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Rosario. Το πρωί της 7ης Φεβρουαρίου 1921 µια οµάδα αποτελούµενη από εργαζό-
µενους του Δήµου και φοιτητές Ιατρικής -κυρίως αναρχικούς- που είχαν επηρεαστεί 
από το κύµα των εξεγέρσεων που συνέβαινε σε όλο τον κόσµο και ιδιαίτερα από τις 
απεργίες στην ύπαιθρο και την Παταγονία -καθώς επίσης και από την ηχηρή Ρωσική 
Επανάσταση- αποφάσισαν να καταλάβουν  ως έκπληξη το Palacio de los Leones 
(Ανάκτορο των Λιονταριών), έδρα του Δήµου στην πόλη του Rosario (Santa Fe) υπό 
τον Fernando Schleisinger- για να ιδρύσουν εκεί µια ελευθεριακή κοινότητα. 

Ας θυµηθούµε ότι για αρκετές ηµέρες οι δηµοτικοί υπάλληλοι βρίσκονταν σε απεργία 
εναντίον των περικοπών στους µισθούς, βασιζόµενοι στην αλληλεγγύη των δασκά-
λων, των ναυτεργατών, των σιδηροδροµικών και των οδηγών ταξί, αλλά και των φοι-
τητών Ιατρικής του Universidad Nacional de Rosario (Εθνικό Πανεπιστήµιο του 
Rosario). Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, η Federación Obrera Provincial (Οµο-
σπονδία Επαρχιακών Εργαζοµένων) κάλεσε σε γενική απεργία στις 5η Φλεβάρη για 
να υποστηρίξει τους καταπιεσµένους εργάτες της υπαίθρου, για τους οποίους 25 
συνδικάτα δήκλωσαν την άµεση αλληλεγγύη τους, έχοντας ως επίκεντρό τους τα γε-
γονότα της Plaza Sarmiento. Ως απάντηση, ο δήµαρχος Fernando Schleisinger 
αποφάσισε να ακυρώσει το πάρτι καρναβαλιού και να απολύσει διάφορους δηµοτι-
κούς υπαλλήλους. 

Τελικά, τη Δευτέρα, 7 Φλεβάρη, µέρα του καρναβαλιού, µια οµάδα φοιτητών και ερ-
γαζοµένων πραγµατοποίησε την κατάληψη ως έκφραση απόρριψης πριν από ό,τι 
συµβαίνει, ελπίζοντας να έχει την ταχεία αντίδραση των υπόλοιπων απεργών. Μετα-
ξύ των εργατικών πρωταγωνιστών της εξέγερσης υπήρχαν αρκετοί συνδικαλιστές µε 
αναρχικές καταβολές, όπως οι αδελφοί Carlos και Ricardo Chaminaud, Felipe 
Morales, l. Armando Roche, Luis Tafalta, Saturnino Ricardo, Lorenzo Biamino, 
Adolfo Gómez, Telemachus Giorgiades, José Manuel Dumas, Francisco Schorr, 
Carlos Ábalos, Carlos Oliva, Antonio Zemberg, Manuel Martínez, Antonio Ferreyra 
και J.C. µεταξύ άλλων.  

Αµέσως µόλις αναρτήθηκε η κόκκινη σηµαία στο κεντρικό µπαλκόνι του κτιρίου, δεί-
χνοντας ότι έχει σχηµατισθεί µια "κυβέρνηση εργατών", ότι έχει εκδιωχθεί ο δήµαρ-
χος και του συµβουλευτικού συµβουλίου”, ότι η γενική διαχείριση έχει περάσει στην 
οµοσπονδία των τοπικών εργαζοµένων), διατυπώθηκαν και αιτήµατα όπως επανα-
πρόσληψη των απολυµένων, κατάργηση των φόρων και βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας στα αστικά νοσοκοµεία, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους 
«εσωτερικούς ιατρούς» (αίτηµα που πρότειναν οι φοιτητές Ιατρικής). 

Πέρα από τη δηµιουργία συµπάθειας στους υπόλοιπους εργαζόµενους της περιοχής, 
η κατάληψη -η οποία µετρούσε ήδη 8 ώρες- δεν ευδοκίµησε λόγω της ταχείας άφιξης 
ενός αστυνοµικού σώµατος. Για την καταστολή υπεύθυνο ήταν το 11ο Σύνταγµα Πε-
ζικού, το οποίο, µετά από µια γρήγορη είσοδο στο κτίριο, κατόρθωσε να σταµατήσει 
την οµάδα -κακώς οπλισµένη και προετοιµασµένη για µια τέτοια επιχείρηση- Οι κρα-
τούµενοι - κατηγορούµενοι για καταστροφή - θα υπερασπιστούν τον Δρ Rafael Bielsa 
(παππούς του τεχνικού διευθυντή). Μετά από αυτά τα επεισόδια, µια εφηµερίδα 



έγραψε «στους κόλπους των κοινωνιών ζυµώνεται ένας άλλος κόσµος, µε οδηγό την 
επιθυµία για καλύτερη τάξη και καλύτερη ζωή» και ότι «σε περίοδο απεργιών η οικο-
νοµία έρχεται δεύτερη». 

*Πηγή: Emilio Crisi. Μετάφραση: “Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης”


