοκίνητο, μια σφαίρα τον έπληξε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, 
σκοτώνοντας τον ακαριαία. Στις 22 Νοέμβρη η σωρός του μεταφέρθηκε στην Βαρκελώνη, συνοδευόμενη από 
μερικούς στενούς του φίλους. Εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την επόμενη μέρα. Χιλιάδες άνθρωποι 
πέρασαν δίπλα από το ανοικτό φέρετρο. Ο Karrill περιγράφει την κηδεία ως εξής: «Είχε ορισθεί για τις 1:00π.μ.  
όμως ήταν αδύνατο να μπεις στην οδό Layetana, πολλές ώρες νωρίτερα... από όλες τις μεριές, κατέφθαναν ομάδες  



ανθρώπων με σημαίες γεμάτοι θλίψη και οργή. Όλη η Βαρκελώνη βρισκόταν στους δρόμους για να αποτίσει τον  
ύστατο φόρο τιμής στον ήρωά της. Οι λέξεις "θα πάρουμε εκδίκηση γι' αυτόν", επαναλαμβάνονταν συνέχεια. Όταν οι  
σύντροφοι του Durruti μετέφεραν στους ώμους τους το φέρετρο του, τεράστια πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στην  
πλατεία, έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Επιτροπής της CΝΤ. Τους συνόδευαν ένοπλοι πολιτοφύλακες. Η 
μπάντα έπαιζε τον αναρχικό "ύμνο", "Τα Παιδία του Λαού". Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ύψωσαν τις γροθιές τους εν  
είδει χαιρετισμού». Φυσικά, παρεβρίσκοντο πολλές σημαντικές προσωπικότητες και μεταξύ αυτών ο "αναρχικός" 
Υπουργός Δικαιοσύνης Garcia Oliver και ο ρώσος Σύμβουλος, που δήλωσε ότι ήταν βαθιά συγκινημένος(!) Την 
κηδεία του Durruti παρακολούθησαν πάνω από 500.000 άνθρωποι. Χιλιάδες μαύρες και μαυροκόκκινες σημαίες 
ανέμιζαν εκείνη την ημέρα σ' ολόκληρη την Βαρκελώνη.

Τι είδους άνθρωπος ήταν ο Durruti
 Ο Brenan λέει ότι τόσο ο Ascaso όσο και ο Durruti ήταν φανατικοί οι οποίοι, με τα τολμηρά τους 

κατορθώματα, έγιναν ήρωες του προλεταριάτου- ήταν οι "άγιοι της αναρχικής υπόθεσης", δείχνοντας τον δρόμο με 
το παράδειγμα τους. Ο Thomas λέει ότι για μερικούς, ο Durruti ήταν "ληστής", "φονιάς" και "ταραχοποιός", ενώ 
για άλλους ανιδιοτελής ήρωας, μ' ένα υπέροχο, εύστροφο μυαλό που επισκίαζε όλους τους άλλους, ένας άνθρωπος 
που χαμογελούσε σαν παίδι και έκλαιγε μπροστά στην ανθρώπινη τραγωδία. Ο George Woodcock τον αποκαλεί, 
"ο περίφημος αντάρτης ηγέτης" και ιδεαλιστής. Ο Vernon Richards τον αναφέρει επίσης ως αντάρτη "ηγέτη", όχι 
όμως του είδους εκείνου που "καθοδηγεί" τις μάζες.. 

Η Frederica Montseny είπε ότι ο Durruti ήταν καλός άνθρωπος με "ηράκλειο σώμα και μάτια παιδιού σ' ένα 
αγριωπό πρόσωπο". Ήταν ένας άνθρωπος του λαού που δεν ασκούσε επιβολή στους άλλους. Ο Liberto Callejas 
έχει μιλήσει για τον ηρωισμό, την καρτερικότητα και την αφοσίωση του. "Πάνω απ’όλα, ο Durruti ήταν ένας 
αναρχικός προλετάριος", που διαπλάστηκε με τις διδασκαλίες του Anselmo Lorenzo. Ο Durruti, έλεγε, ήταν ένας 
προπαγανδιστής που προτιμούσε τα απλά λόγια και επέμενε πάντα ως προς αυτό. Όταν μιλούσε από την εξέδρα, το 
ακροατήριο καταλάβαινε πολύ καλά τι έλεγε και όπως ο Makhno, ήταν συχνά ντροπαλός. Η Emma Goldman, όταν 
τον συνάντησε κατά τη διάρκεια των μαχών, είπε ότι έμοιαζε με "αληθινό μελίσσι που σφύζει από δραστηριότητα". 

Η Ταξιαρχία Durruti, όπως και ο αντάρτικος στρατός του Makhno, είχε καθαρά πληβειακό χαρακτήρα. Ένας 
σύντροφος τους έγραψε για την Ταξιαρχία: «Η Ταξιαρχία δεν είναι οργανωμένη ούτε στρατιωτικά ούτε  
γραφειοκρατικά. Αναπτύχθηκε οργανικά. Είναι ένα επαναστατικό κοινωνικό κίνημα. Αντιπροσωπεύουμε μια ένωση  
καταπιεζόμενων προλεταρίων που αγωνίζονται για την ελευθερία όλων. Η Ταξιαρχία είναι έργο του Durruti, ο  
οποίος προσδιόρισε το πνεύμα της και υπεράσπισε τις ελευθεριακές της αρχές μέχρι την τελευταία του πνοή. Βάση της  
Ταξιαρχίας  είναι η εθελούσια αυτοπειθαρχία και ο σκοπός της δράσης της δεν είναι άλλος από τον ελευθεριακό  
κομμουνισμό». Ακόμη, ο Durruti κοιμόταν και έτρωγε μαζί με οποιονδήποτε άλλο ‘ και όταν υπήρχε ανεπάρκεια 
από οποιοδήποτε πράγμα, όπως στρώμα ή παπούτσια, επιβίωνε χωρίς αυτά όπως οποιοσδήποτε άλλος.

Ο Durruti είχε πει κάποτε για τον εαυτό του στην Emma Goldman «ήμουνα αναρχικός σε όλη μου την ζωή.  
Ελπίζω ότι είμαι και τώρα. Θα το θεωρούσα πράγματι πολύ θλιβερό να γινόμουνα στρατηγός και να εξουσιάζω  
ανθρώπους με στρατιωτική πυγμή… Πιστεύω όπως πάντα στην ελευθερία που στηρίζεται στην αίσθηση  
ευθύνης. Θεωρώ την πειθαρχία απαραίτητη αλλά θα πρέπει να είναι αυτοπειθαρχία, εμπνεόμενη από ένα κοινό  
σκοπό και ένα ισχυρό αίσθημα συντροφικότητας». (Peter E. Newell)

( Πηγή: Buenaventura Durruti  http  ://  flag  .  blackened  .  net  /  revolt  /  spain  /  durruti  .  html   )
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