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Πξόινγνο 

 
«Αλ ππάξρεη ζηελ Ηζπαλία έλα δέλδξν βακκέλν κε αίκα, είλαη ην δέλδξν ηεο 

Λεπηεξηάο. Αλ ππάξρεη ζηελ Ηζπαλία έλα ζηφκα πνπ κηιάεη, κηιάεη γηα ηε Λεπηεξηά». 

(Πσι Έιπαξ). Αλακθίβνια έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηελ 

Παγθφζκηα Ηζηνξία ήηαλ ν εξσηθφο αγψλαο ηνπ ιανχ ηεο Γεκνθξαηηθήο Ηζπαλίαο 

ελαληίνλ ηεο θαζηζηηθήο επέκβαζεο ην 1936-39. Ο Δκθχιηνο Ηζπαληθφο Πφιεκνο 

απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, θπξίσο γηαηί ζεσξήζεθε έλα πξεινχδην ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πνπ 

αθνινχζεζε. Απέθηεζε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο αζξφαο θαη απζφξκεηεο 

πξνζέιεπζεο ηεο Παγθφζκηαο δηαλφεζεο, αιιά θαη πνιιψλ απιψλ αγσληζηψλ πνπ 

επέιεμαλ λα αγσληζηνχλ θαηά ηνπ επειαχλνληνο ζηελ Δπξψπε θαζηζκνχ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ κπνξεί λα ππήξμε κηθξή ζε αξηζκφ, αιιά ήηαλ 

απνθαζηζηηθή ιφγσ ηεο πξνζήισζεο ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ ζηα ηδαληθά ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Απφ ηνπο 

δηαλννχκελνπο ν ηξαηήο Σζίξθαο είλαη ε πην πξνβεβιεκέλε πεξίπησζε ζηνλ 

πεξίθεκν φξθν ησλ πνηεηψλ ηνπ 1937, αλ θαη φιε ηελ παγθφζκηα δηαλφεζε 

αληηπξνζψπεπζε ν πεξίθεκνο πίλαθαο ηνπ Πηθάζν, «Γθνπέξληθα», πνπ εθπξνζψπεζε 

ηελ Ηζπαληθή Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε ζηελ Γηεζλή Έθζεζε ησλ Παξηζίσλ ην 1937, 

κε ζέκα ηνλ αεξνπνξηθφ βνκβαξδηζκφ ηεο ηεξήο πφιεο ησλ Βάζθσλ ζηηο 26 Απξηιίνπ 

1937, ζε έλαλ πίλαθα κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη δπζλφεησλ ζπκβνιηζκψλ. 

Ζ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζην γεληθφ κέξνο κε ηα θχξηα γεγνλφηα ηεο ηζπαληθήο 

ηζηνξίαο, ηελ θαηάξγεζε ηεο βαζηιείαο, ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Β` ηζπαληθήο 

δεκνθξαηίαο, ηε λίθε ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ ην 1936, ην θαζηζηηθφ πξαμηθφπεκα ππφ 

ηνλ Φξάλθν ζηηο 17/18 Ηνπιίνπ 1936, ηελ απζφξκεηε ζηξαηνιφγεζε ησλ εζεινληψλ 

ζηηο πεξίθεκεο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο, κε φιεο ηηο θχξηεο κάρεο ζηηο νπνίεο έιαβαλ 

κέξνο κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο. 

ην δεχηεξν θαη εηδηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη νη Έιιελεο εζεινληέο απφ φιεο 

ηηο ρψξεο πνπ εληάρζεθαλ ζηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο. 

«Ζ ηζηνξία είλαη πξσηίζησο ε θξηηηθή γλψζε ηνπ παξειζφληνο (…)είλαη 

αλαρξνληζκφο νη πνιηηηθέο ηνπ παξφληνο λα θαζνξίδνληαη κε δεδνκέλα ηνπ 

παξειζφληνο θαη λα εμηδαληθεχεηαη ην παξειζφλ ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ παξφληνο». 

 

 

(άληζνο Υνπιηά, ηζηνξηθφο ) 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή θαη δηεπζπληή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ, θχξην Υξήζηνπ γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε απφ ηελ αξρή, ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, ηελ 

ππνκνλή θαη επηκνλή πνπ επέδεημε ζην πξφζσπφ κνπ θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ. 
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Δηζαγσγή 

 
Ζ Ηζπαλία βαζηά θενπδαξρηθή, αγξνηηθή θαη νπηζζνδξνκηθή ρψξα, κεηά ηελ 

ελζξφληζε ηεο βαζίιηζζαο Ηζαβέιιαο ην 1868, γλψξηζε ηελ Α` Γεκνθξαηία, ε νπνία 

δπζηπρψο ππήξμε βξαρχβηα. Οη ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο παιηλφξζσζαλ ηε Μνλαξρία, 

αλαθεξχζζνληαο βαζηιηά ηνλ γην ηεο Ηζαβέιιαο Αιθφλζν ΗΒ` ην 1874. Σν 1902 ηνλ 

δηαδέρζεθε ν γηφο ηνπ Αιθφλζνο ΗΓ`. Οη ζπλζήθεο θηψρεηαο ππνρξέσζαλ κηζφ 

εθαηνκκχξην Ηζπαλνχο απφ έλα ζχλνιν 8,5 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ζην Νέν Κφζκν. Σα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ αγξφηεο πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαλ ζηηο κεγάιεο ηδηνθηεζίεο γεο ηα latifudia, ελψ ιίγνη ήηαλ 

απηνί πνπ εξγάδνληαλ ζηελ αξγά αλαδπφκελε βηνκεραλία. Ζ εμαζιίσζε νδήγεζε 

πνιινχο ζηηο εξγαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο κε θπξίαξρε ηελ 

αλαξρνζπλδηθαιηζηηθή CNT. Ζ θνηλσλία ειεγρφηαλ απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη ηελ 

εθθιεζία θαη απηφ απνηεινχζε ηξνρνπέδε γηα ηελ εμέιημή ηεο. Οη δπλάκεηο απηέο 

αληηκεηψπηδαλ ηηο αγξνηηθέο εμεγέξζεηο θαη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ αγξνηψλ
1
. Σν 1931 

ν ζηξαηεγφο Πξίκν ληε Ρηβέξα απηναλαθεξχρζεθε δηθηάηνξαο κε ηελ αλνρή ηνπ 

βαζηιηά Αιθφλζνπ θαη ηελ ππνδνρή ηνπ απφ ηνπο βηνκεράλνπο θαη ηηο θηιειεχζεξεο 

κεζαίεο ηάμεηο. ηηο εθινγέο πνπ πξνθεξχρζεθαλ ζηηο 12 Απξηιίνπ 1931, νη 

δεκνθξαηηθνί κεηέηξεςαλ ηελ ςήθν ηνπο ζε δεκνςήθηζκα θαηά ηεο Μνλαξρίαο, νη 

ζνζηαιηζηέο θαη νη θηιειεχζεξνη δεκνθξάηεο θπξηάξρεζαλ ζηηο επαξρηαθέο 

πξσηεχνπζεο. Ζ απξνζπκία ηνπ Γηνηθεηή ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηξαηεγνχ αλρνχξρν 

λα θαηαζηείιεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πιήζνπο νδήγεζε απνθιεηζηηθά 

ζηελ εμνξία ηνπ Αιθφλζνπ ΗΓ` ζηηο 14 Απξηιίνπ 1931. 

ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ θαηίζρπζε ε ζπκκαρία ησλ 

δεκνθξαηψλ θαη ησλ ζνζηαιηζηψλ πνπ ςήθηζαλ λέν χληαγκα ηνλ Γεθέκβξην 1931. 

Ακέζσο ε Βνπιή εμέιεμε ηνλ Θακφξα σο πξφεδξν θαη ηνλ επηθαλέζηεξν θηιειεχζεξν 

δεκνθξάηε Αζάληα σο πξσζππνπξγφ, ν νπνίνο πξνρψξεζε ζε ξηδνζπαζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ζηξαηφ, ηελ παηδεία θαη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Οη αληηδξάζεηο 

φκσο ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη ηεο ιηγφηεξν επλνεκέλεο εξγαηηθήο ηάμεο αλάγθαζαλ 

ηνλ Αζάληα λα πξνθεξχμεη εθινγέο ην 1933 ηηο νπνίεο θέξδηζε ε Γεμηά ηνπ Ρφκπιεο 

θαη ην Κέληξν ηνπ Λεξνχμ. Οη θεληξνδεμηέο απηέο θπβεξλήζεηο θαηαξγνχλ πνιιέο 

 

 

 

1
Γ. Φηιηππήο., Ηζπαληθφο Δκθχιηνο (1936-1939), Γηαίξεζε, Γηρφλνηα θαη Γηραζκφο ζηελ Ηζπαλία ηνπ 

20
νπ

 αη. Αζήλα 2020, ζ. 31 
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απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Αζάληα
2
 θαη επηηξέπνπλ ζηηο βηνκεραλίεο λα 

θησρνπνηήζνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε. 

Απέλαληη ζηνλ θίλδπλν απηφλ θαη αλήζπρν απφ ηελ επέιαζε ηνπ Φαζηζκνχ 

ζηελ Δπξψπε (Ηηαιία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία θ. α) νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ 

Κφκκα (PSOE)ηνπ Κακπαγέξν θεξχζζεη παληζπαληθή απεξγία
3
 ηνλ Οθηψβξην 1934 

πνπ έιαβε ραξαθηήξα επαλάζηαζεο ζηελ Καηαισλία θαη ηελ Αζηνχξηα, ε νπνία 

φκσο ζε ιίγεο κέξεο θαηεζηάιε αηκαηεξά. Απηφ ην γεγνλφο ψζεζε ηηο κεζαίεο ηάμεηο 

ζηελ αγθαιηά ηεο Γεμηάο θαη ην ζρίζκα ηεο ηζπαληθήο θνηλσλίαο παγηψζεθε. Ο 

εκθχιηνο ήηαλ πξν ησλ ππιψλ. 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο πηπρηαθήο εηδίθεπζεο είλαη ν Ηζπαληθφο 

Δκθχιηνο (1936-1939) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ εζεινληψλ ζε απηφλ. Ζ 

ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηελ νπνία ζα δηαβψ 

ηνπο ζθνηεηλνχο δξφκνπο θαη ηηο αηξαπνχο ηεο γλψζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, 

ζα κε σζήζνπλ λα γλσξίζσ θαιχηεξα ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ. Δλφο εκθπιίνπ πνπ μεθίλεζε 

ζηηο 17 Ηνπιίνπ 1936 κε ηελ εμέγεξζε ηνπ ζηξαηνχ θαη νινθιεξψζεθε ηελ 1
ε
 

Απξηιίνπ 1939 κε ηελ ήηηα ησλ αξηζηεξψλ θαη θηιειεχζεξσλ δπλάκεσλ πνπ θαηείραλ 

ηελ εμνπζία θαη ηε λίθε ησλ εζληθηζηψλ ηνπ ζηξαηεγνχ Φξάλθν πνπ επέβαιε 

δηθηαηνξία. Δλφο εκθπιίνπ πνπ θαζφξηζε ην πνιηηηθνθνηλσληθφ γίγλεζζαη φιεο ηεο 

Δπξψπεο. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζε πέληε επηκέξνπο 

θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. 

ην πξψην θεθάιαην ζα γίλεη κηα επηκέξνπο αλαθνξά ζηελ Ηζπαλία ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. Θα αλαδεηρζεί ζπλνπηηθά ε δνκή ηεο Α` θαη Β` Ηζπαληθήο 

Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ 

θνηλσλία θαη ηηο ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ θαη ηελ θαηάιεμε πνπ 

είραλ απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο. Ζ ηζηνξηθή απηή αλαδξνκή ζηελ πξν εκθπιίνπ 

Ηζπαλία ζα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηε δνκή ηεο ηζπαληθήο θνηλσλίαο ηε ζρέζε 

ηεο κε ηηο θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη πσο νη πξννδεπηηθέο 

δπλάκεηο ηεο Ηζπαλίαο πξνζπάζεζαλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ ηνπο έβαδαλ νη 

ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο, ηα νπνία ηειηθά δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ απαξρή θαη έθξεμε ηνπ Δκθπιίνπ. 

 

2
 Γ. Φηιηππήο, φ. π., ζ. 26 

3
 Γ. Φηιηππήο, φ. π., ζ. 43 
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ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έθξεμε θαη έλαξμε ηνπ 

Ηζπαληθνχ Δκθπιίνπ. Πσο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζπγθξνηήζεθαλ ηα αληίπαια 

ζηξαηφπεδα. Θα αλαθεξζνχκε ζηνπο ιφγνπο εθείλνπο πνπ νδήγεζαλ ζην θαζηζηηθφ 

πξαμηθφπεκα θαη ην νπνίν απηφ πξαμηθφπεκα εμειίρζεθε ζε έλαλ εκθχιην πφιεκν 

πνπ δηήξθεζε ηξία νιφθιεξα ρξφληα κε πνιιέο νδπλεξέο ζπλέπεηεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηεί ε αληίδξαζε ηεο Ηζπαληθήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο θαη ε ζηάζε 

πνπ θξάηεζαλ νη επξσπατθέο δπλάκεηο απέλαληη ζηελ Ηζπαλία θαη πσο ε επξσπατθή 

βνήζεηα έθξηλε ην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ. Σέινο, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά 

ζηηο εθινγέο θαη ζηελ έλαξμε θαη πνξεία ηνπ εκθπιίνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ άκπλα ηεο Μαδξίηεο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, φπνπ ήηαλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ απφ εζεινληέο, νη νπνίνη ηαμίδεςαλ απφ φιν ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν, 

γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ηδεψδε ηεο Γεκνθξαηίαο. Πξνέξρνληαλ απφ 55 ρψξεο θαη ν 

αξηζκφο ηνπο εθηηκάηαη ζηηο 40-50.000. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη θάπνηνη Έιιελεο 

εζεινληέο νη νπνίνη βνήζεζαλ θαη απηνί ηελ πνιχπαζε Ηζπαλία λα βγεη απφ ην ηέικα 

ηνπ Δκθπιίνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κάρεο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηελ Ηζπαλία θαη ήηαλ απηέο πνπ θαζφξηζαλ ην κέιινλ ηνπ πνιέκνπ. 

Θα αλαθεξζνχκε ζηε κάρε ηεο Μαδξίηεο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο ήηαλ θαη 

απηή πνπ πξναλήγγεηιε ην ηέινο απηνχ ηνπ πνιχ αηκαηεξνχ Δκθπιίνπ. πλάκα ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε κάρε ηεο Υαξάκα, ηεο Μάιαγα, ηεο Γθνπαληαιαράξα, ζηνλ 

πνιπζπδεηεκέλν θαη επξέσο γλσζηφ ην βνκβαξδηζκφ ηεο Γθνπέξληθα κε ηα ζχκαηά 

ηεο λα μεπεξλνχλ ην 1/3 ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, ζηε κάρε ηεο Μπξνπλέηε θαη ηεο 

Σεξνπέι θαη ηέινο ηε κάρε ηνπ Έβξνπ θαη ηελ απνρψξεζε ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

Διιήλσλ θαη Κππξίσλ εζεινληψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο θαη 

πνιέκεζαλ κε εξσηζκφ θαη απηαπάξλεζε γηα ηα ηδεψδε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

ηνλ επίινγν ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ηε δηκέησπε επίζεζε ιεπθήο θαη εξπζξάο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηζπαληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

θαη φηη ε ηζπαληθή απηή αλακέηξεζε ππεξέβαηλε ηα εζληθά ζχλνξα θαη αθνξνχζε 

νιφθιεξε ηε Γηεζλή θνηλφηεηα. 
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Α΄ Κεθάιαην 
 

H Ηζπαληθή Γεκνθξαηία θαη ε παιηλόξζσζε ηεο Μνλαξρίαο 

 
 1.1. Ζ Α΄ Ηζπαληθή Γεκνθξαηία 

 

Σε λνζεξή παζνγέλεηα ηεο ηζπαληθήο θνηλσλίαο πνπ είρε πξνθχςεη απφ ην 

κίγκα θαζνιηθηζκνχ - αξηζηνθξαηίαο θαη κηιηηαξηζκνχ δελ θαηφξζσζε λα ζεξαπεχζεη 

ε επαλάζηαζε ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ νδήγεζαλ ηα Cortes (= Κνηλνβνχιην) ζηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο Α΄ Γεκνθξαηίαο
4
 ην 1873. Σα κέηξα φκσο πνπ απηή έιαβε, φπσο ε 

θαηάξγεζε ηεο ζηξάηεπζεο θαη ε απηνλνκία ηζπαληθψλ πεξηνρψλ ππξνδφηεζε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο ησλ αμησκαηηθψλ νη νπνίνη εκθνξνχληαλ απφ ηελ ηδέα ηεο 

ηζπαληθήο ελφηεηαο θπξίσο κεηά ηελ απψιεηα ησλ απηνθξαηνξηθψλ απνηθηαθψλ 

θηήζεσλ ζηελ Ακεξηθή. Απνηέιεζκα ηεο νμείαο απηήο αληίδξαζεο ήηαλ ε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε θαη ε θαηάξγεζε ηεο Α΄ Ηζπαληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο νπνίαο ν 

πνιηηηθφο βίνο κεηξνχζε κφλν κεξηθνχο αηψλεο. 

ηα ηέιε ηνπ 1874 πξαγκαηνπνηήζεθε ε παιηλφξζσζε ηεο βαζηιείαο
5
 κε ηελ 

αλαγφξεπζε ζην ζξφλν ηνπ Βνπξβψλνπ βαζηιηά Αιθφλζνπ ΗΒ΄, γηνπ ηεο Ηζαβέιιαο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη., ε Ηζπαλία, πνπ απφ ηα 14 εθαη. πιεζπζκνχ ηνπ Μεζαίσλα 

είρε ζπξξηθλσζεί ζε κφιηο 8εθαη. ήηαλ κηα ρψξα γηα ηελ νπνία εχζηνρα είρε ιερζεί: 

«Ζ κηζή Ηζπαλία ηξψεη αιιά δελ εξγάδεηαη θαη ε άιιε κηζή εξγάδεηαη, αιιά δελ 

ηξψεη». Ζ Ηζπαλία ήηαλ ε ρψξα ησλ κεγάισλ ηδηνθηεηψλ, αθνχ 5 πεξίπνπ εθαη. 

αγξφηεο εξγάδνληαλ ζηα Λαηηθνχληηα
6
 ηηο κεγάιεο δειαδή έγγεηεο ηδηνθηεζίεο. Σα 

θχξηα επνκέλσο εμαγσγηθά πξντφληα ήηαλ αγξνηηθά, ελψ νη βηνκεραληθνί εξγάηεο, 

ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ. Ωζηφζν παξαηεξήζεθε κηα νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ιφγσ ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ ηζπαληθψλ θεθαιαίσλ κεηά ηε λ απψιεηα 

ησλ ακεξηθαληθψλ θηήζεσλ θαη θπξίσο ιφγσ ησλ ηξαπεδηθψλ επελδχζεσλ ηεο 

Γαιιίαο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε κεγάισλ ηξαπεδψλ. Ζ επεκεξία απηή ήηαλ 

θπζηθφ λα επεξεάζεη δεκνγξαθηθά ηελ Ηζπαλία φπνπ παξαηεξείηαη πιεζπζκηαθή 

αχμεζε. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ επίζεο ήηαλ επλντθφ θαη ηα απνζέκαηα ζε ρξπζφ ηεο 

ρψξαο, απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Ή κε ζπκκεηνρή ηεο Ηζπαλίαο ζηνλ Α΄ ΠΠ ζπλέβαιε 

εμάιινπ ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή άλζηζε. 

 

4
Βι. ζρεηηθά Antony Beevor, Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο 1936-1939, Αζήλα 2006, ζ. 41 θ.ε. X. 

Tomas, Ηζηνξία ηνπ Ηζπαληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, 2 ηφκνη, Αζήλα 1971, ζ. 110, H. Graham, Ηζπαληθφο 

Δκθχιηνο Πφιεκνο, Αζήλα 2006, ζ. 6 
5
A. Beevor, φ. π., ζ. 48, H. Graham, φ π. ζ. 10 

6
A. Beevor, φ. π., ζ. 54, H. Graham, φ. π.ζ. 3 
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Ζ νξγάλσζε ησλ ηζπαληθψλ θνκκάησλ
7
 απφ ην ηέινο ηνπ 19

νπ
  αη. ηδίσο ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ (PSOE) κε κεγάιε απήρεζε ζηελ αγξνηηθή ηάμε ιφγσ ηεο 

απαμίσζεο πνπ είρε απφ ηνλ Μαξμ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξγάηεο ηεο βηνκεραλίαο. 

Αληίζεηα ζηελ εξγαηηθή ηάμε κεγάιε επίδξαζε άζθεζε ε Δζληθή πλνκνζπνλδία 

Δξγαζίαο (CNT) πνπ απνηειείην θπξίσο απφ αλαξρηθνχο θαη αλαξρνζπλδηθαιηζηέο. 

Σν θφκκα ηεο αξηζηεξάο ήηαλ θπζηθφ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο επαλάζηαζεο ζηε 

Ρσζία θαη ηε δεκηνπξγία ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ λα επηδεηνχλ θάηη αλάινγν θαη 

ζηελ Ηζπαλία. Σνλ ζεκαηνθχιαθα ηνπ θξάηνπο απνηεινχζαλ ε Δθθιεζία, νη 

κεγαινγαηνθηήκνλεο θαη ηδίσο ν ηξαηφο πνπ απνηεινχζε θαη ην θχξην εκπφδην γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα, κε έλα ζχλνιν 160.000 αλδξψλ, 12.000 

αμησκαηηθψλ θαη 213 ζηξαηεγψλ. Σν πην απεηιεηηθφ γηα ηε δεκνθξαηία ήηαλ φηη 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζηξαηνχ είραλ δεκηνπξγεζεί ζχλδεζκνη νξγάλσζεο σο ρνχληεο 

(Juntas de Defensa) πνπ κπνξνχζαλ λα εθδειψζνπλ πξαμηθνπήκαηα 

(pronunciamenta) γηα αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1917
8
 ε Βαξθειψλε πξνρψξεζε ζηελ αλάδεημε θνηλνβνπιίνπ 

γηα πνιηηηθή απηνλνκία. Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα (PSOE) θάιεζε ζηηο 13 Απγνχζηνπ 

ηνπο εξγάηεο θαη αγξφηεο ζε γεληθή απεξγία ζηηο κεγάιεο πφιεηο φπσο Μαδξίηε, 

Βαξθειψλε, Μπηικπάν, αξαγφζα θαη ηελ Αλδαινπζία. 

Ζ απάληεζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηδίσο ηεο Juntas ήηαλ λα πληγεί ζην αίκα ησλ 

απεξγψλ ε δηαδήισζε κε 72 λεθξνχο, 156 ηξαπκαηίεο θαη 30.000 ζπιιεθζέληεο. 

Δηδηθά ζηηο Αζηνπξίεο, φπνπ νη κεηαιισξχρνη απέξγεζαλ γηα έλα κήλα ε θαηαζηνιή, 

ζηελ νπνία δηέπξεςε ν africanista Φξαληζίζθν Φξάλθν, πεξηειάκβαλαλ εθηφο απφ 

θφλνπο θαη βαζαληζκνχο. Απφ ην 1917-21, πνπ νλνκάζζεθε ηξηεηία ηνπ 

κπνιζεβηθηζκνχ κε ζπλερείο εζλεγέξζεηο ζηελ Αλδαινπζία θαη ηελ Καηαισλία, 

παξαηεξήζεθε ε ζειεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ θξάηνπο λα θαηαζηείιεη ηηο εμεγέξζεηο 

αιιά θαη ε αληθαλφηεηά ηνπ λα αληηιεθζεί ηα θνηλσληθά αηηήκαηα γηα ηελ κεηάβαζε 

ζηε δεκνθξαηία. 

Μπξνζηά ζε απηφ ην αδηέμνδν ν βαζηιηάο Αιθφλζνο Γ΄ αλέζεζε ζηνλ 

ζηξαηεγφ Μαξηίλεδ Αλίλην, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο. Ο θχθινο φκσο ησλ 

δνινθνληψλ ησλ ζπλδηθαιηζηψλ αλάγθαζε ηνλ ζηξαηεγφ Πξίκν ληε Ρηβέξα (Primo de 

Rivera) ην 1921 λα απηναλαγνξεπζεί δηθηάηνξαο
9
 δηαηεξψληαο φκσο ζηε ζέζε ηνπ 

 

7
 A. Beevor, φ. π., ζ. 66, H. Graham, φ. π.,ζ. 7 

8
A. Beevor, φ. π., ζ. 57 H. Graham,φ. π., ζ. 7 

9
 A. Beevor, φ. π., ζ. 60, H. Graham, φ. π.,ζ.7 



10 
 

ηνλ Αιθφλζν. Ζ εμέιημε απηή ηθαλνπνίεζε ηνπο βηνκήραλνπο θαη ηνπο 

κεγαινγαηνθηήκνλεο θαη αξγφηεξα θαη ηε κεζαία ηάμε πνπ είρε θνπξαζηεί απφ ηνλ 

θχθιν αίκαηνο. Ο Ρηβέξα πξνζπάζεζε λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο ζε ζπλεξγαζία 

κε ζνζηαιηζηέο εγέηεο, φπσο ν Λάξγθν Κακπαγέξνο, αιιά ηνπ έιεηπε ν νξζνινγηθφο 

ζρεδηαζκφο. Ο ππνπξγφο ηνπ Κάξιν νηέιν επηδείλσζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη πξνθάιεζε θπγή θεθαιαίσλ. Ζ απνηπρία ηνπ Ρηβέξα ππνρξέσζε ηνλ Αιθφλζν λα 

αλαζέζεη ηελ εμνπζία ζηνλ ζηξαηεγφ Μπεξελγθνπέξ (Berenguer), ελέξγεηα πνπ 

εμαγξίσζε ηνλ ζηξαηεγφ αλρνχξρν, αξρεγφ ηεο πνιηηνθπιαθήο (Guardia Civil) πνπ 

καδί κε άιινπο ζηξαηεγνχο θαη θηινκνλαξρηθνχο ηάρζεθαλ θαηά ηεο κνλαξρίαο. 

Σν 1930 εγεηηθά ζηειέρε ηεο PSOE ίδξπζαλ ηε δεκνθξαηηθή ζπκκαρία, ζηελ 

νπνία πξνζρψξεζαλ θαη νη Καηαιαλνί κε φξν ηελ απηνλνκία ηνπο. Ο Αιθαιά 

Θακφξα (Alcala Zamora) αλέιαβε ηελ πξνεδξία κηαο επαλαζηαηηθήο επηηξνπήο, ελψ 

ην νζηαιηζηηθφ θφκκα θαη νη αλαξρνζπλδηθαιηζηέο θήξπμαλ γεληθή απεξγία ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1930 κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηεο κνλαξρίαο, αιιά απέηπραλ. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1931 παλεπηζηεκηαθνί θχθινη κε δηαλννχκελνπο, φπσο ν Οξηέγθα π 

Γθαζέη (Ortega y Gaset) θαη ν πνηεηήο Αληφλην Μαζάλην(Antonio Mashado) 

θήξπμαλ λέα απεξγία. Ο βαζηιηάο ζνξπβεκέλνο αληηθαηέζηεζε ηνλ ζηξαηεγφ 

Μπεξεγθνπέξ κε ηνλ λαχαξρν Υνπάλ Μπαηίζηα Αζλάξ (Zuan Batista Aznar) θαη 

θήξπμε δεκνηηθέο εθινγέο γηα ηηο 12 Απξηιίνπ 1931. 

 

 1.2. Ζ Β΄ Ηζπαληθή Γεκνθξαηία (1931-1936) – Λατθό Μέησπν 
 

«Μέζα ζε ιίγεο ε Ηζπαλία πέξαζε απφ κηα Μνλαξρία ζρεδφλ απνιπηαξρηθή θαη 

πάλησο νπηζζνδξνκηθή ζε κηα δεκνθξαηία απφ ηηο πην πξνρσξεκέλεο(…). ην γξαθείν 

ηνπ Γθνκπεξλαληφξ ηεο Μαδξίηεο, ν Οξηέγθα π Γθαζέ, έλαο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο 

δεκνθξάηεο, απφ ηνπο πην καρεηηθνχο επίζεο, κνπ έιεγε: «Έρνκελ ήδε ηελ 

Γεκνθξαηίαλ, καο κέλεη λα θάκσκελ ηελ Δπαλάζηαζηλ». Κψζηαο Οπξάλεο 1931 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ `30 ε Ηζπαλία, πάιαη πνηέ απηνθξαηνξία, 

«παξέκεηλε κηα εηηεκέλε ρψξα»: δελ είρε θαηαθέξεη λα ππεξβεί ηνλ «πξσηφγνλν 

θαπηηαιηζκφ ηεο», δελ είρε αλαηξέςεη ην Παιαηφ Καζεζηψο, φπσο είρε θάλεη ε 

Αγγιία θαη ε Γαιιία. 

Ζ Β’ Γεκνθξαηία
10

, αληηζπζηεκηθή, ξηδνζπαζηηθή, θνζκηθή θαη 

αλεμίζξεζθε, εκθαλίζηεθε «θαη` αληηζηξνθήλ θαη εμ αλάγθεο», αδηάιιαθηε θαη  

 
 

10
Γ. Φηιηππήο φ. π., ζ. 39
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αλέλδνηε απέλαληη ζην Παιαηφ αληηδξαζηηθφ Καζεζηψο, πνπ απφ ηελ αξρή κεζφδεπε ηελ 

αλαηξνπή ηεο. 

Ζ Β΄ Ηζπαληθή Γεκνθξαηία
11

 γελλήζεθε ηελ Άλνημε ηνπ 1931, φηαλ ζηηο δεκνηηθέο 

εθινγέο ππεξίζρπζαλ νη ζπλδπαζκνί ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο κε ηα δεκνθξαηηθά 

θφκκαηα. Δλψπηνλ απηήο ηεο δπζκελνχο εμέιημεο θαη κε δεδνκέλε ηελ άξλεζε ηνπ 

δπζαξεζηεκέλνπ ζηξαηεγνχ αλρνχξρν, αξρεγνχ ηεο πνιηηνθπιαθήο (Guardia Civil), 

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ θαηαζηνιή ησλ ιατθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, λα 

ππεξαζπηζζεί ηελ κνλαξρία, ν Αιθφλζν ΗΓ΄ ππνρξεψζεθε ζε εμνξία. 

ηηο 14 Απξηιίνπ ε επαλαζηαηηθή επηηξνπή ππφ ηνλ πξψελ θηινκνλαξρηθφ Αιθαιά 

Θακφξα κεηεμειίρζεθε ζε πξνζσξηλή Κπβέξλεζε κε πξφεδξν ηνλ Θακφξα. ια ηα 

βιέκκαηα ησλ Ηζπαλψλ ήηαλ ζηξακκέλα ζηε λέα θπβέξλεζε, ζηνπο ψκνπο ηεο νπνίαο 

έπεθηε ην βαξχ θνξηίν ησλ αιιαγψλ πνπ νξακαηίδνληαλ νη κε πξνλνκηνχρνη θαη 

θνβνχληαλ νη θχθινη ηνπ ηζπαληθνχ θαηεζηεκέλνπ κε ηξεηο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηελ 

Δθθιεζία, ηνλ ηξαηφ θαη ηνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο. Οη νπηζζνδξνκηθέο δνκέο ηεο 

Ηζπαλίαο ρξεηάδνληαλ εθζπγρξνληζκφ θη απηφ απνηεινχζε δηαπίζησζε θαη ησλ 

θηιειεχζεξσλ θχθισλ ηεο δηαλφεζεο, ζηεο νπνίαο αλήθεη ν θηιφζνθνο Οξηέγθα π Γθαζέη. 

Ήηαλ φκσο εμ αξρήο ιάζνο λα επηηξαπνχλ αθξφηεηεο θαηά ηεο εθθιεζίαο, φζν θη αλ απηέο 

θαίλνληαλ δηθαηνινγεκέλεο. Πξαγκαηηθά κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο δεκνθξαηίαο ν 

αξρηεπίζθνπνο ηεο Ηζπαλίαο Πέληξν εγθνχξα κε κηα εγθχθιηφ ηνπ θαηήγγεηιε ηηο 

πξνζέζεηο ηεο λέαο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζην δηαρσξηζκφ εθθιεζίαο θαη θξάηνπο 

θαη λα θεξχμεη αλεμηζξεζθία θαη ζπλέζηεζε ζηε ςεθνθνξία λα ηελ θαηαςεθίζνπλ ζηηο 

επφκελεο εθινγέο. ηνηρείν επίζεο νπηζζνδξνκηθφηεηαο, ε ηζπαληθή εθθιεζία κε ηελ 

πξνζθφιιεζή ηεο ζηνλ κπζηηθηζηηθφ θαλαηηζκφ δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζ’ έλα δεκνθξαηηθφ θξάηνο θαη απηφ ππξνδφηεζε ην κέλνο εξγαηψλ θαη 

ρσξηθψλ, ην νπνίν πήξε αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο κε ηνπο εκπξεζκνχο θαη 

βαλδαιηζκνχο εθθιεζηψλ, πνπ παξαηεξήζεθε θπξίσο ζηελ Αλδαινπζία θαη πφιεηο, φπσο 

ην Αιηθάληε, ε Μάιαγα, ε εβίιιε θαη ην Κάδηδ. Ζ θπβέξλεζε αλαγθάζζεθε απξφζπκα λα 

θεξχμεη ζηξαηησηηθφ λφκν ζηηο πεξηνρέο απηέο, γηα λα ειέγμεη ηηο βηαηνπξαγίεο, πνιιέο απφ 

ηηο νπνίεο δπζηπρψο ελζαξξχλνληαλ απφ επηθαλείο πνιηηηθνχο, φπσο ν ππνπξγφο Άκπλαο 

Αζάληα (Azana). Σν κέλνο ηνπ θαηά ηνπ θιήξνπ ήηαλ ηφζν βαζχ, ψζηε δεκφζηα 
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ππνζηήξηδε φηη ζα πξνηηκνχζε λα δεη θακέλεο φιεο ηηο εθθιεζίεο παξά ηελ ηξίρα απφ 

ην θεθάιη ελφο δεκνθξάηε. ινη νη ηζηνξηθνί έρνπλ ζηειηηεχζεη ηνπο εκπξεζκνχο 

ησλ εθθιεζηψλ, φπσο ν Ραηεκφλ Καξηηέ (Raymond Cartier)
12

, ν Άληνλπ Μπήβνξ 

(Antony Beevor)
13

, ν Φεξλάλην Γθαξζία Φεξληαλφδ (Fernando Garcia Fernandoz), ν 

νπνίνο ζσζηά ππνζηήξηδε πσο νη εκπξεζκνί απηνί έβιαςαλ πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα 

ηεο Β΄ Γεκνθξαηίαο παξά ηεο Δθθιεζίαο. 

Οη εθινγέο ηεο 28
εο

 Ηνπλίνπ, δηεμήρζεζαλ κέζα ζε θιίκα πφισζεο θαη 

θαλαηηζκνχ, αιιά ε ζπκκαρία ηνπ θεληξνδεμηνχ θφκκαηνο ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη 

ησλ νζηαιηζηψλ επηθξάηεζε
14

 ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επαξρίεο. Δπηζθξαγηδφηαλ ε 

θπξηαξρία ηεο Κεληξναξηζηεξάο θαη ηεο Αξηζηεξάο
15

. ηηο 14 Ηνπιίνπ ζπλεδξίαζαλ 

γηα πξψηε θνξά ηα Κνξηέο θαη ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηέζεθε ζε ζπδήηεζε ην 

πξνζρέδην ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν πξνέβιεπε φηη «Ζ Ηζπαλία είλαη κία δεκνθξαηία 

ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ηάμεσλ». Καη φηη ζα ήηαλ έλα θαζεζηψο δηθαίνπ θαη 

ειεπζεξίαο, ην νπνίν ζα εγγπάηαη φηη φιεο νη εμνπζίεο ζα εθπνξεχνληαη απφ ην ιαφ 

θαη φηη φινη νη Ηζπαλνί
16

 ζα είλαη ίζνη απέλαληη ζην λφκν. Δπίζεο, ζα εμαζθαιηδφηαλ 

ε αθεξαηφηεηα ηνπ αδηαίξεηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν ζα ζέβεηαη ηε πνιηηηζκηθή, 

γισζζηθή θαη δηνηθεηηθή απζππαξμία ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ θαη ησλ Γήκσλ ηνπ. 

Πξφβιεκα πξνθιήζεθε κε ηα άξζξα 26 θαη 27 πνπ φξηδαλ ηε δηάιπζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηαγκάησλ. Σελ επαθνινπζήζαζα θξίζε απνζφβεζε ν Αζάληα θαη 

ηειηθά δηαιχζεθε κφλν ην Σάγκα ησλ Ηεζνπηηψλ κε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Σν 

άξζξν 26 ζέζπηδε ηελ δηαθνπή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζηελ Δθθιεζία 

πξννδεπηηθά ζ’ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ. 

Κξίζε επίζεο πξνθιήζεθε απφ ην άξζξν 44 πνπ πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ιαηηθνχληησλ θαη ηελ απαιινηξίσζή ηνπο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε 

αληίδξαζε φκσο ηνπ θέληξνπ θαη ηεο δεμηάο θαηά κηαο ηέηνηαο ξηδηθήο αγξνηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο απέηξεςε ηελ αλακελφκελε απηή απφ ηνπο εμαζιησκέλνπο αγξφηεο 

αιιαγή. 

Σειηθά ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ ςεθίζζεθε ην χληαγκα ηεο Β΄ Ηζπαληθήο 

Γεκνθξαηίαο κε πξψην πξφεδξφ ηεο ηνλ ζπληεξεηηθφ δεκνθξάηε Αιθαιά Θακφξα 
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θαη πξψην πξσζππνπξγφ ησλ δηαλννχκελν αξηζηεξφ Μαλνπέι Αζάληα θαη έλα 

Κνηλνβνχιην πνπ δηαλζηδφηαλ απφ ηελ παξνπζία επίιεθησλ δηαλννπκέλσλ, φπσο ν 

θηιφζνθνο Γθαζέη, ν ζπγγξαθέαο ληε Οπλακνχλν (de Unamouno) θαη ν 

δηαθεθξηκέλνο ηαηξφο Μαξαληφλ (Maragnon). 

Ο πξσζππνπξγφο Αζάληα πξνζπάζεζε λα ζπκβηβάζεη ην παξαδνζηαθφ 

ζηνηρείν κε ην ινγηθφ θαη απηφ απαηηνχζε ιεπηέο ηζνξξνπίεο. Ο Αζάληα έρνληαο 

ππφςε ηνπ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ, εηζήγαγε 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, έθαλε ην ιάζνο φκσο λα κελ ππαγάγεη ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε ηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία, πνπ απνηέιεζαλ ππξήλα αληίδξαζεο θαηά ηεο 

Γεκνθξαηίαο. Ζ ζηξαηησηηθή κεηαξξχζκηζε
17

 φκσο ηνπ Αζάληα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ αλαηξνπήο ηεο δεκνθξαηίαο ππήξμε θαη’ αξράο επηηπρήο. 

Απνζηξάηεπζε κεγάιν αξηζκφ ζηξαηεγψλ θαη αμησκαηηθψλ παξέρνληάο ηνπο πιήξε 

ζχληαμε. Μείσζε ζε 8 ηηο 16 ζηξαηησηηθέο πεξηθέξεηεο γηα θαιχηεξν έιεγρν ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο, θαηήξγεζε ηνλ βαζκφ ηνπ αληηζηξάηεγνπ, κείσζε ηε ζηξαηησηηθή 

ζεηεία ζε έλαλ ρξφλν θαη έθιεηζε ηε Γεληθή ηξαηησηηθή Αθαδεκία ηεο αξαγφζα, 

ηελ πεξίνδν πνπ ηε δηνηθνχζε ν ζηξαηεγφο Φξαλζίζθν Φξάλθν. Παξ’ φια απηά νη 

κεηαξξπζκίζεηο δελ νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο καρεηηθφηεηαο ηνπ ζηξαηνχ, ελψ 

αληίζεηα νη αμησκαηηθνί, δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο αιιαγέο, άξρηζαλ λα ζπλσκνηνχλ 

θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο. Απέλαληη ζηελ Guardia Civil ίδξπζε έλα παξαζηξαηησηηθφ 

ζψκα, ην Guardia Asalto, πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο θσκνπφιεηο θαη ζηηο πφιεηο, ελψ ε 

Guardia Civil έκεηλε ζηα ρσξηά εθηειψληαο θαζήθνληα ρσξνθπιαθήο. Σν λέν απηφ 

κεραλνθίλεην παξαζηξαηησηηθφ αζηπλνκηθφ ζψκα παξέκεηλε θαηά θαλφλα πηζηφ ζηε 

Γεκνθξαηία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηζπαληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. 

Σνλ ζηξαηεγφ αλρνχξρν ν νπνίνο ηνλ Απξίιην βνήζεζε ζηελ έμσζε ηνπ 

βαζηιηά, ηειηθά απνκάθξπλε γηα αληηιατθή θαηαζηνιή ν Αζάληα ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

ν αλρνχξρν νξγάλσζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1951 απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα κε 

ζπλσκφηεο ηεο Γεμηάο, φπσο ν γηνο ηνπ δηθηάηνξα Ρηβέξα. Ο αλρνχξρν 

θαηαδηθάζζεθε ζε ζάλαην, αιιά ε πνηλή ηνπ κεηαηξάπεθε ζε ηζφβηα θάζεηξμε. 

Με αθνξκή ηε ζπλσκνζία ησλ δεμηψλ ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε πξνρψξεζε 

άκεζα θαη ηα ιαηηθνχληηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο αθηήκνλεο. Σαπηφρξνλα ε απηνλνκία 

ηεο Καηαισλίαο βξήθε ηε δηθαίσζή ηεο. Δλάληηα ζηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε 
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μεζεθψζεθαλ ελσκέλνη νη γαηνθηήκνλεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ιηγφηεξν 

επλνεκέλνη αγξφηεο. Οη ηνπηθήο έθηαζεο θνηλσληθέο εληάζεηο, ηδίσο ζηελ 

Αλδαινπζία, θαη ε επαπεηινχκελε επέθηαζε ησλ ηαξαρψλ ππνρξέσζε ηνλ Αζάληα ην 

1933 λα πξνζθχγεη ζηε ιατθή εηπκεγνξία κε εθινγέο
18

 πνπ νξίζζεθαλ ζηηο 19 

Ννεκβξίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη ησλ γπλαηθψλ. 

ηηο εθινγέο απηέο επηδηψθνληαο κηα αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο 

φιεο νη παξαηάμεηο ηεο Γεμηάο ελψζεθαλ ζηηο 12 Οθησβξίνπ ζ’ έλα ζπλαζπηζκφ κε 

ηελ νλνκαζία «Έλσζε Γεμηάο θαη Αγξνηψλ». Ο ζπλαζπηζκφο απηφο ηεο Γεμηάο κε 

εγέηε ηνλ Υνζέ Μαξία Ρφκπιεο (Jose Maria Robles) κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Αιεζάληξν Λεξνχ (Alexandro Lerroux) ιφγσ ηεο δηάζπαζεο ηεο αξηζηεξάο 

επηθξάηεζε ζηηο εθινγέο θαη ν πξφεδξνο Αιθαιά Θακφξα έδσζε εληνιή 

ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζηνλ Κεληξψν Λεξνχ
19

. Απηφο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

δεμηνχο θαηήξγεζε ηηο θπξηφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο Κπβέξλεζεο Αζάληα ζηελ 

εθθιεζία, ηελ παηδεία θαη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Οη εξγνδφηεο βξήθαλ ηελ 

επθαηξία πνπ αλαδεηνχζαλ, κείσζαλ ηνπο κηζζνχο θαη πεξηφξηζαλ ηα επηδφκαηα πνπ 

είραλ δνζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

ην κεηαμχ ν εγέηεο ησλ νζηαιηζηψλ Λάξγθν Κακπαγέξνο πξνρψξεζε ζηελ 

πηνζέηεζε κπνιζεβίθηθεο ζπλζεκαηνινγίαο, φπσο «ζάλαηνο ζηε Μπνπξδνπαδία, 

ηαμηθφο πφιεκνο» θ.ά. πνπ ζπζπείξσλαλ ηηο αληηδεκνθξαηηθέο δεμηέο δπλάκεηο νη 

νπνίεο άξρηζαλ λα αλαζαξξνχλ απφ ηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία
20

 (30 

Ηαλνπαξίνπ 1933). Σν ζνζηαιηζηηθφ θφκκα (PSOE) απνθάζηζε λα θεξχμεη γεληθή 

απεξγία γηα ηηο 4 Οθησβξίνπ 1934 επαλαζηαηηθνχ ραξαθηήξα γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ αληηδεκνθξαηηθφ θαηήθνξν ηεο Κπβέξλεζεο Λεξνχ. Μάηαηα ν Αζάληα θαη άιινη 

κεηξηνπαζείο πνιηηηθνί πξνεηδνπνηνχζαλ φηη απηή ε αληηπαιφηεηα ζα έδηλε ην 

πξφζρεκα ζην ζηξαηφ λα επέκβεη. ’ έλα ηέηνην θιίκα βαζέσο δηραζκνχ ηεο 

ηζπαληθήο θνηλσλίαο ν Δκθχιηνο θαηλφηαλ λα είλαη πξν ησλ ππιψλ. 

ηε γεληθή απηή απεξγία ηεο 4
εο

 Οθησβξίνπ 1934 έλνπινη εξγάηεο ζηηο 

πεξηνρέο ησλ κεηαιισξπρείσλ ζηνλ Βνξξά, αιιά θαη ηεο Αζηνπξίαο επηηέζεθαλ ζε 

δεκφζηα θηήξηα θαη ζε θπιάθηα ηεο Guardia Civil. 

Ζ λεντδξπζείζα επίζεο «Ηζπαληθή Φάιαγγα» ηνπ Υνζέ Αληφλην Πξηκέξα, γηνπ 

ηνπ δηθηάηνξα Πξηκέξα νξγαλψλεηαη κε ρξήκαηα πνπ ζηέιλεη ν δηθηάηνξαο 
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Μνπζνιίλη. ιε ε δεμηά αληηκεηψπηζε ηελ επαλάζηαζε απηή ησλ εξγαηψλ
21

 κε 

ζθνδξφηεηα θαη ρηιηάδεο ππήξμαλ ηα ζχκαηά ηεο (1.000 λεθξνί, 30.000 θπιαθηζκέλνη 

κε ππεχζπλν ηεο θαηαζηνιήο ηνλ Φξάλθν). Ο Λεξνχ ζρεκάηηζε λέα θπβέξλεζε κε 4 

ππνπξγεία ηνπ Γεμηνχ θφκκαηνο θαη ππνπξγφ άκπλαο ηνλ Ρφκπιεο, ν νπνίνο δηφξηζε 

ηνλ Φξάλθν αξρεγφ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ. 

Σν 1935 ππφ ηελ απεηιή ηεο δεμηάο δηαθπβέξλεζεο ν Αζάληα ζπκθψλεζε κε 

ηξία θεληξψα θφκκαηα θαη νξγάλσζε ιατθέο ζπγθεληξψζεηο ζε φιε ηε ρψξα κε 

κεγάιε καδηθφηεηα ζέηνληαο ηηο βάζεηο κηαο επξχηεξεο ιατθήο ζπκκαρίαο πνπ ζα 

εμαζθάιηδε ηελ λίθε ζηηο επφκελεο εθινγέο. 

Οπζηαζηηθά ξφιν ζηελ επξχηεξε απηή πξννδεπηηθή ζπκκαρία κε ηελ 

νλνκαζία «Λαϊκό Μέτωπο» έπαηδε ην κηθξφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα ηνπ Υνζέ Νηίαζ 

θαη ηεο Παζηνλάξηαο έρνληαο σο πξφηππν ην γαιιηθφ Fronte Populaire ηνπ Λένλ 

Μπινπκ (Leon Blum). Ζ Γ΄ Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο βιέπνληαο ηνλ θίλδπλν ηνπ 

επειαχλνληνο θαζηζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη ηαπηφρξνλα ηελ αδπλακία ησλ 

δεκνθξαηηθψλ Κπβεξλήζεσλ λα δψζνπλ ιχζεηο ζηα θνηλσληθά αηηήκαηα, ζπλέζηεζε 

ηε δεκηνπξγία ιατθψλ κεηψπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαζηζηηθήο ιαίιαπαο θαη 

ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Ζ Παζηνλάξηα ππνγξακκίδεη
22

 πνιχ εχζηνρα φηη ε δεκηνπξγία ηνπ Λατθνχ 

Μεηψπνπ θαη ν ζξίακβφο ηνπ ζηηο εθινγέο κεηαθηλνχζε πξνο ηελ Ηζπαλία ην βαζηθφ 

κέησπν πάιεο ελάληηα ζηνλ θαζηζκφ, αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. 

 
 1.3. Οη εθινγέο θαη ε απαξρή ηνπ Δκθπιίνπ 

 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Λεξνχ θαηέξξεπζε απφ νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη ε 

απφπεηξα ζρεκαηηζκνχ βηψζηκεο θπβέξλεζεο ζηέθζεθε κε απνηπρία, κε απνηέιεζκα 

ν πξφεδξνο Θακφξα λα απνθαζίζεη κέζσ ηνπ ηειεπηαίνπ πξσζππνπξγνχ 

Βαιιαληάξεο (Vallantares) λα δηαιχζεη ηα Κνξηέο θαη λα θεξχμεη εθινγέο γηα ηηο 16 

Φεβξνπαξίνπ 1936. 

Ζ πφισζε φκσο αλάκεζα ζηνπο δεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο δεμηνχο ήηαλ ηέηνηα 

πνπ φινη απεηινχζαλ αλνηθηά κε εκθχιην ζε πεξίπησζε κε επηθξάηεζήο ηνπο. 

Απέλαληη ζην Λατθφ Μέησπν νη δεμηνί είραλ ζπκπήμεη ην Δζληθφ Μέησπν, 

 

21
A. Beevor, φ. π. ζ. 76, Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π. ζ. 217, ,H. Graham, φ. π. ζ.20 

22
Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 266 θ.ε., A. Beevor, φ. π., ζ. 85 θ. ε 
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πξνζπαζψληαο λα εμνξθίζνπλ ηνλ Κνκκνπληζκφ απφ ηελ Ηζπαλία, παξφιν πνπ ε 

επηξξνή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

ηηο εθινγέο ηεο 16
εο

  Φεβξνπαξίνπ ην Λατθφ Μέησπν
23

 ππεξίζρπζε κε κηθξή 

πιεηνςεθία κφιηο 2% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ησλ 10 εθ. ςεθνθφξσλ. Ο εθινγηθφο 

λφκνο πνπ επλννχζε ηηο ζπκκαρίεο θαη είρε αλαδείμεη ηελ δεμηά ζηελ θπβέξλεζε ην 

1933, ηψξα επλφεζε ην Λατθφ Μέησπν πνπ κε 150.000 ςήθνπο παξαπάλσ θέξδηζε 

ζπλνιηθά 270 έδξεο έλαληη 205 ηεο Γεμηάο. Οη εγέηεο ηεο δεμηάο ηδίσο ν Κάιβν 

νηέιν (Calvo Sotelo), ππνπξγνί ηνπ Γηθηάηνξα Ρηβέξα, έρνληαο εληζρπζεί απφ ηνλ 

Μνπζνιίλη, είρε αξρίζεη λα εμνπιίδεη ηνπο νπαδνχο ηνπ κε γεξκαληθφ νπιηζκφ. 

Απνζξαζπλφκελνη νη δεμηνί πξνέβαηλαλ ζε επηζέζεηο θαη δνινθνλίεο δεκνθξαηηθψλ
24

 

κε αδχλακε ηελ θπβέξλεζε Κνπηξφγθα (Quiroga) λα επέκβεη απνθαζηζηηθά. 

Σαπηφρξνλα ην κεγάιν θεθάιαην απνθάζηζε νηθνλνκηθφ ζακπνηάδ ζηελ Κπβέξλεζε 

Λατθνχ Μεηψπνπ δξνκνινγψληαο κηα απμαλφκελε ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

ειβεηηθέο, αγγιηθέο θαη γαιιηθέο ηξάπεδεο, ελψ ε πεζέηα, ην εζληθφ λφκηζκα, 

θαηξαθπινχζε θαη ν πιεζσξηζκφο έπιεηηε ηηο θησρέο θνηλσληθά ηάμεηο
25

. 

Απέλαληη ζε φιε απηή ηελ ελνξρεζηξσκέλε αληηδεκνθξαηηθή επίζεζε ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα απεπζπλφηαλ κέζα απφ ηνλ δηθφ ηνπ ηχπν ζηνπο εηαίξνπο ηνπ 

Λατθνχ Μεηψπνπ λα αληηζηαζνχλ κε ιατθέο ζπλειεχζεηο γηα λα πξνσζεζεί ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή σο αληίδνην ζηελ επίζεζε ηεο δεμηάο, ε νπνία δηαπηζηψλνληαο 

ηελ αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα ηελ αληηκεησπίζεη ζζελαξά, ζηα κέζα Ηνπλίνπ 

θαηέζεζε επεξψηεζε γηα δήζελ δηαζάιεπζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο απφ ηηο δηεθδηθήζεηο 

ησ εξγαδνκέλσλ. Σν βξάδπ ηεο 16
εο

 Ηνπλίνπ ηα βιέκκαηα φισλ ήηαλ ζηξακκέλα ζην 

Κνηλνβνχιην κε ηελ πεπνίζεζε φηη απηή ε αλακέηξεζε δελ ζα ήηαλ αδηάθνξε γηα ηελ 

ηχρε ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ. Δθ κέξνπο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο είρε νξηζζεί λα 

κηιήζεη ε Παζηνλάξηα (Dolores Imparuri). 

Πξψηνο κίιεζε ν Υηι Ρφκπιεο σο αξρεγφο ηνπ επεξσηψληνο θφκκαηνο CEDA 

δεηψληαο εμεγήζεηο γηα ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε Ηζπαλία 

θαη ηειείσζε κε ηελ παξαηήξεζε φηη «εηνηκαδφηαλ θηφιαο ε θεδεία ηεο 

Γεκνθξαηίαο». Σελ εληχπσζε απηή επέηεηλε θαη ν Κάιβν νηέιν, ππνπξγφο ηνπ 

δηθηάηνξα   Ρηβέξα,   ν   νπνίνο   πήξε   ζηε   ζπλέρεηα   ηνλ   ιφγν.   Απαληψληαο   ν 

 

23
A. Beevor, φ. π. ζ. 92 θ.ε., Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 291 θ. ε. , X. Thomas, φ. π., ζ.111, θ. ε, H. Graham, 

φ. π., ζ. 19, θ. ε 
24

A. Beevor, φ. π. ζ. 102, 106, θ. ε, Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π, ζ.243, X. Thomas, φ. π. ζ. 180 , H. Graham, φ. 

π. ζ, 34, θ. ε 
25

Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 298, Υ. Thomas, φ. π. ζ. 196, θ.ε., H. Graham, φ. π. ζ. 5 
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Πξσζππνπξγφο Καζάξεο Κνπηξφγθα επέξξηςε ζε απηφλ ηε δξάζε ησλ παξαθξαηηθψλ 

νκάδσλ ελάληηα ζηνλ ιαφ θαη ηε δεκνθξαηία. 

Μεηά ηνλ πξσζππνπξγφ κίιεζε ε Παζηνλάξηα, κε ην επαλαζηαηηθφ 

ρεηκαξξψδεο χθνο ηεο θαη θαηήγγεηιε ηε ζπλσκνζία θαηά ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

επεζήκαλε φηη, αλ ππάξρνπλ επίνξθνη αμησκαηηθνί ππνθηλεκέλνη απφ ηνλ Κάιβν 

νηέιν, ππάξρνπλ θαη γελλαίνη ζηξαηηψηεο λα ηνπο επαλαθέξνπλ ζηε ινγηθή
26

. 

Ζ Ηζπαλία δπζηπρψο έκνηαδε κε ππξηηηδαπνζήθε έηνηκε λα εθξαγεί. ηηο 11 

Ηνπιίνπ νη δεμηνί ηεο Βαιέλζηα επηηέζεθαλ ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο
27

. Ζ 

αληίδξαζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ραιαξή θαη πάλησο φρη ε δένπζα. ηηο 12 Ηνπιίνπ 

δνινθνλήζεθε απφ θαζίζηεο θαιαγγίηεο ν δεκνθξαηηθφο αμησκαηηθφο ηεο θξνπξάο 

ππνινραγφο Καζηίγην (Castillo)
28

. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα θαηήγγεηιε ηηο επηζέζεηο 

απηέο σο κέξνο ελφο ζθνηεηλνχ ζρεδίνπ γηα πξαμηθφπεκα θαη θάιεζε ηνλ ιαφ ζε 

επαγξχπλεζε. Γχν κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 13 Ηνπιίνπ, δνινθνλήζεθε απφ ζπληξφθνπο 

ηνπ δνινθνλεκέλνπ Καζηίγην ν Κάιβν νηέιν
29

 θαη απηφ απνηέιεζε γηα πνιινχο ηε 

ζξπαιιίδα ηεο θαζηζηηθήο εμέγεξζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26
 Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 294 θ.ε.,  Α. Beevor, φ. π., ζ. 106 

27 Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 300 θ.ε. 
28

Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 304, Α. Beevor, φ. π., ζ. 109. 
29

 A. Beevor, φ. π. ζ. 116 θ. ε.. Ν. Ηκπαξνχξη., φ. π., ζ. 16 θ.ε., X. Thomas, φ. π., ζ.207, Ζ. Graham, φ 

.π., ζ. 46, θ .ε 
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Β΄ Κεθάιαην 
 

Σν Φαζηζηηθό Πξαμηθόπεκα, νη Δπξσπατθέο δπλάκεηο θαη ν Δκθύιηνο Πόιεκνο 

 
 2.1. Σν Φαζηζηηθό Πξαμηθόπεκα 

 

ην κεηαμχ ε ζπλσκνζία είρε ήδε κήλεο πξηλ ηελ εθδήισζή ηεο κε ην 

πξαμηθφπεκα ηεο 18
εο

 Ηνπιίνπ εμπθαλζεί. Ζ εγεηηθή ηξηάδα ησλ ζηξαηεγψλ 

απνηειείην απφ ηνλ αλρνχξρν, Μφια θαη Φξάλθν θαη αλάκεζά ηνπο ηελ φιε 

νξγάλσζε ηεο ζπλσκνζίαο είρε ν Μφια. Ζ θπβέξλεζε Αζάληα απνδείρζεθε αλίθαλε 

λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο θηλήζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ, κνινλφηη 

θπθινθνξνχζαλ πνιιέο θήκεο γη’ απηέο. Αληίζεηα κεηέζεζε ηνλ Φξάλθν ζηα 

Καλάξηα λεζηά, απ’ φπνπ ήηαλ ζε ζέζε λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ηνλ απνηθηαθφ 

ζηξαηφ ηνπ Μαξφθνπ, ελψ ηνλ Μφια ηνλ δηφξηζε ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηεο 

Πακπιφλα, ε νπνία ήηαλ ππφ ηελ εμνπζία ησλ κνλαξρηθψλ θαη ησλ 8.000 ξεθέηεο 

(=παξαζηξαηησηηθφ ζψκα βαζηινθξφλσλ) πνπ δηαθξίλνληαλ γηα ηε δνινθνληθή ηνπο 

καλία θαηά ησλ δεκνθξαηηθψλ. Ο ηζπαληθφο ζηξαηφο
30

 αλ θαη αξηζκνχζε 100.000 

άλδξεο ήηαλ ρακειήο καρεηηθήο αμίαο ζην ζχλνιφ ηνπ κε εμαίξεζε ηηο κνλάδεο ηνπ 

Μαξφθνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ ζθιεξνηξάρεινπο ζηξαηηψηεο. Απφ άπνςε 

εμνπιηζκνχ ήηαλ αλεπαξθέζηαηνο, αθνχ νχηε αληηαξκαηηθά νχηε αληηαεξνπνξηθά 

φπια δηέζεηε, νχηε επίζεο ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα. 

Βξηζθφηαλ αθφκε ζηελ νξγάλσζε ηνπ 19
νπ

 αη. κε ηππηθφ θπξίσο σο δχλακε 

εθφδνπ, φηαλ νη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηδίσο ε θαζηζηηθή Ηηαιία θαη ε 

λαδηζηηθή Γεξκαλία είραλ ήδε εθζπγρξνληζζεί κε κεραλνθίλεηα κέζα θαη κεγάιε 

δχλακε αεξνπνξίαο. 

Απέλαληη ζηνπο ζπλσκφηεο θαη ηελ αληηδεκνθξαηηθή ηνπο νξγάλσζε, νη 

δεκνθξαηηθνί είραλ κηα κπζηηθή εηαηξεία ηελ UMRA (= ηξαηησηηθή Γεκνθξαηηθή 

Αληηθαζηζηηθή Έλσζε), ε νπνία θπξίσο είρε ζρέζεηο κε ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα 

(PSOE). Σα εγεηηθά ζηειέρε ηεο UMRA είραλ πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πξσζππνπξγφ 

Κνπηξφγθα γηα ηελ εμπθαηλφκελε θαζηζηηθή ζπλσκνζία θαηνλνκάδνληαο κάιηζηα 

ηνπο ζπλσκφηεο ζηξαηεγνχο, αιιά ν Κνπηξφγθα απέξξηπηε
31

 αλφεηα θαη κνηξαία, 

θάζε πεξίπησζε αληαξζίαο. 

 
 

30
Αθξηβή αλάιπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πξνζθέξεη ν G.R. Hooton, Spainin Arms, Philadelphia 

et Oxford2019. 
31

σζηά ην επηζεκαίλεη ν Beevor, φ. π., ζ. 109, ηεθκεξηψλνπκε ηελ άπνςε απηή κε ηελ πιεξνθνξία φηη 

πξηλ απφ ηε δνινθνλία ηνπ Κάιβν νηέιν νη ζπλσκφηεο είραλ ήδε κηζζψζεη ζην Λνλδίλν έλα δηπιαλφ γηα 
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Οη εζληθηζηέο δελ θηλήζεθαλ ιφγσ ηεο δνινθνλίαο ηνπ νηέιν, φπσο θάπνηνη 

έιεγαλ, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ήδε νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαη 

νη ιεπηνκέξεηεο είραλ πξναπνθαζηζζεί. 

Σν πεξίεξγν είλαη φηη, ελψ ν Υίηιεξ είρε ήδε θαηαιάβεη
32

 ηελ 

απνζηξαηηθνπνηεκέλε πεξηνρή ηεο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1936, θαη ν 

Μνπζνιίλη είρε ήδε εηζβάιεη ζηελ Αηζηνπία, δηαλννχκελνη εγέηεο, φπσο ν Αζάληα δελ 

θαηφξζσζαλ λα επεμεξγαζζνχλ θαηάιιεια ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην επεξρφκελν 

πξαμηθφπεκα, ην νπνίν ήηαλ θπζηθφ λα ειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαζηζηηθψλ 

θξαηψλ, φπσο ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία, ε νπνία φπσο απνδεηθλχνπλ ηα έγγξαθα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηνπ Ράηρ
33

 ελεκεξσλφηαλ ηαθηηθά απφ ηνλ πξεζβεπηή ηεο 

ζηελ Ηζπαλία Βέιπεξο (Vӧlpers) γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Ηζπαλία. 

 
 2.2. Οη Δπξσπατθέο δπλάκεηο απέλαληη ζηελ Ηζπαλία 

 

Οη θχξηεο επξσπατθέο δπλάκεηο είραλ ρσξηζζεί ζε δχν ζηξαηφπεδα: Σν 

θαζηζηηθφ κε ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία θαη ην δεκνθξαηηθφ κε ηε Γαιιία θαη ηελ 

Αγγιία. Δλδηάκεζε πεξίπησζε απνηεινχζε ε πνιηηηθή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πνπ 

πξνζπαζνχζε λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηηο δηεζληζηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ αληηζηεθφκελε λφκηκε Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε θαη ηε 

δηζηαθηηθφηεηά ηεο απέλαληη ζηελ Αγγιία θαη Γαιιία πνπ αλεζπρνχζαλ γηα κηα 

πηζαλή δηείζδπζε ησλ κπνιζεβίθσλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε
34

. 

Σν θαζηζηηθφ ζηξαηφπεδν δηαπηζηψλνληαο ζηελ πξάμε ηελ θαηεπλαζηηθή θαη 

ελδνηηθή πνιηηηθή ησλ Αγγινγάιισλ θαη ελζαξξπκέλν απφ ηηο επηηπρίεο ηνπ κε ηελ 

ριηαξή αληίδξαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζηελ εηζβνιή ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ 

Αηζηνπία θαη ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηνλ Υίηιεξ, απνθάζηζε θαη γηα 

ιφγνπο ηδενινγηθνχο θχξνπο θαη γηα γεσπνιηηηθνχο θαη γεσζηξαηεγηθνχο
35

 ιφγνπο λα 

βνεζήζνπλ πιηθά θαη νηθνλνκηθά ηνλ Φξάλθν. 

 

 

 

 

 
 

λα κεηαθέξεη ηνλ Φξάλθν απφ ηε Λαο Πάικαο ησλ Καλαξίσλ ζηελ Καδακπιάλθα θαη ζην Σεηνπάλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο ηξαηηάο ηεο Αθξηθήο. 
32

 Γηα ηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία, ηα δηαδνρηθά ρηηιεξηθά πξαμηθνπήκαηα θαη ηελ αδξάλεηα 

ηεο Γχζεο βι. Οπίλ. Σζψξηζηι, Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο, Δθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα 2010, ζ. 157 θ.ε. 
33

Akten des Auswärtigen Politik (-ADAP), η. V.1, ζ. 288 (Dok. 221) θ. ά 
34

A. Beevor, φ. π.,ζ. 219, θ. ε. , X. Thomas, φ. π.ζ. 339, A. Graham,φ π. ζ.46 θ .ε 
35

Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 14 
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Ζ άπνςε φηη νη δηθηάηνξεο Μνπζνιίλη θαη Υίηιεξ δελ είραλ ηδέα γηα ην 

εθθνιαπηφκελν πξαμηθφπεκα θαίλεηαη λα κελ επζηαζεί, γηαηί νη ρνξεγίεο
36 

ηδίσο ηνπ 

Μνπζνιίλη ζηνλ εγέηε ηεο Ηζπαληθήο Φάιαγγαο Υνζέ Ρηβέξα απφ ηελ άλνημε ηνπ 

1936, ελψ απηφο δηαθήξπζζε φηη ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε αλαηξνπή ηεο Γεκνθξαηηθήο 

Κπβέξλεζεο, απνδεηθλχνπλ φηη είραλ γλψζε ηνπ κειεηνχκελνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

επέλδπαλ ηδενινγηθά θαη γεσζηξαηεγηθά ζε απηφ. Άιισζηε ε επηθξάηεζε ηνπ 

θαζηζηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο ζα ελδπλάκσλε ην θαζηζηηθφ Δπξσπατθφ Μέησπν
37

 

Ηηαιίαο, Γεξκαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Οπγγαξίαο θ.η.ι., θαηαθέξλνληαο ηδενινγηθφ 

πιήγκα θαηά ηεο δεκνθξαηίαο πνπ γη’ απηνχο ηαπηηδφηαλ κε ηνλ θνκκνπληζκφ. Ο 

ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ Μνπζνιίλη θαη γακπξφο ηνπ, γλσζηφο γηα ηνλ ξσκατθφ 

κεγαιντδεαιηζκφ ηνπ Γθαι. Σζηάλν (Gal. Ciano)
38

 ζεκείσλε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ φηη 

ε Ηηαιία πνιέκεζε ζηελ Ηζπαλία ππεξαζπίδνληαο ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε θαζηζηηθή 

Δπαλάζηαζε. Γεσπνιηηηθή επίζεο επηδίσμε ηεο Ηηαιίαο λα θπξηαξρήζεη ζηνλ 

Μεζνγεηαθφ ρψξν θαη λα απνδπλακψζεη ζηελ Δπξψπε ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία. 

Απηφ ψζεζε ηνλ Νηνχηζε ζηελ ελεξγεηηθφηεξε εκπινθή ηνπ ζηνλ ηζπαληθφ Δκθχιην 

κε απνζηνιή 50.000 αλδξψλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ αεξνπνξία, άξκαηα κάρεο θαη 

ππξνβνιηθφ, πηζηεχνληαο φηη ζα θαηαιάβεη ηα ηζπαληθά ιηκάληα γηα λα έρεη σο βάζε 

εθφξκεζεο ηνπ ζηφινπ ηνπ ζηε Μεζφγεην. 

Ηδενινγηθά θαη γεσζηξαηεγηθά ήηαλ θαη ηα θίλεηξα ηνπ Υίηιεξ, ν νπνίνο 

παξακεξίδνληαο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε ηνλ δηζηαθηηθφ θνλ Νφηξαη (von 

Neurath) αλέζεζε ζηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θνλ Καλάξηο (von Kanaris)
39

, ηελ 

εκπινθή ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ Φξάλθν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έζθηγγε, 

γεσπνιηηηθά
40

, ηνλ θινηφ ζηε δεκνθξαηηθή Γαιιία ηνπ Λένλ Μπινπκ θαη ζα 

απνκφλσλε ζην λεζί ηεο ηελ Αγγιία. Δπηπξφζζεηνη νηθνλνκηθνί ιφγνη, φπσο πξψηεο 

χιεο απφ ην πινχζην ηζπαληθφ ππέδαθνο, αιιά θαη ζπλάιιαγκα απφ ηελ πψιεζε 

πνιεκηθνχ πιηθνχ, ελίζρπαλ ην γεξκαληθφ ελδηαθέξνλ. 

 
36

J. Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War, Πξίλζηνλ 1975, φπνπ αλαιχνληαη φιεο νη 

πηπρέο παξέκβαζεο ηνπ Μνπζνιίλη ζηνλ Ηζπαληθφ Δκθχιην. 
37

Γηα ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Δπξψπε ρξήζηκν παξακέλεη ην βηβιίν ηνπ r. H. Kedward, Fascism 

in Western 

Europe 1900-1945, Νέα Τφξθε 1945. 
38

Ciano’s Diary, Βαξθειψλε 2004, ζ. 26 θαη 33 
39

A. Beevor, φ. π., ζ. 226 
40

A. Beevor, φ. π., ζ. 227, Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 14 θαη 39 θ.ε. Γηα ηε γεξκαληθή παξέκβαζε ζηελ 

Ηζπαλία, ηελ έθηαζή ηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θέξδε ηεο βι. R. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi 

Role in the Spanish Civil War 1936-39, Λέμηγθηνλ 1989, &Ζ. Graham, ν. π. ζ. 47, πηζηεχεη φηη, αλ ε 

Αγγιία θαη ε Γαιιία είραλ αληηδξάζεη ζηελ παξέκβαζε ησλ Υίηιεξ θαη Μνπζνιίλη, ζα είραλ 

αλαζρέζεη ηε βνήζεηά ηνπο ζην Φξάλθν 
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Ο Υέξκαλ Γθαίξηλγθ (Göring), σο ππεχζπλνο ησλ εμνπιηζκψλ θαη 

κεγαινκέηνρνο ηεο βηνκεραλίαο φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ Ράηλκεηαι (Rheinmetall), 

εμαζθάιηζε ρξήκαηα θαη πξψηεο χιεο γηα ηελ απνζηνιή πνιεκνθνδίσλ ζηελ Ηζπαλία, 

πξνθαλψο θαη κε πξνζσπηθφ νηθνλνκηθφ ηνπ φθεινο. Ζ εληνιή πξνο ηνλ Γθαίξηλγθ 

γηα ελίζρπζε ηνπ Φξάλθν δφζεθε κεηά απφ ηε ζπλάληεζή ηνπ κε απεζηαικέλνπο ηνπ 

Φξάλθν. ην κεηαμχ απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1936 ν θαζίζηαο ζηξαηεγφο αλρνχξρν 

(Sanjurjo) είρε δεηήζεη ζην Βεξνιίλν ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεξκαλίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηζπαληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Ζ βνήζεηα ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηνπο 

πξαμηθνπεκαηίεο θαηεπζπλφηαλ πξνζσπηθά πξνο ηνλ Φξάλθν, ρξίδνληάο ηνλ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αξρηζηξάηεγν ηεο φιεο επηρείξεζεο θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Ζ Νηνιφξεο Ηκπαξνχξη, ε ζξπιηθή Παζηνλάξηα (1893-1989) ζηα 

απνκλεκνλεχκαηά ηεο ππνζηεξίδεη ζσζηά φηη ε αληίδξαζε θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο 

είρε παξαθηλεζεί απφ ελζαξξπληέο απφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία απφ φπνπ νη 

ζηαζηαζηέο είραλ ιάβεη κεγάιε πιηθή ππνζηήξημε κε θαζαξά γεσπνιηηηθφ θίλεηξν. Ζ 

ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Ηζπαλίαο γηα ηελ Παζηνλάξηα, πνπ απνηειεί γέθπξα αλάκεζα 

ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αθξηθή, ν νξπθηφο ηεο πινχηνο, νη επηξξνέο ηεο ζηηο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ε γεηηλίαζή ηεο κε ηελ Ακεξηθή απνηέιεζαλ ζνβαξφ ιφγν 

γηα ηελ απνζηνιή κεξηθψλ εθαηνληάδσλ αεξνπιάλσλ, αξκάησλ κάρεο θαη ρηιηάδσλ 

θαλνληψλ θαη πνιπβφισλ ππφ κνξθή δαλεηζκνχ κε αληάιιαγκα απηά ηα 

γεσζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά θέξδε. 

Σν γεξκαληθφ επηηειείν είρε θαη έλα άιιν θέξδνο απφ ηελ φιε επηρείξεζε 

βνήζεηαο. Γνθίκαζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηζπαλία ηαθηηθέο πνιεκηθέο, φπσο ε 

αεξνκεηαθνξά ζηξαηεπκάησλ θαη ην ρεηξφηεξν, νη νκαδηθνί ζαξσηηθνί βνκβαξδηζκνί 

θαηά ησλ ακάρσλ σο λέν επηζεηηθφ δφγκα ηεο Luftwaffe, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

βαζθηθήο πφιεο Γθεξλίθα (26Απξηιίνπ 1937), ε νπνία πξψηε ππέζηε κε εθαηφκβεο 

ζπκάησλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λένπ απηνχ δφγκαηνο. Απφ ηνλ βνκβαξδηζκφ απηφ 

αθνξκήζεθε ν Πάκπιν Πηθάζν θαη εκθάληζε ζηε Γηεζλή Έθζεζε ησλ Παξηζίσλ ην 

1937 ηνλ πεξίθεκν νκψλπκν πίλαθά ηνπ, πνπ απνηειεί παγθφζκην ζχκβνιν 

δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ πνιέκνπ θαη θαηά ηνπ θαζηζκνχ. Δίλαη θαλεξφ φηη ην 

ηζπαληθφ ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Ναδί σο κηα πξφβα 

ηδελεξάιε ηνπ επεξρφκελνπ Β΄ ΠΠ. 

Αληίζεηα κε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ, νη κεγάιεο 

δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, Αγγιία θαη Γαιιία, αλ θαη δηαθνξεηηθήο 

πνιηηηθήο ρξνηάο, εγθαηέιεηςαλ ηελ Ηζπαλία ζηελ ηχρε ηεο, φπσο εγθαηέιεηςαλ θαη 
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αξγφηεξα ηελ Σζερνζινβαθία ζην Μφλαρν
41

 ην 1938. Ζ Αγγιία ππφ ηελ 

πξσζππνπξγία ηνπ Μπάιληνπηλ (Baldwin) είρε ηελ αθέιεηα λα πηζηεχεη φηη ληθάο ην 

θαθφ μνξθίδνληάο ην θαη έηζη πηνζέηεζε ηελ θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή σο αληίδνην ζηε 

δπλακηθή πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ. Ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε ηνπ θαζηζηηθνχ 

πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Φξάλθν ζηηο 17-18 Ηνπιίνπ 1936, ε Αγγιία πίεζε ηε Γαιιία λα 

θαιέζνπλ θαη άιιεο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη θπξίσο ηε νβηεηηθή Έλσζε λα 

εληαρζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Με Δπέκβαζεο (9 επηεκβξίνπ 1936), γηα λα απνθεπρζεί 

δήζελ ε κεηαηξνπή ηνπ ηζπαληθνχ ζε επξσπατθφ πφιεκν. 

Ζ Αγγιία φκσο επέηξεπε ζηνπο Μνπζνιίλη θαη Υίηιεξ λα εθνδηάδνπλ ηνπο 

πξαμηθνπεκαηίεο απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ, θαηαδηθάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

λφκηκε δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε. Δθηφο βέβαηα απφ ηε θνβηθή θαηεπλαζηηθή ηεο 

πνιηηηθή ε Αγγιία έδεηρλε ηελ απέρζεηά ηεο ζηε δεκνθξαηηθή Ηζπαλία θαη ζην 

ελδερφκελν κπνιζεβηθνπνίεζήο ηεο. εκαίλνληεο πνιηηηθνί φπσο ν Σζψξηζηι 

(Chaurchill) πίζηεπαλ, φπσο ζεκεηψλεη ν ζνβηεηηθφο πξεζβεπηήο Ηβάλ Μάηζθη (Ivan 

Maisky) ζηα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ
42

, φηη κέζα ζηνλ Ννέκβξην ν Φξάλθν ζα είρε 

θαηαιάβεη ηε Μαδξίηε θαη επνκέλσο ε ηζπαληθή ππφζεζε ζα θχγεη απφ ην πξνζθήλην 

ηεο επηθαηξφηεηαο. 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, φπνπ ην πξψην Λατθφ Μέησπν 

ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ ππφ ηνλ ζνζηαιηζηή Λένλ Βινπκ (L. Blum) αηζζαλφηαλ 

εζηθά δεζκεπκέλνο λα ππνζηεξίδεη ηνπο νκντδεάηεο ηνπ ζηελ Ηζπαλία. Δίρε κάιηζηα 

εηνηκάζεη θνξηία νπιηζκνχ κε φ,ηη παιαηφ θαη άρξεζην ππήξραλ ζηηο απνζήθεο, αιιά 

ε αληίδξαζε ηεο γαιιηθήο δεμηάο αληηπνιίηεπζεο θαη θπξίσο ησλ Άγγισλ αλαραίηηζε 

ηελ πξνζπάζεηα απηή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε ζηάζε ησλ δεκνθξαηηθψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ απέλαληη ζηελ ρεηκαδφκελε απφ ηνπο ζηαζηαζηέο θαη ηνπο 

θαζίζηεο πάηξσλέο ηνπο Κπβέξλεζε, δελ κπνξνχζε κε θαλέλαλ ηξφπν λα 

δηθαηνινγεζεί
43

. 

 

 

 

41
Ο Οπίλζηνλ Σζψξηζηι ζηα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ κε ηίηιν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, εθδφζεηο 

Γθνβφζηε 

Αζήλα 2010, αθηεξψλεη έλα θεθάιαην ζηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ κε ηίηιν ε ηξαγσδία ηνπ Μνλάρνπ, 

ζην νπνίν 

επηξξίπηεη επζχλεο ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

νπδεηψλ ηεο Σζερνζινβαθίαο. 
42

Ηβάλ Μάηζθπ, Spanish Notebooks, Λνλδίλν 1966. Γηα ηελ αγγιηθή πνιηηηθή έλαληη ηεο Γεκνθξαηηθήο 

Ηζπαλίαο βι. A. Beevor, φ. π., ζ. 223 θ. ε 
43

Βι. A. Beevor, φ. π., ζ. 221 θ.ε. & Ν. Ηκπαξνχξη, φ. π., ζ. 65 θ.ε. Δηδηθφηεξα βι. M. D. Gallagher, 

«Leon Blum and the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History 6 (3), ζ. 50-64 
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Σν αίζρνο γηα ηε δεκνθξαηηθή Γχζε εθπξνζσπεί ε πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ πνπ 

έζηεηιε ζηνλ Φξάλθν, κε πίζησζε 3,5 εθαη. ηφλνπο πεηξειαίνπ κέζσ ηεο Texas Oil. 

Ζ Standard Oil ηνπ Νηνπ Σδέξζευ επίζεο απέζηεηιε θαη απηή εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

ηφλνπο ζηε θαζηζηηθή Ηζπαλία. Ζ Ford θαη General Motors εθνδίαζαλ κε 12.000 

θνξηεγά ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο, ελψ 40.000 βφκβεο έζηεηιε κέζσ ηεο Γεξκαλίαο γηα 

λα παξαθάκςεη ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ λφκνπ «πεξί νπδεηεξφηεηαο» ηνπ 

1935. Ζ θαζηζηηθή Ηζπαλία αλαγλψξηζε ην1945 ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα ρσξίο ηελ 

νπνία δελ ζα είρε θεξδίζεη ηνλ πφιεκν
44

. 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ βνήζεζαλ ηε λφκηκε δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε ηεο 

Ηζπαλίαο αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε Διιάδα
45

, αθνχ ν Μεηαμάο γηα νηθνλνκηθνχο 

ζπλαιιαγκαηηθνχο ιφγνπο επέηξεςε ζηνλ δαηκφλην επηρεηξεκαηία Πξφεδξν 

Μπνδνζάθε, ηδηνθηήηε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ππξηηηδνπνηείνπ-Καιπθνπνηείνπ, λα 

απνζηείιεη ππξνκαρηθά ζηνπο Γεκνθξαηηθνχο κέζσ ηνπ Μεμηθνχ, ην νπνίν 

ζπκπαξαζηάζεθε ζηνλ δίθαην αγψλα ηεο δεκνθξαηηθήο Ηζπαλίαο, πξνθαλψο ιφγσ 

πηέζεσλ ηνπ εμφξηζηνπ εθεί Σξφηζθη. Σα πινία δειαδή θνξησκέλα κε πνιεκνθφδηα 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ην Μεμηθφ θαη ζηελ πνξεία άιιαδαλ φλνκα θαη πήγαηλαλ ζηελ 

Ηζπαλία. 

ηα δηαβήκαηα ησλ Ηηαιψλ θαη ησλ Γεξκαλψλ ν Μεηαμάο ηζρπξηδφηαλ φηη ηα 

πνιεκνθφδηα είραλ πξννξηζκφ ην Μεμηθφ. 

Ζ κφλε νπζηαζηηθά ρψξα πνπ ππνζηήξημε ζηελ αξρή δηζηαθηηθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζαξξαιέα ηελ δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε ήηαλ ε νβηεηηθή Έλσζε
46

. ηηο 25 

Ηνπιίνπ, κηα εβδνκάδα κεηά ηελ έθξεμε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ν πξσζππνπξγφο Υηξάι 

(Giral) κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε φπια απφ ηνλ ηάιηλ, αιιά απηφο δελ απάληεζε. Ζ 

θαηαγγειία ηνπ Σξφηζθπ γηα πξνδνζία ηεο δεκνθξαηηθήο Ηζπαλίαο θαη πεξηζζφηεξν ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ρξένπο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απέλαληη ζηνπο επξσπαίνπο 

θνκκνπληζηέο νδήγεζε ηνλ ηάιηλ λα νξγαλψζεη ηελ απνζηνιή βνήζεηαο ζηελ 

Ηζπαλία, κε ηε ζθέςε φηη ε ππφζεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Ηζπαλία είλαη ππφζεζε 

νιφθιεξεο ηεο δεκνθξαηηθήο αλζξσπφηεηαο. Ζ Κνκηληέξλ κε γεληθφ γξακκαηέα ηνλ 

Γεκεηξψθ βνήζεζε απνθαζηζηηθά ζηελ απνζηνιή πνιεκηθνχ πιηθνχ. Σν πξψην 

πινίν ην «Κνκζνκφι» απέπιεπζε απφ ηελ Κξηκαία ζηηο 26 επηεκβξίνπ, γηα λα 

 

44
 A. Beevor, φ. π., ζ. 228 θ. ε. 

45
Βι. ηελ εμαληιεηηθή αλάιπζε ηνπ Θ. θήθα, Ζ Διιάδα θαη ν Ηζπαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο, Αζήλα 

2000. Γηα ηελ εκπινθή ηνπ Μπνδνζάθε θαη ηελ απνζηνιή πνιεκηθνχ πιηθνχ ζηε Γεκνθξαηηθή 

Ηζπαλία βι. επίζεο A. Beevor, φ. π., 490 θ.ε. 
46

Α. Βeevor, φ. π. ζ. 230, & Ν. Ηκπαξνχξη , φ. π., ζ. 115 θ.ε. 
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θζάζεη ζην ιηκάλη ηεο Καξζαγέλεο ζηηο 4 Οθησβξίνπ. Σν πξψην απηφ ζρέδην 

βνήζεηαο είρε ηελ νλνκαζία «επηρείξεζε Υ»
47

. Ζ πξψηε απνζηνιή πεξηειάκβαλε 

80άξκαηα κάρεο Σ-26 βαζηζκέλα ζε κνληέιν ηεο Vickers θαη 60 πεξίπνπ 

θαηαδησθηηθά. Σα ππφινηπα φκσο φπια ήηαλ ελ κέξεη απαξραησκέλα θαη ιάθπξα ηνπ 

Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αιιά θπξίσο ηα αεξνπιάλα θαη ηδίσο ηα άξκαηα κάρεο 

ήηαλ θαηάιιεια γηα ην πεδίν ηεο κάρεο. Ζ έιιεηςε φκσο ζρεηηθήο πνιεκηθήο 

εκπεηξίαο ππνρξέσζε ηνπο ζνβηεηηθνχο λα ζηείινπλ ηερληθνχο ζπκβνχινπο. Ζ 

δεκνθξαηηθή Ηζπαλία πιήξσζε βέβαηα ην πιηθφ απηφ θαη κεηέθεξε γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο 510 ηφλνπο ρξπζνχ ζηε Μφζρα γηα θχιαμε. Ζ ζπλνιηθή βνήζεηα απφ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε αλήιζε πεξίπνπ ζε 6.450 αεξνζθάθε, 340 άξκαηα κάρεο, 1.200 

πεδηλά ππξνβφια θαη 490.000 ηνπθέθηα. Σα ζνβηεηηθά αεξνζθάθε δελ κπνξνχζαλ 

βέβαηα λα αληαγσληζζνχλ ηα ηηαιηθά Fiat θαη ηα γεξκαληθά Henkel θαη 

Messerschmidt, αιιά ηα άξκαηα ήηαλ θαιχηεξα εμνπιηζκέλα θαη ππεξηεξνχζαλ ζηελ 

αξρή
48

. 

 
 2.3. Ο Δκθύιηνο Πόιεκνο (17 Ηνπιίνπ 1936-1 Απξηιίνπ 1939) 

 

χκθσλα κε ην ζρέδην πνπ είρε εθπνλήζεη ν ζηξαηεγφο Mola πξψηε ζα 

ζηαζίαδε ζηηο 5π.κ. ηεο 18
εο

 Ηνπιίνπ ζηξαηηά ηεο Αθξηθήο, ελψ νη θξνπξέο ηεο 

επεηξσηηθήο Ηζπαλίαο ζα αθνινπζνχζαλ 24 ψξεο αξγφηεξα. Ο ιφγνο απηήο ηεο 

πξνηίκεζεο ήηαλ φηη ε ζηξαηηά ηεο Αθξηθήο απνηειείην απφ επαγγεικαηίεο 

ζηξαηηψηεο νη νπνίνη έλνησζαλ απέρζεηα γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη θπξίσο γηα ηνπο 

αξηζηεξνχο. Δπίιεθηε δχλακε
49

 ηεο αθξηθαληθήο ζηξαηηάο ήηαλ ε «Λεγεψλα ησλ 

Ξέλσλ», κηα δχλακε απαξηηδφκελε απφ ηπρνδησθηηθά θαη εγθιεκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

δελ νξξσδνχζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο. Παξάιιεια νη κνλάδεο ησλ καξνθηλψλ 

ραξαθηεξίδνληαλ γηα ηε ζθιεξφηεηά ηνπο ηελ νπνία απνδείθλπαλ ζε θάζε πεξίπησζε 

θαη ηψξα ζηελ εμέγεξζε. 

Παξ’ φιν ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Mola, επεηδή ην ζρέδην ηνπ πξαμηθνπήκαηνο 

απνθαιχθζεθε απφ ην κεζεκέξη ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ, ε «Λεγεψλα ησλ Ξέλσλ» θαη 

ζηαζηαζηέο αμησκαηηθνί θηλήζεθαλ θαη εμνπδεηέξσζαλ ηηο θξνπξέο ζηελ πφιε 

Μειίγηα θαη ζην Σεηνπάλ εθθαζαξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εζηίεο αληίζηαζεο ησλ 
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εξγαηψλ. Ο ζηξαηεγφο Φξάλθν βξηζθφηαλ ζηα Καλάξηα λεζηά, φηαλ πιεξνθνξήζεθε 

ηελ επίζπεπζε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαηέζηεηιε ζηηο 6π.κ. ηεο 18
εο

 Ηνπιίνπ 

ζξηακβεπηηθφ ηειεγξάθεκα ζηνπο ζηαζηαζηέο θαη ζε φιεο ηηο κεξαξρίεο ηεο ρψξαο 

θαιψληαο ηαπηφρξνλα ηα ζηξαηεχκαηα λα πνιηνξθήζνπλ ηα θπβεξλεηηθά θηήξηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θαιαγγίηεο, ελψ αλαρψξεζε γηα ηελ Καδακπιάλθα αεξνπνξηθψο, 

γηα λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο αθξηθαληθήο ζηξαηηάο, φπνπ πξνζγεηψζεθε ην 

απφγεπκα ηεο 18
εο

 Ηνπιίνπ κε πηήζε πνπ είρε νξγαλσζεί ζην Λνλδίλν απφ 

ζπλσκφηεο. Σν επφκελν πξσί, 19 Ηνπιίνπ, κεηέβε ζηελ Σεηνπάλ δίλνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαηαγέο γηα ηνλ εγθιεηζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζε ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο, φπνπ θάζε πξσί νη θαιαγγίηεο ηνπο εθηεινχζαλ. 

Ο ζπληαγκαηάξρεο Μπετγθκπεληέξ (Beigbeder) ήιζε ζε επαθή κε ηνλ 

Υαιίθε Υαζάλ (Hassan) γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

πιεζπζκνχ. Ο ίδηνο πάιη δήηεζε απφ ην γεξκαληθφ επηηειείν ηελ επείγνπζα απνζηνιή 

δέθα ζηξαηησηηθψλ κεηαγσγηθψλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ αεξνκεηαθνξά ησλ 

αθξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην επεηξσηηθφ έδαθνο. Απηή ζα ήηαλ θαη ε πξψηε 

παξφκνηα αεξνπνξηθή επηρείξεζε ζε φινλ ηνλ θφζκν. Δίλαη θαλεξφ φηη ην Γεξκαληθφ 

Δπηηειείν εθάξκνδε δνθηκαζηηθά λέα ζηξαηησηηθά δφγκαηα ζηελ Ηζπαλία θαη γη’ απηφ 

ε ρηηιεξηθή Γεξκαλία αληαπνθξίζεθε άκεζα ζηέιλνληαο Junkers 52
50

. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Καζάξεο Κνπηξφγθα, αλ θαη ελεκεξψζεθε απζεκεξφλ γηα 

ηελ έθξεμε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, έδεημε κηα αθειή δηζηαθηηθφηεηα θαη αληί λα 

θηλεηνπνηήζεη ηνπο λνκηκφθξνλεο αμησκαηηθνχο θαη θπξίσο λα κνηξάζεη φπια ζηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο απηέο απαηηνχζαλ γηα λα ζπληξηβεί κέζα ζην 

πξψην 24σξν ή έζησ 48σξν ε εμέγεξζε, βαζθαιηδφηαλ αλαθνηλψλνληαο φηη ε 

εμέγεξζε ήηαλ ηππηθνχ ραξαθηήξα ζην Μαξφθν θαη φηη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα θαλείο 

δελ είρε πξνζρσξήζεη ζην παξάινγν απηφ εγρείξεκα. 

Οη εξγαηηθέο ελψζεηο θήξπμαλ γεληθή απεξγία
51

 θαη μέζαβαλ φπια θξπκκέλα 

απφ ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1934. Οη ζηαζηαζηέο είραλ πξψην ζηφρν ηε 

εβίιιε, πφιε ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία πξνο ηε Μαδξίηε θαη ηελ θαηάιεςή ηεο, θαη 

ν ζηξαηεγφο Κέηπν (Queipo) αλέιαβε ηελ θαηάιεςή ηεο. 

Οη θαηαιήςεηο ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ, ησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ, πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε παξφκνηεο 
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επηρεηξήζεηο, βνήζεζαλ ζεκαληηθά ηελ επηθξάηεζή ηεο ζε πφιεηο. Ζ Guardia Civil 

ηάρζεθε κε ην κέξνο ησλ πξαμηθνπεκαηηψλ. Μπξνζηά ζηε ραψδε απηή θαηάζηαζε ν 

πξσζππνπξγφο Καζάξεο Κνπηξφγθα, γηα ηνλ νπνίν ε Παζηνλάξηα γξάθεη φηη ε 

άξλεζή ηνπ λα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα απνδεηθλχεη ηελ αλεπζπλφηεηά ηνπ, 

παξαηηήζεθε ζηηο 4π. κ. ηεο 19
εο

  Ηνπιίνπ. Ο Αζάληα δηφξηζε λέν πξσζππνπξγφ ηνλ 

πξφεδξν ησλ Κνξηέο Νηιέγθν Μπάξην (Barrio), ν νπνίνο ζθνπεχνληαο λα 

ζπκβηβαζζεί κε ηε δεμηά δελ ζπκπεξηέιαβε αξηζηεξνχο ζηελ θπβέξλεζε. ηελ είδεζε 

απηή ν ιαφο ηεο Μαδξίηεο μέζπαζε ζε δηαδειψζεηο
52

 θαη ζπλζήκαηα φπσο «νη 

θπβεξλήηεο είλαη δεηινί, εθηειέζηε ηνπο» αθνχγνληαλ ζπρλά. Απηφ ην δεκνθξαηηθφ 

ζπιιαιεηήξην νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηελ θπβέξλεζε Μπάξην θαη ν πξφεδξνο 

Αζάληα δηφξηζε πξσζππνπξγφ ηνλ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Υνζέ Υηξαι (Ciral) ν 

νπνίνο αληηιακβαλφκελνο ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο εμέδσζε δηάηαγκα 

δηάιπζεο ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη παξάδνζεο νπιηζκνχ ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα. Σν 

ίδην βξάδπ ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ ε Παζηνλάξηα κίιεζε ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ 

απεπζπλφκελε εθ κέξνπο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηνλ ηζπαληθφ ιαφ θαη ηνπ 

εκθχζεζε δχλακε γηα αληίζηαζε ζηνλ θαζηζκφ κε ην πεξίθεκν ζχλζεκά ηεο «NO 

PASARAN»
53

 (Γελ ζα πεξάζνπλ). Έθηνηε νη ζπλνηθίεο θαη νη δξφκνη ηεο Μαδξίηεο 

κεηαηξάπεθαλ ζε ζηξαηησηηθνχο θαηαπιηζκνχο θαη ε ζπκκεηνρή ελφπισλ γπλαηθψλ 

ήηαλ κηα απηή απφδεημε ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ηνπ ιανχ λα αληηζηαζεί. Ο ιαφο ηεο 

Μαδξίηεο θαηέιαβε ηα γεηηνληθά ζηξαηφπεδα φπνπ έδξεπαλ νη πξαμηθνπεκαηίεο θαη 

κε ηα φπια ηνπο εμφπιηδαλ λένπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Ζ Μαδξίηε ήηαλ ε θαξδηά ηεο 

δεκνθξαηηθήο αληίζηαζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη κάρεο καίλνληαλ ζηε Βαξθειψλε, ζην 

αλ εκπαζηηάλ, ην Υηρφλ, ζηε Μάιαγα θαη ηελ Κφξληνκπα
54

. 

Σν ηζπαληθφ Ναπηηθφ, ηνπ νπνίνπ νη αμησκαηηθνί σο αξηζηνθξαηηθήο 

θαηαγσγήο αλήθαλ ζηε δεμηά, είρε ζπκθσλήζεη κε ηνλ Φξάλθν ηε κεηαθνξά ηεο 

αθξηθαληθήο ζηξαηηάο ζηελ Ηζπαλία, αιιά ε δπλακηθή αληίζηαζε ησλ θαησηέξσλ 

πιεξσκάησλ θαη ε ζχιιεςε ησλ αμησκαηηθψλ απέηξεςε απηή ηε δπλαηφηεηα. 

Ωζηφζν ε βνήζεηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο κε ηελ απνζηνιή Junkers 52 θαη 

Savoia, αληίζηνηρα κε ηε κεγάιε ρσξεηηθφηεηά ηνπο θαηφξζσζαλ λα θέξνπλ ζε πέξαο 

ηελ απνζηνιή αεξνκεηαθνξάο ησλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην Μαξφθν ζηελ Ηζπαλία. 
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Οη δπλάκεηο
55

 ησλ ζηαζηαζηψλ ππνινγίδνληαλ ζε 130.000 αμησκαηηθνχο θαη 

άλδξεο απνηεινχκελν απφ 50.000 ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

Guardia Civil θαη ηνπο κηζνχο πεξίπνπ ησλ assaltos, θαζψο θαη ηνπο 40.000 ηεο 

αθξηθαληθήο ζηξαηηάο. ’ απηέο πξέπεη λα ππνινγίζνπκε εθαηνληάδεο αεξνπιάλα θαη 

άξκαηα κάρεο, ρηιηάδεο πνιπβφια θαη ππξνβφια πνπ έδηλαλ ππεξνπιία ζηνπο 

πξαμηθνπεκαηίεο. Αληίζεηα πεξί ηνπο 90.000 άλδξεο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ππεξνπιία 

θαη ηε ζπκκαρηθή δηπισκαηηθή ππνζηήξημε αγσλίδνληαλ ζην δεκνθξαηηθφ 

ζηξαηφπεδν. 

Οη δψλεο θαηνρήο ζηελ Ηζπαλία θαζνξίζζεθαλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηιήςεηο ησλ αληηκαρνκέλσλ ζηξαηεγψλ. Απέλαληη ζηνλ Φξάλθν, πνπ 

θαζηεξψζεθε σο αξρεγφο ηεο θαζηζηηθήο εμέγεξζεο, αλαδείρζεθε ν ζπληαγκαηάξρεο 

Βηζέληε Ρφρν (V. Rojo) αξρεγφο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Λατθνχ ηξαηνχ, κνινλφηη είρε 

κφιηο απνθνηηήζεη απφ ηελ Ηζπαληθή ρνιή Δπειπίδσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο 

ηνπ ζηξαηνχ απφ ηνλ Υηξάι θαη ηεο αλππαξμίαο επνκέλσο ζρεηηθήο επεηεξίδαο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Φξάλθν βαζηδφηαλ ζηε «ζηξαηεγηθή ηεο έκκεζεο 

πξνζέγγηζεο», φπσο ηελ έρεη ζεσξεηηθά αλαπηχμεη ν Liddell Hart
56

, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε θαηάιεςε ηεο Ηζπαλίαο έβαηλε πξννδεπηηθά κε ηελ θαηάιεςε επηκέξνπο 

ζηφρσλ. Αληίζεηα ν Ρφρν, ζηαζψηεο ηνπ δφγκαηνο ηνπ γάιινπ ζηξαηεγνχ 

Φεξδηλάλδνπ Φνο (Ferdinand Foch) πνπ ζπλνςίζζεθε ζηε θξάζε «j’attaque» 

(επηηίζεκαη) εθάξκνζε ηε «ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο» δειαδή ηεο 

απεπζείαο επίηεπμεο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

χκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ηνπ δφγκα ν Φξάλθν θαηέιαβε πξψηα ηηο βφξεηεο 

θαη λφηηεο επαξρίεο πεξηθπθιψλνληαο ηε Μαδξίηε, ελψ ν Ρφρν έζπεπδε λα απαληήζεη 

ακπλφκελνο ρσξίο λα αλαιάβεη ζεκαληηθή επηζεηηθή πξσηνβνπιία γηα λα πεξηνξίζεη 

θαη απνθαιχςεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ζηαζηαζηψλ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

θάζαξζε ηεο Ηζπαλίαο απφ θνκκνπληζηέο, αλαξρηθνχο, ζπλδηθαιηζηέο, 

ειεπζεξνηέθηνλεο θ.ά., ζχκθσλα κε εκεξήζηα δηαηαγή ηνπ Mola ηεο 30
εο

  Ηνπλίνπ. Ζ 

ηξνκνθξαηία
57

 πνπ αθνινχζεζε κε θχξηνπο βξαρίνλεο ηελ Guardia Civil θαη ηνπο 

θαιαγγίηεο απνηειεί ηηο κειαλφηεξεο ζειίδεο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο κεηά ηελ 

«ηξνκνθξαηία» ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Απηήο  ηεο  θαζηζηηθήο ηξνκνθξαηίαο 
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ζχκα έπεζε θαη ν δηάζεκνο πνηεηήο Φεληεξίθν Γθαξζία Λφξθα
58

 ζηε Γξαλάδα, φπνπ 

δνινθνλήζεθαλ πέληε θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ. πσο ππνζηήξηδαλ νη ζηαζηαζηέο ν 

Λφξθα έθαλε κεγαιχηεξε δεκηά κε ηελ πέλλα ηνπ παξά κε ηα φπια ηνπο. Με ηελ ίδηα 

λννηξνπία αληηκεηψπηδαλ φινπο ηνπο πξννδεπηηθνχο δηαλννχκελνπο. ηηο 16 

Απγνχζηνπ 1936, έλα κήλα κεηά δνινθφλεζαλ ηνλ Λφξθα. ηε δηακαξηπξία ηεο 

Παγθφζκηαο Έλσζεο πγγξαθέσλ νη ζηαζηαζηέο δήισλαλ άγλνηα γηα ηνλ Λφξθα. Ζ 

ηξνκνθξαηία ησλ  θαζηζηηθψλ θχθισλ πξνζπαζνχζε  λα βξεη άιινζη ζηελ 

απνθαζηζηηθή αληίζηαζε ηνπ ιανχ θαη θάπνησλ βηαηνηήησλ κε ηηο νπνίεο απηή 

ζπλνδεχζεθε. ε θάζε πεξίπησζε νη εθηειέζεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ απφ ηηο 

ζηξαηησηηθέο παξαθξαηηθέο ζπκκνξίεο ηεο Δζληθηζηηθήο Γεμηάο ήζαλ ηξηπιάζηεο, 

ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία. Μπξνζηά ζηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ν πξσζππνπξγφο 

Υηξάι παξαηηήζεθε ζηηο 4 επηεκβξίνπ θαη ν πξφεδξνο Αζάληα θάιεζε ηνλ Λάξγθν 

Κακπαγηέξν, ηνλ επηιεγφκελν «Λέληλ ηεο Ηζπαλίαο» λα αλαιάβεη ηελ πξσζππνπξγία. 

Απηφο ζέινληαο λα ζρεκαηίζεη αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε  φισλ  ησλ 

δεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ, απαίηεζε ηε ζπκκεηνρή ζηελ θπβέξλεζε θαη ησλ 

θνκκνπληζηψλ, έηζη ψζηε ε θπβέξλεζή ηνπ απνηέιεζε ζχκβνιν ελφηεηαο ηνπ 

ηζπαληθνχ δεκνθξαηηθνχ ιανχ θαηά ηνπ θαζηζκνχ
59

. 

ηηο 8 επηεκβξίνπ άξρηζαλ νη εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο
60

 Με Δπέκβαζεο 

πξνεμαξρνχζεο ηεο Αγγιίαο, ε νπνία είρε θαιέζεη φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο πιελ 

ηεο Διβεηίαο. Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία αξλήζεθαλ λα ζπκθσλήζνπλ. Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο ήηαλ ν ιφξδνο Πιχκνπζ (Plymouth) θαη ηελ επηηξνπή απνηεινχζαλ νη 

πξέζβεηο ησλ Δζλψλ. Ο ίδηνο ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο ν Ήληελ
61

 

(Eden) παξαδέρζεθε φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ αηειεχηεησλ ζπδεηήζεσλ απέβαηλαλ 

άθαξπα, ελψ ν Ακεξηθαλφο πξεζβεπηήο ζηελ Ηζπαλία, Κισλη Μπάνπεξο (Claude 

Bowers) παξαδέρζεθε ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ ην 1954, φηη ε Δπηηξνπή Με 

Δπέκβαζεο ήηαλ ζηε ρεηξφηεξή ηεο κνξθή ε πην θπληθή θαη ε πην αλέληηκε νκάδα ζε 

νιφθιεξε ηελ ηζηνξία
62

. Δμαθνινπζνχζε κηα δπζκελή γηα ηνλ ηζπαληθφ ιαφ 

νπδεηεξφηεηα, ελψ γλψξηδε ηε βνήζεηα ησλ θαζηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ηηαιίαο θαη 
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ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηνλ Φξάλθν, θαη παξφιν πνπ ν ηειεπηαίνο είρε αλαθεξπρζεί ζην 

Μπνχξγθνο ηελ 1
ε
  Οθησβξίνπ 1936 «Αξρεγφο ηνπ Ηζπαληθνχ Κξάηνπο». 

Απέλαληη ζηελ εγθιεκαηηθή απηή αδηαθνξία ησλ Δπξσπατθψλ Κπβεξλήζεσλ, 

ε απάληεζε πνπ έδσζε απζφξκεηα θαη δπλακηθά ε παγθφζκηα δεκνθξαηηθή 

ζπλείδεζε θαη νη δηαλννχκελνη απνηέιεζε έλα ζπγθηλεηηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο 

αληίζηνηρν mutatis mutandis κε ην θηιειιεληθφ θίλεκα πνπ εθδειψζεθε κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο πεξηζζφηεξν απφ 100 ρξφληα πξηλ. 
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Γ΄ Κεθάιαην 
 

 Ζ άκπλα ηεο Μαδξίηεο θαη ε δεκηνπξγία ησλ Γηεζλώλ Σαμηαξρηώλ 

 
 3.1. Ζ άκπλα ηεο Μαδξίηεο 

 

Ζ επίζεζε ησλ ζηαζηαζηψλ
63

 θαηά ηεο Μαδξίηεο είρε νξγαλσζεί απφ ηνλ 

Φξάλθν κε ζπγθιίλνπζεο θάιαγγεο απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα κε ζθνπφ ηελ 

άκεζε θαηάιεςε ηεο πφιεο, κεηά ηε ξαγδαία πξνέιαζε ησλ καξνθηλψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηηο πεξηνρέο δπηηθά ηεο Μαδξίηεο. ηελ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε ηαθηηθή ηνπ αεξνπνξηθνχ βνκβαξδηζκνχ, ηνπ επίγεηνπ βνκβαξδηζκνχ θαη φιε 

ζπλέρεηα ε επίζεζε κε άξκαηα ή ηππηθφ ηεο ζηξαηηάο ηεο Αθξηθήο. Ζ φιε επηρείξεζε 

θαηά ηεο Μαδξίηεο είρε αλαηεζεί ζην ζηξαηεγφ Mola, ν νπνίνο επηρεηξνχζε κε 

ηέζζεξηο θάιαγγεο θαηά ηεο πφιεο. Οη πνιηηνθχιαθεο πνπ δελ ήηαλ νχηε επαξθψο 

εμνπιηζκέλνη, νχηε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη πξνέβαιαλ αληίζηαζε ζζελαξή, ε 

νπνία, σζηφζν, δελ αλέθνπηε ηελ νξκή ησλ ζηαζηαζηψλ. 

ηηο αξρέο Οθηψβξε
64

 κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σνιέδν, πεξηέζθηγγαλ ηνλ θινηφ 

γχξσ απφ ηελ Μαδξίηε θαη ήδε είραλ θαηαιεθζεί κεξηθέο ζπλνηθίεο φπσο ε 

παλεπηζηεκηνχπνιε, φπνπ δηεμάγνληαλ κάρεο, θαη ην λνζνθνκείν πνπ ην κηζφ είρε 

ήδε θαηαιεθζεί απφ ηνπο ζηαζηαζηέο. Ζ κάρε ηεο Μαδξίηεο ήηαλ θεθαιαηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ χπαξμε ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ θαζνδήγεζε ηνπ θνκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο ελεξγνπνίεζε ην ιαφ ηεο Μαδξίηεο, ν νπνίνο έζθαβε ραξαθψκαηα γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα νρπξσκαηηθή δψλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Τπνδεηγκαηηθή 

ππήξμε ε ίδξπζε ηνπ 5
νπ

 ζπληάγκαηνο νξγαλσκέλνπ ζηα ζνβηεηηθά πξφηππα θαη 

απνηεινχκελν απφ απνθαζηζκέλα θνκκαηηθά κέιε ηα νπνία είραλ αλαιάβεη ηελ 

ελεξγφ άκπλα ηεο πφιεο, ηηο 9 Οθησβξίνπ ν δηνηθεηήο ηνπ 5
νπ

 ζπληάγκαηνο 

απεχζπλε κήλπκα, πνπ κεηαδφζεθε απφ ηα κεγάθσλα ηνπ κεηψπνπ, ζηνπο θαηνίθνπο 

γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηε Μαδξίηε. Σνπο θάιεζε λα νξγαλψζνπλ ηελ άκπλα κε 

ζηδεξέληα πεηζαξρία φρη κφλν γηα λα γίλεη ν ηάθνο ηνπ θαζηζκνχ, αιιά θαη ε 

αθεηεξία γηα κηα γεληθή επίζεζε θαηά ησλ θηλεκαηηψλ. Σν ζχλζεκα «NO 

PASARAN» ( δελ ζα πεξάζεη) δνλνχζε ηνλ αέξα ηεο πνιηνξθεκέλεο πφιεο. 

Απφ ηηο 18 Οθηψβξε ν πξσζππνπξγφο Λάξγθν Κακπαγηέξν κε δηάηαγκα, 

θαζηέξσζε ηηο κηθηέο ηαμηαξρίεο, ζε κηα λέα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηέζζεξα ηάγκαηα θαη είραλ ζπλνιηθή δχλακε 4.000 αλδξψλ. ηελ 
 

63
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64
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νπζία επξφθεηην γηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηαθηηθνχ ζηξαηνχ, πνπ πξνζπαζνχζε 

λα αλαθφςεη ηελ πξνέιαζε ηνπ εζληθηζηηθνχ ζηξαηνχ. ηηο 23 Οθηψβξε γεξκαληθά 

αεξνπιάλα junkers ηεο κεξαξρίαο Κφλδσξ βνκβάξδηζαλ γηα πξψηε θνξά ηελ ίδηα ηε 

Μαδξίηε. Ζ άθημε φκσο ηεο ζνβηεηηθήο βνήζεηαο απφ ηηο 4 Οθησβξίνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ αληεπίζεζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ. Ο ίδηνο ν πξσζππνπξγφο 

Κακπαγηέξν ζηηο 28 Οθησβξίνπ ζ` έλα δηάγγεικά ηνπ απφ ην ξαδηφθσλν 

απεπζπλφκελνο ζην δεκνθξαηηθφ ιαφ απνθάιππηε ηα επηζεηηθά ζρέδηα ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ. ηηο 29 Οθησβξίνπ ην ππξνβνιηθφ θαη ηα ηεζσξαθηζκέλα ζα 

αληεπηηεζνχλ θαηά ησλ ζηαζηαζηψλ. ηε ζπλέρεηα ηα αεξνπιάλα ηεο ζνβηεηηθήο 

βνήζεηαο ζα βνκβαξδίζνπλ απφ αέξνο θαη ζα ηνπο εμνινζξεχζνπλ. Ακέζσο κεηά ζα 

αλαιάβνπλ δξάζε ηα ηεζσξαθηζκέλα γηα λα δηαζπάζνπλ ηελ αδχλακε ερζξηθή 

πηέξπγα θαη λα ελζπείξνπλ παληθφ ζηηο θάιαγγεο ησλ ζηαζηαζηψλ, πξαγκαηηθά ηελ 

επφκελε κέξα ηεζσξαθηζκέλα κε επηθεθαιήο έλαλ ινραγφ ηνπ θφθθηλνπ ζηξαηνχ 

αληεπηηέζεθαλ θαη ππνρξέσζαλ ην πεδηθφ ησλ εζληθηζηψλ ζε ππνρψξεζε, αιιά ιφγσ 

έιιεηςεο θαινχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κε ην πεδηθφ δελ έθεξε πιήξε 

εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο επηζεηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

Γηα πξψηε θνξά νη δεκνθξαηηθνί θάηνηθνη ηεο Μαδξίηεο έβιεπαλ δηθά ηνπο 

αεξνπιάλα ζηνλ νπξαλφ ηεο Μαδξίηεο. Ζ αεξνπνξηθή απηή ζνβηεηηθή δχλακε 

απνηειείην απφ 42 δηπιάλα θαηαδησθηηθά Ηιηνχζηλ 15 θαη 31 κνλνπιάλα 

θαηαδησθηηθά Ηιηνχζηλ 16. ηηο 29 Οθηψβξε πξνζηέζεθε κηα κνίξα λέσλ 

θαηαδησθηηθψλ Καηηνχζθα, ηα νπνία πέηαμαλ πάλσ απφ ηε εβίιιε θαη ηε Μαδξίηε 

ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, ελψ αληηκεηψπηζαλ απνηειεζκαηηθά ηα γεξκαληθά Υέλθει 51θαη 

ηα ηηαιηθά Φιπμ, αλάγθαζαλ ηνλ Υίηιεξ λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ απνζηνιή λέσλ 

αεξνζθαθψλ. Ζ Ηκπαξνχξη κλεκνλεχεη ηελ πεξεθάληα θαη ηελ ραξά κε ηελ νπνία νη 

πνιίηεο αηέληδαλ ηα Ηιηνχζηλ λα πεηνχλ ζηνλ νπξαλφ ηεο Μαδξίηεο θσλάδνληαο πσο 

απηά ηα αεξνπιάλα δελ ήηαλ ηνπ ερζξνχ, ήηαλ δηθά ηνπο. Ζ πεξηγξαθή απφ ηελ 

Παζηνλάξηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ιανχ γηα ηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαζηζηψλ, πνπ 

απεηινχζαλ ηε Μαδξίηε, ην ζθάςηκν ησλ ραξαθσκάησλ απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

πνπ ηαπηφρξνλα θξαηνχζαλ φπια, ε ζέιεζή ηνπο λα κελ επηηξέςνπλ ζηνλ ερζξφ λα 

πεξάζεη, ην ζχλζεκα NO PASARAN
65

 πνπ δνλνχζε ηελ αηκφζθαηξα, ε παξνπζία 

αεξνπνξίαο θαη αξκάησλ κάρεο, απνηππψλεη ην αίζζεκα ησλ δεκνθξαηηθψλ πσο ε 
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Μαδξίηε είλαη αήηηεηε. Τπήξρε έλα θαηλνχξην εζηθφ, ην εζηθφ ελφο ιανχ πνπ ήηαλ 

απνθαζηζκέλνο θαη έλνησζε ήδε ππνζηήξημε ζηνλ αγψλα ηνπ. 

Σηκεηηθή αλαθνξά θάλεη ε Παζηνλάξηα
66

 ζηνπο καρεηέο ησλ Γηεζλψλ 

Σαμηαξρηψλ πνπ απφ φινλ ηνλ θφζκν είραλ θηάζεη ζηελ πφιε Αικπαζέηε, ηε βάζε 

ζπγθέληξσζεο θαη εθπαίδεπζήο ηνπο, απφ ηα κέζα Οθηψβξε γηα λα αγσληζηνχλ, γηα 

λα κελ ζβήζεη ν θαζηζκφο, έλα αθφκα θσο ειεπζεξίαο ζηελ Δπξψπε. Ζ παξέιαζή 

ηνπο ζηηο 7 Ννέκβξε ζηνπο δξφκνπο ηεο Μαδξίηεο, πνπ ζηελ αξρή ελέζπεηξε θφβν 

ζηνπο θαηνίθνπο κε ηνλ ήρν ηνπ ζηαζεξνχ βεκαηηζκνχ ηνπο θαη ηεο πεηζαξρεκέλεο 

παξνπζίαο ηνπο, πξνθάιεζε αζπγθξάηεηε ζπγθίλεζε, νη νπνίνη φξκεζαλ θαη 

αγθάιηαζαλ δαθξπζκέλνη ηνπο καρεηέο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ
67

. 

 
 3.2. Οη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο (Brigadas Internacionales) 

 

Οη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο ήηαλ νη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο  

ζπγθξνηήζεθαλ απφ εζεινληέο, πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Ηζπαλία απφ φιν ηνλ πνιηηηζκέλν 

θφζκν, γηα  λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ηδεψδε ηεο Γεκνθξαηίαο απέλαληη ζην ζθνηάδη ηνπ 

Φαζηζκνχ. Πξνέξρνληαλ απφ 55 ρψξεο θαη ν αξηζκφο ηνπο εθηηκάηαη ζηηο 40-50.000. 

ηελ απαξάδεθηε νιηγσξία ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ, ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηζπαλία κε ηελ δεκηνπξγία ηεο επηηξνπήο κε επέκβαζεο (8 

επηεκβξίνπ 1936) θαη ηελ εγθιεκαηηθή αδηαθνξία κε ηελ αλνρή ηνπο ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Φξάλθν απφ ηνπο δηθηάηνξεο Μνπζνιίλη θαη Υίηιεξ, ήξζε λα 

πξνζηεζεί ε απφθαζε ηνπ ηάιηλ ε νπνία ειήθζε ππφ ηελ απνθαζηζηηθή πίεζε ηεο 

Κνκηληέξλ, πνπ κε έλα πξψην ςήθηζκά ηεο ζηηο 3 Απγνχζηνπ δεηνχζε ηε βνήζεηα 

πξνο ηελ αγσληδφκελε θαηά ηνπ θαζηζκνχ Ηζπαλία. Ζ άπνςε φηη εηζεγεηήο απηήο ηεο 

ζηάζεο ήηαλ ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Γαιιηθνχ θνκνπληζηηθνχ θφκκαηνο Μσξίο 

Σνξέδ (M. Thorez), απφ ηηο 16 Απγνχζηνπ πξνο ηελ Κνκηληέξλ δελ έρεη επηβεβαησζεί, 

δελ απνθιείεηαη
68

 φκσο απηφο λα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζην ςήθηζκα ηεο 

Κνκηληέξλ, αλ θξίλνπκε θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ Γάιισλ πνπ ζπλέξεπζαλ ζηελ 

Ηζπαλία (πεξίπνπ 9.000) γηα λα θαηαηαγνχλ ζηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο. Μεηά ηελ 

επίζπεπζε ηνπ ηάιηλ, ε γξακκαηεία ηεο Κνκηληέξλ κε ςήθηζκά ηεο δήηεζε απφ ηνπο 
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εξγαδφκελνπο φισλ ησλ ρσξψλ λα ζηξαηνινγεζνχλ γηα λα εκπνδίζνπλ ηε θαζηζηηθή 

αληαξζία θαηά ηεο λφκηκεο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ηεο Ηζπαλίαο
69

. 

Κέληξν ζηξαηνιφγεζεο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν ήηαλ ην Παξίζη, ιφγσ ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ ππφ ηνλ Λένλ Μπινχκ. Ήηαλ 

θπζηθφ νη εγέηεο ηνπ γαιιηθνχ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο λα παίμνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ φιε νξγάλσζε. Έηζη αξρεγφο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ 

αλέιαβε ην κέινο ηεο Κνκηληέξλ θαη ηνπ Κ.Κ.Γ. Αληξέ Μαξηχ ( Antre Marty), κε 

ππαξρεγφ ηνλ Ηηαιφ ινπίηδη Λφλγθν ( Luitzi Longo), ελψ ν κεηέπεηηα αξρεγφο ησλ 

γηνπγθνζιάβσλ παξηηδάλσλ θαη πξφεδξνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο Γηφζηπ Μπξφδ 

(J.Bproz), γλσζηφο σο Σίην ήηαλ ζηελ ππνδνρή ησλ αγσληζηψλ, ηε ρνξήγεζε 

δηαβαηεξίσλ, ρξεκάησλ θαη ζηνιήο θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηε βάζε ησλ Γηεζλψλ 

Σαμηαξρηψλ, ζηελ πφιε Αικπαζέηε ηεο Ηζπαλίαο (Albacete) λφηηα ηεο Μαδξίηεο. 

Νηνθηκαληέξ πνπ ππάξρνπλ δείρλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ κε ηνλ νπνίν πξνζέξρνληαλ 

μέλνη αγσληζηέο κε πινία θαη ςαξνθάηθα ζηα ιηκάληα ηεο Ηζπαλίαο ( Βαιέλζηα, 

Μπαξηζειφλα, Καξζαγέλε θ.α.), ελψ απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε, Οχγγξνη, Πνισλνί, 

Ρνπκάλνη θ.α., δηάλπαλ εθαηνληάδεο ρηιηνκέηξσλ κε ηα πφδηα γηα λα θηάζνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. 

Ο ηαμηθφο ραξαθηήξαο πνπ έιαβε ν αγψλαο ηεο δεκνθξαηηθήο Ηζπαλίαο κε 

ηελ παξέκβαζε ηεο Κνκηληέξλ θαη ηνπ ηάιηλ
70

, ήηαλ θπζηθφ λα θηλεηνπνηήζεη 

θπξίσο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη σο ηδενιφγνη έζεηαλ πάλσ απφ ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ 

ην ζπκθέξνλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. ζνη 

κάιηζηα πξνέξρνληαλ απφ θαζηζηνθξαηνχκελεο ρψξεο, φπσο Οπγγαξία, Ρνπκαλία 

θ.α., είραλ έλα πξφζζεην θίλεηξν λα αγσληζηνχλ θαηά ηνπ θαζηζκνχ πξνζβιέπνληαο 

ζε κηα αλαηξνπή ζηε ζπλέρεηα απηψλ ησλ θαζεζηψησλ. Ο ηάιηλ δηαπηζηψλνληαο ηελ 

ππνθξηζία ηεο επηηξνπήο κε επέκβαζεο δήισζε
71

 ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηε κε δέζκεπζή 

ηνπ απφ απηήλ, ελψ ζηηο 16 Οθησβξίνπ έζηεηιε ηειεγξάθεκα ζηνλ Υνζέ Νηίαζ φπνπ 

κεηαμχ άιισλ επεζήκαηλε φηη «ε απειεπζέξσζε ηεο Ηζπαλίαο απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ 

αληηδξαζηηθψλ δελ είλαη ηδησηηθή ππφζεζε ησλ Ηζπαλψλ, κα θνηλή ππφζεζε γηα φιε ηελ 

πξνρσξεκέλε θαη πξννδεπηηθή αλζξσπφηεηα». ην πιαίζην ηεο εξγαηηθήο 

αιιειεγγχεο ζεκεηψλεη
72

 ε Παζηνλάξηα φηη νη ζνβηεηηθνί εξγαδφκελνη έζηεηιαλ 
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βνήζεηα ζε ηκαηηζκφ, ηξφθηκα θαη θάξκαθα αμίαο 60. εθ. Ρνχβιηα. Ζ ζνβηεηηθή 

βνήζεηα δελ αθνξνχζε κφλν ζ` απηά αιιά θαη ζε βαξχ νπιηζκφ, φπσο άξκαηα κάρεο, 

θαλφληα, αεξνπιάλα θαη πνιπβφια, ηα νπνία ζπλνδεχνληαλ πάληα κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο δηεξκελείο. Ζ 

Παζηνλάξηα
73

 αλαθέξεη φηη ν ππνπξγφο Πξηέην (Prieto) ζε έλα γεχκα πνπ παξέζεζε 

ζην ζνβηεηηθφ αεξνπνξηθφ αθφινπζν ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1937 ηφληδε ηε δηαθνξά ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε πνπ πξνζέθεξε φ,ηη κπνξνχζε γηα ηε λίθε ηεο λφκηκεο Ηζπαληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη ζηηο δεκνθξαηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ έδσζαλ, ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε αλεπαξθή βνήζεηα, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εκπφδηζαλ ηελ αγνξά 

πνιεκηθνχ πιηθνχ πνπ ε δεκνθξαηία δηθαηνχηαλ. 

Οη εζεινληέο απφ ην Παξίζη θαηεπζχλνληαλ ζηε Μαζζαιία, απ` φπνπ κε 

πινία πήγαηλαλ ζε ιηκάληα, φπσο ε Βαιέλζηα κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ πφιε 

Αικπαζέηε, ζ` έλαλ ζηξαηψλα ηεο νπνίαο είρε ζηεζεί ην θέληξν εθπαίδεπζεο 

λενζπιιέθησλ, πν νπνίν ήηαλ ζε ππνθεξηή θαηάζηαζε ιφγσ ηεο παξεκβάζεσο 

γεξκαλψλ εζεινληψλ
74

, Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ αλεπαξθήο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

παξαηάμεη άλδξεο ηθαλνχο λα αληηπαξαβιεζνχλ ζηνπο άξηζηα εθπαηδεπκέλνπο 

ζηξαηηψηεο ηεο αθξηθαληθήο ζηξαηηάο. Οη εζεινληέο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, νη 

κπξηγθαληίζηαο, φπσο νλνκάδνληαλ άθνπγαλ ηα καζήκαηα ηεο πνιηηηθήο θαηήρεζεο 

αξθεηέο ψξεο, ελψ ζα έπξεπε λα αζθνχληαλ ζε πνιεκηθέο ηαθηηθέο. Ζ αλνκνηνηππία 

ζηνλ νπιηζκφ, κε πνιιά δηαθνξεηηθά ηνπθέθηα θαη ππξνκαρηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ειάρηζηε εθπαίδεπζε δελ εγγπνχηαλ ζνβαξφ απνηέιεζκα ζηηο κάρεο κε ην θαζηζηηθφ 

ζηξαηφ. Απηφ πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ήηαλ ε πεπνίζεζή ηνπο γηα ην δίθαην ηνπ 

αγψλα ηνπο, γηα ηελ αιιειεγγχε πνπ έπξεπε λα δείμνπλ θαη ηε καρεηηθφηεηα πνπ 

έπξεπε λα απνδείμνπλ σο αγσληζηέο πνπ εκθνξνχληαλ απφ αλψηεξα ηδαληθά θαη 

πνιεκνχζαλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ αλαραίηηζε ηνπ θαζηζκνχ. 

Οη αμησκαηηθνί ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ πξνέξρνληαλ θαηά θαλφλα απφ ηνλ 

ζνβηεηηθφ ζηξαηφ. χκθσλα κε ηα ζηξαηησηηθά αξρεία ηνπ Ρψζηθνπ Κξάηνπο(= 

RCVA) πνπ θπιάζζνληαη ζηε Μφζρα
75

, ζηελ πφιε Σηθιίδα ππήξρε θέληξν 

εθπαίδεπζεο αμησκαηηθψλ ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, ζην νπνίνη εθπαηδεχνληαλ 60 

αμησκαηηθνί ηνπ πεδηθνχ θαη 200 πηιφηνη αεξνζθαθψλ. Σν ζχλνιν ησλ ζνβηεηηθψλ 

ζηξαηησηψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηνλ Δκθχιην ηζπαληθφ Πφιεκν δελ πξέπεη λα 
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ππεξέβαηλαλ ηνπο 2150 κε 989 λεθξνχο ή αγλννχκελνπο
76

. Αξρεγφο ηεο επηρείξεζεο 

ζηε Μφζρα είρε νξηζζεί ν ζηξαηάξρεο Βνξνζίισθ (Voroshilov). Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

ζνβηεηηθψλ κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο δελ ήηαλ πάληα άςνγε θαη ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

λννηξνπίαο θαη ιφγσ λεφηεηαο, αθνχ νη αμησκαηηθνί είραλ ην βαζκφ ηνπ ππνινραγνχ 

ή ηνπ ινραγνχ θαη επνκέλσο ήηαλ αθαηάιιεινη λα δηνηθήζνπλ κεγάινπο 

ζηξαηησηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, φπσο κεξαξρίεο ή ζψκαηα ζηξαηνχ. 

Πξφβιεκα ζπλελλφεζεο ππήξρε βέβαηα θαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο ησλ κπξηγθαληηζηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ πνπ κηινχζαλ, 

αιιά απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ πξφλνηα ζπγθξφηεζεο νκνεζλψλ ιφρσλ ζην 

πιαίζην ησλ Σαμηαξρηψλ. 

Οη 500 πξψηνη εζεινληέο ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο Γάιινη κε ιίγνπο 

εμφξηζηνπο Γεξκαλνχο θαη Πνισλνχο, ηνπο ππνδέρζεθαλ Γεξκαλνί ηνπ ηάγκαηνο 

Σάηικαλ (Taelmun) θαη Γάιινη ηνπ παξηζηλνχ ηάγκαηνο «παξηζηλή θνκνχλα», νη 

νπνίνη είραλ βξεζεί ζηε Βαξθειψλε γηα ηε Λατθή Οιπκπηάδα θαη έκεηλαλ λα 

πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ησλ δεκνθξαηηθψλ. 

Αλάκεζα ζ` απηνχο, θπξίσο ηνπο Πνισλνχο, ππήξραλ θαη πνιινί εζεινληέο, 

επίζεο ήηαλ βεηεξάλνη ηνπ Α` Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη επνκέλσο εκπεηξνπφιεκνη 

πνπ ε αμία ηνπο θάλεθε ακέζσο ζηηο πξψηεο κάρεο. Ηδενινγηθά πξφζθεηληαλ νη 

πεξηζζφηεξνη ζηνλ ζνζηαιηζηηθφ καξμηζηηθφ ρψξν, κνινλφηη νη εξγαηηθέο ελψζεηο 

CNT θαη FAI φπσο θαη ην θφκκα POUM απνηεινχληαλ απφ αλαξρηθνχο κε κεγάιε 

ζηήξημε ζηελ πεξηνρή ηεο Καηαινλίαο αιιά θαη κεγάιε ερζξφηεηα απφ ηνπο 

θνκκνπληζηέο θαη ηνπο ζνβηεηηθνχο. 

πγθξηηηθά νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κπξηγθαληηζηψλ ήηαλ, ζχκθσλα λε 

αλεπηβεβαίσηνπο νξηζηηθά αξηζκνχο, νη εμήο77: Γαιιία: 8962, Πνισλία: 3113, 

Ηηαιία: 3002, Ζ.Π.Α: 2341, Γεξκαλία: 2217, Βαιθάληα: 2095, Μ. Βξεηαλία: 1843, 

Βέιγην:1722, Σζερνζινβαθία:1066, Βαιηηθέο ρψξεο:892, Απζηξία:872, 

θαλδηλαβία:799, Οιιαλδία:628, Οπγγαξία:528, Καλαδάο:512, Διβεηία:408, 

Πνξηνγαιία:134, Λνηπνί:1172, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εληάρζεθαλ 350-400 

Έιιελεο θαη πνιινί Δβξαίνη, κε πην πξνβεβιεκέλν ζηέιερνο ηνλ Οχγγξν εβξαίν 

Λάδαξν ηεξλ ( Stern), βεηεξάλν ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ, ν νπνίνο κε ην ςεπδψλπκν 

Κιέκπαξ (Klebar) αλέιαβε ππφ ηνλ Αληξέ Μαξηφ ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ησλ 
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Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ
78

. Ζ Παζηνλάξηα
79

 αλαθέξεη φηη πξψηνη πξνζήιζαλ ζηελ 

Ηζπαλία, νη Γάιινη, νη Γεξκαλνί, νη Ηηαινί, νη Πνισλνί θαη ζηε ζπλέρεηα φινη νη 

άιινη. Οη Γεξκαλνί ήηαλ ππξήλεο αληηλαδηζηψλ θαη θνκκνπληζηψλ καρεηψλ πνπ ν 

Υηηιεξηζκφο δελ κπφξεζε πνηέ λα εμαιείςεη. Αγσληζηέο φπσο ν Φξαληο Νηάκιεξ ( 

Franz Damler), ν Υάλο Μπάηθιηη (Hans Beiclit), ν Λνχληβηρ Ρελ (Ludwig Renn), ν 

Υάηλξηρ Ρφνπ (Hejnrich Rau), ν Υάηληο Υφθκαλ(Heinz Hofmann), είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζηελ επαλάζηαζε ησλ Λίκπθλερη ηεο Λνχμεκπνπξγθ (R.Luxempurg) θαη ηνπ Καξι 

Λίκπθλερ (Karl Liebernecx) θαη δηψθνληαλ απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο. Απφ ηελ 

Ηηαιία νη πην δηάζεκνη ήηαλ ν Λνπίληδη Λφλγθν (Luigi Longo), Πηέηξν Νέλλη (Pietro 

Nenni), ν Βηηφξην Βηληάιη (Bitorio Vintali) θ.α., ελψ απφ ηνπο Γάιινπο εθηφο απφ ηνλ 

Αληξέ Μαξηφ, ν ηαγκαηάξρεο Νηπκφλ (Dumont), δφθηνξαο Ρνπθ (Ruk), ν ρεηξνπξγφο 

Νηπκπνπά (Duboia), ν ζπληαγκαηάξρεο Φάκπηαλ (Fabien), θαη ν Πηέξ Ρεκπηέξ (Piere 

Rembier), πνπ έγηλαλ ήξσεο ηεο Γαιιηθήο αληίζηαζεο θαηά ηεο Υηηιεξηθήο θαηνρήο. 

Ο Νηπκφλ είρε πνιεκήζεη ζηνλ Α` Παγθφζκην Πφιεκν θαηά ηεο Γεξκαλίαο θαη ηψξα 

κε έλαλ Γεξκαλφ πνπ ζηνλ ίδην πφιεκν είρε αγσληζζεί θαηά ηεο Γαιιίαο, ήηαλ ηψξα 

ζχληξνθνη ζηελ Ηζπαλία αγσληδφκελνη κε πείζκα θαηά ηνπ θαζηζκνχ. 

Απφ ηελ Βνπιγαξία δηάζεκνο εθπξφζσπνο ζηε Γεκνθξαηηθή Ηζπαλία ήηαλ ν 

Γθ. Γεκεηξψθ (G.Demetrof), ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε απφ ηελ Gestapo γηα ηνλ 

εκπξεζκφ ηνπ Ράηζηαγθ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1933, εκπξεζκφ πνπ νη ίδηνη νη Ναδί 

ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ γηα λα επηβάινπλ αλαζηνιή ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ειεπζεξίσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκάησλ. Με ζζέλνο θαη ζάξξνο ζηε δίθε ηεο 

Λεηςίαο ν Γεκεηξψθ απνθάιπςε ηε ζθεπσξία θαη απέθηεζε πξφζζεην θχξνο ζην 

θνκκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν. 

Απφ ηελ Πνισλία
80

 θαη ηνπο Πνισλνχο εκηγθξέδεο ηεο Γαιιίαο 

ζηξαηεχζεθαλ πάλσ απφ 3.000 πνπ εληάρζεθαλ ζηελ Σαμηαξρία Νηνκπξφθζθπ, πνπ 

γηα ηνλ εξσηζκφ ηεο πήξε κεηάιιην πνιεκηθήο αλδξείαο. Δπίιεθην ζηέιερνο ηεο 

πνισληθήο απνζηνιήο ππήξμε ν ζξπιηθφο Κάξνι βεξηζέβζθπ (K.Swerzersky) κε ην 

ζηξαηησηηθφ πξνζσλχκην Βάιηεξ (Wolter). 

Απφ ηελ Οπγγαξία πάλσ απφ 500 εξγαδφκελνη αληηθαζίζηεο καρεηέο ηεο 

δεκνθξαηίαο έθηαλαλ ζηα κέησπα ηεο Ηζπαλίαο. Αλάκεζά ηνπο ν κεηέπεηηα πξφεδξνο 

ηεο Οπγγξηθήο Κπβέξλεζεο Μνχληρ Φέξεληο (F. Munich), ν πνηεηήο Μάηε Εάιθα 
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(M.Zalka) θ.α. Απφ ηε Ρνπκαλία, φπνπ ε παξαθξαηηθή θαζηζηηθή «ηδεξά θξνπξά», 

είρε εγθαηαζηήζεη θαζεζηψο ηξνκνθξαηίαο θαη δνινθνλίαο ησλ αξηζηεξψλ, 

ζπλέδξακαλ ζηνλ αγψλα ηεο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο πάλσ απφ 500 καρεηέο, πνπ 

αλάκεζά ηνπο δηαθξίζεθαλ ν Μπνξίια (Borila), κέινο αξγφηεξα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ 

εξγαηηθνχ θφκκαηνο, ν Μνχξθα (Murka), Νηαιία (Dalia) θ.α. 

Απφ ηελ Σζερνζινβαθία πάλσ απφ 1.000 αληηθαζίζηεο αγσλίζηεθαλ 

γελλαία θαη αλάκεζά ηνπο νη βνιζφληα (Swolsoda), Αιεμάληεξ (Alexander), ν Γηάλ 

(Jan), πνπ εθηειέζηεθε απφ ηνπο Υηηιεξηθνχο ην 1944, ν Γηφγθν (Jogo), πξφεδξνο ηεο 

θαζνιηθήο Νενιαίαο ηνπ Ρνπδφκπεξγθ ηεο ινβαθίαο πνπ έπεζε απφ ηνπο πξψηνπο 

ζηε κάρε ηεο Μαδξίηεο ην Ννέκβξην ηνπ 1936. 

Μηθξφο αξηζκφο απφ ηελ Κνχβα ήξζε λα βνεζήζεη ηνλ αληηθαζηζηηθφ αγψλα 

ηεο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο κε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνπ πνηεηή Πάκπιν 

ληε ια Νηνξηέληε (P.de la Doriente). 

Μεγάινο αξηζκφο, πάλσ απφ 2.000 καρεηέο κεηαθηλήζεθαλ, απφ ηηο Ζ.Π.Α 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπ ηζρπξνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ 

είρε εθεί αλαπηπρζεί, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη πνιινί έγρξσκνη ακεξηθαλνί 

πνιίηεο πνπ επέδεημαλ πξσηνθαλή αλδξεία ζηα πεδία ησλ καρψλ. 

Απνηειεί δπζεμήγεηε έθπιεμε ε παξαηήξεζε ηφζν ζηελ αλαθνξά ηεο 

Παζηνλάξηαο, φζν θαη δηάθνξσλ Ηζπαλψλ εξεπλεηψλ πνπ απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζηελ παξνπζία Διιήλσλ αληηθαζηζηψλ αγσληζηψλ, πνπ κε έλαλ αξηζκφ 

300-400 καρεηψλ είραλ εληαρζεί ζε δηάθνξα ηάγκαηα, αλάινγα κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο. Αλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κπξηγθαληίζηεο ζεσξείηαη φηη 

ζηξαηεχζεθαλ ππαθνχνληαο ζε θνκκαηηθέο εληνιέο ζην πιαίζην κηαο δηεζληζηηθήο 

ηαμηθήο αιιειεγγχεο, δελ κπνξεί ην ίδην λα ππνζηεξηρζεί γηα ηηο εθαηνληάδεο ηεο 

Παγθφζκηαο δηαλφεζεο, νη νπνίνη πξνζήιζαλ απζφξκεηα θαη απφ θαζαξή ηδενινγία 

λα αγσληζηνχλ θαηά ηνπ θαζηζκνχ, πνπ απεηινχζε ηελ δεκνθξαηία, ηελ ειεπζεξία 

θαη ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο δνκνχληαη νη ειεχζεξεο θνηλσλίεο. Ο Beevor
81

 

επηζεκαίλεη φηη ε ππνζηήξημε ησλ δηαλννχκελσλ είρε πεξηζζφηεξν εζηθφ παξά 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα, φηη πνιινί δελ πνιέκεζαλ ζηα ζέαηξα ησλ 

καρψλ. Αιιά θαη απηφ αθφκε δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ε θηιειεχζεξε Παγθφζκηα 

δηαλφεζε είρε ζηξαηεπζεί ππέξ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη θαηά ηνπ θαζηζκνχ ζηελ 

Ηζπαλία. Κνξπθαίνο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ζεσξείηαη ν Έξλεζη Υεκηλγνπέτ, κε 
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αληηπξνζσπεπηηθφηεξν έξγν ηνπ «Γηα πνηφλ ρηππά ε θακπάλα» κε ζέκα ηνλ Δκθχιην 

Ηζπαληθφ Πφιεκν, ζηνλ νπνίν ν ίδηνο είρε ιάβεη κέξνο. 

Ο Γάιινο δηαλννχκελνο Αληξέ Μαξιφ (Antre Marlaux)έγξαςε ην έξγν L` 

Espoir πνπ ζεσξήζεθε ην ζεκαληηθφηεξν κπζηζηφξεκα ζρεηηθά κε ηνλ αγψλα ηεο 

Ηζπαληθήο Γεκνθξαηίαο θαηά ηνπ Φαζηζκνχ. Ο Γάιινο ζπγγξαθέαο Αληνπάλ ληε 

άηλη Δμππεξχ (Ade Saint- Exupery), πνπ έγηλε γλσζηφο γηα ην παηδηθφ κπζηζηφξεκα 

«Lepetitprince», αγσλίζηεθε σο πηιφηνο ζηελ Ηζπαλία. Ο Σδσξηδ ξγνπει (E. 

Orwell), γλσζηφο γηα ην έξγν ηνπ «Ζ θάξκα ησλ δψσλ», βξέζεθε λα αγσλίδεηαη θαη 

απηφο ζηελ Ηζπαλία. Ο Υηιηαλφο πνηεηήο, κεηέπεηηα λνκπειίζηαο Πάκπιν Νεξνχληα 

(P. Neruda), πνιέκεζε κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζηελ Ηζπαλία. Ο πνηεηήο ηέθελ 

πέληαξ (St. Spender), είρε γξάςεη «πνηήκαηα απφ ηελ Ηζπαλία», ελψ ν Άνπληελ 

(Auden), ηα έζνδα απφ ην πνηήκα «Ηζπαλία 1937» ηα έδσζε γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

βνήζεηα ζηνπο δεκνθξαηηθνχο. Ο ληαλατζηήο θαη ζνπξεαιηζηήο Λνπί Αξαγθφλ (Louis 

Aragon), κέινο ηνπ Κ.Κ. Γαιιίαο δήισζε παξψλ ζηνλ αγψλα ηεο δεκνθξαηηθήο 

Ηζπαλίαο. ηελ Ηζπαλία ζην πιεπξφ ησλ αλαξρηθψλ βξέζεθε θαη ε Γαιινεβξαία 

θηιφζνθνο θαη αθηηβίζηξηα ηκφλ Βέηι (S. Weil). 

Ζ Παζηνλάξηα
82

κλεκνλεχεη ηε ζπζία θάπνησλ δηαλννχκελσλ πνπ κέζα απφ 

ηηο ηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ έπεζαλ ζηα πεδία ησλ καρψλ φπσο ν γλσζηφο 

Άγγινο ζπγγξαθέαο Ράιθ Φνρ (Ralph Fox) κε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ ζηελ άκπλα ηεο 

Μαδξίηεο ππφ ηελ 14
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία. ηελ ίδηα κάρε πνπ μεθίλεζε ζηηο 28 

Γεθεκβξίνπ θαη είρε ζχληνκε δηάξθεηα κφιηο 36 σξψλ έπεζε θαη ν πνηεηήο Σδσλ 

Κφξλθνξλη (John Cornford), ππαγφκελνο θαη απηφο ζηνλ βξεηαληθφ ιφρν ηνπ 

γαιιηθνχ ηάγκαηνο ηεο 14
εο

 Σαμηαξρίαο. Οη απψιεηέο ηεο ππήξμαλ κεγάιεο ιφγσ ηεο 

κε επαξθνχο εθπαίδεπζεο ησλ κπξηγθαληηζηψλ ε θαη ηεο επηηειηθήο αληθαλφηεηαο 

ησλ αμησκαηηθψλ ηεο
83

. Οη επηηηζέκελνη φκσο ζηαζηαζηέο δελ κπφξεζαλ λα επηηχρνπλ 

ηνλ ζθνπφ ηνπο. 

Ζ ζπκπαξάζηαζε ησλ δηαλννχκελσλ ζηνλ δεκνθξαηηθφ ηζπαληθφ ιαφ 

απνηππψλεηαη θαη ζηελ πξφζθιεζε
84

 πνπ απεχζπλε ν Γάιινο ζπγγξαθέαο Ρνκαίλ 

Ρνιιάλ (R. Rolland) ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1936 ζηνπο Γάιινπο θαη ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο κε δεκνθξαηηθά θξνλήκαηα, λα ζπεχζνπλ γηα βνήζεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

κεηψπνπ «ζπεχζαηε ζε βνήζεηά καο ζε βνήζεηά καο ! Αλ ζσπάζεηε, αχξην ζα είλαη ηα 
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δηθά ζα παηδηά πνπ ζα πεζάλνπλ», είπε ζε κηα δπζνίσλε πξνθεηεία πνπ ζα 

επηβεβαησλφηαλ ηξαγηθά ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. 

Ζ εληππσζηαθφηεξε βέβαηα εθδήισζε ζπκπαξάζηαζεο ησλ θχθισλ ηεο 

Παγθφζκηαο δηαλφεζεο ππήξμε ην Γηεζλέο πλέδξην αληηθαζηζηψλ ζπγγξαθέσλ πνπ 

δηνξγαλψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1937 ζηε Βαιέλζηα. Ο ζπγγξαθέαο Ρνκαίλ Ρνιιάλ 

έζηεηιε έλα κήλπκα πνπ δηαβάδεη ε Παζηνλάξηα
85

 «ζηέιλσ ζηνπο ζπληξφθνπο 

ζπγγξαθείο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηε Βαιέλζηα, ζηε Μαδξίηε θαη ζηε Βαξθειψλε ηνπο 

πην ζεξκνχο κνπ ραηξεηηζκνχο. ` απηέο ηηο πφιεηο έρεη ζπγθεληξσζεί απηή ηε ζηηγκή ν 

πνιηηηζκφο νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ, πνπ απεηιείηαη απφ ηα αεξνπιάλα θαη ηηο βφκβεο 

ησλ βαξβάξσλ θαζηζηψλ, φπσο απεηιήζεθε ζηελ αξραηφηεηα απφ ηηο επηδξνκέο ησλ 

βαξβάξσλ… Με ελζνπζηαζκφ ζηεθφκαζηε αιιειέγγπνη ζηνπο αδειθνχο καο θαη 

ζπκκαρεηέο ηεο Ηζπαλίαο. Γφμα ζε ηνχην ην ιαφ εξψσλ, ζ` απηνχο ηνπο ηππφηεο ηνπ 

πλεχκαηνο, ζε ηνχηε ηε ζπκκαρία δπν δπλάκεσλ: ηεο δχλακεο, ησλ ιατθψλ καδψλ θαη 

ησλ εθιεθηψλ ηνπο. Αο γίλεη παξάδεηγκα ηνχηε ε ζπκκαρία ζηηο κεγάιεο δεκνθξαηίεο 

ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Αο εμαζθαιίζεη ηνχηε ε ζπκκαρία, πνπ εληζρχεηαη ζηε 

κάρε, ηελ πξφνδν θαη ηε ιεπηεξηά ζ` φιν ηνλ θφζκν». 

Ζ Παζηνλάξηα
86

 θαηαγξάθεη ηνπο δηαλννχκελνπο απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ 

πλεδξίνπ ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ν Πάκπιν Νεξνχληα, ν έζαξ 

Βαιέρν, ν Υνπτδνκπφξν, ν Υνζέ Μαλζηζηδφξ, ν Οθηάβην Παο, ν Πάκπιν Ρφραο, ν 

Ρανχι Γθνλδάιεο Σνπληφλ, φινη απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ελψ ν Ακπάξν Μνλ, ν 

Υνπάλ Μαξηλέιιν θαη ν Νηθνιάο Γθηιιέλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Κνχβα. Ο Γθνπζηάβ 

Ρέγθιεξ, ν Σενληφξ Μπαιθ, ν Λνχληβηρ Ρελ, ε Άλλα έγθεξο, ν Βίιιπ Μπξαλη απφ 

ηε Γεξκαλία. Ο Κξίζην Μπνπιέεθ θαη ε Ληηζάηνβα απφ ηε Βνπιγαξία. Ο ένπ απφ 

ηελ Κίλα. Ο Επιηέλ Μπεηά, ν Αλδξέ Μαιξψ, ν Σξηζηάλ Σζαξά θαη ν Λεφλ 

Μνπζζηλνχθ απφ ηε Γαιιία. Ο Αιεμέτ Σνιζηφη, ν Β. ηαβίζθπ, ν Βηζλείξζθπ, ν Ηιηά 

Δξέλκπνπξθ, ν άβηηζ, ν Κέιηλ, ν Μηραήι Κνιηζψθ απφ ηε νβηεηηθή έλσζε. Ο 

Γθέξληε απφ ηελ Πνισλία. Ο Έγθνλ Έξβηλ Κηο απφ ηελ Σζερνζινβαθία, ν Νηνλίλη 

απφ ηελ Ηηαιία, Ο πέληιαξ απφ ηελ Αγγιία , ν Σδσλ Νηνο Ράζζνο θαη ν Δξλέζηνο 

Υέκηλγνπέε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ν Άληεξζελ Νέξε απφ ηε Γαλία 

θ.α. 

Ζ Παζηνλάξηα κλεκνλεχεη επίζεο θαη πην ζεκαληηθή, αλάκεζα ζε 

εθαηνληάδεο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζην πλέδξην ηελ πεξίπησζε ηνπ κεγάινπ 
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Άικπεξη Αηλζηάηλ, ν νπνίνο δήισζε «ην κφλν πξάγκα πνπ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ επνρή καο, κπνξεί λα δηαηεξήζεη κέζα καο ηελ ειπίδα γηα 

θαιχηεξνπο ρξφλνπο, είλαη ε εξσηθή πάιε ηνπ ηζπαληθνχ ιανχ γηα ηε ιεπηεξηά θαη ηελ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα». Καη πάιη ε Παζηνλάξηα θαίλεηαη λα αγλνεί ηε κνλαδηθή 

ζπκκεηνρή Έιιελα δηαλννχκελνπ ηνπ ζπγγξαθέα ηξαηή Σζίξθα, ν νπνίνο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ζπγγξαθέσλ ζηε Βαιέλζηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1937, 

πνπ κεηαθέξζεθε εζπεπζκέλα ζην Παξίζη, έγξαςε ην πεξίθεκν πνίεκα «Όξθνο ζην 

Φεληεξίθν Γθαξζία Λφξθα», ην νπνίν απήγγεηιε ν Γάιινο πνηεηήο Λνπί Αξαγθφλ. 

Ζ Παζηνλάξηα αλαθέξεη
87

 επηπξφζζεηα θαη ηνπο Ηζπαλνχο δηαλννχκελνπο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πλέδξην απηφ, φπσο ηνλ Ραθαέι Αικπέξηη, Υνζέ 

Μπεξγθακίλ, ηνλ Αιβαξέζ ληε Βάγην, ηνλ Βειελζάν Ρφζηο, ηνλ Θέζεξ Αξγνλάδα, ηελ 

Μαξγαξίηα Νέιζελ, ηνλ ληε ια Μφξα, ηνλ Αληφλην Μαηζάδν, ηνλ Κάξπνπο 

Μπάξγθα, ηνλ Υάκπαο, ηνλ Αιηνιαγθνπίξε, ηελ Μαξία Σεξέδα Λεφλ, ηνλ Μπειηξάλ, 

ηνλ Ρηρν έληεξ. 

Αλαθέξεη επίζεο θαη ζεκαίλνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ηέρλεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηε δεκνθξαηηθή δψλε γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζπκπαξάζηαζή 

ηνπο ζην δνθηκαδφκελν ηζπαληθφ ιαφ, φπσο ηνλ πνιηηηθφ Νερξνχ ηεο Ηλδίαο, κε ηελ 

θφξε ηνπ θαη κεηέπεηηα πξσζππνπξγφ Ίληηξα Γθάληη, ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Ηλδίαο 

Κξίζλα Μέλνλ, ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Κίλαο, ηνλ Άγγιν ιφξδν Φάξηγθηνλ, ηνλ 

γξακκαηέα ηνπ Κ. Κ. Γαιιίαο Εαθ Νηπθιψ, ελψ ν Beevor πξνζζέηεη ηνλ επηζηήκνλα 

θαζεγεηή J.B.S Haldane, ηνλ εζνπνηφ Έξνι Φιπλ, ηνλ θσηνγξάθν Αλξί Καξηηέ- 

Μπξηζζφλ
88

 θ.α. 

Γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξψησλ ζρεκαηηζκψλ ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ καο 

πιεξνθνξεί κε άκεζε εκπεηξία ε Παζηνλάξηα
89

. ηα κέζα ηνπ Οθηψβξε είραλ θηάζεη 

ζηε ζηξαηησηηθή βάζε ηνπ Αικπαζέηε νκάδεο μέλσλ εζεινληψλ νη νπνίνη 

νξγαλψζεθαλ ακέζσο θαη ζπγθξφηεζαλ κε βάζε ηελ εζληθφηεηά ηνπο ηξία ηάγκαηα: 

ην γεξκαληθφ, ην νπνίν είρε ην φλνκα ηνπ βέιγνπ αληηθαζίζηα Δληγθφξ Αληξέ πνπ 

εθηειέζηεθε ζηε Γεξκαλία, θαη απνηειείην θπξίσο απφ Γεξκαλνχο, αιιά θαη 

Απζηξηαθνχο, Οιιαλδνχο, Γαλνχο, νπεδνχο θαη Ννξβεγνχο. Σν ηηαιηθφ ην νπνίν 

είρε ηελ νλνκαζία Γθνξηκπάιληη θαη απνηειείην θπξίσο απφ Ηηαινχο, αιιά θαη 

Ηζπαλνχο θαη ιίγνπο Αιβαλνχο. Σν γαιιηθφ ην νπνίν είρε ην φλνκα ηνπ αξρεγνχ ησλ 

87
Γελ αλαθέξεηαη ν δηάζεκνο θηιφζνθνο, πνηεηήο θαη θαζεγεηήο Μηγθέι ληε Οπλακνχλν, επεηδή είρε 

απνβηψζεη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1936 
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Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ Αληξέ Μαξηφ. Λίγν αξγφηεξα νξγαλψζεθε ην ηάγκα 

Νηνκπξφβζθπ απφ Πνισλνχο θαη Οχγγξνπο. Σα ηέζζεξα απηά ηάγκαηα ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ 1936 απνηέιεζαλ ηελ 11
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία. ηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθαλ 

ε 12
ε
 θαη 13

ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρίεο ζηηο νπνίεο εληάρζεθαλ θαη έκπεηξνη ζηξαηηψηεο. 

Μηθξφηεξεο δχλακεο Σαμηαξρίεο αθνινχζεζαλ ζηελ πνξεία ζηα ηέιε ηνπ 1937 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε 86
ε
, ε 129

ε
 θαη ε 150

ε
. Απφ ηελ Άλνημε ηνπ 1937 ηα ηάγκαηα ησλ 

Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ είραλ ππνρξεσηηθά ζηε ζχλζεζή ηνπο έλαλ ιφρν ηζπαλψλ 

ζηξαηησηψλ, δειαδή πεξίπνπ κηα δχλακε 150 αλδξψλ. 

Μνινλφηη ηα ηάγκαηα ησλ Σαμηαξρηψλ είρε ιεθζεί κέξηκλα λα απνηεινχληαη 

απφ νκνεζλείο ή νκφγισζζνπο καρεηέο γηα ιφγνπο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο, ε 

εθκάζεζε ηεο ηζπαληθήο έγηλε ππνρξεσηηθή απφ ην 1937. Μέξηκλα επίζεο είρε ιεθζεί 

ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί ν αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ αλάκεζα ζε Γάιινπο θαη 

Ηζπαλνχο ζ` έλα πνζνζηφ 50%. Απφ ηνλ Γεθέκβξην επίζεο ηνπ 1937 νη Γηεζλείο 

Σαμηαξρίεο ππήρζεζαλ ζ` έλα ζψκα ζηξαηνχ κε ηελ νλνκαζία «Ξέλε Ηζπαληθή 

Λεγεψλα» θαη ππφθεηληαλ ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί, ζηνλ ηζπαληθφ θψδηθα 

ζηξαηησηηθήο δηθαηνζχλεο. Ζ πεηζαξρία θξίζεθε απαξαίηεην ζηνηρείν αχμεζεο ηεο 

καρεηηθφηεηάο ηνπο. 

Σα ηάγκαηα ζηα νπνία είραλ νξγαλσζεί νη εζεινληέο θαη ηα νπνία είραλ 

νλνκαζζεί ή απφ δεκνθξάηεο αγσληζηέο (π.ρ. Αληξέ Μαξηφ, Γθ. Γεκεηξψθ) ή απφ 

ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο (Οπφξηγθηνλ, Γθξηκπάιληη) ή απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα 

(παξηζηλή θνκκνχλα). Οη εζεινληέο πξνέξρνληαλ απ` φινλ ηνλ θφζκν, νη 

πεξηζζφηεξνη φκσο ήηαλ επξσπαίνη γηαηί είραλ ππνζηεί δησγκνχο ζηελ παηξίδα ηνπο 

θαη έηζη πίζηεπαλ πσο πνιεκψληαο ηνπο Φαζίζηεο ζηελ Ηζπαλία, ρηππνχζαλ ηελ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Έβιεπαλ, φπσο 

ζσζηά επηζεκαίλεη ε Graham
90

, ηνπο εαπηνχο ηνπο σο πνιηηηθνχο καρεηέο ζ` έλαλ 

ζπλερηδφκελν επξσπατθφ εκθχιην πφιεκν, έλαλ επξσπατθφ εκθχιην πνπ ήηαλ 

ηαπηφρξνλα έλαο πφιεκνο πνιηηηζκψλ
91

. Αθ` εο ζηηγκήο νη εζεινληέο κάρνληαλ θαη 

ελαληίνλ ησλ θπιεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαθξίζεσλ, φπσο είραλ απηέο επηβιεζεί ζηε 

Γεξκαλία γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο θνκκνπληζηέο θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο 

θνκκνπληζηέο θαη θηιειεχζεξνπο ζε φιε ηελ ππφινηπε θαζηζηνθξαηνχκελε Δπξψπε. 

Γηα πξψηε θνξά επίζεο νη κπξηγθαληίζηεο είραλ θαηαξγήζεη ζηελ πξάμε ηηο θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο. Ζ Graham ηνλίδεη φηη ε Σαμηαξρία Αβξαάκ Λίλθνιλ ησλ Ζ.Π.Α., 
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ζπκπεξηειάκβαλε θαη 90 πεξίπνπ Αθξνακεξηθαλνχο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο 

έγηλαλ αμησκαηηθνί, φηαλ απηφ απαγνξεπφηαλ ζηνλ Β.Π.Π. θαη ζηνλ ακεξηθαληθφ 

ζηξαηφ ν νπνίνο είρε δηαρσξηζκέλεο θπιεηηθά ηηο κνλάδεο ηνπ. Απφ ηελ άπνςε απηή 

ππνγξακκίδεη ε Graham
92

, νη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο ππήξμαλ πξσηνπφξεο ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή λεσηεξηθφηεηα. Πνιινί επίζεο Δβξαίνη, ηνπο νπνίνπο ε Graham 

αλεβάδεη ζην ¼ ηνπ ζπλφινπ ησλ κπξηγθαληηζηψλ, ζπκκεηείραλ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο 

κε φινπο ηνπο ειεχζεξνπο καρεηέο, δίλνληαο έκπξαθηα απάληεζε ζηε θπιεηηθή ηνπο 

θαησηεξφηεηα. Ζ πξφνδνο πνπ επέηπραλ νη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηνλ πνιηηηθνθνηλσληθφ θαη ηδενινγηθφ ηνκέα. Ζ Graham ζεκεηψλεη ηελ ζεκαληηθή 

πξφνδν πνπ επηδείρζεθε ζηελ ηαηξηθή ιφγσ ηεο επείγνπζαο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ θαη ησλ κεζφδσλ κεηάγγηζεο αίκαηνο, πνπ απνδείρζεθε επεξγεηηθή 

ζηε δηάξθεηα ησλ καρψλ ηνπ Β.Π.Π. Γπλαίθεο εζειφληξηεο βνήζεζαλ επίζεο σο 

λνζειεχηξηεο θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηηο καρήηξηεο πνιηηνθχιαθεο πνπ είραλ 

αληαπνθξηζεί ζηελ παιιατθή ζπζηξάηεπζε ηεο Κπβέξλεζεο. 

Σα ηάγκαηα ησλ εζεινληψλ ηα νπνία ζπγθξνηήζεθαλ σο βαζηθέο κνλάδεο 

θαη εληάρζεθαλ ζηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο ήηαλ ηα εμήο: 

 Σάγκα Αληξέ Μαξηφ: απνηειείην απφ Γάιινπο θαη Βέιγνπο θαη πήξε ην 

φλνκά ηνπ απφ ηνλ Γάιιν θνκκνπληζηή, ζηέιερνο ηεο Κνκηληέξλ θαη αξρεγφ 

ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ Αληξέ Μαξηφ. 

 Σάγκα Δληγθφξ Αληξέ: απνηειείην θπξίσο απφ θνκκνπληζηέο θαη αληηλαδηζηέο 

Γεξκαλνχο, Απζηξηαθνχο, Γαλνχο, νπεδνχο, Ννξβεγνχο, Οιιαλδνχο θαη 

δηάθνξνπο Βαιθάληνπο θαη πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ Βέιγν αληηθαζίζηα 

Δληγθφξ Αληξέ πνπ εθηειέζηεθε απφ ηνπο Ναδί. 

 Σάγκα παξηζηλή θνκκνχλα: απνηειείην θπξίσο απφ Γάιινπο αληηθαζίζηεο ηνπ 

γαιιηθνχ Κ.Κ. 

 Σάγκα Γθαξηκπάιληη: απνηειείην απφ Ηζπαλνχο θαη Ηηαινχο. 

 Σάγκα Φίιηθ: απνηειείην απφ Ηζπαλνχο θαη ζπγρσλεχηεθαλ κε ην ηάγκα 

Γθαξηκπάιληη. 

 Σάγκα Σέικαλ: απνηειείην θπξίσο απφ Γεξκαλνχο θνκκνπληζηέο θαη πήξε ην 

φλνκά ηνπ απφ ηνλ θνκκνπληζηή εγέηε Έξλζη Σέικαλ. Έλαο ιφρνο ηνπ ήηαλ 

βξεηαληθφο. 
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 Σάγκα Υάλο Μπάηθιεξ: απνηειείην απφ Γεξκαλνχο θνκκνπληζηέο θαη πήξε ην 

φλνκά ηνπ απφ ηνλ επαλαζηάηε ηνπ γεξκαληθνχ λαπηηθνχ ηνπ 1918, ν νπνίνο 

αγσλίζηεθε θαη γηα ηελ θνκκνπληζηηθή δεκνθξαηία ηνπ Μνλάρνπ ρσξίο 

απνηέιεζκα. Σν ηάγκα απηφ ζπγρσλεχηεθε κε ην ηάγκα Σέικαλ. 

 Σάγκα Γθεφξγθη Νηεκεηξψβ: απνηειείην απφ Βαιθάληνπο, Βνχιγαξνπο, 

Γηνπγθνζιάβνπο, Ρνπκάλνπο, Οχγγξνπο, Σζερνζινβάθνπο. ην ηάγκα απηφ 

εληάρζεθε θαη έλαο ιφρνο Διιήλσλ θπξίσο λαπηεξγαηψλ. Σν φλνκά ηνπ ην 

πήξε απφ ηνλ δηάζεκν Βνχιγαξν θνκκνπληζηή εγέηε θαη γεληθφ γξακκαηέα 

απφ ην 1934 ηεο Κνκηληέξλ. 

 Σάγκα Νηέκπα Μπιαγθφηεθ: απνηειείην θπξίσο απφ Βνπιγάξνπο θαη πήξε ην 

φλνκά ηνπ απφ ηνλ Βνχιγαξν ζνζηαιηζηή Μπ. Μπιαγθφηεθ. Σν ηάγκα απηφ 

ζπγρσλεχηεθε αξγφηεξα κε ην ηάγκα Σδάξνβηηο. 

 Σάγκα Νηνκπξφβζθπ: απνηειείην απφ Πνισλνχο θνκκνπληζηέο θαη πήξε ην 

φλνκά ηνπ απφ ηνλ Πνισλφ θνκκνπληζηή εγέηε. 

 Σάγκα Μηθίβηδ: απνηειείην απφ Οχγγξνπο. 

 Σάγκα Αλξί Μπαξκπφο: απνηειείην θπξίσο απφ Γάιινπο θαη πήξε ην φλνκά 

ηνπ απφ ηνλ Γάιιν πνηεηή θαη ζπγγξαθέα Αλξί Μπαξκπφο. 

 Σάγκα Αλξί Βνπιεξκάλ: απνηειείην θαη απηφ θπξίσο απφ Γάιινπο. 

 Σάγκα Λνπίο Μηθέι: απνηειείην απφ Γάιινπο θαη αξγφηεξα ζπγρσλεχηεθε κε 

ην ηάγκα Αλξί Βνπιεξκάλ. 

 Σάγκα Μαθέλδη- Παπηλφ: απνηειείην απφ Γαιιφθσλνπο Καλαδνχο. 

 Σάγκα Πηέξ Μπξαηζέ: απνηειείην θαη απηφ απφ Γάιινπο. 

 Σάγκα Μαξζεδηέησλ: απνηειείην απφ Γάιινπο. ην ηάγκα απηφ εληάρζεθε 

θαη έλαο βξεηαληθφο ιφρνο. 

 Σάγκα Πάιαθνμ: απνηειείην απφ Πνισλνχο, Γηνπγθνζιάβνπο, 

Σζερνζινβάθνπο, Οχγγξνπο, Γάιινπο θαη Δβξαίνπο. 

 Σάγκα Ραθφζη: απνηειείην θπξίσο απφ Οχγγξνπο, εληάρζεθαλ φκσο εδψ θαη 

Πνισλνί, Οπθξαλνί, Σζερνζινβάθνη, αιιά θαη Κηλέδνη, Μνγγφινη θαη 

Παιαηζηίληνη. 

 Σάγκα ησλ 9 Δζλψλ: απνηειείην απφ αληηθαζίζηεο 9 δηαθνξεηηθψλ Δζλψλ, 

δειαδή, Γάιινπο, Βέιγνπο, Ηηαινχο, Γεξκαλνχο, Απζηξηαθνχο, Πνισλνχο, 

Οιιαλδνχο, Γαλνχο θαη νπεδνχο. 
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 Σάγκα ηεο 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ: απνηειείην απφ Γάιινπο, Βέιγνπο, Μαξνθηλνχο, 

Αιγεξηλνχο, Λίβπνπο, χξηνπο, Ηξαθηλνχο, Ηξαλνχο, Κηλέδνπο, Γηαπσλέδνπο, 

Ηλδνχο θαη Παιαηζηίληνπο. 

 Σάγκα Σφκαο Μαζαξφθ: απνηειείην θπξίσο απφ Σζερνζινβάθνπο. 

 Σάγκα Σζάπαεθ: πνιπεζληθφ ηάγκα απνηειείην απφ 21 εζλφηεηεο, δειαδή, 

Οπθξαλνχο, Πνισλνχο, Σζερνζινβάθνπο, Βνπιγάξνπο, Γηνπγθνζιάβνπο, 

Ηηαινχο, Γεξκαλνχο Απζηξηαθνχο. Σνχξθνπο, Φηλιαλδνχο, νπεδνχο, 

Ννξβεγνχο, Γαλνχο, Βέιγνπο, Γάιινπο, Διβεηνχο, καρεηέο ησλ Βαιηηθψλ 

Υσξψλ, Αιβαλνχο θαη Έιιελεο. 

 Σάγκα Βνπιάλ Κνπηνπξηέ: απνηειείην απφ 7 εζλφηεηεο, δειαδή, Γάιινπο, 

Βέιγνπο, Σζερνζινβάθνπο, Βνπιγάξνπο, νπεδνχο, Ννξβεγνχο θαη Γαλνχο. 

 Σάγκα ηεο 12
εο

  Φεβξνπαξίνπ: απνηειείην θπξίσο απφ Απζηξηαθνχο. 

 Σάγκα Βέηληε: απνηειείην απφ Ακεξηθαλνχο, Βξεηαλνχο, Ηηαινχο, 

Γηνπγθνζιάβνπο θαη Βνπιγάξνπο. 

 Σάγκα Αβξαάκ Λίλθνιλ: απνηειείην απφ Ακεξηθαλνχο, Βξεηαλνχο, Καλαδνχο 

θαη Υηιηαλνχο. Δδψ ππήρζεζαλ νη Έιιελεο θαη νη Κχπξηνη νκνγελείο θαζψο 

θαη ε ηξιαλδηθή θάιαγγα Κφλλνιπ. 

 Σάγκα Ηζπαληφιηθν: απνηειείην απφ ηζπαλφθσλνπο ιαηηλνακεξηθαλνχο θαη 

θαηνίθνπο ηεο Καξατβηθήο, φπσο Μεμηθαλνχο, Κνπβαλνχο, Πνξηνγάινπο, 

Υηιηαλνχο, Αξγεληηλνχο θαη Βνιηβηαλνχο. 

Σνπο άλδξεο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, ηνλ εξσηζκφ ηνπο, ηελ αγσληζηηθφηεηά 

ηνπο πξνζπάζεζε λα ππνβαζκίζεη ν Beevor
93

, ππνζηεξίδνληαο φηη ππεξηηκήζεθε ε 

πνιεκηθή ηνπο πξνζθνξά θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δηαλννχκελσλ. Ζ 

αλαζεσξεηηθή απηή καηηά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηζηνξηθά θαη θνηλσληνινγηθά 

δηεηζδπηηθή εξεπλεηηθή καηηά ηεο θαζεγήηξηαο Ηζπαληθήο Ηζηνξίαο ζην Royal 

Holowaynik toy London , Ζ. Graham
94

. 
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Γ΄ Κεθάιαην 
 

Οη ζεκαληηθόηεξεο κάρεο ηνπ Ηζπαληθνύ Δκθπιίνπ 

 
 4.1. Ζ κάρε ηεο Μαδξίηεο 

 

Ζ βησκαηηθφηεξε πεξηγξαθή ηεο κάρεο ηεο Μαδξίηεο
95

 είλαη θπζηθφ λα έρεη 

δνζεί απφ ηε γξαθίδα ηεο ςπρήο ηεο δεκνθξαηηθήο αληίζηαζεο ηεο ζξπιηθήο 

Παζηνλάξηαο. Δδψ απαληά απζεληηθφηεξα θαη δσεξφηεξα ρξσκαηηζκέλε ε πνιεκηθή 

αηκφζθαηξα κε ηνπο πξφζθπγεο λα ζπξξένπλ ζηελ πφιε, κε ηνπο πνιίηεο λα ζθάβνπλ 

ραξαθψκαηα, κε ηνλ ηξφκν ζηα κάηηα γπλαηθψλ θαη παηδηψλ ζην άθνπζκα ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ Μαξνθηλψλ θαη ησλ θαζηζηηθψλ νξδψλ, κε ηηο εθξήμεηο ησλ 

βνκβψλ πνπ ζηηο 26 Απγνχζηνπ έπεζαλ γηα πξψηε θνξά ζε επξσπατθή πφιε ζηελ 

Μαδξίηε θαη κάιηζηα ελάληηα ζε γπλαηθφπαηδα, κε ηελ αηζάιηλε απνθαζηζηηθφηεηα 

φισλ λα κελ ληθήζνπλ νη Φαζίζηεο. Με ηελ ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα απφ νβηεηηθήο 

πιεπξάο ζε ηαλθο, ππξνβνιηθφ θαη αεξνπιάλα, κε ηελ αθιφλεηε πεπνίζεζε ζηηο 

παλαλζξψπηλεο αμίεο, ηηο νπνίεο είραλ σο νδεγφ ε Παγθφζκηα δηαλφεζε θαη νη 

κπξηγθαληίζηεο εζεινληέο, κε ηελ αδηαθνξία ή ηελ ερζξφηεηα ηεο επηηξνπήο κε 

επέκβαζεο. 

ηελ πεξηγξαθή απηή είλαη θπζηθφ ηα θψηα λα ζηξέθνληαη ζηελ πξνβνιή 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, γηαηί αληηθεηκεληθά κφλν απηφ αλέιαβε κε παηξησηηθφ 

αίζζεκα επζχλεο έλαλ αγψλα γηα ηελ νξγάλσζε ηαθηηθνχ ζηξαηνχ κε εθπαίδεπζε θαη 

πεηζαξρία, έλαλ ηηηάλην αγψλα λα θξαηεζεί κε θάζε κέζν θαη απηνζπζία ε Μαδξίηε. 

Σν ζχλζεκα «θάζε ζπίηη θαη έλα θξνχξην, θάζε δξφκνο θαη έλα ραξάθσκα, θάζε 

ζπλνηθία θαη έλα ζηδεξέλην ηείρνο πνιεκηζηψλ, θάζε πνιίηεο θαη έλαο άξηζηνο 

πνιεκηζηήο», ήηαλ απηφ πνπ ν δηνηθεηήο Λίζηεξ είρε πεη ζην ξαδηνθσληθφ ηνπ 

κήλπκα, πνπ είρε εκθπζήζεη ζην ιαφ ηεο Μαδξίηεο
96

. 

Απφ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα ηνπ Υνζέ Νηίαζ θαη ηεο Παζηνλάξηαο 

νξγαλψζεθε ζηα ζνβηεηηθά πξφηππα κηα ζηξαηησηηθή κνλάδα, ην 5
ν
 χληαγκα κε 

πεηζαξρία θαη πνιηηηθή πξνπαγάλδα θαη ζηεξηδφκελν απφ βνεζεηηθέο κνλάδεο, φπσο 

πγεηνλνκηθφ, επηκειεηεία, βηνηερληθά εξγαζηήξηα, πνπ ρξεζίκεπζαλ σο πξφηππν ζηνλ 

ππφινηπν ζηξαηφ, θαηά ηελ Παζηνλάξηα
97

 ήηαλ ν κφλνο πεηζαξρεκέλνο ζρεκαηηζκφο 

κε πςειφ επίπεδν καρεηηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ αγσλίζηεθε απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 
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άκπλα ηεο πφιεο. Ο Beevor δελ αλαγλσξίδεη ηε βαξχηεηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ απηνχ 

ηνλ νπνίν νλνκάδεη Σαμηαξρία Λίζηεξ θαη ππνηηκά ηελ φιε πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

άκπλα. Σν πξψην 10ήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ην Σνιέδν θαηαιήθζεθε
98

 απφ ηνπο 

ζηαζηαζηέο θαη ζπλέθιηλαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζηε 

Μαδξίηε, ζηελ νπνία πίζηεπαλ φηη ζηηο 12 Οθησβξίνπ ζα έπηλαλ ήδε ηνλ θαθέ ηνπο 

ζηελ Gran Via
99

. Ζ θαηάιεςε ηεο Μαδξίηεο δελ ζα είρε κφλν ςπρνινγηθφ αληίθηππν 

ζηνπο δεκνθξαηηθνχο, αιιά ζα νδεγνχζε ζε κηα εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηαζηαζηψλ απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Σν δεχηεξν 15ήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ελφςεη 

ηεο λέαο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο ν πξσζππνπξγφο Λάξγθν Κακπαγηέξν 

αλαρξσκάηηζε ην ζηξαηφ ζε κεηθηέο Σαμηαξρίεο ησλ 4.000 αλδξψλ, ελέξγεηα πνπ 

πξνσζνχζε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα γηα ηε ζπγθξφηεζε ηαθηηθνχ ζηξαηνχ. Δθείλεο 

ηηο εκέξεο ζπγθξνηήζεθαλ ε 11
ε
 θαη 12

ε
 Γηεζλείο Σαμηαξρίεο ζην Αικπαζέηε κε 

δηνηθεηέο ηνλ Γεξκαλφ Μάλθξελη πεξλη, απνθαινχκελν Κιέκπαξ θαη ζεσξνχκελν 

ζσηήξα ηεο Μαδξίηεο θαη ηνλ Λνχθαηο αληίζηνηρα. 

ηηο 2 Ννεκβξίνπ ελφςεη ηνπ ηξαγηθνχ θάζκαηνο ηεο θαηάιεςεο ηεο πφιεο 

απφ ηνπο εζληθηζηέο, ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα κε δηάγγεικά ηνπ, πνπ δηαζψδεη ε 

Παζηνλάξηα
100

, δήηεζε απφ ηνλ ηζπαληθφ δεκνθξαηηθφ ιαφ λα δψζεη ηελ δσή ηνπ γηα 

ηελ ππφζεζε ηεο Διεπζεξίαο, γηα λα κελ θαηαθηεζεί ε Μαδξίηε απφ ηηο θαζηζηηθέο 

νξδέο, γηα λα κελ ιεξσζεί απφ ηελ βξσκεξή κπφηα ηνπ θαζηζκνχ. Οη ζηαζηαζηέο 

είραλ θηάζεη ήδε ζηα πξνάζηηα ηεο Μαδξίηεο θαη νη δηαηαγέο επίζεζεο ηνπο είραλ 

εθδνζεί γηα ηηο 7 Ννεκβξίνπ. Πξνβιέπνληαλ επηζέζεηο αληηπεξηζπαζκνχ ζηηο γέθπξεο, 

ελψ ε θχξηα ελέξγεηα ησλ ζηαζηαζηψλ ζα εθδεισλφηαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Παλεπηζηεκηνχπνιεο. Σελ 6
ε
 Ννεκβξίνπ ν πξσζππνπξγφο Λάξγθν Κακπαγηέξν ζε 

ζχζθεςε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πξφηεηλε ηε κεηαθίλεζε ηεο έδξαο ηεο 

θπβέξλεζεο ζηε Βαιέλζηα
101

. Πξηλ απφ ηελ κεηαθίλεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηε 

Βαιέλζηα ζπγθξνηήζεθε ζηε Μαδξίηε κηα επηηξνπή
102

 ππφ ηελ πξνεδξεία ηνπ 

ζηξαηεγνχ Μηάρα (Miaja), ελψ ηε δηνίθεζε ηεο ζηξαηηάο ηνπ θέληξνπ αλέιαβε ν 

ζηξαηεγφο Πφδαο (Pozas), πνπ ζα πξνζρσξνχζε ζην θνκκνπληζηηθφ θφκκα. Σνπ ίδηνπ 

θφκκαηνο ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ήηαλ θαη ηεο επηηξνπήο Μηάρα, ελψ ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη φισλ ησλ θνκκάησλ. Απνζηνιή ηεο επηηξνπήο ήηαλ λα ζψζεη θαη λα 
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κεηαθέξεη αλζξψπνπο αιιά   θαη θαιιηηερληθνχο ζεζαπξνχο ηνπ Μνπζείνπ Πξάδν, 

κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα ηνπ 5
νπ

 πληάγκαηνο, ην νπνίν είρε αλαιάβεη 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο Beevor ρξεψλεη ζηνλ λεαξφ 

αληηπξφζσπν θαη κεηέπεηηα Γξακκαηέα ηνπ Κ.Κ. Ηζπαλίαο αληηάγθν Καξίγην 

ππεξβνιηθή ρξήζε βίαο κε εθηεηακέλεο ζπιιήςεηο θαη εθηειέζεηο, ελψ δελ αλαθέξεη 

θαζφινπ ηε δηάζσζε θαιιηηερληθψλ ζεζαπξψλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηεο Ηζπαλίαο 

απφ ην 5
ν
 χληαγκα, θαηάινγν ησλ νπνίσλ παξαζέηεη ε Παζηνλάξηα

103
. Οη 

πξνζσπηθφηεηεο απηέο, παλεπηζηεκηαθνί, δηδάθηνξεο, πνηεηέο, εξεπλεηέο, έθαλαλ 

δήισζε ηθαλνπνίεζεο πνπ νη δεκνθξαηηθνί πξνζηάηεςαλ ηελ επηζηεκνληθή θαη 

θαιιηηερληθή πεξηνπζία
104

. 

Σν επηζεηηθφ ζρέδην
105

 ησλ ζηαζηαζηψλ απφ ηχρε δηέξξεπζε ζηνλ 

δεκνθξαηηθφ ζηξαηφ, φηαλ ζην ρηηψλην ελφο ζηαζηαζηή ινραγνχ πνπ βξέζεθε λεθξφο 

ζε έλα ηηαιηθφ άξκα κάρεο, ππήξραλ νη ππεξεζηαθέο εληνιέο κε παξαπιαλεηηθή θαη 

θχξηα ελέξγεηα ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε θαη ζην θέληξν ηεο Μαδξίηεο. Γλσξίδνληαο 

ην ζρέδην ηνπ ερζξνχ ήηαλ επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε άκπλα γηα ηνλ 

Μηάρα πνπ 30.000 εηεξφθιεηνη άλδξεο ( ζηξαηηψηεο, πνιίηεο, θαξακπηληέξνη, 

γπλαίθεο εζεινληέο ) απέθξνπζε ηελ επίζεζε ζην Κάδα ληε Κάκπν (Casa de Campo) 

θαη γηα πξψηε θνξά εηηήζεθε ε αήηηεηε αθξηθαληθή ζηξαηηά. Σν ίδην απφγεπκα ηεο 

8
εο

 Ννεκβξίνπ ήηαλ πνπ παξέιαζε ε 11
ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρία ζηε Μαδξίηε, ε 

ζεσξνχκελε θαιχηεξε Σαμηαξρία ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην Κάδα ληε Κάκπν. Μπνξεί 

φπσο ηνλίδεη ν Beevor ε δχλακε ηεο 11
εο

 Γηεζλήο Σαμηαξρίαο λα αληηπξνζψπεπε έλα 

ειάρηζην κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ πνπ ακπλφηαλ ζηε 

Μαδξίηε, αιιά απηή ήηαλ ε δχλακε θξνχζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απηή παξά ηηο 

δπζαλάινγεο απψιεηέο ηεο ζηακάηεζε ηελ πξνέιαζε ησλ θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ, 

φπσο παξαδέρνληαλ θαη νη ίδηνη νη εζληθηζηέο, ζθφπηκα θαηά ηνλ Beevor
106

, γηα λα 

ηνλίζνπλ ηελ απεηιή ηνπ Γηεζλνχο Κνκκνπληζκνχ. Οη ζθιεξέο κάρεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζε άιια ζεκεία ηνπ Μεηψπνπ ελέπιεμαλ θαη ηε 12
ε
 Γηεζλήο  

Σαμηαξρία, πνπ ππέζηε βαξηέο απψιεηεο ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ησλ 

κπξηγθαληηζηψλ θαη ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία
107

. Σηο επφκελεο κέξεο ηνπ 

Ννεκβξίνπ νη ζηαζηαζηέο δηείζδπζαλ βαζηά ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, φπνπ 

δηεμήρζεζαλ 
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ιπζζαιέεο κάρεο απφ θηήξην ζε θηήξην αλάκεζα ζην ηάγκα Δληγθάξ Αληξέ ηεο 11
εο

 

Γηεζλνχο Σαμηαξρίαο θαη ησλ ιεγεσλάξησλ ησλ εζληθηζηψλ πνπ είραλ πξνζεγγίζεη ην 

θέληξν ηεο πφιεο ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ. ηηο κάρεο εθείλεο ηεο εκέξαο έπεζε θαη 

ν εγέηεο ησλ αλαξρηθψλ Durrufi
108

. Ζ ζζελαξή αληίζηαζε ησλ κπξηγθαληηζηψλ θαη ε 

ήηηα πνπ ππέζηεζαλ ηα εζληθηζηηθά ζηξαηεχκαηα παξά ηνλ αλειεή βνκβαξδηζκφ ηεο 

Μαδξίηεο γηα λα θακθζεί ην εζηθφ ησλ ακπλνκέλσλ κε ηηο καδηθέο δνινθνλίεο 

ακάρσλ θαη παηδηψλ
109

. Ο Γεθέκβξεο θχιεζε κε κηα ζεηξά ζηαηηθψλ καρψλ, φπσο 

απηέο ηνπ Α` Π. Π. ζεκαζία πάλησο είρε φηη ε Μαδξίηε δελ έπεζε, νη ζηαζηαζηέο δελ 

πέξαζαλ, φπσο ην βξνληνθψλαδαλ νη δεκνθξαηηθνί επαλαιακβάλνληαο ην πην 

επηηπρεκέλν ζχλζεκα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, «NO PASARAN». 

 
 4.2. Ζ κάρε ζηε Μάιαγα 

 

Ζ Παζηνλάξηα
110

 αλαθέξεη φηη ην 1937 άξρηζε κε ζθνηεηλά πξνκελχκαηα. 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ κηιψληαο ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Μαδξίηεο αλέπηπμε εθ 

κέξνπο ηνπ θφκκαηφο ηεο έλα πξφγξακκα
111

 8 ζεκείσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα λα 

ζηεθζεί κε λίθε ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο. Απηά ήηαλ: 1) πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο 

απφ φινπο νη απνθάζεηο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο θπβέξλεζεο. 2) Να ζεζπηζηεί 

ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία, γηα δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ ιατθνχ ζηξαηνχ κε 

εληαία επηηειηθή δηνίθεζε, πνπ νη δηαηαγέο ηεο ζα γίλνληαλ ζεβαζηέο ρσξίο 

ζπδήηεζε. 3) Να επηβιεζεί ζηδεξέληα πεηζαξρία κε θαηάιιειε θακπάληα γηα ηε 

ζεκαζία απηνχ ηνπ πνιέκνπ, ηνπ νπνίνπ ηα βάξε πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ ζε φιε ηε 

ρψξα. 4) Να εζληθνπνηεζνχλ θαη λα αλαδηνξγαλσζνχλ νη βηνκεραλίεο, ηδίσο νη 

πνιεκηθέο γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη αλάγθεο ζηα κέησπα θαη ζηα κεηφπηζζελ κε ηελ 

παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ πξντφλησλ. 5) Να ηδξπζεί έλα ζπληνληζηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο γηα λα θαηεπζχλεη ηελ παξαγσγή. 6) 

Να ζεζπηζηεί ν εξγαηηθφο έιεγρνο ζηελ παξαγσγή, αιιά φινη λα ελεξγνχλ κε βάζε ην 

ζρέδην ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 7) Να παξάγεηαη ζηελ χπαηζξν φ,ηη ρξεηάδεηαη 

ην κέησπν θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιηζζεί κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή ζηνπο αγξφηεο γηα 

ηα πξντφληα ηνπο ηφζν ζηελ εζληθή, φζν θαη ζηελ δηεζλή αγνξά. 8) Να ζπληνληζηνχλ 
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ε βηνκεραληθή θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή ζ` έλαλ κφλν ζθνπφ λα θεξδίζνπκε ηνλ 

πφιεκν. Ο θαζηζκφο δελ είλαη αήηηεηνο κπνξεί λα εηηεζεί. 

Απηφ ην πξφγξακκα θξαηηθήο αλφξζσζεο ησλ 8 ζεκείσλ δελ έηπρε 

δπζηπρψο ηεο δένπζαο πξνζνρήο απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Λάξγθν Κακπαγηέξν, κε 

εμαίξεζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζηξαηνχ ζηελ θαηεχζπλζε 

κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο εξαζηηερληθνχ ζε ηαθηηθφ θαη ζπγθξνηεκέλν ζηξαηφ, φρη 

πάλησο ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηνλ άξηζηα νξγαλσκέλν κε θαζηζηηθά πξφηππα 

εζληθηζηηθφ ζηξαηφ. Ο δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο αξηζκνχζε
112

 ζηελ θεληξηθή θαη ηε 

λφηηα ακπληηθή δψλε, 100.000 βφξεηα ζηε ρψξα ησλ Βάζθσλ θαη ηεο Αζηνχξηαο θαη 

30.000 ζηελ Αξαγνλία (αξαγφζα, Σεξνπέι). Οη ππφινηπεο δπλάκεηο ήηαλ ζηα 

κεηφπηζζελ. Ζ νξγάλσζε ζε ηάγκαηα θαη ηαμηαξρίεο επεθηάζεθε ην 1937 ζε 

κεξαξρίεο θαη ζψκαηα ζηξαηνχ. ε θάζε κνλάδα απνθαζίζηεθε
113

 ε παξνπζία ελφο 

θνκηζάξηνπ κε απνζηνιή λα επηηεξνχλ ηνπο δηνηθεηέο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ην εζηθφ 

ησλ ζηξαηησηψλ. Ζ απηνλνκία ησλ επαξρηψλ, φπσο ηεο Βηζθάηα, δελ επέηξεςε ηνλ 

εληαίν ραξαθηήξα δηνίθεζεο ηνπ ζηξαηνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε άξλεζε ησλ 

αλαξρηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ Καηαισλία λα εληαρζνχλ ζην δηνηθεηηθφ 

νξγαλφγξακκα ηνπ ζηξαηνχ θαη λα ελεξγνχλ απηφλνκα απνδπλάκσλε ηελ ζπλνιηθή 

δχλακε ππξφο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ. Ζ επηθπιαθηηθφηεηα επίζεο ηνπ 

ζνζηαιηζηή Πξσζππνπξγνχ Λάξγθν Κακπαγηέξν απέλαληη ζηνπο θνκκνπληζηέο θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο απνδπλάκσλε ηελ ακπληηθή ηθαλφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ζ` απηφ είλαη ε πεξίπησζε ηεο παξαζαιάζζηαο πφιεο ζηα λφηηα ηεο 

Ηζπαλίαο Μάιαγα, ε νπνία παξαδφζεθε νπζηαζηηθά ζηνλ ερζξφ, επεηδή ν Κακπαγηέξν 

αξλήζεθε βνήζεηα ζηε δεκνθξαηηθή θξνπξά ηεο πφιεο, φηαλ ηνλ επηζθέθζεθε ν 

θνκκνπληζηήο βνπιεπηήο Μπφιηβαξ (Bolibar) γηα λα δεηήζεη βνήζεηα ζε φπια θαη 

ζθαίξεο. Απφ ηηο 12.000 πνπ δηέζεηε εθεί ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο, νη κηζνί κφλν 

είραλ φπια θαη απηνί κε ειάρηζηα ππξνκαρηθά, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζηαζηαζηέο πνπ 

είραλ εληζρπζεί απφ 10.000 Ηηαινχο θαζίζηεο θαη ππνζηεξίδνληαλ απφ ππξνβνιηθφ, 

ηαλθο θαη αεξνπνξία πνπ επηρεηξνχζαλ πξψηε θνξά ζηελ Ηζπαλία θαη κάιηζηα 

ληθεθφξα. Ζ επίζεζε ησλ Ηηαιψλ μεθίλεζε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, αιιά ε θχξηα 

επίζεζε έγηλε αηθληδηαζηηθά ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη είρε 
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απνηέιεζκα καδηθνχο ζαλάηνπο
114

 ακάρσλ απφ βνκβαξδηζκνχο ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζηξαηησηψλ απφ εθηειέζεηο ζ` έλα θιίκα πζηεξηθήο καλίαο ησλ εζληθηζηψλ. 

Σν πφζν κεγάιε ήηαλ ε απψιεηα ηεο Μάιαγαο γηα ην δεκνθξαηηθφ 

ζηξαηφπεδν θαίλεηαη απφ ην θεθάιαην πνπ αθηέξσζε ε Παζηνλάξηα
115

 ζηα 

Απνκλεκνλεχκαηα ηεο ρξεψλεηαη ζηνλ Κακπαγηέξν, πνπ ηαπηφρξνλα θαηείρε θαη ην 

ραξηνθπιάθην ηνπ ππνπξγνχ ζηξαηησηηθψλ έρνληαο δηνξίζεη σο πθππνπξγφ έλαλ 

αλεπαξθή ζηξαηεγφ ηνλ Αζέλζην. Ήηαλ ηέηνηα ε αλεπζπλφηεηά ηνπ, ψζηε ε 

Παζηνλάξηα
116

 αλαθέξεη φηη ν Αζέλζην δήισλε, κπξνζηά ζηελ πην ηξαγηθή ζηηγκή ηνπ 

πνιέκνπ, φηη ε απψιεηα ηεο Μάιαγα δελ είρε κεγάιε ζεκαζία ζην γεληθφ ζρέδην ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Έλαο άιινο ζηξαηεγφο κάιηζηα, ν Κακπξέξα, ππνζηήξημε, ρσξίο λα 

παξαπεκθζεί ζε ζηξαηνδηθείν, «ε απψιεηα ηεο Μάιαγα είλαη φθεινο, γηαηί επηηξέπεη 

λα ζπληεξήζνπκε ην κέησπν». Λίγεο κέξεο κεηά ηελ πηψζε ηεο Μάιαγα (8 

Φεβξνπαξίνπ 1937), ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ε θαζνδήγεζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο επαλήιζε κε δεκνζίεπζε δεηψληαο ηελ κεηαηξνπή ησλ πνιηηνθπιάθσλ ζε 

ηαθηηθφ ζηξαηφ γηα λα κελ ζξελήζνπλ λέεο πεξηπηψζεηο ηχπνπ Μάιαγα, αιιά ν 

Κακπαγέξν κε ηνλ Αζέλζην πίζηεπαλ φηη νη θνκκνπληζηέο ηνπο ππνλφκεπαλ. Γηα ηελ 

Παζηνλάξηα, ε Μάιαγα απέδεημε ηελ απνπζία γεληθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ Κπβέξλεζε 

θαη ελψ ν Πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ γλψξηδε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο ερζξηθήο επίζθεςεο ζηε Μάιαγα, δελ έθαλε ηίπνηα λα ηελ αληηκεησπίζεη, νχηε λα 

εληζρχζεη ηελ άκπλα ηεο πφιεο. Ζ απψιεηα ηεο Μάιαγα ήηαλ ε ζηαγφλα πνπ 

μερείιηζε ην πνηήξη φπσο γξάθεη ε Παζηνλάξηα
117

 θαη έθαλε ηνπο θνκκνπληζηέο 

ππνπξγνχο λα αλαδεηήζνπλ ηηο επζχλεο ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη λα 

απνκαθξπλζεί άκεζα ν Αζέλζην. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα νξγάλσζε ζπγθέληξσζε 

ζηελ έδξα ηεο Κπβέξλεζεο, ζηε Βαιέλζηα θαη αλέζεζε ζηελ Παζηνλάξηα
118

 λα 

θαηαγγείιεη ζηνλ ιαφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Σξαγσδίαο ζηε Μάιαγα. Ήηαλ βέβαηα 

δπζηχρεκα γηα ηε Μάιαγα φηη θακηά Γηεζλείο Σαμηαξρία δελ επηρεηξνχζε εθεί. 

 4.3. Ζ κάρε ζηε Υαξάκα 
 

Δλζαξξπκέλνη νη ζηαζηαζηέο απφ ηελ εχθνιε λίθε ζηε Μάιαγα, πξνρψξεζαλ 

ζην ζρέδηφ ηνπο λα επηηεζνχλ ζηε Μαδξίηε απφ λφηηα θαηεχζπλζε γηα λα ηελ 
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απνθφςεη απφ ηε Βαιέλζηα, φπνπ ήηαλ ε λέα έδξα ηεο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο. 

Απφ ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ νη ζηαζηαζηέο ζπγθέληξσλαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Υαξάκα
119

 κε ζθνπφ λα ηελ δηαζρίζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ην δξφκν 

Μαδξίηεο - Βαιέλζηα. Οη δπλάκεηο ηνπο αξηζκνχζαλ 25.000 ππνζηεξηδφκελεο απφ 

δπν γεξκαληθά άξκαηα βαξέσλ πνιπβφισλ, απφ ηα ηεζσξαθηζκέλα ηνπ Φνλ Σφκα 

(Von Thoma),επηπιένλ απφ 6 ππξνβνιαξρίεο 155κκ θαη απφ ηα αληηαεξνπνξηθά/ 

αληηαξκαηηθά πνιπβφια ησλ 88κκ ηεο Λεγεψλαο Κφλδσξ, ηα νπνία δνθηκάδνληαλ γηα 

πξψηε θνξά ζην πεδίν ηεο κάρεο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο ζηνλ Β`Π.Π. ε 

Λεγεψλα Κφλδσξ δηέζεηε
120

 ηελ αεξνπνξηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο κε αεξνζθάθε 

Γηνχλθεξο 52, καδί κε ηα ηηαιηθά Φίαη CR.32. Οη ηηαιηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο ηνπ 

ζηξαηεγνχ Ρνάηα( Roata) δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ επηρείξεζε γηα λα αλαζπληαρζνχλ 

κεηά ηε κάρε ηεο Μάιαγα. Οη δπλάκεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ ήηαλ πεξίπνπ αλάινγεο κε 

50 ηάγκαηα θαη δχλακε θξνχζεσο ηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο 

ζηεξνχληαλ πνιεκηθήο πείξαο εκθνξνχληαλ φκσο απφ αίζζεκα απηνζπζίαο θαη 

γελλαηφηεηαο. Ζ αξκαηηθή δχλακή ηνπο απνηειείην απφ ηα ξσζηθά Σ- 36 πνπ είραλ 

θηάζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1936 θαη ε αεξνπνξηθή ηνπο δχλακε απφ ξσζηθά 

αεξνζθάθε Σζάην (Tcato) θαη Μφζρα (Mosca) κε ζνβηεηηθνχο πηιφηνπο. Οη 

ζηαζηαζηέο είραλ παξαηαρζεί δπηηθά ηνπ πνηακνχ Υαξάκα πξνζπαζψληαο λα ηνλ 

δηαζρίζνπλ ζην βφξεην ηκήκα κε θαηεχζπλζε ηελ πφιε Αξγθάληα θαη ζην λφηην ηελ 

πφιε Μνξάηα. Ζ επίζεζε πνπ θαζπζηέξεζε ιφγσ ξαγδαίσλ βξνρψλ, άξρηζε κε 

δηαηαγή ηνπ ζηξαηεγνχ Μφια ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ νπφηε θαη ειήθζε ζην λφηην άθξν 

ε πφιε Θεξκπνζηλέινο ηελ νπνία ππεξαζπίζηεθε αλεπηηπρψο ε 18
ε
 Γεκνθξαηηθή 

Σαμηαξρία κε απψιεηεο 1.300 αλδξψλ, ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ν Μηάρα, πνπ είρε 

αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο άκπλαο ζηελ πεξηνρή έζηεηιε
121

 ηελ αλαδηνξγαλσκέλε κε ηα 

ηάγκαηα Σέικαλ θαη Δληγθάξ Αληξέ 11
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία λα εγθαηαζηαζεί ζηα 

πςψκαηα ηεο αλαηνιηθήο φρζεο ηνπ Υαξακά θαη καδί κε ηε 12
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία 

(γλσζηή θαη σο Σαμηαξρία Γθαξηκπάιηηο) σο εθεδξεία λα απνθξνχζνπλ ηελ επίζεζε 

θαη λα εκπνδίζνπλ ηε δηάζπαζε ηνπ κεηψπνπ. Μεηά απφ θαζπζηέξεζε δπν εκεξψλ 

ιφγσ λέαο θαηαξξαθηψδνπο βξνρφπησζεο νη Μαξνθηλνί ζηξαηηψηεο, ζηηο 11 

Φεβξνπαξίνπ, αζφξπβα δηέβεζαλ ηε γέθπξα Πηληφθνπθ θαη έζθαμαλ ηνπο θξνπξνχο 

ηεο 14
εο

 Γηεζλνχο Σαμηαξρίαο γλσζηήο κε ην φλνκα Αληξέ Μαξηφ. Γχν ζπληάγκαηα 
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ησλ εζληθηζηψλ πέξαζαλ ζηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ θαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ λα αλαηηλάμνπλ ηελ ππνλνκεπκέλε γέθπξα δελ είρε ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα. Μηα Σαμηαξρία ηνπ ερζξνχ πέξαζε παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο 

αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη θχθισζε ηηο δπλάκεηο ηεο 14
εο

 

Γηεζλνχο Σαμηαξρίαο πνπ ακχλζεθε κέρξη εμαληιήζεσο ησλ ππξνκαρηθψλ ηεο. 

Ζ 12
ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρία ζπγθέληξσζε ηα ππξά ηεο επάλσ ζηε γέθπξα 

Πηληφθνπθ αλαραηηίδνληαο έηζη ηελ πξνέιαζε ησλ εζληθηζηψλ. ηνλ λφηην ηνκέα νη 

ζηαζηαζηέο επηρείξεζαλ λα επηηεζνχλ ζηε Μνξάηα θαη ζηε κάρε πνπ αθνινχζεζε 

επηθξάηεζε γηα πξψηε θνξά ζηνλ αέξα ε δεκνθξαηηθή αεξνπνξία πνπ θαηεδίσθε ηα 

εζληθηζηηθά αεξνζθάθε. Δδψ επίζεο ελεπιάθε ζηηο επηρεηξήζεηο ε 15
ε
 Γηεζλήο 

Σαμηαξρία απνηεινχκελε απφ 3 ηάγκαηα, ην βξεηαληθφ πνπ βξηζθφηαλ ζηα αξηζηεξά, 

ην γαιινβειγηθφ ηάγκα ηεο 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζην θέληξν θαη ην 

βαιθαληθφ ηάγκα Γεκεηξψθ, πνπ βξηζθφηαλ ζηα δεμηά, δχλακεο 600 αλδξψλ γηα ην 

πξψην θαη 800 αλδξψλ γηα ηα άιια δπν, ελψ ην ακεξηθαληθφ ηάγκα Αβξαάκ Λίλθνιλ, 

δχλακεο 500 αλδξψλ, ήηαλ εθεδξεία ζην Αικπαζέηε. ην βξεηαληθφ ηάγκα είραλ 

εληαρζεί θαη 60 Κχπξηνη ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ ζην βαιθαληθφ ηάγκα Γεκεηξψθ είραλ 

εληαρζεί 160 πεξίπνπ Έιιελεο. 

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ην βξεηαληθφ ηάγκα αληηκεηψπηζε ηελ ερζξηθή επίζεζε 

κε κεγάιεο απψιεηεο, 375 λεθξνί, απφ ηνπο 600 άλδξεο ηνπ, αλάκεζά ηνπο ν 

ζπγγξαθέαο Κξίζηνθεξ Κάηγνπει (C.Caudwell). Πξνο ελίζρπζε ηνπ βξεηαληθνχ 

ηάγκαηνο έθηαζε ν Λίζηεξ κε ην 5
ν
 ηάγκα, ελψ ε κάρε ζπλερίζηεθε θαη ηελ 13

ε
 

Φεβξνπαξίνπ κε βαξηέο απψιεηεο γηα ηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο. 

ηνλ βφξεην ηνκέα ζηε εζληθηζηηθή επίζεζε αλαραίηηζαλ ην ηάγκα Σέικαλ θαη 

ην ηάγκα Γεκεηξψθ ηεο 11
εο

 Γηεζλήο Σαμηαξρίαο ππνζηεξηδφκελα απφ ξσζηθά ηαλθο. 

ην κέησπν Μνξάηα είραλ παξαηαρζεί γεληθά 4 Γηεζλείο Σαμηαξρίεο. ηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ ν αλαδηνξγαλσκέλνο δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο πνπ νη ακπλφκελεο 

δπλάκεηο ηνπ ζηε Υαξάκα είραλ δεκηνπξγήζεη ην 3
ν
 ζψκα ζηξαηνχ, αληεπηηέζεθε ζε 

φιν ην κέησπν. Σν ηάγκα Αβξαάκ Λίλθνιλ ηεο 15
εο

 Σαμηαξρίαο απνηεινχκελν απφ 

λεαξνχο ρσξίο πνιεκηθή πείξα ππέζηεζαλ κεγάιεο απψιεηεο, 120 λεθξνί θαη 175 

ηξαπκαηίεο απφ έλα ζχλνιν 500 αλδξψλ. Αλάκεζα ζηνπο πεζφληεο ήηαλ θαη ν λεαξφο 

Ηξιαλδφο πνηεηήο Σζάξιη Νηφλειπ. Σν απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο ήηαλ ε ππνρψξεζε 

ησλ εζληθηζηψλ. Ζ επίζεζε φκσο ηεο 15
εο

 Σαμηαξρίαο ζην λφην νδήγεζε ζε απψιεηεο 

ρσξίο ιφγν, ιφγσ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ηνπ δηνηθεηή ηεο Σαμηαξρίαο. Ζ κάρε ζηε 

Υαξάκα έιεγε ρσξίο ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο. Κξίλνληαο φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηηο 
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εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο κάρεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ζσζηά ν Beevor 

αμηνινγεί ηνλ εζληθηζηηθφ ζηξαηφ σο πην νξγαλσκέλν θπξίσο ζην ζπλδπαζκφ 

ρεξζαίσλ θαη αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ. Αληίζεηα ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο ιφγσ 

απεηξίαο δελ θαηφξζσζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηα άξκαηα κάρεο θαη λα πξνειάζεη ,ψζηε 

λα εθκεηαιιεπηεί ηα ξήγκαηα πνπ επεηχγραλαλ απηά θαη ηα αεξνζθάθε. ηαλ 

πιεξνθνξνχληαλ νη ζνβηεηηθνί πηιφηνη φηη ην πεδηθφ ππνρσξνχζε αληί λα πξνειάζεη, 

ηφηε δπζαλαζρεηνχζαλ θαη έθιαηγαλ. Ζ δεκνθξαηηθή αεξνπνξία ηηο πξψηεο κέξεο ηεο 

κάρεο ηνπ Υαξάκα πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθά ηηο επηρεηξήζεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ρσξίο φκσο ην πεδηθφ λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο αξρεγφο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ Αληξέ Μαξηφ ζε αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ Μφζρα, 

πνπ παξαζέηεη ν Beevor
122

, θαηεγνξεί ηνλ πξσζππνπξγφ Κακπαγέξν γηα φιε απηή 

ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ ιφγσ ηνπ θφβνπ 

πνπ είρε κήπσο ε λίθε πηζησζεί ζην θνκκνπληζηηθφ θφκκα θαη επνκέλσο ην 

εληζρχζεη. ηε κάρε ηεο Υαξάκα νη δεκνθξαηηθέο απψιεηεο ήηαλ 25.000 άλδξεο θαη 

νη εζληθηζηηθέο 20.000. Ζ αλαζηνιή ησλ καρψλ ζην κέησπν ηνπ Υαξάκα ζηάζεθε 

αθνξκή γηα επηζθέςεηο δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ ζην κέησπν
123

 γηα λα δνπλ απφ 

θνληά ηνπο καρεηέο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ. Αλάκεζά ηνπο ν δηάζεκνο θσηνγξάθνο 

Αλξί Καξηηέ- Μαξηζζφλ, πνπ αξγφηεξα επηζθέθζεθε θαη ηελ Διιάδα, ν θαζεγεηήο 

Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο J. B.S. Halotane θαη ν εζνπνηφο Έξνι Φιπλ. 

 
 4.4. Ζ κάρε ηεο Γθνπαληαιαράξα 

 

Ζ Γθνπαληαιαράξα
124

, κηα κηθξή επαξρηαθή πφιε, ζην δξφκν Μαδξίηεο – 

αξαγφζα, ήηαλ ζηφρνο κηα πξνζεθηηθά εηνηκαζκέλεο επίζεζεο κε 20.00 εζληθηζηέο 

θαη 35.000 απφ ην ηηαιηθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ηνπ ζηξαηεγνχ Ρνχηα, πνπ ήηαλ 

κεραλνθίλεην κε 160 πεδηλά ππξνβφια, 4 ιφρνπο ειαθξψλ αξκάησλ κάρεο θαη 4 

κνίξεο θαηαδησθηηθψλ αεξνζθαθψλ Fiat CR 32. Ο Μνπζνιίλη επεδίσθε κηα γξήγνξε 

θαη απνθαζηζηηθή λίθε γηα ιφγνπο γνήηξνπ θαη επηβνιήο, ηδίσο κεηά ηελ εχθνιε λίθε 

ζηε Μάιαγα. ηελ πεξηνρή είρε αλαπηπρζεί ακπληηθά ε 12
ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρία, ελψ 

γηα ελίζρπζε είρε ζηαιεί κηα ίιε ζνβηεηηθψλ αξκάησλ κάρεο Σ 26. Κνληά ζηελ πφιε 

βξηζθφηαλ ην αεξνδξφκην Μπαξάραο (Barajas), φπνπ ήηαλ ε βάζε ησλ ζνβηεηηθψλ 

αεξνζθαθψλ. Απέλαληη ζ` έλαλ ηφζν ηζρπξά νξγαλσκέλν ζηξαηφ αληηπαξαηάρζεθαλ 
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πάιη νη δεκνθξαηηθνί καρεηέο θαη νη άλδξεο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ πνπ είραλ 

δνθηκαζηεί ζηελ άκπλα ηεο Μαδξίηεο δείρλνληαο θαη πάιη ηνλ εξσηζκφ ηνπο θαη ηελ 

πίζηε ηνπο ζηε λίθε, φπσο ππνγξακκίδεη ε Παζηνλάξηα
125

. 

Σελ θχξηα έθνδν αλέιαβε ην κεραλνθίλεην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ησλ 

Ηηαιψλ, απνηεινχκελν απφ 4 κεξαξρίεο, ε κηα απφ ηηο νπνίεο είρε αμησκαηηθνχο θαη 

ζηξαηηψηεο ηνπ ηαθηηθνχ ηηαιηθνχ ζηξαηνχ θαη εθαξκφδνληαο κηα λέα ηαθηηθή κε 

ζπλδπαζκφ αξκάησλ, ππξνβνιηθνχ θαη αεξνπνξίαο, γηα πξψηε θνξά, ε νπνία 

αξγφηεξα    εθαξκφζηεθε
126

    πιήξσο    απφ    ηνπο    Γεξκαλνχο    θαη    νλνκάζηεθε 

«Κεξαπλνβφινο Πφιεκνο». Σν δεκνθξαηηθφ κέησπν δηαζπάζζεθε, αιιά ε 

θαηαξξαθηψδεο βξνρή, ην ρηνλφλεξν θαη ε νκίριε επηβξάδπλαλ ηνλ ξπζκφ ηεο 

επίζεζεο θαη γηα ηελ 9
ε
 Μαξηίνπ. Αλ ε ηαθηηθή απηή ηνπ ηηαιηθνχ εθζηξαηεπηηθνχ 

ζψκαηνο δελ είρε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, απηφ νθείιεηαη θαηά ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο αλαιπηέο ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε ησλ Ηηαιψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

ηέηνηνπ ειηγκνχ,
127

 θαη φρη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λέαο ηαθηηθήο. Άιισζηε 

ηξία ρξφληα αξγφηεξα νη Γεξκαλνί ζπλέηξηςαλ ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ζε Βέιγην, 

Οιιαλδία θαη Γαιιία κέζα ζε ειάρηζηεο κέξεο ηνλ Μάην ηνπ 1940. Ζ αληίδξαζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ επηπρψο ήηαλ άκεζε, αθνχ έζηεηιε εληζρχζεηο ζην κέησπν 

θαη αλαδηνξγάλσζε
128

 ην ζηξαηφ ππάγνληαο ηηο Σαμηαξρίεο ζε έλα λέν ζψκα ζηξαηνχ 

ην 4
ν
 κε έδξα ηε Γθνπαληαιαράξα. Οη ηξεηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο, ε 12

ε
 ζηα αξηζηεξά, 

ε 11
ε
 ζην κέζν θαη ε 14

ε
 ζηα δεμηά αλέιαβαλ λα αλαραηηίζνπλ ηελ ηηαιηθή δηείζδπζε 

κε ηε βνήζεηα ηεο αεξνπνξίαο, πνπ είρε ηε βάζε ηεο ζην γεηηνληθφ αεξνδξφκην ηεο 

Μπαξάραο. ηηο 10 Μαξηίνπ δπν κεξαξρίεο ηνπ ηηαιηθνχ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο 

θαηέιαβαλ ηελ πφιε Μπξηρελέγα, αιιά ε νξγαλσκέλε αληεπίζεζε ησλ Γηεζλψλ 

Σαμηαξρηψλ κε θέληξν βάξνπο ηα ηάγκαηα Σέικαλ θαη Γθαξηκπάιληη θαη ηδίσο κε 

απηφ ην ηειεπηαίν, πνπ νδήγεζε ζε ηηαιηθφ εκθχιην, ζηελ νπζία, αλάγθαζε ηηο 

ηηαιηθέο κεξαξρίεο ζε ππνρψξεζε, ηδίσο κεηά ηελ επέκβαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ 

αεξνζθαθψλ. ηηο 11 Μαξηίνπ ν Ηηαιφο ζηξαηεγφο Ρνάηα έδσζε δηαηαγή γηα 

εληαηηθνπνίεζε ηεο επίζεζεο κε απνηέιεζκα κηα θαζηζηηθή κεξαξρία λα δηεηζδχζεη 

ζηελ 11
ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρία θαη ην ηάγκα Σέικαλ λα ππνζηεί

129
 πνιιέο απψιεηεο. Σν 

ηάγκα Γθαξηκπάιληη βνήζεζε κε ηελ επέκβαζή ηνπ θαη ηελ επφκελε κέξα 12 
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Μαξηίνπ, ν θαηξφο επέηξεςε ζηε δεκνθξαηηθή αεξνπνξία λα βνκβαξδίζεη ρσξίο 

αληίζηαζε ηεο ηηαιηθέο κεραλνθίλεηεο θάιαγγεο, κε πνιιέο απψιεηεο
130

 ησλ 

θαζηζηψλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ν επηηειάξρεο ηνπ Ρνάηα, ζηξαηεγφο Λνπίηζη. 

Σφηε αληεπηηέζεθε ε 11
ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρία, ελψ ηα ξσζηθά ηαλθο αθνινπζνχκελα 

απφ ην πεδηθφ δηέξξεμαλ ηελ ηηαιηθή άκπλα. 

Σν ηάγκα Σέικαλ θαη ην ηάγκα Δι Κακπεζίλν αλαθαηέιαβαλ ηελ θσκφπνιε 

Σξηρνπέζηε αξηζηεξά ηεο Μπξηρνλέγθα, φπνπ πνιινί Ηηαινί αηρκαισηίζηεθαλ. Σν 

ηάγκα Γθαξηκπάιληη ζε έλα θνληηλφ ρσξηφ θαηαλίθεζε ηνπο θαζίζηεο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπ θαη ην απφγεπκα ην θαηέιαβε. Σελ 13
ε
 Μαξηίνπ ε δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε 

θαηέζεζε ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ απνδείμεηο γηα ηελ παξνπζία κνλάδσλ ηνπ 

ηαθηηθνχ ηηαιηθνχ ζηξαηνχ, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Ηζπαλία παξαβαίλνληαο ξεηέο 

δηαηάμεηο ηεο. ηηο 14 ηα άξκαηα κάρεο ηνπ Παπιψθ πξνσζήζεθαλ θαηαιακβάλνληαο 

πνιεκηθή ιεία
131

, ηελ νπνία ζηε θπγή ηνπο είραλ εγθαηαιείςεη νη ηηαιηθέο δπλάκεηο, 

θαζψο ε 14ε Γηεζλείο Σαμηαξρία είραλ θπθιψζεη ηελ Μπξηρνπέληα. Αθφκα θαη νη 

αμησκαηηθνί ηνπ Φξάλθν ινηδφξεζαλ
132

ηνπο Ηηαινχο ηξαγνπδψληαο ηνπο «εδψ δελ 

είλαη Αβεζζπλία», ελλνψληαο ηε θησρή θαη πξσηφγνλε ρψξα πνπ ν Μνπζνιίλη 

εηζέβαιε ην 1935 ρσξίο νπζηαζηηθή αληίζηαζε. Απηή ηελ ζεκαληηθή λίθε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ θαηαγξάθεη πεξήθαλα ε Παζηνλάξηα
133

 ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηεο 

ηνλίδνληαο ηηο ρηιηάδεο ησλ λεθξψλ, ηηο εθαηνληάδεο ησλ αηρκαιψησλ θαη ηα δεθάδεο 

ηαλθο, θαλφληα, πνιπβφια, θακηφληα θαη θάζε είδνπο πνιεκηθφ πιηθφ. Ζ ήηηα ηεο 

Γθνπαληαιαράξα έθαλε ηνλ Κακπαγηέξν λα πηζηεχεη πεξηζζφηεξν φηη δελ ήηαλ 

αλαγθαίνο ν ηαθηηθφο ζηξαηφο, παξά ηελ πίεζε πνπ ηνπ αζθνχζε ην θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα. 

Με κηα ηξηήκεξε δηαθνπή ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο ζηε Γθνπαληαιαράξα, κε 

αηρκέο ζηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο άξρηζε ηελ επίζεζε θαηά ηνπ ηηαιηθνχ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο, ηνπ νπνίνπ ν δηνηθεηήο, ζηξαηεγφο Ρνχηα είρε πάεη ζην 

Φξάλθν λα δεηήζεη λα επηηεζεί πξνο αλαθνχθηζή ηνπ. Πξνεγήζεθε ην κεζεκέξη 

αεξνπνξηθφο βνκβαξδηζκφο απφ ηα ζνβηεηηθά αεξνπιάλα θαη αθνινχζεζαλ ππθλά 

ππξά ππξνβνιηθνχ ησλ δεκνθξαηηθψλ, ελψ δπν Γηεζλείο Σαμηαξρίεο ε 11
ε
 απφ ηα 

δπηηθά θαη ε 14
ε
 απφ ηα αλαηνιηθά, ζπλνδεπφκελεο απφ 70 ηαλθο ηνπ Παπιψθ 

εθάξκνζαλ θπθισηηθφ ειηγκφ. Ζ ζθνδξφηεηα ηεο επίζεζεο έηξεςε ζε άηαθηε θπγή 
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ηηο ηηαιηθέο δπλάκεηο θαη ππνρξέσζε ζε ππνρψξεζε ηηο εζληθηζηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

Φξάλθν. Οη απψιεηεο
134

 ησλ Ηηαιψλ έθηαζαλ ηηο 5.000, νη αηρκάισηνη ηνπο 300 θαη νη 

ηξαπκαηίεο ήηαλ πεξίπνπ 4.000. Μεγάιε πνζφηεηα νπιηζκνχ ησλ νρεκάησλ πεξηήιζε 

ζηα ρέξηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ. Οη δεκνθξαηηθνί είραλ πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ 

πεζφλησλ θαη ηξαπκαηηψλ, ειάρηζηνπο σζηφζν αηρκαιψηνπο. Ο αληίθηππνο φκσο ηεο 

λίθεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ήηαλ κεγάινο. Ο Μνπζνιίλη έμαιινο απαγφξεπζε ζηνπο 

Ηηαινχο ζηξαηηψηεο λα κελ επηζηξέςνπλ ζηελ Ηηαιία αλ δελ ληθήζνπλ, γηαηί ε ήηηα 

απηή ππνλφκεπε ηα ζρέδηά ηνπ λα αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ Ηζπαλία. 

Ο Έξλεζη Υέκηλγνπετ πνπ βξηζθφηαλ ηελ πεξίνδν απηή ζηελ Ηζπαλία κέζα 

απφ ηηο ηάμεηο ηεο 12
εο

 Γηεζλνχο Σαμηαξρίαο ζεκείσζε
135

 γηα ηε κάρε ηεο 

Γθνπαληαιαράξα φηη ρσξίο άιιν ε κάρε ζηε Μπξηγθνπέγα ζα πάξεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 

πνιεκηθή ηζηνξία, δίπια ζε άιιεο απνθαζηζηηθέο κάρεο ηνπ θφζκνπ. Ζ λίθε ησλ 

Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ ζηε Γθνπαληαιαράξα έζπαζε ηνλ θινηφ ησλ ζηαζηαζηψλ γχξσ 

απφ ηε Μαδξίηε, ε νπνία άληεμε άιια δπν ρξφληα. 

 
 4.5. Ο Πόιεκνο ησλ Βάζθσλ. Ο βνκβαξδηζκόο ηεο Γθνπέξληθα 

 
Μεηά ηελ απνηπρία ησλ ζηαζηαζηψλ λα θαηαιάβνπλ ηε Μαδξίηε, ηελ νπνία 

ππεξαζπίζηεθαλ δπλακηθά νη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο, ν Φξάλθν έζηξεςε
136

 ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζηνλ Βνξξά, ζηελ ρψξα ησλ Βάζθσλ θαη ζηηο Αζηνπξίεο, φρη κφλν ζηξαηεγηθά 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ αξηζηεξή ιαβίδα ηεο πνιηνξθίαο ηεο Μαδξίηεο, αιιά θαη γηα 

γεσνηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αθνχ εθεί ππήξραλ νξπρεία θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο γηα ην νπνίν ελδηαθεξφηαλ πξσηίζησο ε Υηηιεξηθή Γεξκαλία. 

Παξάιιεια ε απηνλνκία ησλ Βάζθσλ, πνπ είρε παξαρσξήζεη ε Γεκνθξαηηθή 

Κπβέξλεζε θαη ην ηνπηθηζηηθφ πλεχκα, πνπ είρε εκπεδσζεί ζηνπο Βάζθνπο, 

πεξηφξηδαλ ζεκαληηθά ηελ απνζηνιή εληζρχζεσλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ αθελφο 

θαη ηελ απνδνρή εμσβαζθηθψλ δπλάκεσλ αθεηέξνπ, κε απνηέιεζκα λα πζηεξεί ε 

άκπλα ηεο πεξηνρήο θαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο ππέξηεξεο 

εζληθηζηηθέο δπλάκεηο, εληζρπκέλεο απφ ηηαιηθέο δπλάκεηο θαη αεξνπνξηθή 

ππνζηήξημε Ηηαιψλ θαη Γεξκαλψλ, κε πάλσ απφ 100 βνκβαξδηζηηθά θαη 

θαηαδησθηηθά αεξνζθάθε. Απέλαληη ζ` απηή ηε δχλακε, ε αληίζηαζε ησλ Βάζθσλ κε 
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ειιηπή νπιηζκφ κε κφιηο 30-40 ξσζηθά θαηαδησθηηθά, 30 ξσζηθά άξκαηα κάρεο Σ-26 

θαη 14 ξσζηθά ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα κε ππξνβφιν ησλ 37 ρηιηνζηψλ, 40 φικνπο, 

300 πνιπβφια θαη 15.000 ηνπθέθηα
137

, ήηαλ apriori θαηαδηθαζκέλε. 

Σν πην δηάζεκν επεηζφδην ηεο κάρεο ηνπ βνξξά ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο 

Γθνπέξληθα
138

, ηεο ηεξήο πφιεο ησλ Βάζθσλ, ηελ νπνία βνκβάξδηζε ε γεξκαληθή 

Λεγεψλα Κφλδσξ ζηηο 26 Απξηιίνπ 1937. Δπεηδή δελ είρε ζηξαηησηηθφ ελδηαθέξνλ ε 

πφιε, είλαη βέβαην φηη ν βνκβαξδηζκφο ηεο ππφ αέξνο κε ηελ ππφδεημε ησλ 

ζηαζηαζηψλ, έγηλε θπξίσο γηα λα εθαξκνζζνχλ λέεο ηαθηηθέο θαηαζηξνθήο ησλ 

πφιεσλ κε εκπξεζηηθέο βφκβεο γηα λα επηηχρνπλ ηελ θαηαηξνκνθξάηεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο αθξηβψο εθαξκφζηεθε ζηνλ Β`Π.Π. Ζ κηθξή απηή βαζθηθή πφιε 

ησλ 5.000 θαηνίθσλ δέρζεθε βφκβεο εθξεθηηθέο θαη εκπξεζηηθέο ησλ 1.000 ιηβξψλ 

απφ ηα αεξνπιάλα Henkels 111 θαη Junkers 52, πνπ επηηίζελην θαηά θχκαηα απφ ηηο 

4:30 ην απφγεπκα έσο ηηο 8 παξά ηέηαξην, ελψ ηαπηφρξνλα ηα πνιπβφια ηνπο ζέξηδαλ 

ηνπο ηξνκνθξαηεκέλνπο πνιίηεο. 

Σα ζχκαηα απηήο εγθιεκαηηθήο επίζεζεο ήηαλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο 

Βαζθηθήο Κπβέξλεζεο, αλήιζαλ ζε 1654 λεθξνχο θαη 889 ηξαπκαηίεο, δειαδή 

επιήγε ην 1/3 ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Μνινλφηη ηελ επφκελε κέξα, 27 Απξηιίνπ, νη 

Times ηνπ Λνλδίλνπ θαη νη New York Times δεκνζίεπζαλ
139

 έλα θαηαγγειηηθφ άξζξν 

ηνπ George Steer θαη παξά ηηο Γηεζλείο αληηδξάζεηο, ε Αγγιία θαη ε Γαιιία ηήξεζαλ 

εθθσθαληηθή ζησπή, φπσο έθαλαλ θαη ζηνλ βνκβαξδηζκφ απφ γεξκαληθά πινία ηεο 

Αικεξίαο, κηαο αλνρχξσηεο πφιεο, ιίγν ρξφλν πξηλ. σζηά ην επηζεκαίλεη ε 

Παζηνλάξηα
140

 θαη ππνγξακκίδεη θαη πάιη φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπλέρηδαλ λα 

αλεθνδηάδνπλ ηνλ Φξάλθν κε πεηξέιαην θαη βελδίλε. Ζ θαζηζηηθή πξνπαγάλδα ησλ 

θαζηζηψλ δηέδσζαλ φηη ν εκπξεζκφο ηεο Γθνπέξληθα δελ ήηαλ απνηέιεζκα 

αεξνπνξηθνχ βνκβαξδηζκνχ, αιιά έξγν ησλ ίδησλ ησλ θνκκνπληζηψλ πνπ ήζειαλ λα 

θάςνπλ ηελ πφιε
141

, άπνςε πνπ πηνζέηεζε αθξάδαληα ε ηζπαληθή Δθθιεζία 

ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ππήξραλ Γεξκαλνί ζηελ Ηζπαλία. Καη φκσο 10 κέξεο 

αξγφηεξα ζηηο 8 Μαΐνπ, ν Ηηαιφο ζηξαηεγφο Ρνάηα, δηνηθεηήο ηνπ ηηαιηθνχ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο, ηνλ νπνίν είρε αληηθαηαζηήζεη ν Μνπζνιίλη κεηά ηελ ήηηα 
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ηνπ ζηε Γθνπαληαιαράξα, ελεκέξσλε
142

 ηνλ θφκε Σζηάλν, φηη ν δηνηθεηήο ηεο 

ιεγεψλαο Κφλδσξ, ζηξαηεγφο πέξιε (Sperrle) ηνπ είρε αλαθέξεη φηη ε γεξκαληθή 

αεξνπνξία βνκβάξδηζε ηελ Γθνπέξληθα κε εκπξεζηηθέο βφκβεο. Δπίζεο 9 ρξφληα 

αξγφηεξα ην 1946, ν ζηξαηάξρεο θαη αξρεγφο ηεο Λνπθηβάθε, Γθαίξηλγθ ( Goring), 

παξαδέρζεθε φηη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε Γθνπέξληθα γηα πεηξάκαηα
143

. 

Δλψ δηεμαγφηαλ ν αγψλαο ζην βνξξά θαηά ησλ Βάζθσλ, ζηελ Βαξθειψλε 

ζηηο αξρέο Μαΐνπ, ζπλέβε έλα ζιηβεξφ γεγνλφο, δειαδή ην πξαμηθφπεκα ησλ 

αλαξρηθψλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Ο Beevor
144

 ραξαθηεξίδεη ην επεηζφδην 

εκθχιην ζην κέζν ηνπ εκθπιίνπ, εκθχιην ηεο Βαξθειψλεο ην νλνκάδεη ν Thomas
145

, 

ελψ ε Παζηνλάξηα
146

 ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ αλαξρηθψλ λα θαηαιάβνπλ 

ηελ εμνπζία σο πξαμηθφπεκα. Με ςχρξαηκε καηηά θαη εκβάζπλζε θνηλσληνινγηθήο 

αλάιπζεο ε Graham
147

 πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηνλ «Μάε» ηεο Βαξθειψλεο, σο 

απνηέιεζκα παιαηψλ δηαθνκκαηηθψλ αληηζέζεσλ, αιιά θαη πξνζπάζεηαο 

επαλίδξπζεο ηνπ κεγάινπ κεηαξξπζκηζηηθνχ δεκνθξαηηθνχ ζπλαζπηζκνχ εξγαηψλ 

θαη κεζαίαο ηάμεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα πξψηε θνξά κε ηε γέλλεζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο ην 1931. Ο Σδσξηδ ξγνπει (George Orwell), ζην βηβιίν ηνπ 

«πξνζθχλεκα ζηελ Καηαισλία» (Homageto Catalonia), ζσζηά θαηά ηε Graham
148

, 

απνδίδεη ηε ζχγθξνπζε ζηα ζπγθξνπφκελα κνληέια νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ζηε Γεκνθξαηία. Ζ φιε δηακάρε δελ θαίλεηαη λα εθδειψζεθε ρσξίο ηελ 

επηξξνή μέλσλ πξαθηφξσλ. Ο Φξάλθν ππεξεθαλεπφηαλ
149

, πσο είρε ζηε Βαξθειψλε 

13 πξάθηνξέο ηνπ πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. 

ηηο 9 Μαΐνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζε 

ζπγθέληξσζε ζηε Βαιέλζηα εμέζεηε ηηο δηαθσλίεο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ 

πνιέκνπ θαη γηα ηελ αδηαθνξία ηεο Κπβέξλεζεο ζην κέησπν ησλ Βάζθσλ. Σελ 

επφκελε κέξα ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην νη ππνπξγνί ηνπ Κ.Κ απέζπξαλ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ζηνλ πξσζππνπξγφ Λάξγθν Κακπαγηέξν, ν νπνίνο κε κπνξψληαο λα 

αλαπιεξψζεη ηελ απψιεηα ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ. Ο πξφεδξνο Αζάληα αλέζεζε 

ηελ πξσζππνπξγία ζηνλ ζνζηαιηζηή Υνπάλ Νεγθξάλ. 
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Υσξίο ζνβαξή ππνζηήξημε νη Βάζθνη εηηήζεθαλ απφ ηνπο εζληθηζηέο ησλ 

νπνίσλ θχξηα δχλακε θξνχζεο ήηαλ ε Λεγεψλα Κφλδσξ. Οη Γηεζλείο Σαμηαξρίεο δελ 

έιαβαλ κέξνο ζηε κάρε απηή θαη απηφ ίζσο επεξέαζε αξλεηηθά ηελ έθβαζή ηεο. 

 
 4.6. Ζ κάρε ηεο Μπξνπέληε θαη ηεο Σεξνπέι 

 

Ζ πηψζε ηεο ρψξαο ησλ Βάζθσλ
150

, παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ Νεγθξίλ λα δεκηνπξγήζεη αιινχ αληηπεξηζπαζκνχο γηα λα 

αλαθνπθίζνπλ ηνπο Βάζθνπο ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ ζπλνιηθή πηψζε ηεο Αζηνχξηαο 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ παξάδνζε ηνπ Βνξξά ζηα ρέξηα ησλ εζληθηζηψλ, νη νπνίνη 

θέξδηδαλ έηζη ηνλ νξπθηφ πινχην ηεο πεξηνρήο, θάξβνπλα, μπιεία, βαξηά βηνκεραλία 

θαη άθζνλα πξντφληα
151

. 

Οη δπν επηζέζεηο αληηπεξηζπαζκνχ εθδειψζεθαλ ζηηο 30 Μαΐνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γθνπαληαξάκα θαη ζηηο 12 Ηνπλίνπ ζηε Υνπέζθα κε θχξηεο δπλάκεηο θξνχζεσο 

ηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο νη νπνίεο ππέζηεζαλ βαξηέο απψιεηεο απφ ηνπο ζπλερείο 

αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο ησλ ζηαζηαζηψλ ρσξίο αληίζηαζε. ηε κάρε απηή 

ηξαπκαηίζηεθε θαη ν Σδσξηδ ξγνπει θαη αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη απφ ην πεδίν 

ηεο κάρεο. Ζ Παζηνλάξηα
152

 επηξξίπηεη ηηο επζχλεο ησλ απνηπρεκέλσλ επηζέζεσλ 

ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ επηηειείνπ. Γη` απηφ ηελ επφκελε κεγάιε επηρείξεζε κε ηελ 

νπνία ε θπβέξλεζε ζρεδίαδε λα θαηαθέξεη απνθαζηζηηθφ πιήγκα ζηνπο ζηαζηαζηέο 

δπηηθά ηεο Μαδξίηεο, αλέιαβε κε κεγάιε επηκνλή θαη επηκέιεηα ην θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα. ηφρνο ήηαλ ε κηθξή πφιε Μπξνπέληε θαη νη δπλάκεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηεγνχ Μηάρα ήηαλ δπν ζψκαηα ζηξαηνχ ην 5
ν
 ππφ ηνλ 

λεαξφ θνκκνπληζηή Μνληέζην θαη ην 18
ν
 ππφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηνπ ηαθηηθνχ 

ζηξαηνχ Υνπξάδν. Καη ζηα δπν απηά ζψκαηα θχξηεο δπλάκεηο θξνχζεσο ήηαλ νη 

Γηεζλείο Σαμηαξρίεο, φπσο ε 11
ε
 ( πξψελ 5

ν
 χληαγκα), ηνπ Λίζηεξ, ε 46

ε
 ηνπ Δι 

Κακπεζίλν, ε 35
ε
 ηνπ Βαιηίξ, ηε 15

ε
 ηνπ Γθαι, κε ηηο 13

ε
 θαη 15

ε 
Γηεζλείο 

Σαμηαξρίεο. Αξρεγφο επηηειείνπ ήηαλ ν Καζάδν ηνλ νπνίν επηθξίλεη ζθνδξά ε 

Παζηνλάξηα. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηεο επηρείξεζεο αξηζκνχζε ζηνπο 50.000 άλδξεο θαη 

ππνζηεξηδφηαλ απφ 150 αεξνζθάθε, 128 ηαλθο θαη 136 πνιπβφια. Σν 2
ν
 ζψκα 

ζηξαηνχ ζα εμαπέιπε κηα επίζεζε αληηπεξηζπαζκνχ, ελψ ε θχξηα άξρηζε ην πξσί ηεο 

6
εο

 Ηνπιίνπ κε ηελ 34
ε
 κεξαξρία, ελψ ηελ επφκελε κέξα ε 11

ε
 Γηεζλήο Σαμηαξρία ηνπ 
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Λίζηεξ κε ην θαηεπφδην ηεο Παζηνλάξηαο θαηέιαβαλ ηελ Μπξνπέληε. Οη ζηαζηαζηέο 

αηθληδηάζηεθαλ αιιά γξήγνξα ζπλήιζαλ κε νξκεηηθή έθνδν θαη κεηαθίλεζαλ 

δπλάκεηο απφ ηελ πνιηνξθία ηεο Μαδξίηεο ζηαζεξνπνηψληαο ην κέησπν. Οη επφκελεο 

επηζέζεηο ησλ ζηαζηαζηψλ πέηπραλ λα δηαζπάζνπλ ζηηο 24 Ηνπιίνπ ηηο δεκνθξαηηθέο 

γξακκέο, αθνχ νη ζπλερείο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο απνδπλάκσζαλ ηηο δπλάκεηο ησλ 

Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ θαη θπξίσο ην ζακπνηάδ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ πνπ νξγάλσζε 

ηελ επηρείξεζε, φπσο ππνζηεξίδεη ε Παζηνλάξηα
153

. 

Μεηά απφ ηέζζεξηο εβδνκάδεο αληίζηαζεο, νη καρεηέο ρσξίο λεξφ, ρσξίο 

εθφδηα, ρσξίο εθεδξείεο ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε Μπξνπέληε. Οη 

απψιεηεο γηα ηνλ δεκνθξαηηθφ ζηξαηφ ήηαλ 25.000 λεθξνί θαη 100 αεξνζθάθε, ελψ 

γηα ηνπο ζηαζηαζηέο νη απψιεηεο ήηαλ 17.000 θαη κφιηο 3 αεξνζθάθε. Ζ κάρε παξφια 

απηά θξίζεθε ακθίξξνπε θαη θάζε πιεπξά ζεψξεζε απηήλ ληθήηξηα
154

. Απφ 

ζηξαηεγηθή άπνςε ζηφρνο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ ζηε Μπξνπέληε ήηαλ ε ζεσξία 

ηεο δηείζδπζεο ζε βάζνο κε ηε ρξήζε αξκάησλ κάρεο σο δπλάκεηο θξνχζεσο ηελ 

νπνία αθνινπζεί ην πεδηθφ, είρε ήδε αλαπηπρζεί απφ ηνλ θφθθηλν ζηξαηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ζηξαηάξρε Σνπραζέθζθη (Tuckachevsky) , πνπ είρε εθηειεζηεί 

έλαλ κήλα πξηλ θαη επνκέλσο ήηαλ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί απφ ηνπο νβηεηηθνχο. Ζ 

λέα απηή ηαθηηθή επηλνήζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηειεηνπνηήζεθε ζηελ επίζεζε 

ζηελ Πνισλία (1 επηεκβξίνπ 1939) θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε (10 Μαΐνπ 1940), απφ 

ηνλ βαζχ γλψζηε ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ Υάηληο Γθνπληέξηαλ (Heinz Guderian). Απηή 

ε λέα κνξθή πνιέκνπ νλνκάζηεθε «αζηξαπηαίνο πφιεκνο» θαη ζηελ Ηζπαλία ηε 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζηαζηαζηέο ππφ ηελ πίεζε ηνπ Γεξκαλνχ ζηξαηεγνχ Φνλ Σνκα ( 

Von Thoma), ζε αληίζεζε κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο πνπ έκεηλαλ πξνζθνιιεκέλνη ζηα 

γαιιηθά πξφηππα, δειαδή ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πεδηθνχ έλαληη ησλ 

ηεζσξαθηζκέλσλ
155

. Ζ επζχλε φκσο φζσλ είραλ ζρεδηάζεη ηελ επίζεζε θαη δελ είραλ 

πξνβιέςεη ηελ αληίδξαζε ηεο ερζξηθήο αεξνπνξίαο ήηαλ κεγάιε. 

Οη βαξηέο απψιεηεο ησλ αλδξψλ ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο άζθνπεο θαη νθεηιφκελεο ζε ιάζε θνκκνπληζηψλ δηνηθεηψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ άπεηξνη ηεο πνιεκηθήο ηαθηηθήο θαη πξνθάιεζαλ αλαηαξαρή θαη 

θξνχζκαηα απεηζαξρίαο πνπ δπζηπρψο αληηκεησπίζηεθαλ κε ζηξαηνδηθεία. 
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ην κεηαμχ ζηελ επηηξνπή κε επέκβαζεο
156

 ε αδπλακία ζπλελλφεζεο επέηεηλε 

ην αδηέμνδν, φηαλ άξρηζαλ λα πξνηείλνπλ νη Άγγινη αληηπξφζσπνη ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ μέλσλ εζεινληψλ σο πξνυπφζεζε ζπδήηεζεο ελφο ζρεδίνπ πεξί δηθαησκάησλ ησλ 

εκπνιέκσλ. Ο Αζάληα απφ ηελ Καηαισλία απέξξηςε ην ζρέδην απηφ γηαηί επλννχζε 

ηνλ Φξάλθν. Ο Ήληελ( Eden) ηζρπξίζηεθε ςεπδφο φηη είρε πεξηνξίζεη ηελ εηζξνή 

μέλσλ δπλάκεσλ, ελψ εκπφδηζε ηελ ηζπαληθή δεκνθξαηία λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ 

έθηαζε ηεο ηηαιηθήο επέκβαζεο
157

. 

πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο λα αλαθνπθίζεη ην 

βφξεην κέησπν απφ ηελ πίεζε ησλ εζληθηζηψλ ελεξγνπνίεζε ην κέησπν ηεο 

Αξαγσλίαο κε κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πφιεο αξαγφζα
158

 

ζπλζέηνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ κεηψπνπ ηεο Μπξνπέληε
159

 κε δπλάκεηο θξνχζεσο πάιη 

ηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο πνπ ππάγνληαλ ζην 5
ν
 ζψκα ζηξαηνχ ηνπ ηαγκαηάξρε 

Μνληέζην. Οη εζληθηζηέο κεηέθεξαλ εθεί δπλάκεηο απφ παληνχ θαη απέθηεζαλ ηνπηθή 

ππεξνρή. Έηζη ν θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο, ε θαηάιεςε ηεο αξαγφζα θαη ε 

ραιάξσζε ηεο πίεζεο ησλ εζληθηζηψλ ζην βφξεην κέησπν, απέηπρε. Σα ηαθηηθά ιάζε 

ηνπ κεηψπνπ ηεο Μπξνπέληε είραλ επαλαιεθζεί θαη εδψ. 

Ο λένο αληηπεξηζπαζκφο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ επηθεληξψζεθε απηή ηε 

θνξά ζηελ Σεξνπέι, πξσηεχνπζα ηεο πην άγνλεο επαξρίαο ηεο Αξαγσλίαο
160

, κε 

ζθνπφ λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ εζληθηζηψλ απφ ηελ εηνηκαδφκελε λέα 

πνιηνξθία ηεο Μαδξίηεο. Οη εζληθηζηέο
161

 είραλ αλαδηνξγαλσζεί θαη είραλ 

ζπγθξνηήζεη κηα επηζεηηθή ζηξαηηά ειηγκψλ απνηεινχκελε απφ ηα πέληε πην ηζρπξά 

ζψκαηα ζηξαηνχ, Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ ιφγσ ηεο 

εζπεπζκέλεο νξγάλσζήο ηνπ πξνθάιεζε αλαπφθεπθηα αηέιεηεο κε έιιεηςε ζπλνρήο 

θαη δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη απνπζία ηθαλψλ ζηειερψλ
162

. 

Παξάιιεια ε αεξνπνξία ησλ δεκνθξαηηθψλ πζηεξνχζε ζε πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα, φηαλ νη εζληθηζηέο είραλ εθνδηαζζεί
163

 κε ζχγρξνλνπο ηχπνπο αεξνζθαθψλ 

απφ ηνλ Υίηιεξ θαη ηνλ Μνπζνιίλη, ππφ ην αδηάθνξν βιέκκα ηεο επηηξνπήο κε 

επέκβαζεο θαη θπξίσο ησλ Άγγισλ. Μνλαδηθή επηηπρία ηεο δεκνθξαηηθήο 
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αεξνπνξίαο ήηαλ ε επηδξνκή ζηηο 15 Οθησβξίνπ ζ` έλα αεξνδξφκην ησλ εζληθηζηψλ 

θνληά ζηε αξαγφζα, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή ζρεδφλ 

θαηαζηξνθή επί ηνπ εδάθνπο ησλ ζηαζκεπκέλσλ εθεί αεξνζθαθψλ ησλ εζληθηζηψλ. 

Οη δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο πνπ είρε θηλεηνπνηήζεη ν Ρφρν γηα ηελ Σεξνπέι 

πεξηειάκβαλαλ πέληε ζψκαηα ηνπ ηζπαληθνχ ζηξαηνχ θαη επηπξνζζέησο ηηο Γηεζλήο 

Σαμηαξρίεο. Σν ζρέδην πξνέβιεπε ηελ θχθισζε
164

 ηεο Σεξνπέι θαη ηελ απνθνπή ηεο 

απφ ηελ εζληθηζηηθή δψλε. Ζ επίζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ μεθίλεζε ζηηο 15 

Γεθεκβξίνπ κεηά απφ πξνπαξαζθεπή ππξψλ ππξνβνιηθνχ θαηέιαβε αηθληδηαζηηθά ην 

ρσξηφ Κνλθνχλη, ελψ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ην πεδηθφ δελ κπφξεζε λα αθνινπζήζεη ηε 

δηείζδπζε ησλ αξκάησλ κε ζνβηεηηθνχο εζεινληέο. ηηο 19 Γεθεκβξίνπ νη 

δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο έθηαζαλ
165

 έθηαζαλ ζηα πεξίρσξα ηεο Σεξνπέι κε ηελ 

εκςπρσηηθή παξνπζία ηεο Παζηνλάξηαο
166

. Σελ ίδηα κέξα ν ππνπξγφο Άκπλαο Πξηέην 

θαη ν αξρεγφο Δπηηειείνπ Ρφρν επηζθέθζεθαλ ην κέησπν κε ζπλνδεία πνιιψλ 

δεκνζηνγξάθσλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη ν Υέκηλγνπετ θαη ν θσηνγξάθνο 

Ρφκπεξη Κάπα(Robert Capa), πεξηκέλνληαο ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηάιεςεο ηεο 

Σεξνπέι. Οη εζληθηζηέο ζπγθέληξσζαλ εζπεπζκέλα κηα ζηξαηηά ζηεξηδφκελε απφ ηελ 

επίιεθηε γεξκαληθή κεξαξρία Κφλδσξ, ηα αεξνζθάθε ηεο νπνίαο γηα κηα εβδνκάδα 

δελ κπνξνχζαλ λα απνγεησζνχλ ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Απφ ηελ 21
ε
 

Γεθεκβξίνπ, ζπλάπηνληαλ νδνκαρίεο κέζα ζηελ Σεξνπέι θαη παξακνλή 

Υξηζηνπγέλλσλ αλαγγέιζεθε ε θαηάιεςή ηεο, κνινλφηη απηφ δελ είρε ζπκβεί αθφκα. 

ηηο 29 Γεθεκβξίνπ άξρηζε ε αληεπίζεζε ησλ εζληθηζηψλ κε ηνλ κεγαιχηεξν 

βνκβαξδηζκφ ππξνβνιηθνχ θαη αεξνπιάλσλ. Οη επαλεηιεκκέλεο επηζέζεηο ησλ 

εζληθηζηψλ νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο πφιεο απφ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ηελ 

ηειεπηαία κέξα ηνπ 1937. Σνλ λέν ρξφλν 1938 νη κάρεο επαλαιήθζεθαλ κε πείζκα 

απφ ηνπο εζληθηζηέο νη νπνίνη θάλνληαο έλαλ πφιεκν θζνξάο, απνδπλάκσζαλ
167 

ηηο 

δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο. Ζ Graham
168

 ππνζηεξίδεη φηη ε Σεξνπέι απνηέιεζε ζεκείν 

θακπήο ηνπ πνιέκνπ, αθνχ επηβεβαηψζεθε ην ζάξξνο θαη ε ηαθηηθή ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δελ κπνξνχζε λα αληηηαρζεί ζηελ πιηθή αλσηεξφηεηα ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ Φξάλθν. ζν θαη αλ ν Ρφρν δηέζεηε ζηξαηεγηθή ηδηνθπία ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Φξάλθν, δελ είρε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Θα 
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πξνζζέηακε ζε απηή ηελ θξίζε φηη απνπζίαδε ν εληαίνο ραξαθηήξαο εθπαίδεπζεο θαη 

δηνίθεζεο πνπ δελ νδεγνχζε ζε νξγαλσκέλεο επηζέζεηο ηαθηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ σο 

εληαίνπ ζπλφινπ (αξκάησλ, ππξνβνιηθνχ, αεξνπνξίαο θαη πεδηθνχ). 

 
 4.7. 1938, ε κάρε ηνπ Έβξνπ θαη ε απνρώξεζε ησλ Γηεζλώλ Σαμηαξρηώλ 

 

Μεηά ηελ απνηπρεκέλε επηρείξεζε ζηελ Σεξνπέι θαη ηελ αλαθαηάιεςε ηεο 

πφιεο απφ ηνπο εζληθηζηέο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1938, νη εζληθηζηέο νξγαλψζεθαλ γηα 

λα θαηαιάβνπλ νιφθιεξε ηελ Αξαγσλία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Γαιιία άλνηγε ηα 

ζχλνξά ηεο επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε πνιεκηθνχ πιηθνχ ζηε δεκνθξαηηθή Ηζπαλία, 

επεηδή θνβήζεθε απφ ηελ επεθηαηηθή ζηάζε ηνπ Υίηιεξ ζηελ Απζηξία κε ην 

πεξίθεκν Άθζινπο
169

 (Anschluss =πξνζάξηεζε), δελ ήηαλ δπλαηφ λα εμηζνξξνπεζεί. 

Πνιχ πεξηζζφηεξε λα αλαηξαπεί ε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ εζληθηζηψλ θαη ζε 

έκςπρν θαη ζε πνιεκηθφ πιηθφ, θπξίσο ζε ππξνβνιηθφ θαη αεξνζθάθε. ηα κέζα 

Μαξηίνπ νη εζληθηζηέο εμαπέιπζαλ έλα είδνο αζηξαπηαίνπ πνιέκνπ κε 100.000 

άλδξεο, εθαηνληάδεο ηαλθο, ππξνβφια θαη 1000 αεξνζθάθε, δηαζρίδνληαο ηνλ πνηακφ 

Έβξν έρνληαο σο δχλακε θξνχζεσο ηηαιηθέο θαη καξνθηλέο δπλάκεηο. ηηο 15 

Απξηιίνπ, έρνληαο θαηαιάβεη ηηο παξαζαιάζζηεο πφιεηο Βηλαξφζ θαη Καζηηγηφλ, είρε 

θηάζεη ζηε Μεζφγεην θφβνληαο ηελ Ηζπαλία ζηα δχν θαη απεηιψληαο ζηε Βαιέλζηα 

ζην λφην θαη ηε Βαξθειψλε ζην Βνξξά. 

Ζ Κπβέξλεζε ηνπ Νεγθξίλ κε ηε ζζελαξή ππνζηήξημε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο αλαδηνξγάλσζε ην ζηξαηφ ηεο κε επηζηξάηεπζε λέσλ ζηξαηησηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα ππέβαιε έλα ζρέδην «13 ζεκείσλ»
170

 γηα εηξήλεπζε ζηηο 30 Απξηιίνπ. 

ηα ζεκεία απηά ν Νεγθξίλ δηαβεβαίσλε γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα ηνπ 

ηζπαληθνχ θξάηνπο, ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ειεπζεξηψλ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο 

ελφηεηαο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ 

πνιηηψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηελ ακλεζηία 

ησλ ζηαζηαζηψλ θ. α. Σν θείκελν απηφ ησλ «13 ζεκείσλ» απνξξίθζεθε απφ ηνπο 

ππνθηλεηέο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνλ Μάην ηνπ 1937, ηνπο νπνίνπο φκσο ν Νεγθξίλ 

νδήγεζε ζην δηθαζηήξην κε ηήξεζε φισλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ πξνβιέςεσλ κηαο 

δίθαηεο δίθεο
171

. Ζ επίζεζε πνπ νξγάλσζε ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο κε ζπγθέληξσζε 

λέσλ κεξαξρηψλ, αιιά θαη ηε δχλακε θξνχζεσο ησλ παιαηψλ, φπσο ηελ 5
ε
 ηνπ 
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Μνληέζην θαη ηελ 11
ε
 ηνπ Λίζηεξ θαη ησλ ππφινηπσλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, είρε ηξεηο 

ζηφρνπο
172

, λα απνθεπρζεί ε θαηάιεςε απφ ηνπο εζληθηζηέο ηεο Βαιέλζηα, λα 

απνθαηαζηαζεί ε επηθνηλσλία κε ηελ Καηαισλία, ψζηε λα ελσζνχλ έηζη νη δπν 

δεκνθξαηηθέο δψλεο θαη λα απνδεηρζεί ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε, φηη ε Γεκνθξαηία 

ήηαλ δσληαλή θαη ηθαλή λα πινπνηεί επηζεηηθέο δξάζεηο. Ο Φξάλθν εμαζθάιηζε απφ 

ηνλ Υίηιεξ παξαιαβή πξνεγκέλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο αεξνζθαθψλ, 

πξνζθέξνληαο ζηδεξνκεηάιιεπκα απαξαίηεην γηα ηελ γεξκαληθή πνιεκηθή 

βηνκεραλία. Παξφιν πνπ ν δεκνθξαηηθφο ζηξαηφο ζηελ επίζεζε πνπ εμαπέιπζε ζηηο 

26 Ηνπιίνπ θαηά ησλ εζληθηζηψλ δηαζπψληαο ην κέησπν ηνπ Έβξνπ θαη ζεκείσζε 

ζεκαληηθέο λίθεο. Ζ ιεγεψλα Κφλδσξ φκσο αλέηξεςε κε ηνπο ζπλερείο 

βνκβαξδηζκνχ ηεο απφ αέξνο ηελ θαηάζηαζε. Σελ 1
ε
 Απγνχζηνπ ν Μνληέζην δηέηαμε 

ηε ζηξαηηά ηνπ Έβξνπ λα κεηαπέζεη ζε θαηάζηαζε άκπλαο
173

. Ζ ζηξαηηά ηνπ Έβξνπ 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ακπλζεί, ζπγθέληξσλε φκσο ηα βιέκκαηα ζπκπάζεηαο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δεκνζηνγξάθσλ, φπσο ηνπ Υέκηλγνπετ, ηνπ Μάζηνπο, ηνπ Κάπα θαη 

πνιιψλ άιισλ. 

Σν 1938 φκσο ήηαλ ε ρεηξφηεξε ρξνληά γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηζπαληθνχ 

πξνβιήκαηνο. Ζ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαηεπλαζκνχ απφ κέξνο ηνπ Άγγινπ 

πξσζππνπξγνχ Νέβηι Σζάκπεξιελ θαη ηνπ Γάιινπ πξσζππνπξγνχ Δληνπάξ 

Νηαιαληηέ απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Υίηιεξ έθηαζε ζηελ θνξχθσζή ηεο κε ηε 

ζπκθσλία ηνπ Μνλάρνπ
174

, κε ηελ νπνία ε ςνθνδεήο Δπξψπε ππνηαζζφηαλ ζηε 

ζέιεζε ηνπ Υίηιεξ κε ηξφπν, πνπ δηέςεπζε ηηο ειπίδεο ησλ δεκνθξαηηθψλ γηα δίθαηε 

ιχζε, πνιιψ κάιινλ φηαλ ν Σζάκπεξιελ πξφηεηλε
175

 ζηνπο Μνπζνιίλη θαη Σζηάλν 

«ην ελδερφκελν κηα ζπλφδνπ ησλ Σεζζάξσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηζπαληθνχ δεηήκαηνο». 

Δίλαη δχζθνιν λα απνθαζίζεη θαλείο αλ πξφθεηηαη πεξί εγγελνχο ειηζηφηεηαο ή 

αδηφξζσηεο πνιηηηθήο κπσπίαο. Οη πηέζεηο βέβαηα πνπ αζθνχληαλ απφ ηνπο Άγγινπο 

ζηελ επηηξνπή κε επέκβαζεο γηα ηελ απνρψξεζε ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, νδήγεζαλ 

ηνλ Νεγθξίλ λα αλαθνηλψζεη ηελ απνρψξεζε ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ ήδε απφ ηηο 21 

επηεκβξίνπ
176

, πξηλ δειαδή απφ ηε ζπκθσλία ηνπ Μνλάρνπ. Σν αξλεηηθφ είλαη φηη ν 

θχξηνο ππνζηεξηθηήο ηνπο ν ηάιηλ, ζπλαίλεζε
177

 ζηελ απνρψξεζήο ηνπο ιφγσ ηεο 
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λέαο θαηάζηαζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ Άπσ Αλαηνιή κε ηε δηέλεμε Ηαπσλίαο – 

Κίλαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1938, νπφηε θαη αλαθιήζεθαλ νη ζνβηεηηθνί ζχκβνπινη απφ ηελ 

Ηζπαλία
178

. 

Σειηθά απνθαζίζηεθε ε αλαρψξεζε ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ θαη 

νξγαλψζεθε ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ κηα απνραηξεηηζηήξηα εθδήισζε ζηε Βαξθειψλε 

ζηε ιεσθφξν Νηηαγθνλάι ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα ε πην ζπγθηλεηηθή θαη 

ζπγθινληζηηθή παξέιαζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ, παξέιαζε γελλαίσλ θαη 

ηδενιφγσλ καρεηψλ, ηνπο νπνίνπο απνραηξέηεζε ε Παζηνλάξηα κε ηα εμήο ιφγηα: 

«χληξνθνη ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ! Λφγνη πνιηηηθνί, αίηηα θξαηηθά, ην ζπκθέξνλ 

απηήο ηεο ίδηαο ηεο ππφζεζεο, γηα ηελ νπνία ρχζαηε ην αίκα ζαο κε απεξηφξηζηε 

γελλαηνδσξία, ζαο ζηέιλνπλ πίζσ, άιινπο ζηελ παηξίδα ζαο θαη άιινπο ζηελ 

αλαγθαζηηθή εμνξία. Μπνξείηε λα θχγεηε ππεξήθαλνη. Γξάςαηε ηζηνξία. Δίζηε έλαο 

ζξχινο. Δίζηε ην εξσηθφ παξάδεηγκα ηεο ελφηεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο. Γελ ζα ζαο μεράζνπκε. Καη κφιηο βγάιεη θαη πάιη θχιια ην δέληξν ηεο 

ειηάο θαη κπιερηνχλ κε ηηο ληθεθφξεο δάθλεο ηεο Ηζπαληθήο Γεκνθξαηίαο, ηφηε λα 

επηζηξέςεηε!»
179

. Παξέιαζαλ πεξίπνπ 6.000, ελψ άθεζαλ πίζσ ηνπο πεξίπνπ 10. 000 

λεθξνχο, 8.000 αγλννχκελνπο, νη ηξαπκαηίεο αλήιζαλ ζηηο 38.000. Οη κπξηγθαληίζηεο 

φζνη δελ εζηάιεζαλ ζηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, πνιέκεζαλ ην 

θαζηζκφ ζε φια ηα κέησπα. Οη Γάιινη εληάρζεθαλ ζηα ζψκαηα Λεθιάξθ θαη ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ Παξηζίσλ. Σν 1944 παξέιαζαλ πξψηνη ηηκήο έλεθελ. Με ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηζπαλία θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Φξάλθν, νη 

κπξηγθαληίζηεο Ηζπαλνί κπφξεζαλ λα επηζηξέςνπλ, φκσο θαη πνιηηηθνί φπσο ν 

Καξίγην θαη ε ζξπιηθή Παζηνλάξηα πνπ αλαδείρζεθαλ βνπιεπηέο ηνπ Ηζπαληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ. 
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Δ΄ Κεθάιαην 
 

Οη Έιιελεο Αληηθαζίζηεο Δζεινληέο 

 
 5.1. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ εζεινληώλ ζηνλ Ηζπαληθό Δκθύιην 

 

Μέζα απφ ηηο ηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ πνιέκεζαλ ζηελ Ηζπαλία θαη 

αξθεηνί Έιιελεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ κεγαιχηεξνο, αλ δεθαεπηά κέξεο 

κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Φξάλθν, δελ είρε θεξπρζεί ε δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, 

χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Βαζηιηά Γεσξγίνπ Β` θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Η. 

Μεηαμά. Θα έιεγε θαλείο πσο νη δπν απηέο θαζηζηηθέο θιίθεο είραλ βάιεη ζηνίρεκα. 

ηαλ ν ηζπαληθφο ιαφο μεζεθψζεθε γηα λα αληηηάμεη ηνλ θαζηζηηθφ δπγφ ηνπ Φξάλθν, 

ν ειιεληθφο ιαφο βξέζεθε θάησ απφ ην θαζηζηηθφ δπγφ ηνπ Μεηαμά. Ζ θπβέξλεζή 

ηνπ παξφηη θαζηζηηθή, ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή ζπκβάδηδε κε ησλ Αγγινγάιισλ, 

έθαλε δειαδή κηα πξνζπάζεηα θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ λα θξαηήζεη νπδέηεξε 

ζηάζε πάλσ ζην ηζπαληθφ πξφβιεκα. Πήξε κέξνο εθ αληηπξνζψπνπ ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο «Με Δπεκβάζεσο» πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν ζηηο 9 

επηέκβξε         ηνπ 1936
180

. 

Απφ ηελ αξρή θηφιαο ηνπ Ηζπαληθνχ Δκθπιίνπ νη δεκνθξαηηθνί Έιιελεο 

ηάρζεθαλ αλνηρηά ππέξ ηεο ππνζηήξημεο ηεο ηζπαληθήο δεκνθξαηίαο, αιιά φπσο 

πξναλαθέξακε ε ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο θήξπμεο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ δηθηαηνξία ηνπ Φξάλθν, είρε σο απνηέιεζκα λα θηκσζνχλ νη 

ιατθέο ειεπζεξίεο θαη σο ζπλέπεηα απηνχ λα θαηαδησρηνχλ ηα δεκνθξαηηθά θαη 

επαλαζηαηηθά θφκκαηα. Ήηαλ θπζηθφ πσο θάζε είδνπο βνήζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηζπαληθήο δεκνθξαηίαο ζα έβξηζθε εκπφδηα απξνθάιππηα θαη εζθεκκέλα
181

. Ο 

ειιεληθφο ιαφο ήξζε αληηκέησπνο γηα κηα αθφκα θνξά κε ηελ θαηαπίεζε, ηε 

θπιάθηζε, ηελ εθηφπηζε, ηνπο βαζαληζκνχο θαη ηηο εθηειέζεηο. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο Έιιελεο 

αληηθαζίζηεο θάζε παξάηαμεο λα βνεζήζνπλ ηνπο Ηζπαλνχο δεκνθξάηεο. Με ην 

θαζεζηψο ην νπνίν θαηλνκεληθά ήηαλ νπδέηεξν, αιιά νπζηαζηηθά ήηαλ 

ελαξκνληζκέλν ςπρηθά θαη ζσκαηηθά κε ηνπο θαζίζηεο ηνπ Φξάλθν θαη κε ηνλ 

δεκνθξαηηθφ ειεχζεξν Σχπν θηκσκέλν, ζε αληίζεζε κε ηνλ ειεγρφκελν Σχπν, ν 

νπνίνο εμπκλνχζε ηηο λίθεο ησλ θαζηζηψλ ελαληίνλ ησλ «θφθθηλσλ ζεξίσλ», κε 
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δηαιπκέλα θφκκαηα απφ ηε κία θαη απφ ηελ άιιε κηα λενιαία πνπ θαζηζηνπνηείηαη 

θαη ηα ζπλδηθάηα λα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο δηθηαηνξίαο. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ πάξα 

πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο Έιιελεο εζεινληέο νη νπνίνη ζα ηνικνχζαλ λα βνεζνχζαλ 

ηνπο Ηζπαλνχο δεκνθξάηεο. Παξφηη νη δπλαηφηεηεο ήηαλ κεδεληθέο, ν ειιεληθφο ιαφο 

ζα βνεζήζεη ηειηθά φπσο κπνξεί κε θάζε ζεκηηφ θαη αζέκηην κέζν ηνλ αγσληδφκελν 

ηζπαληθφ ιαφ
182

. Οη Έιιελεο κεγαινεθνπιηζηέο απφ ηελ άιιε ήηαλ νη κφλνη πνπ 

είραλ ην ειεχζεξν ηεο κεηαθνξάο θάζε είδνπο ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ζηε θαζηζηηθή 

παξάηαμε ηεο Ηζπαλίαο. Σα εξγνζηάζηα ηνπ εθνπιηζηή Μπνδνζάθε δνχιεπαλ 

λπρζεκεξφλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ θαζηζηψλ θαη ηα ιηκάληα πάληα δηαζέζηκα γηα ηελ 

κεηαθνξά. ινη απηνί νη έκπνξνη ηνπ ζαλάηνπ φπσο ηνπο νλνκάδεη ν 

Παιαηνγφπνπινο
183

 βξήθαλ ηελ επθαηξία λα πινπηίζνπλ, θαζψο ε Γεκνθξαηηθή 

Ηζπαλία είρε απνθιεηζηεί απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ, 

αλαγθάζηεθε λα πξνζθχγεη ζε κεζίηεο. Οη έκπνξνη απηνί νξγίαδαλ θαη ην ηξαγηθφ ηεο 

ππφζεζεο ήηαλ φηη ελψ πνπινχζαλ παλάθξηβα ηα φπια θαη ηα πνιεκνθφδηα θξφληηδαλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα είλαη θαη άρξεζηα
184

. 

Ο Υηνχ Σφκαο ζην βηβιίν ηνπ γηα ηνλ Ηζπαληθφ εκθχιην πφιεκν θάλεη 

αλαθνξά γηα κεξηθνχο βξσκεξνχο ηχπνπο φπσο ηνπο απνθαιεί πνπ πινχηηζαλ 

πνπιψληαο άρξεζηα φπια θαη πνιεκνθφδηα. Αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ κπζηεξηψδε 

«δφθηνξα» Έιιελα ππήθνν, ν νπνίνο είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Πνισλία, γηα θάπνηνλ 

άιινλ Έιιελα αληηπξφζσπν ηνπ «θφληα» ζηελ Σνπξθία θαη ηέινο γηα θάπνηνλ 

εβξαίν νλφκαηη «Βεληνχξν», ν νπνίνο είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα
185

. 

Σν Κνκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο παξφηη βξηζθφηαλ ζε βαζηά παξαλνκία 

κπήθε κπξνζηάξεο ζ` απηή ηε δχζθνιε θαη επηθίλδπλε πξνζπάζεηα. Ήηαλ γλψζηεο 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηζπαληθνχ αγψλα, γλψξηδε πνιχ θαιά πσο ε κάρε γηα ηελ 

απνηίλαμε ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Ηζπαλία, ήηαλ κάρε απνηίλαμεο ηνπ θαζηζκνχ ζ` φιν 

ηνλ θφζκν θαη θπζηθά θαη ζηελ Διιάδα. Σνλ Μάην ηνπ 1937, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Κ.Κ.Δ. θπθινθφξεζε παξάλνκα κηα πξνθήξπμε απεπζπλφκελε ζηνλ ειιεληθφ 

ιαφ, ζε φια ηα θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο γλσζηνπνηψληαο ηνπο ηνλ επεξρφκελν 

θίλδπλν πνπ εηνίκαδαλ ηα θαζηζηηθά θξάηε κε πξψην θαη θαιχηεξν ηε Υηηιεξηθή 

Γεξκαλία, κεηαμχ άιισλ ηνλίδεηαη; «…Γη` απηφ επηβάιιεηαη δίρσο θακία αλαβνιή ε 

ζπγθξφηεζε Παιιατθνχ κεηψπνπ ηεο Δηξήλεο φισλ εθείλσλ πνπ πνλνχλ θαη 
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ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Διιάδα. Γηα ηελ αληίδξαζε κ` φια ηα κέζα θαηά ησλ 

εγθιεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ θαζηζηηθψλ θξαηψλ θαη πξψηα απφ φια ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 

Ηζπαλία. Γηα ηελ παξεκπφδηζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηνπ Χηηιεξηθνχ πξάθηνξα Φξάλθν κε 

ππξνκαρηθά απφ ηελ Διιάδα θαη απφ ηα ειιεληθά ιηκάληα… γηα ηελ εθδήισζε ηεο 

αιιειεγγχεο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ πξνο ηνλ εξσηθφ ηζπαληθφ ιαφ, πνπ αγσλίδεηαη γηα 

ηελ ππφζεζε ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Δηξήλεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Γηα ηελ πιηθή ελίζρπζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ ηζπαληθνχ ιανχ… Ζ Κ.Δ. απεπζχλεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο εξγάηεο θαη 

πξν παληφο ζηνπο λαπηεξγάηεο θαη ηνπο θαιεί λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ πφιε γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο Δηξήλεο, εληζρχνληαο νιφζεξκα ηελ ππφζεζε ηεο Ηζπαληθήο 

δεκνθξαηίαο, εκπνδίδνληαο ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ Φξάλθν, κπνυθνηάξνληαο θαηά ην 

παξάδεηγκα ησλ εξγαηψλ ηνπ Αιγεξίνπ ηα θαζηζηηθά θξάηε πνπ εμαπέιπζαλ πηα 

αλνηρηά ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ ηζπαληθνχ ιανχ».
186

 

Σν Κ.Κ.Δ. ήηαλ εθείλν πνπ θαζνδήγεζε θαη νξγάλσζε ην ειιεληθφ θίλεκα 

αιιειεγγχεο ζηε Γεκνθξαηηθή Ηζπαλία ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδνο φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. ινη νη Έιιελεο Κνκκνπληζηέο, αιιά θαη νη ππφινηπνη δεκνθξάηεο 

φπνπ θαη αλ βξίζθνληαλ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκά ηνπ. ζνη βξίζθνληαλ ζην 

εμσηεξηθφ καθξηά απφ ην βξαρλά ηεο Μεηαμν-βαζηιηθήο δηθηαηνξίαο, επηζηήκνλεο, 

εξγάηεο, θνηηεηέο θ.α. έιαβαλ κέξνο ζην νξγαλσκέλν ήδε θίλεκα αιιειεγγχεο. ηε 

Γαιιία, ζηελ Αγγιία, ζηηο Ζ.Π.Α, ζηνλ Καλαδά, ζηε νβηεηηθή Έλσζε, 

νξγαλψζεθαλ ζηηο ζρεκαηηδφκελεο «Δπηηξνπέο αιιειεγγχεο». Δπίζεο δεκηνχξγεζαλ 

ή ελίζρπζαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο παξνηθηαθέο ειιεληθέο νξγαλψζεηο. Γελ πξέπεη λα 

μερλάκε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπαημαλ νη ζχιινγνη θαη νη ειιεληθέο νξγαλψζεηο 

ηνπ Δμσηεξηθνχ, νη νπνίεο είραλ σο ζηφρν λα ζπζθίμνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ
187

. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο ειιεληθή πξννδεπηηθή νξγάλσζε ήηαλ ν χιινγνο 

«πάξηαθνο» ηεο Ακεξηθήο. Έδξα ηεο ήηαλ ε Νέα Τφξθε θαη παξαθιάδηα ηεο 

ππήξραλ ζε πνιιέο άιιεο κεγάιεο πφιεηο. Μέιε ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ ήηαλ φ,ηη πην 

πξννδεπηηθφ θαη δσληαλφ είραλ λα επηδείμνπλ νη Έιιελεο κεηαλάζηεο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ηε ζπκβνιή ηνπο λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Έλαο 

άιινο   πξννδεπηηθφο   ζχιινγνο   πνπ   εδξαδφηαλ   ζηελ   Ακεξηθή   ήηαλ   θαη   ν 

«Παγθππξηαθφο», πνπ ζπγθέληξσλε ζηνπο θφιπνπο ηνπ φινπο ηνπο πξννδεπηηθνχο 

Κχπξηνπο. Ζ ζπκβνιή απηψλ ησλ ζπιιφγσλ-νξγαλψζεσλ ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή 
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θαη κεγάιε ζηε βνήζεηα ηεο Γεκνθξαηηθήο Ηζπαλίαο. Καη ζηελ Διιάδα φκσο δελ 

ζηακάηεζε ε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο παξάλνκσλ βέβαηα επηηξνπψλ γηα θάζε είδνπο 

βνήζεηα πξνο ηνλ δνθηκαδφκελν δεκνθξαηηθφ ηζπαληθφ ιαφ. Απηφ καο γίλεηαη γλσζηφ 

απφ αθήγεζε ελφο αγσληζηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ Κ.Κ.Δ. απφ ηελ αξρή αθφκα ηνπ 

Ηζπαληθνχ Δκθπιίνπ, δειαδή πξηλ αθφκα γίλεη γλσζηή ε 4
ε
 Απγνχζηνπ θαη πξηλ 

αθφκα ην θφκκα βγεη ζηελ παξαλνκία, είρε δεκηνπξγεζεί κηα εηδηθή επηηξνπή γηα 

βνήζεηα ηνπ ηζπαληθνχ ιανχ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ γηα βνήζεηα ζηνπο Ηζπαλνχο αληηθαζίζηεο, ήηαλ ην αηκφπινην 

«Κίκσλ», λαπισκέλν κε ππξνκαρηθά κε πξννξηζκφ ηε Γεκνθξαηηθή Ηζπαλία, 

πξνζέδεζε ζην ιηκάλη ηεο νχδαο φπνπ θαη εγθαηαιείθζεθε απφ ην πιήξσκά ηνπ. 

Σφηε ε νξγάλσζε ηνπ Κ.Κ.Δ ησλ Υαλίσλ θαηέβαιε ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα 

λα επαλδξψζεη ην πινίν κε θαηλνχξην πιήξσκα θαη λα μεθηλήζεη πάιη καδί κε ην 

πνιχηηκν θνξηίν ηνπ γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Ωο έλδεημε επγλσκνζχλεο ε 

Γεκνθξαηηθή Ηζπαληθή θπβέξλεζε έζηεηιε ηηκεηηθφ παξάζεκν ζηελ νξγάλσζε. 

εκαληηθή ζε φιν απηφ ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ λαπηεξγαηψλ, νη νπνίνη 

πξνζέθεξαλ πάξα πνιιά ζηνλ Ηζπαληθφ Δκθχιην, ίζσο πεξηζζφηεξα απφ φινπο ηνπο 

άιινπο Έιιελεο
188

. 

εκαληηθή ήηαλ επίζεο θαη ε ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ λαπηεξγαηψλ, νη νπνίνη 

πξνζέθεξαλ πεξηζζφηεξα απφ φινπο ηνπο άιινπο Έιιελεο. Με ηελ θήξπμε ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, ε Ναπηεξγαηηθή Έλσζε Διιάδαο
189

 κεηαθέξζεθε απφ ηνλ 

Πεηξαηά ζηε Μαζζαιία. Με ηελ βνήζεηα ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο απφ ηε κηα 

νξγάλσζε ηελ απνζηνιή εζεινληψλ θαη απφ ηελ άιιε επάλδξσζε θαξάβηα γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ εζεινληψλ αιιά θαη εθνδίσλ θαη φπισλ γηα ηελ Γεκνθξαηηθή Ηζπαλία. 

Πξφεδξνο ηεο Ναπηεξγαηηθήο Έλσζεο ήηαλ ν Κακπνχξνγινπ, ν νπνίνο εθηειέζηεθε 

ζηε Γαιιία απφ Γεξκαλνχο θαη αληηπξφεδξνο ν Κακπνχξεο. 

Σα θαξάβηα κε θνξηίν πξννξηδφκελν γηα ηνπο δεκνθξαηηθνχο ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν θαη επηθίλδπλν λα πιεζηάζνπλ ζηηο ηζπαληθέο αθηέο, θαζψο εθεί 

θαξαδνθνχζαλ ηα ερζξηθά ππνβξχρηα, γη` απηφ ην ιφγν πφδηδαλ ζε ιηκάληα ηεο 

Αιγεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Οξάλ
190

 θαη απφ εθεί θφξησλαλ ηα εθφδηα θαη ηα 

φπια ζε κηθξά θαξαβάθηα κε πιήξσκα Έιιελεο λαχηεο πνπ κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο 

ηα κεηέθεξαλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Ο αγσληζηήο Π. Ατβαηδήο ζε πξνθνξηθή ηνπ 
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αλαθνξά γηα ηνλ αγψλα ησλ Διιήλσλ λαπηεξγαηψλ
191

 ζηε Γεκνθξαηηθή Ηζπαλία 

αλαθέξεη ην παξάδεηγκα δπν ειιεληθψλ θαξαβηψλ ηα νπνία ήηαλ θνξησκέλα κε 

πνιεκηθφ πιηθφ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνλ Φξάλθν, ην πιήξσκα θαη ησλ δπν θαξαβηψλ 

ζηαζίαζε, ηα θαηέιαβε θαη ηα νδήγεζε ζην ιηκάλη ηεο Βαξθειψλεο φπνπ θαη 

παξέδσζαλ ην πιηθφ ζηε Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε. 

 

 
 5.2. Δζεινληέο από ηελ Διιάδα 

 
Ζ πην ζνβαξή κνξθή αιιειεγγχεο πξνο ηνλ ηζπαληθφ ιαφ, ήηαλ ε έληαμε 

ησλ Διιήλσλ αληηθαζηζηψλ ζηα ζψκαηα ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ. ηελ Διιάδα ηα 

εκπφδηα θαη νη δπζθνιίεο ήηαλ κεγάιεο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε 

δηθηαηνξία. ηαλ μεθίλεζε ην πξαμηθφπεκα ηνπ Φξάλθν ζηελ Διιάδα δελ είρε 

θεξπρζεί αθφκα ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ζ` απηφ ην ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε, ε απνζηνιή εζεινληψλ ήηαλ θάπσο εχθνιε θαη γη` απηφ ην ιφγν είραλ 

πξνζθεξζεί γηα βνήζεηα ζηνλ ηζπαληθφ ιαφ πεξηζζφηεξνη απφ 2.000 εζεινληέο. Με 

ηελ αλαηνιή φκσο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ε απνζηνιή εζεινληψλ καηαηψζεθε, φινη νη 

λφκηκνη δξφκνη θιείζηεθαλ, ηα δηαβαηήξηα ησλ αξηζηεξψλ θφπεθαλ. Έκεηλαλ κφλν νη 

παξάλνκνη δξφκνη κε κεγάιν θίλδπλν. κσο παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαξαδνθνχζαλ 

ππήξμαλ άλζξσπνη πνπ βξήθαλ ηνλ ηξφπν λα θχγνπλ απφ ηα ζχλνξα θαη λα 

νδεγεζνχλ ζηελ Ηζπαλία. Αγσληζηήο εθείλεο ηεο επνρήο δηαβεβαηψλεη
192

 πσο ή 

επηηξνπή ηνπ Κ.Κ.Δ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ θαηφξζσζε θαη έβγαιε 

έμσ απφ ηα ζχλνξα κεξηθνχο εζεινληέο. Πξννξηζκφο ηνπο ήηαλ ε Μαζζαιία, φπνπ ζα 

πήγαηλαλ εθεί δήζελ γηα λα δνπιέςνπλ ζηα εξγνζηάζηα σο εξγάηεο. ηαλ φκσο 

έθηαλαλ εθεί ηνπο πεξίκελε ε ειιεληθή νξγάλσζε ηεο Μαζζαιίαο, απνηεινχκελε 

απφ Έιιελεο κεηαλάζηεο θαη λαπηεξγάηεο θαη ηνπο πήγαηλε ζηελ Ηζπαλία. Πέξα 

φκσο απφ ηνπο νξγαλσκέλνπο, ππήξμε θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο Διιήλσλ πνπ κε 

αηνκηθή ηνπο επζχλε έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα κε πξννξηζκφ ηελ Ηζπαλία. Απηνί ήηαλ 

άλζξσπνη πνπ δελ είραλ επηζεκαλζεί απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ Μαληαδάθε θαη είραλ ηελ 

ειεπζεξία λα ηαμηδέςνπλ. Αο κελ μερλάκε φηη εθηφο απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Διιάδαο, 

ππήξμαλ θαη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, φπνπ δέρζεθαλ ην θάιεζκα ηεο πξνζθνξάο 

βνήζεηαο θαη πήγαλ λα πνιεκήζνπλ, εθπιεξψλνληαο έηζη ην δηεζληζηηθφ ηνπο ρξένο. 
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Οη θπξηφηεξεο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο μεθίλεζαλ, ελδεηθηηθά ήηαλ: ε Γαιιία, ε Αγγιία, 

ην Βέιγην, ν Καλαδάο, ε Ακεξηθή θαη ε Αίγππηνο. Ζ φιε απηή θηλεηνπνίεζε δείρλεη 

φηη ηα δηεζληζηηθά θεξχγκαηα δελ άθεζαλ αζπγθίλεηνπο ηνπο Έιιελεο Γεκνθξάηεο 

ζ` φπνην κέξνο ηεο γεο θη αλ βξηζθφληνπζαλ
193

. 

 

 
 5.3. Έιιελεο εζεινληέο ηεο Κύπξνπ 

 

πσο ε Διιάδα ζηέλαδε θάησ απφ ην δπγφ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, έηζη 

θαη ε Κχπξνο ζηέλαδε θάησ απφ ηνλ πνιχρξνλν αγγιηθφ δπγφ. Ο ιαφο ηεο Κχπξνπ 

δελ είρε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, θάζε είδνπο πάιε γηα ιεπηεξηά, γηα αλεμαξηεζία, γηα 

βειηίσζε ηεο δσήο θαη γηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζεσξνχληαλ γηα ηνπο 

θαηαθηεηέο αδηθήκαηα. Έηζη ε Κχπξηνη έλνησζαλ ηε ζθιαβηά ζην πεηζί ηνπο θαη γη` 

απηφ ην ιφγν αληαπνθξίζεθαλ άκεζα γηα βνήζεηα ζηνπο Ηζπαλνχο αληηθαζίζηεο. 

Πίζηεπαλ πσο αλ πνιεκνχζαλ γηα ηε ιεπηεξηά θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ηζπαληθνχ 

ιανχ, πνιεκνχζαλ γηα ηε ιεπηεξηά θαη αλεμαξηεζία ηεο δηθήο ηνπο παηξίδαο. 

Οη Κχπξηνη παξά ηηο απαγνξεχζεηο ησλ Άγγισλ γηα έξαλν ζηελ Ηζπαλία, 

θαηφξζσζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ έλαλ αμηνπξεπή αξηζκφ ρξεκάησλ θαη λα ηα ζηείινπλ 

ζηελ Ηζπαλία. Ζ πξψηε δφζε ζηάιζεθε ην 1937 θαη απνηεινχληαλ απφ 4.000 ιίξεο. Ο 

έξαλνο φκσο ζπλερίζηεθε θαη έηζη καδεχηεθαλ θαη άιια πνζά. Σν ίδην έγηλε θαη κε 

ηνπο εζεινληέο. Πεξηζζφηεξν απφ 60 Κχπξηνη απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αγγιία πήγαλ 

λα αγσληζηνχλ ζην πιεπξφ ησλ Ηζπαλψλ δεκνθξαηηθψλ θαη ησλ εζεινληψλ απφ ηηο 

άιιεο ρψξεο. Αλάκεζα ζηνπο Κχπξηνπο εζεινληέο ήηαλ: ν Δ. Παπατσάλλνπ, ν 

Κψζηαο Λαπηζηψηεο, κέινο ηνπ Κ.Δ. ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο Κχπξνπ, ν 

Μηράιεο Οηθνλνκίδεο, πνιηηηθφο επίηξνπνο, ν Δπάλζεο Νηθνιαΐδεο, ινραγφο, ν 

ζπλδηθαιηζηήο Παλαγηψηεο Κνηζαξψλεο θ.α. ε ζχγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ε 

Κχπξνο έδσζε ηνπο πην πνιινχο εζεινληέο απφ ζρεδφλ φιεο ηηο άιιεο ρψξεο. ηελ 

Ηζπαλία νη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ θαη νη Έιιελεο πνιεκνχζαλ καδί αδεξθσκέλνη
194

. 

 
 5.4. Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ ειιεληθνύ ιόρνπ 

 

ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 1936 θαηαθζάλεη απφ ηε Γαιιία, ε πξψηε νκάδα 

Διιήλσλ εζεινληψλ θαη φπσο θαη νη άιινη δηεζληζηέο, πεγαίλνπλ ζηελ πφιε 

Αικπαζέηε, φπνπ ήηαλ ην θέληξν ππνδνρήο εζεινληψλ ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ. Ζ 
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 Μ. Παιαηνγφπνπινο, φ. π., ζ..28 

194
 Μ. Παιαηνγφπνπινο, φ. π., ζ. 28 θ .ε 
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πξψηε απηή νκάδα ελζσκαηψζεθε ζηνπο εζεινληέο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, θπξίσο 

Γηνπγθνζιάβνπο, πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνλ «Βαιθαληθφ Λφρν», Τπεχζπλνο ησλ 

Διιήλσλ ήηαλ ν Παλαγηψηεο Ατβαηδήο κε ην ςεπδψλπκν Μάξηνο. Ο ιφρνο απηφο 

ελζσκαηψζεθε ζην ηάγκα Νηνκπξφθζθπ, πνπ καδί κε άιια δπν ηάγκαηα απνηέιεζαλ 

ηελ 11
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία. Μηα άιιε νκάδα ελζσκαηψζεθε ζην «Βαιθαληθφ Λφρν 

ηνπ ηάγκαηνο Σέικαλ», πνπ αλήθε ζηε 12
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία

195
. Απφ ηε Ρσζία 

θαηέθηαζε ζηελ Ηζπαλία ν Γεκήηξεο αθαξέινο, απφ ηελ ηεξεά Διιάδα, πνπ ήηαλ 

επηθεθαιήο κηαο νκάδαο Διιήλσλ πνπ απαξηηδφηαλ απφ ηνπο: Νίθν Βαβνχδε, 

Αλαγλψζηε Γειεγηάλλε, Κπξηάθν ηεθφπνπιν, Γεκήηξε Καηζηθηψηε, Γηάλλε 

Παληειηά θ.α. Ζ νκάδα απηή εληάρζεθε άκεζα ζηηο Γηεζλείο Σαμηαξρίεο. ηνλ 

ηζπαληθφ εκθχιην πνιέκεζε κηα πξνζσπηθφηεηα ηεο Αξηζηεξάο ακθηιεγφκελε, o 

Γεκήηξεο Γησηφπνπινο
196

, ηξνηζθηζηήο θαη αξρεηνκαξμηζηήο, εληάρζεθε ζην πιεπξφ 

ηνπ POUM (Partido Obrerode Unificathion Marxista), (Δξγαηηθφ Κφκκα 

Μαξμηζηηθήο Δλνπνίεζεο), φπνπ εθεί πνιέκεζε θαη ν ζπγγξαθέαο Σδψξδ ξγνπει. 

ηγά- ζηγά γελλήζεθε θαη σξίκαζε ε ηδέα ηεο ζπγθξφηεζεο φισλ ησλ 

Διιήλσλ ζε κηα κνλάδα, πνπ ζα ήηαλ εληαγκέλε ζην βαιθαληθφ ηάγκα, κηα κνλάδα, 

έλα ιφρν κε νκνηνγελή εζληθφηεηα. Ο πξψηνο πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ίδξπζή ηνπ ήηαλ ν Νίθνο Καξαγηάλλεο. Πεγαίλνληαο ζην Αικπαζέηε ζπλάληεζε 

ηνλ Γηάλλε αθαξέιιν, πνπ ήηαλ ππεχζπλνο ησλ Διιήλσλ θαη εμέθξαζε ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο ζα έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ ζε μερσξηζηφ ιφρν. Έηζη 

ζηα κέζα ηνπ 1937 θαη κεηά απφ αληηδξάζεηο ν ειιεληθφο ιφρνο ζπγθξνηήζεθε. Υξέε 

δηνηθεηή αλέιαβε ν Γηάλλεο Παληειηάο, ππνδηνηθεηήο ν Αλαγλψζηεο Γειεγηάλλεο θαη 

πνιηηηθφο επίηξνπνο ν Κπξηάθνο ηεθφπνπινο. Ζ νλνκαζία πνπ έδσζαλ ζ` απηφλ ηνλ 

ιφρν ήηαλ «Ρήγαο Φεξαίνο», ελψ γηα έλα πνιχ κηθξφ δηάζηεκα νλνκάζηεθε «Νίθνο 

Εαραξηάδεο». Ο ιφρνο νξγαλσηηθά παξέκεηλε ζην ηάγκα «Γεκεηξψθ», κε δηνηθεηή 

ηνλ Βνχιγαξν Υξηζηψθ
197

. 

ρεηηθή αληαπφθξηζε εθείλεο ηεο επνρήο, ζηελ εθεκεξίδα Δκπξφο
198

, 

αλαθέξεη φηη ζηε ζχζθεςε πνπ έγηλε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ ιφρνπ έιαβαλ 

κέξνο: «ην δνθηκαζκέλν ζηέιερνο ηνπ Κ.Κ.Δ Γεκήηξεο αθαξέιινο, απφ ην Κξνθχιη 

ηεο Γσξίδαο, πνπ αλέιαβε θαη πνιηηηθφο επίηξνπνο ηνπ Λφρνπ. Ο κεηαλάζηεο απφ ηνλ 

Καλαδά Γεκεηξίνπ, ν αμησκαηηθφο Νίθνο Πέηξνπ, νη κεηαλάζηεο: Ατβαηδήο, 
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 Υ. Γ. Λάδνο, φ. π., ζ..36 
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 Υ. Γ. Λάδνο, φ. π., ζ. 33 
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 Υ. Γ. Λάδνο, φ. π., ζ. 40 θ. ε 
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Παπαθψζηαο, Πξσηαγφξαο, Λαπαζηψηεο, Καπίηεο, Καίζαξεο, Γ. Παππάο. Οη 

λαπηεξγάηεο: Ν. Ψειφο, Σξηαληάθπιινο Γήκαο, Κππξησηάθεο, Ν. Παληειίδεο, Θ. 

Χξηζηνθφξνπ, Γ. Γεσξγηάδεο, Γηακαληάξεο, . Γεσξγέηεο, Καξάβεινο, Παξνζηάδεο, 

Αζαλαζηάδεο, Κνχθεο θαη Εηκπνπλάθεο. Οη Κχπξηνη λενιαίνη αληηθαζίζηεο: 

Οξθαλίδεο, Κσλζηαληίλνπ, Νηθνιάνπ, θαη Αλησλίνπ. Σν λενζχζηαην Διιεληθφ Λφρν 

πιαηζίσλαλ νη Έιιελεο αμησκαηηθνί: Σάθεο Πιέλνο, πνπ σο ηφηε ήηαλ νξγαλσηήο ηεο 

112
εο

 ηζπαληθήο ηαμηαξρίαο, ν Νίθνο Πέηξνπ, πνπ ήηαλ νξγαλσηήο ηεο 113
εο

 ηζπαληθήο 

επίζεο ηαμηαξρίαο, Ο Αιέμαλδξνο Νηθνιαΐδεο θαη ν Βέξλνο Κψζηαο, πνπ ππεξεηνχζαλ 

ζην Σάγκα Νηηκηηξφθ, ν Γηάλλεο Μαξγαξίηεο ή Μπέιθνο, ν Πεξέιεο Γεκήηξηνο θαη 

Γηάλλεο ηγαλφο, πνπ ππεξεηνχζαλ ζην ηάγκα «Γηαθνβίηο». Δπίζεο, ν Κχπξηνο 

Δπάλζεο . Νηθνιαΐδεο, πνπ ήηαλ δηνηθεηήο ηάγκαηνο ηνπ Λατθνχ ζηξαηνχ ηεο 

Ηζπαλίαο». 

Οη πξψηεο κάρεο πνπ πήξε κέξνο ν ειιεληθφο ιφρνο ήηαλ ζηηο 24 Απγνχζηνπ 

ζην κέησπν ηεο Αξαγσλίαο θαη ζηηο κάρεο ηνπ Μπξνπλέι. ηε κάρε ηεο Αξαγσλίαο 

ζθνηψζεθε ν Μπέιθνο, ν πξψηνο δηνηθεηήο ηνπ. Ο ειιεληθφο ιφρνο έιαβε κέξνο ζε 

πνιιέο κάρεο θαη πέηπρε αμηνζαχκαζηεο λίθεο. Οη άληξεο ηνπ αμησκαηηθνί , νπιίηεο 

έδεημαλ πεξίζζην ζάξξνο θαη παιιεθαξηά. Πνιινί φκσο ήηαλ απηνί πνπ έπεζαλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο κάρεο. Παξφιν πνπ ν ιφρνο ζπγθξνηήζεθε, πνιινί ήηαλ εθείλνη νη 

νπνίνη παξέκεηλαλ ζηηο κνλάδεο ηνπο. Παξάδεηγκα απηνχ, νη Έιιελεο πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζην ακεξηθαληθφ ηάγκα «Λίλθνιλ», παξέκεηλαλ ζηε βάζε ηνπο, κε ηελ 

αηηία ηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο δελ γλψξηδαλ ζιαβηθά. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο 

Διιελνθππξίνπο πνπ ππεξεηνχζαλ ζην αγγιηθφ ηάγκα. 

Ζ νκάδα ηνπ ηάγκαηνο «Σξνχκαλ» πνπ εληάρζεθε ζηε 12
ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία 

θαη ε νκάδα ηνπ ηάγκαηνο «Νηνκπξφθζθπ» πνπ εληάρζεθε ζηελ 11
ε
 Γηεζλή 

Σαμηαξρία, ήηαλ νη πξψηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη έιαβαλ ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο 

ζηελ άκπλα ηεο Μαδξίηεο. Οη άληξεο ηεο 11
εο

 Γηεζλήο Σαμηαξρίαο ζηηο 6 θαη 7 

Ννεκβξίνπ έθηαζαλ ζηε Μαδξίηε θαη θαηεπζχλζεθαλ ζηελ πξψηε γξακκή θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηα πην επηθίλδπλα ζεκεία. Σν ηάγκα ¨Νηνκπξφθζθπ» θαη ην ηάγκα 

«Κνπκνχλα ηνπ Παξηζηνχ» θαηέιαβαλ ηε ζέζε ζην δξφκν πνπ νδεγνχζε ζηελ 

παλεπηζηεκηνχπνιε. Οη κάρεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ άληζεο απφ πιεπξά εθνδίσλ, 

αιιά θαη ζθιεξέο. Οη θξαλθηζηέο ζε αληίζεζε κε ηνπο αγσληζηέο εζεινληέο ησλ 

Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, ήηαλ άξηζηα εμνπιηζκέλνη κε πνιεκηθφ πιηθφ, ελψ νη εζεινληέο 

ηελ έιιεηςε πνιεκηθψλ εθνδίσλ ηελ αλαπιήξσλαλ κε ηελ αγάπε ηνπο γηα ηελ 
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ειεπζεξία. Οη απψιεηεο ζηελ 11
ε
 θαη 12

ε
 Γηεζλή Σαμηαξρία

199
 ήηαλ πνιχ κεγάιεο θαη 

αλάινγν κεξίδην είραλ θαη νη Έιιελεο εζεινληέο. ε απηέο ηηο κάρεο έραζαλ ηε δσή 

ηνπο νη: Μαλψιεο Μψξνο, Αληψλεο Φιψξνο, Γηάλλεο ηαχξνπ, Κψζηαο Καιπάθαο 

θαη ν θνηηεηήο  απφ ηε Υίν πίλνο. 

Ζ κάρε ζηε Υαξάκα, ζην Μπξνπζέη θαη ζην Μπειζίη, ήηαλ νη κάρεο φπνπ νη 

Έιιελεο εζεινληέο έδεημαλ αμηνζαχκαζην εξσηζκφ. ηε κάρε ηεο Υαξάκα 

ζθνηψζεθαλ πνιινί έιιελεο εζεινληέο αλάκεζά ηνπο νη: ηαχξνο Βαζηιεηάδεο απφ 

ην Βαιθαληθφ ηάγκα, ν Γηψξγνο Καξάηδαιεο απφ ην Ακεξηθαληθφ, ν Γηάλλεο 

Σζηξψλεο, ν 19ρξνλνο Φίιηππνο Παπάο, ζηέιερνο ηεο νξγάλσζεο «πάξηαθνο» ηεο 

Νέαο Τφξθεο, ν Γηάλλεο Σδφλζνλ θαη ν Διιελνθχπξηνο βεηεξάλνο ησλ βαιθαληθψλ 

πνιέκσλ Παλαγηψηεο Καηζαξψλαο. ηε κάρε ζην Μπξνπζέη, νη ειιεληθέο απψιεηεο 

ήηαλ νη: Αρηιιέαο Καλάξεο, Σζηηζεθιήο, Διιελνθχπξηνο ηνπ βξεηαληθνχ ηάγκαηνο 

θαη ν Γεκήηξεο Ραπίηεο απφ ηε Υίν. Ζ κεγάιε θζνξά ηνπ ειιεληθνχ ιφρνπ έγηλε ζηε 

κάρε ζην Μπειζίη. Οη απψιεηεο ζε αλζξψπηλν ειιεληθφ δπλακηθφ ήηαλ νη: Γηάλλεο 

Μαξγαξίηεο, δηνηθεηήο ηνπ ιφρνπ, Γεκήηξεο Πέξξνο, Μήηζνο Καηζηθηψηεο, 

δηνηθεηήο ηεο ππξνβνιαξρίαο, Γηάλλεο Εηάγθνο απφ ηελ Ακεξηθή, Υξήζηνο 

Μνπγηάλλεο απφ ηελ Ηθαξία θαη ν Διιελνθχπξηνο Υξηζηφδνπινο Υξηζηνδνχινπ. Δδψ 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο νη Έιιελεο λεθξνί ζηηο κάρεο ηνπ Μπειζίη ήηαλ πάξα 

πνιινί αιιά ηα νλφκαηά ηνπο 
200

 δελ έρνπλ γίλεη γλσζηά. 

 
 5.5. Ζ ζηάζε ηνπ αζελατθνύ Σύπνπ θαη ν ξόινο ηνπ Καδαληδάθε ζηελ Ηζπαλία 

 

Με ην μέζπαζκα ηνπ ηζπαληθνχ εκθπιίνπ ν αζελατθφο Σχπνο πξνεηνίκαδε 

ηελ θνηλή γλψκε λα πεξηκέλεη κηα δπλακηθή ιχζε «γηα λα κελ έρεη ε Διιάδα ηελ ηχρε 

ηεο Ηζπαλίαο». Οη δπν κεγάιεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ε Καζεκεξηλή θαη ην Διεχζεξν 

Βήκα, θάιππηαλ ζηηο ζειίδεο ηνπο ηηο αηκαηεξέο θαη αδπζψπεηεο ηζπαληθέο 

αλακεηξήζεηο, κε εθηελείο αλαθνξέο, κε θσηνγξαθηθφ ξεπνξηάδ θαη εληππσζηαθά 

πξσηνζέιηδα. θνπφο ηνπο ήηαλ απφ ηε κηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ κηα θαηάζηαζε ζχγρπζεο θαη απφ ηελ άιιε λα θαιιηεξγήζνπλ έλα θιίκα 

απνηξνπηαζκνχ θαη εθθνβηζκνχ γηα ηα φζα δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ Ηζπαλία. Αλ θαη 

θαηλφηαλ φηη θξαηνχζαλ νπδέηεξε ζηάζε, παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλφηα αληηθεηκεληθά 

αλαδεκνζηεχνληαο άξζξα ηνπ μέλνπ έγθπξνπ Σχπνπ πνπ παξνπζίαδαλ ηηο απφςεηο θαη 

ησλ δπν εκπιεθφκελσλ ζηξαηνπέδσλ, φκσο θξφληηδαλ επηκειψο αηεκέιεηα λα 
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πξνβάινπλ
201

 ηελ «εθ ησλ εξπζξψλ πξνεξρφκελε βαξβαξφηεηα», ηνλ «αλειέεην 

βνκβαξδηζκφ ησλ εθθιεζηψλ απφ εγθαζηδξχζεσο ηεο αξηζηεξήο Γεκνθξαηίαο», ηε 

«δηάζπαζε ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ θαη ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη επί νηθνλνκηθψλ 

ζέζεσλ ηνπο αλαξρνζπλδηθαιηζηέο απφ ηνπο θνκκνπληζηέο». Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ 

απηψλ ήηαλ φηη ην κελ Διεχζεξν Βήκα έιπηδε «λα πξνθχςεη γξήγνξα έλαο λένο Πξίκν 

ληε Ρηβέξα θαη λα επηβάιεη ηελ ηάμε», ελψ ε Καζεκεξηλή ζην πξσηνζέιηδφ ηεο 

επρήζεθε «λα επξεζεί κηα ηζρπξά ελ ηε ρψξα πξνζσπηθφηεο δηα λα επηβιεζεί θαη λα 

ηαθηνπνηήζεη ην ράνο, γηα λα κελ πθίζηαηαη ε ζπκπαζήο ρψξα ησλ Ππξελαίσλ ηαο 

ζπλέπεηαο ηεο επηπνιαηφηεηνο κεηά ηεο νπνίαο ελίζρπζε ηελ άλνδν ησλ αξηζηεξψλ εηο 

ηελ εμνπζίαλ». Ο Ρηδνζπάζηεο, ε εθεκεξίδα ηνπ Κ.Κ.Δ. θαη ησλ άιισλ αξηζηεξψλ 

δπλάκεσλ, θηινμελνχζε ζηηο ζηήιεο ηνπ ην θάιεζκα πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο «λα κελ επηηξέπεη ζηηο αληηδξαζηηθέο εθεκεξίδεο ηνπ ηφπνπ 

λα πβξίδνπλ ην έξγν ηνπ Πάκπιν Ηγθιέζηαο θαη ησλ άιισλ εξψσλ ηεο Ηζπαλίαο». 

Απφ ην μεθίλεκα ηεο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο ηελ 4
ε
 Απγνχζηνπ, ν 

αληηπνιηηεπηηθφο ιφγνο είηε πξνθνξηθφο είηε έληππνο, είρε θεξπρζεί παξάλνκνο, ν 

ζπκπνιηηεπφκελνο Σχπνο παξνπζίαδε ηελ λίθε ηνπ Φξάλθν, φηαλ αληηθεηκεληθά ν 

αγψλαο έγεξλε θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Οη αλαθνξέο ζηελ Ηζπαλία πιαηζηψλνληαλ απφ 

ινγνηερληθέο επηθπιιίδεο γλσζηψλ ινγνηερλψλ, φπσο ηνπ Κψζηα Οπξάλε θαη ηνπ 

Εαραξία Παπαλησλίνπ ζην Διεχζεξν Βήκα θαη ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζηελ 

Καζεκεξηλή. χκθσλα κε ηνλ Λάδν, ηα θείκελα ηνπ Οπξάλε ήηαλ φ,ηη θαιχηεξν είρε 

γξαθηεί γηα ηελ Ηζπαλία, ελψ απφ ηελ άιιε ηα θείκελα ηνπ Παπαλησλίνπ 

δηαθξίλνληαλ απφ αθέιεηα θαζψο ππνζηήξηδε φηη ν ηζπαληθφο εκθχιηνο ήηαλ 

απφξξνηα ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ Ηζπαλψλ. Ο Καδαληδάθεο απφ ηελ άιιε ήηαλ έλαο 

δεηλφο αθεγεηήο, έλαο ζπγγξαθέαο πνπ ήμεξε πνιχ θαιά πψο λα απνηππψζεη ην 

δξάκα ηνπ εκθπιίνπ. Οη αληαπνθξίζεηο ηνπ δελ ήηαλ δεκνζηνγξαθηθά θείκελα, θαζψο 

έιεηπαλ νη ζηνηρεηψδεο απνθιεηζηηθέο εηδήζεηο θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπο. Ο ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ησλ αληίπαισλ πιεπξψλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπλάκεψλ ηνπο δελ είραλ 

θακία ζχλδεζε κε ην δηακνξθσκέλν γίγλεζζαη. Ζ ζρέζε πνπ είρε ν Καδαληδάθεο
202

 

κε ηελ Ηζπαλία απνδεηθλχεη ηελ ππαξμηαθή θξίζε πνπ ηνλ ηαιαηπσξνχζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γελ ήηαλ απηφο, πνπ κεηαθξάδνληαο Ηζπαλνχο 

πνηεηέο, θαηέζηε γλσζηφ ζην ειιεληθφ θνηλφ ηελ πνίεζε εθείλε πνπ ππεξεηνχζε ηελ 
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Υ. Γ. Λάδνο, φ. π., ζ. 168 θ .ε 

202
Υ. Γ. Λάδνο, φ. π., ζ.171 θ. ε 
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αγσληδφκελε αληηθαζηζηηθή Ηζπαλία, ελψ ζπλάκα εθζείαδε ζηα θείκελά ηνπ ηηο 

θαζηζηηθέο ιχζεηο θαη εγθσκίαδε ηνπο Υίηιεξ, Μνπζνιίλη θαη Φξάλθν. 
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Δπίινγνο 

 
Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο ή ν Πφιεκνο ηεο Ηζπαλίαο ή ν Πφιεκνο ησλ «δχν 

Ηζπαληψλ», κε δηάξθεηα πεξίπνπ 1.000 κέξεο, απφ ηηο 17 Ηνπιίνπ 1936 έσο θαη ηελ 1 

Απξηιίνπ 1939. Υίιηεο κέξεο εκθχιηαο δηακάρεο θαη ζπαξαγκνχ. πσο καο έγηλε 

γλσζηφ ληθεηήο απηνχ ηνπ εκθπιίνπ ήηαλ ε «Ηζπαλία ηνπ Δζληθνχ Μεηψπνπ», ή ε 

«Δζληθή Ηζπαλία ηνπ Φξάλθν» θαη εηηεκέλε ε Β` Ηζπαληθή Γεκνθξαηία. Άθεζε πίζσ 

ηνπ πνιινχο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο, αιιά θαη εμφξηζηνπο. 

Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο δελ ήηαλ θαζαξά ή ζηελ νπζία ηζπαληθφο, θαζψο ε 

δηάζηαζή ηνπ ήηαλ Γηεζλήο. Γηα ηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ ήηαλ έλαο Δκθχιηνο 

ηδενινγηθφο κεηαμχ θαζηζκνχ-αληηθαζηζκνχ, θνκκνπληζκνχ-αληηθνκκνπληζκνχ, 

αλαξρίαο θαη αζηηθήο Γεκνθξαηίαο. Γηα ηελ ηζηνξία ηεο δηπισκαηίαο ήηαλ έλαο 

Δκθχιηνο πξνπαγάλδαο θαη θαηαζθνπείαο. πγθιφληζε φζν θαλέλα άιιν γεγνλφο ηελ 

Παγθφζκηα θνηλή γλψκε ηνπ κεζνπνιέκνπ. Έγηλε ζθνπφο φρη κφλν γηα κεξηθνχο 

δηαλννχκελνπο, αιιά γηα ηα εθαηνκκχξηα εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ έκκεζα ή 

άκεζα εθδήισζαλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε έλα απφ ηα δπν 

εκπιεθφκελα ζηξαηφπεδα. 

Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο αλέδεημε ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο θαη παξαδφζεηο, 

δηαδεχμεηο θαη αληηζέζεηο, ηεο θάζε πφιεο, ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη ηεο θάζε 

θνηλσληθήο ηάμεο. Τπήξμε ε ζχγθξνπζε ηεο αξηζηεξάο κε ηε δεμηά αληίιεςε θαη 

ζπλάκα απηή ε ζχγθξνπζε ησλ αξηζηεξψλ αληηιήςεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηεο θάζε κηαο 

μερσξηζηά κε ηνλ εαπηφ ηεο. Σν θαζεζηψο ηνπ Φξάλθν δεκηνχξγεζε ηελ ςχρσζε ηεο 

κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ηνπ θνκκνπληζκνχ, αληίδνην ηεο νπνίαο ήηαλ ε ππεξάζπηζε 

ησλ αμηψλ ηεο εζληθνθξνζχλεο. Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο, ήηαλ έλαο επαλαζηαηηθφο 

πφιεκνο, φπνπ έιαβαλ κέξνο φιεο νη θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο αλάινγα κε ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο εκθχιηνο ήηαλ ε 

πξψηε κάρε ελφο ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ πνπ δελ αξγνχζε λα μεζπάζεη. 

Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο ήηαλ ε πξψηε θάζε, ην πείξακα ζα ιέγακε ηνπ Β` 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη απηφ γηαηί κε ηελ έλαξμή ηνπ έηξεμαλ λα βνεζήζνπλ 

πνιιέο ρψξεο θαη ζηα δπν ζηξαηφπεδα. Ήηαλ έλαο πφιεκνο κε αεξνπνξηθνχο 

βνκβαξδηζκνχο μέλσλ δπλάκεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο φιεο 

αγξηφηεηαο, ηνλ αεξνπνξηθφ βνκβαξδηζκφ ηεο πφιεο ζπκβφινπ ησλ Βάζθσλ ηεο 

Γθνπέξληθα απφ ηε λαδηζηηθή (Λεγεψλα Κφλδσξ). Μπνξεί λα θαληάδεη σο έλαο απιφο 

βνκβαξδηζκφο, φκσο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζπληζηνχζε πξσηνθαλέο 
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ζπληξηπηηθφ ρηχπεκα ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ, ν πξψηνο αεξνπνξηθφο βνκβαξδηζκφο 

πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Παγθφζκηα ηζηνξία, άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ηζνπέδσζεο κηαο 

πεξηνρήο ρσξίο ζηξαηεγηθή ζεκαζία. 

  Οη Έιιελεο θαη νη Κχπξηνη εζεινληέο ζπκκεηείραλ κε απηαπάξλεζε θαη 

ζάξξνο ζε έλαλ εκθχιην δηεζληζκνχ θαη αιιειεγγχεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ειιήλσλ 

εζεινληψλ, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ κεηαλάζηεο αλέδεημε ηελ αληηθαζηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82


83 
 

 

Αιβαλία 25 

 Κφζηα Ρίθα 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Έιιελεο εζεινληέο ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ ζηνλ Ηζπαληθφ Δκθχιην: 

απφ αξηζηεξά: Γηάλλεο αθαξέιινο, Παληειήο Παληειηάο, Παλαγηψηεο Ατβαηδήο, Αλαγλ.   

Γειεγηάλλεο θαη Νίθνο Βαβνχδεο. 

Πεγή: https://ellinofreneianet.gr/documents/buried-news/2204-a-2.html 

 

 

 

 

Οκάδα ειιήλσλ εζεινληψλ ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ 

 Πεγή: https://www.kaliterilamia.gr/2020/03/blog-post_7564.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%B1
http://www.kaliterilamia.gr/2020/03/blog-post_7564.html
http://www.kaliterilamia.gr/2020/03/blog-post_7564.html
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                                                                    Ο Φξάλθν 

Πεγή:https://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/823693/o-makrovios-diktatoras- 

tzeneralisimo-fransisko-franko 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Γεκνθξαηία ην Μάξηε ηνπ 1939ήιεγρε ην 1/3 ηνπ εδάθνπο ηεο Ηζπαλίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Μαδξίηεο. 

Πεγή:https://parapoda.wordpress.com/2019/03/28/%CF%84%CE%BF- 

%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85- 

%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%C 

F%8D- 

%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85- 

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC/ 

http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/823693/o-makrovios-diktatoras-
http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/823693/o-makrovios-diktatoras-
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Ο Μαξίλ κε ην ζηξαηεγφ Μηάρα πνπ θαη απηφο αξγφηεξα πξνζρψξεζε ζην 

Δζληθφ πκβνχιην Άκπλαο. 

Πεγή: https://parapoda.wordpress.com/2019/03/28/%CF%84%CE%BF- 

%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85- 

%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%

CE%BF%C F%8D- 

%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%

CF%85- 

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC/ 
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Πεξίιεςε 

 
Ο Ηζπαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο ππήξμε ρσξίο ακθηβνιία έλα απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα θαη πην ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Απνηέιεζε ηελ πξψηε 

θάζε θαη πεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ Β` Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο φπια, αεξνπιάλα, 

ζηξαηεγνί, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηε Γχζε , ζπγθξνχζηεθαλ 

κε φπια, αεξνπιάλα θαη ζηξαηεγνχο ηνπ Άμνλα. Τπήξμε πεδίν ζχγθξνπζεο ησλ δπν 

κεγάισλ ηδενινγηψλ ηνπ αηψλα, ηνπ Φαζηζκνχ θαη ηνπ Κνκκνπληζκνχ, ζπγθέληξσζε 

πάλσ ηνπ φιεο ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο ηεο Δπξψπεο θαη πξνζέιθπζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ εζεινληψλ, πνπ βξήθαλ ηελ επθαηξία ζηελ Ηζπαλία λα μεθχγνπλ απφ ηηο 

ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη λα πεξάζνπλ ζην πεδίν ηεο βίαο. 


