
Pura Perez Benavent Arcos (1919-1995) 

Στις 26 Ιούνη, 1919 στο χωριό Jativa, στην Valencia της ισπανίας, γεννιέται η αναρχοφεμινίστρια αγωνίστρια Purification 

Pérez Benevant, γνωστή και ως Pura Arcos.   

 

Ο πατέρας και ο παππούς της ήταν εργάτες στις μεταφορές και μέλη της Αναρχοσυνδικαλιστικής CNT (Confederacion 

Nacional del Trabajo - National Confederation of Labor). Στο χωριό που μεγάλωσε οι συζητήσεις των ανθρώπων 

περιστρέφονταν γύρω από την κοινωνική αδικία και την ανάγκη για καλύτερη ζωή για όλο τον κόσμο. 

Παρότι τα περισσότερα κορίτσια και γυναίκες στην ισπανία δεν πήγαιναν σχολείο ούτε σπούδαζαν, ούτε καν ξέραν γραφή 

και ανάγνωση μέχρι το 1930, η Pura ήθελε να εκπαιδευτεί και έτσι έπεισε τους γονείς της να την αφήσουν να 

παρακολουθήσει το Μοντέρνο Σχολείο (Escuela Moderna - Modern School) του αναρχικού παιδαγωγού Fransisco Ferrer. 

Τα Μοντέρνα Σχολεία που είχε ιδρύσει ο Ferrer στη Βαρκελώνη στόχευαν στην εκπαίδευση της εργατικής τάξης με εργαλείο 

τις ελευθεριακές μεθόδους εκμάθησης. Τα παιδιά δεν αναγκάζονταν να αποστηθίζουν το μάθημα, αλλά μάθαιναν με κίνητρο 

τα ενδιαφέροντά τους.  

Πήγε να δουλέψει στα 13 για να ενισχύσει το οικογενειακό εισόδημα, αλλά συνέχιζε την εκπαίδευσή της τα απογεύματα στο 

Escuela Natura, ένα ριζοσπαστικό σχολείο που ακολουθούσε τα πρότυπα των Escuelas Modernas. Εκεί συνάντησε άλλα 

παιδιά που ενδιαφέρονταν για τα κοινωνικά ζητήματα και η Pura ενεργοποιήθηκε πολιτικά στον αναρχισμό.  

Αργότερα συμμετείχε στην Ελευθεριακή Λέσχη (Ateneo Libertario), ένα αναρχικό σχολείο (στεγαζόταν σε μια αποθήκη) και 

κοινωνικό κέντρο στη Βαρκελώνη, όπου και συνάντησε τον μετέπειτα σύντροφό της  Federico Arcos (1920-2015). 



 

Το 1936 συμμετείχε ενεργά στην τοπική ομόσπονδη ομάδα των Mujeres Libres στη Βαρκελώνη και ήταν μέλος της εθνικής 

επιτροπής της οργάνωσης. 

Από το 1936 ως το 1939 συμμετείχε σε διάφορες ομαδοποιήσεις των CNT, FAI (Federacion Anarquista Iberica, the Iberian 

Anarchist Federation) και την FIJL (Federacion Iberica de juventudes libertarian - the anarchist youth organization). Επίσης 

συχνά κατέγραφε τα πρακτικά των συναντήσεων των οργανώσεων. 

Όταν της προτάθηκε να διδάξει σε παιδιά στις αγροτικές κολλεκτίβες στην Tabernes de Valldigna, νότια της Valencia, η Pura 

δέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. 

Όπως η ίδια και ο Federico περιέγραφαν, η ζωή σε αυτές τις κολεκτίβες ήταν σαν να ζεις σε μια μεγάλη οικογένεια βιώνοντας 

πολλαπλές εμπειρίες, καθώς οι άνθρωποι ήταν αφιερωμένοι ο ένας στην άλλη, αλλά και στα ιδανικά τους.  

Όταν η Επανάσταση ηττήθηκε από τους φασίστες το 1939, η Pura επέλεξε να μην φύγει από τη χώρα και πέρασε στην 

παρανομία. Αργότερα επέστρεψε στη Βαρκελώνη στην οικογένειά της, όπου έζησε στα κρυφά μαζί τους για δύο χρόνια. Αν 

την είχαν βρει οι φασίστες θα ήταν ακόμη μία στην ατέλειωτη λίστα των εκτελέσεων του καθεστώτος του Φράνκο. 

Το 1959 η Pura μετανάστευσε στον καναδά με την μικρή τους κόρη για να βρει τον Federico. Εκεί έμαθε αγγλικά, δούλεψε 

ως βοηθός νοσοκόμας και συνεργάστηκε με τον ελευθεριακό τύπο ως ανταποκρίτρια. Συγκεκριμένα με την Boletin de 

Mujeres Libres που εκδιδόταν στο Λονδίνο από το 1963 ως το 1977 και με το περιοδικό Mujeres Libertarias (Ελευθεριακές 

Γυναίκες) μέχρι την διακοπή κυκλοφορίας του το 1993. Στήριζε επίσης τις γυναικείες και αντιπολεμικές ομάδες στον καναδά. 

Στο πολυπληθές μνημόσυνο της Pura το 1995, το μέλος της Fifth Estate1 Marilynn Rashid ανέφερε πως «Η  Pura, όπως φίλες 

και φίλοι ξέρουμε, συνεχώς συμπλήρωνε τις ρομαντικές αναμνήσεις του Federico από την Ισπανική Επανάσταση με τον 

οξυμένο και τεκμηριωμένο ρεαλισμό της. Ήταν μια γυναίκα, που λόγω της συμμετοχής της στις Mujeres Libres και τις 

αναρχικές συλλογικότητες, γνώριζε την προοπτική της πραγματικής απελευθέρωσης και της ισότητας των φύλων. Και επίσης 

αναγνώριζε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την υπόθεση, καθώς και την αποτυχία που βιώνουμε στην 

ικανοποίηση αυτών των προσδοκιών μας. 

Ο Federico, για παράδειγμα, θα μας περιέγραφε με πάθος τις συναντήσεις των αναρχικών με τον Durruti, και η Pura θα μας 

υπενθύμιζε τις γυναίκες που δούλευαν και μαγείρευαν στα πίσω δωμάτια για να ταΐσουν όλους τους άντρες. Η μία αφήγηση 

δεν συγκρούονταν με την άλλη. Αντίθετα η μία συμπλήρωνε την άλλη και μας έδινε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα 

της εποχής.» 

                                                            
1 Ριζοσπαστικές εκδόσεις στον καναδά από το 1965 



Η Pura έγραψε πολλά έργα, μέσα σε αυτά και το "The Modern School Movement: Historical and Personal Notes of the Ferrer 

Schools in Spain (Croton, 1990).» (Το Κίνημα των Μοντέρνων Σχολείων: Ιστορικές και προσωπικές σημειώσεις πάνω στα 

σχολεία του Ferrer στην Ισπανία. Εκδόσεις Croton, 1990. 

Η ίδια και ο σύντροφός της συμβάλλαν ουσιαστικά στην διάδοση των αναρχικών ιδεών, της αλληλεγγύης και του 

αντικρατικού αγώνα αλλά και στην διατήρηση της μνήμης της ισπανικής Επανάστασης, στην περιοχή Detroit-Windsor του 

Ontario στον καναδά, όπου και πέθανε στις 12 Οκτώβρη του 1995. 
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https://theanarchistlibrary.org/library/various-authors-pura-arcos-1919-1995
https://www.fifthestate.org/archive/395-winter-2016-50th-anniversary/the-spanish-revolution-pura-federico-arcos-the-fifth-estate/
https://anarquismo.jimdo.com/anarquistas-alv-ar/

