ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Σαν σήμερα, 18 Ιουλίου 1936, εξερράγη στην Ισπανία στρατιωτικό
πραξικόπημα στρατηγών υπό την ηγεσία του στρατηγού Φράνκο, για να
εμποδίσει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην ισπανική κοινωνία, η
οποία καταδυναστευόταν από τη φεουδαρχία, τον κλήρο και τον
στρατό. Το δυστύχημα είναι ότι το πραξικόπημα αυτό συνέβη με την
ανοχή των ευρωπαϊκών Δημοκρατικών Κυβερνήσεων και κυρίως της
Κυβέρνησης της Μ. Βρετανίας και τη συνενοχή των φασιστικών
καθεστώτων της Ιταλίας του Μουσολίνι και της Γερμανίας του Χίτλερ.
Στην πραγματικότητα ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι προσπαθούσαν να
εδραιώσουν τη Νέα Τάξη στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να δοκιμάσουν
νέες πολεμικές τακτικές -όπως ο ισοπεδωτικός βομβαρδισμός της
Γκουέρνικα- που θα τις χρησιμοποιούσαν αποτελεσματικά στον
επερχόμενο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή την εγκατάλειψη της
Δημοκρατικής Ισπανικής Κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, κάτω από
το πρόσχημα των απαγορεύσεων της Επιτροπής μη Ανάμιξης, η οποία
συνεστήθη με πρόταση της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 1936 και την
οποία ο αμερικανός πρεσβευτής Claude Bowers χαρακτήρισε ως την
πλέον κυνική και πλέον ανέντιμη ομάδα που είχε γνωρίσει ποτέ η
Ιστορία, πλήρωσε ακριβά η Ευρώπη. Μετά από λίγο τα ίδια
επαναλήφθηκαν και στην Τσεχοσλοβακία με την απαράδεκτη Συμφωνία
του Μονάχου, όπου η Αγγλία και η Γαλλία, ακολουθώντας την πολιτική
του κατευνασμού, υποχώρησαν στις απαιτήσεις του Χίτλερ.
Στην περίπτωση της Ισπανίας η ένοχη σιωπή που τήρησαν και η παγερή
αδιαφορία που έδειξαν η Αγγλία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες με
εξαίρεση τη Γαλλία του Λαϊκού Μετώπου και τη Σοβιετική Ένωση,
κλείνοντας το φως του πολιτισμού σε μια ευρωπαϊκή χώρα και
παραδίδοντάς την στους σχεδιασμούς των δυνάμεων του σκότους,
υπέσκαψαν την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ειρήνη. Σε πείσμα αυτών
των κυβερνητικών επιλογών η παγκόσμια διανόηση (Χέμινγουεϊ,
Όργουελ, Πάμπλο Νερούντα, Βίλλυ Μπραντ, Σαιντ-Εξυπερύ, Αντρέ
Μαλρώ κ.α.), αλλά και απλοί δημοκρατικοί πολίτες όλου του κόσμου,
οργανωμένοι στις περίφημες Διεθνείς Ταξιαρχίες, έδειξαν τον δρόμο
του χρέους στους πολίτες του ελεύθερου κόσμου. Ιδιαίτερη μνεία
οφείλουμε να κάνουμε στη συμβολή μιας γυναίκας, της Ντολόρες

Ιμπαρούρι, της θρυλικής Πασιονάριας, που αποτέλεσε την ψυχή του
δημοκρατικού αγώνα κατά της φασιστικής επέλασης. Στον αγώνα αυτόν
έλαβαν μέρος και 450 περίπου Έλληνες δημοκράτες από πολλές χώρες,
που συντάχθηκαν στις τάξεις των Διεθνών Ταξιαρχιών και προσέφεραν
γενναιόδωρα το αίμα τους για την υπόθεση της δημοκρατίας.
Για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για τις δημοκρατικές
αξίες στην Ισπανία και για να ρίξουμε άπλετο φως στο διπλωματικό
παρασκήνιο του ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και ταυτόχρονα να
κάνουμε μια απλή υπόμνηση για τον φασιστικό κίνδυνο που απειλεί την
Ευρώπη, δημοσιεύσαμε έναν Τόμο με επίλεκτα γερμανικά διπλωματικά
έγγραφα με αφορμή την 85η επέτειο του Ισπανικού Εμφυλίου.

