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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

1 . Ή έπίκαφότητα ενός έργου σάν τον Εμφύλιο Πό-
λεμο στήν Γαλλία, Sév μπορεί νά ταυτιστεί μ ' αύτψ της 
συγκεκριμένης και περιορισμένης χρονικά και τοπικά πε-
ριόδου πού αναφέρεται, αλλά μέ μιάν ολόκληρη ιστορική 
περίοδο πού 6 κύκλος της ακόμα και σήμερα δέν φαίνεται 
νά εχει κλείσει. 

Αύτη ακριβώς ή σημασία μας οδήγησε στήν σκέφη νά 
δώσουμε μιά πιό ολοκληρωμένη έκδοση του έργου αύτου 
μιά και έχει στό παρελθόν κυκλοφορήσει σέ διάφορες εκ-
δόσεις και ανατυπώσεις, 

2. Πιστεύοντας δτι από τις μέχρι σήμερα μεταφράσεις 
ή μετάφραση από τό επιτελείο τών Ελλήνων μεταφρα-
στών στό εξωτερικό αποτελεί μιά σημαντική κατάκτηση 
πού είναι πολύ δύσκολο νά ξεπεραστεί, προτιμήσαμε γιά λό-
γους θετικής αξιοποίησης αύτης ακριβώς της προσφοράς νά 
κρατήσουμε τήν μετάφραση αυτή χωρίς — φυσικά — νά 
κάνουμε τήν παραμικρή επέμβαση πάνω της, 'Απλώς τό 
βιβλίο ξαναστοιχειοθετήθηκε από τήν αρχή μιά και ή μαζική 
και ασχολίαστη φωτοτυπική αναπαραγωγή, παλιών και ήδη 
κυκλοφορούντων εκδόσεων ήταν έξω από τούς στόχους του 
εκδότη, 

3. Βασικά τό νέο πού παρουσιάζει ή έκδοση αυτή εϊναι 
ότι έχοντας λάβει ύπόφη της τις ελληνικές μεταφράσεις 



του Άλ. Άσώκα^ και του επιτελείου των Έλλψων με-
ταφραστών στο έξωτερύχό^ και στηριγμένη στψ ρώσικη 
έκδοση: Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, 
V, Two, «Progress Publishers», Moskow, 1969, σελ, 178-
244 καί τψ κινέζικη έκδοση: Karl Marx, The Civil War 
in France, «Foreign Languages Press», Peking, 1970, σελ, 
287^, επιχειρεί μιαν πιο ολοκληρωμένη καί εν μέρει συ-
γκριτική παρουσίαση του μεγάλου αύτοΰ έργου, 

4, Οι συγκεκριμένες διαφορές από τις προηγούμενες 
εκδόσεις βρίσκονται: 

Α^ — Στην μέ βάση τό άγγλικό πρωτότυπο προσθηκη 
όλων τών λέξεων, φράσεων, κ.λπ. πού όντας γραμμένες 
άπό τόν Μάρξ εξ άρχης σέ άλλη γλώσσα (Γαλλικά, 
Γερμανικά), έχουν μέν μεταφραστεί άπό τό επιτελείο τών 
Ελλήνων μεταφραστών, άλλά δέν καταγράφονται δίπλα 
στην μεταφραζόμενη λέξη η δέν έχουν διευκρινιστική πα-
ραπομπή, 

Β^ — Στόν κατά τό δυνατό συστηματικό καί σύντομο 
σχολιασμό όλων τών άγνωστων στόν μή ειδικό άναγνώ-
στη πολιτικών, ιστορικών, γεωγραφικών, λεκτικών, κ,λπ, 
άναφορών, 'Εδώ θέλουμε νά διευκρινίσουμε ότι σάν βάση 

1. Καρόλου Μάρξ, Ό Εμφύλιος Πόλεμ-ος στή Γαλλία — ( Ή 
Κομμούνα του Παρισιού), μετάφραση Άλ. Άσώκα, έκδ. «Άναγέν^ιη-
ση», Άθψα, 1945, σελ. 144. 

2. Κάρλ Μάρξ, Ό Εμφύλιος Πόλεμος στή Γαλλία, περιέχεται 
στόν Α^ τόμο τών Διαλεχτών *Έργων τών Μάρξ-'Ένγκελς, σελ. 562-
655, έκδοτικό της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., 1952. 

3. Ό μεγάλος όγκος πού εχει η κινέζικη έκδοση οφείλεται στό ότι 
αύτη περιλαμβάνει καί τά δύο προσχέδια πού εγραφε ό Μάρξ πριν την 
οριστική διατύπωση του Εμφυλίου. Ή παράλειφή τους άπό μας οφεί-
λεται στην πρόθεση μας νά άποφύγουμε μιάν δύσχρηστη, άκριτη καί 
λίγο πολύ ακαδημαϊκή, πιά, έκδοση. 
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χρησίμοπούησαμε δλες τίς ύποσημειώσείς των ελληνικών 
καί ξένων μεταφράσεων καταφεύγοντας ομως πολλές φορές 
και σέ άλλες πηγές ελληνικές καί ζένες μιά καί οί μέχρι 
σήμερα κυκλοφορούσες εκδόσεις καλύπτανε μέν ένα άρχι-
κό σκέλος άπό τά ερωτήματα πού πιθανόν νά προκύπτα-
νε στον μη ειδικό άναγνώστη, άλλά οπωσδήποτε δέν δια-
κρίνονταν άπό μιάν ιδιαίτερη συστηματικότητα^. 

Γ^ — Θέλοντας νά δώσουμε μιά σφαιρικότερη παρου-
σίαση στην όλη έκδοση ενσωματώσαμε στό τέλος του βι-
βλίου καί κάτω άπό τόν διακριτικό τίτλο Προσθήκη, την 
γνωστή επιστολή του Μάρζ στόν Λούντβιχ Κούγκελμαν, 
γραμμένη άκριβώς την ίδια εποχή μέ τό εργο καί χαρα-
κτηριστική της άντίληφης του Μάρξ γιά τήν άναγκαιό-
τητα της επαναστατικής βίας. 

Τό γράμμα αυτό είναι δημοσιευμένο στόν Β^ τόμο των 
Εκλεκτών 'Έργων τών Μάρξ-'Ένγκελς καί είναι μετα-
φρασμένο άπό τό ίδιο επιτελείο πού μετέφρασε καί τόν Εμ-
φύλιο Πόλεμο. 

Επειδή όμως δέν μεταφράστηκε ολόκληρο άλλά εχει 
δημοσιευτεί μέ ελάχιστες περικοπές πού άφοροΰν ορισμέ-
νες άποκλειστικά ιδιωτικού χαρακτήρα εκμυστηρεύσεις του 
Μάρξ στόν Κούγκελμαν, κρίναμε ορθό νά μεταφράσουμε 
καί τίς 7-8 αυτές σειρές, παραδίδοντας έτσι στόν αναγνώστη 
ολόκληρο τό γράμμα όπως είναι στό πρωτότυπο. Γιά τή 
μετάφραση τών λίγων αυτών σειρών χρησιμοποιήσαμε τόν 
τόμο: Κ. Marx and Ε Engels, Selected Correspondence, «Pr-
ogress Puhlishers», Moscow, 1965, σελ. 262-263. 

4. Ή έλλψίχή, γιά παράδειγμα, έκδοση πού περιλαμβάνεται στά 
Διαλεχτά "Εργα, εχει 34 παραπομπές γιά τό σύνολο του έργου, οί 
περισσότερες άπό τίς όποιες είναι παραπομπές της σύνταξης της ξέ-
νης έκδοσης. 
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5. Κλείνοντας τό σημείωμα αύτό θα 'θελα νά ευχαρι-
στήσω τους φίλους Μ Λ. και ΑΛ., τον πρώτο γιά τψ 
άρχύχη του συμβολή στην συγκέντρωση του αναγκαίου 
υλικου και τόν δεύτερο γιά την σημαντική βοήθεια στήν 
γρήγορη μετάφραση των απαραιτήτων σημειώσεων από τήν 
κινέζικη έκδοση. Φυσικά ή ευθύνη γιά τά τυχόν λάθη είναι 
αποκλειστικά δική μου. 

Λουκάς Άξελός 
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ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ' 





Μου ήρθε άναπάντεχα ή πρόταση νά ετοιμάσω μιά νέα 
έκδοση της διακήρυξης του γενικού συμβουλίου της Διεθνούς 
γιά τόν «'Εμψύλιο πόλεμο στή Γαλλία» καΐ νά τή συνοδεύσω 
με μιά είσαγωγή. Γι' αυτό δε μπορώ εδώ νά θίξωι παρά 
μόνο σύντομα τά πιό ουσιώδη σημεία. 

Στή μεγαλύτερη εργασία πού αναφέρω πιό πάνω προ»-
τάσοτω τις δυο συντομότερες διακηρύξεις του γενιχου συιμ-
βουλίου γιά τό γάλλο - πρωσικό πόλεμο. Πρώτα άπ' δλα για-' 
τι στον «'Βμφύλιο πόλεμοι παραπέμπεται ό άναγνώ(πης στή 
δεύτερη διακήρυξη, πού ή ϊδια με τή σειρά της δέ μπορεί 
νά κατανοηίθεϊ ολότελα χωρίς τήν πρώτηι. Μά καΐ γιατί οί 
δυό αυτές διακηρύξεις, πού τις είχε συντάξει επίσης δ Μάρξ, 
είναι κι αυτές δχι λιγότερο από τόν «'Εψιφύλιο πόλεμο», εξαι-
ρετικά παραδείγματα γιΛ τό αξιοθαύμαστο χάρισμα του συγ-
γραφέα, πού πρώτη φορά είχε διαπιστωθεί στή «18η Μπρυ^ 
μαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη»^, νά συλλαμβάνει καθα-
ρά τό χαρακτήρα, τή σημασία καΐ τις αναγκαίες σΐινέπειες 
τών μεγάλο>ν Ιστορικών γεγονότων, τόν καιρό πού τά γεγο^ 
νότα αυτά ξετυλίγονται ακόμα μπρός στά μάτια μοις ή πού 
μόλις ε'χουν τελειώσει. Και τέλος, γιατί έμεΤς στή Γερμανία 
ύποφέρουιμε ακόμη και σήιμερα από τΙς συνέπειες τών γε-
γονότων εκείνων, πού τις προεΐπε δ Μάρξ. 

' Ή μήπως δέ συνέβηκε εκείνο πού λέει ή πρώτη διακή^ 
ρυξη, δτι άν δ αμυντικός πόλεμος της Γερμανίας ένάντια 
στό Λουδοβίκο Βοναπάρτη εκφυλιστεί σέ καταχτητικό πό^ 
λεμο ενάντια στό γαλλικό λαό, δλες οί συμφορές πού βρήκαν 
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τη Γερμανία ΰοτερα από τους λεγόμεν(χυς άπελεν&ερωτικούς 
πολέμους ^ θα ξαναζωντάνευαν πάλι με καινούργια ένταση; 
Μήπως δεν είχαμε αλλα είκοσι χρόνια κυριαρχίας Χου Βί-
σμαρκ και άντι για τους διωγμούς των δημαγωγών δέν εί-
χαμε τον έκτακτο νόμο ^ και το κυνήγημα των σοσιαλιστών 
με την ϊδια αστυνομική αυ&αιρεσία, με τήν ϊδια ακριβώς 
φριχτή ερμηνεία του νόμου; 

Και δεν έπαλή'θ ε̂υσε μήπως κατά γράμμα ή πρόβλεψη 
δτι ή προσάρτηση της Αλσατίας και της Λωρραίνης «-θα 
ε ρίχνε τή Γαλλία στήν αγκαλιά της Ρωσίας» καΐ δτι υστέ-
ρα άπ' αυτή τήν προσάρτηση, ή Γερμανία ή Όχχ γινόταν ό 
ανοιχτός υπηρέτης της Ρωσίας ή ·&ά έπρεπε, υστέρα άπα 
μιά σύντομη ανάπαυλα, νά εξοπλιστεί γιά εναν καινούργιο 
πόλεμο καΐ μάλιστα «γιά ενα φυλετικό πόλεμο ενάντια στις 
συνασπισμένες λατινικές καΐ σλαβικές φυλές»^; Μι^πως ή 
προσάρτηση των γαλλικών επαρχιών δεν εσπρωξε τή Γαλ-
λία στήν αγκαλιά της Ροκτίας; Μήπως είκοσι ολόκληρα χρό-
νια 6 Βίσμαρκ δεν επιζητούσε μάταια νά κερδίσει τήν εϊί-
νοια του τσάρου, δεν τήν έπιζητουσε προσφέροντας υπηρε-
σίες ταπεινότερες από κείνες πού συν^ιζε νά προσφέρει 
στήν «"Αγια Ρωσία» ή μικρή Πρωσία, προτού γίνει «η πρώ-
τη μεγάλη Δύναμηι της Ε}υρώπη:ρ>; Και μήπως δέν κρέμεται 
καθημερινά πάνω άπ' τό κεφάλι μας ή δαμόκλειος σπά·&η 
ενός πολέμου, πού άπ' τήν πρώτη μέρα του όλες οί χάρτι-
νες συμμαχίες τών πριγκίπων Μ σκορπιστούν σαν τ' αχυρα 
στόν αέρα, ενός πολέμου- πού γι' αυτόν τίποτα δέν είναι βέ-
βαιο, εκτός από τήν απόλυτη^ αβεβαιότητα γιά τήν έκβαση 
τοϋ, ενός φυλετικου πολέμου με τόν οποίο ολόκληρη ή Ε}6ρώ-
πη θά ερημώσει από δεκαπέλαε ώς είκοσι εκατομμύρια όπλι-
σμένους άντρες, καΐ πού αν δέν λυσομανά ακόμα εΐναι μο-
νάχα γιατί και τό πιό Ισχυρό από τά μεγάλα στρατιωτικά 
κράτη τρομάζει μπροστά στό' γεγονος δτι είναι απόλυτα αδύ-
νατο νά προβλεφθ-εΐ τό τελικό αποτέλεσμα; 

Γι' αυτό εχουμε ακόμη μεγαλύτερο καθήκον νά ξανακά-
νουμε προσιτά στούς γερμανούς εργάτες τά μισοξεχασμένα 
λαμπρά αυτά τεκμήρια της διορατικότητας της διεθνούς έρ-
γατικής πολιτικής στά 1870. 
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'Ό,τι zhia για τΙς δυο αυτές διακηρύξεις, Ισχύει %αι γιά 
τή διακήρυξη για τον «Εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία». Στις 
28 του Μάη, μπροστά στην υπεροχή των δυνάμεων του εχ-
•θρου, ύπόκ\η{>αν στις πλαγιές της Μπελδιλ οΐ τελευταίοι μα-
χητές της Κομμούνας καΐ μόλις δυο μέρες υστέρα, στίς 30 
του Μάη, ο Μαρξ διάβασε μπροστά στο γενικό συμβούλιο 
την εργασία του δπου περιγράφεται ή Ιστορική σημασία της 
Κοιμμούνας του Παρισιού μέ σύντομες, δυνατές, μα τόσο 
αδρές και πρίν άπ' δλα τοσο αληθινές γραμμές, που δέν τις 
έφτασε ξανά κανένας σ' δλη τήν αφΌονη φιλολογία πού γρά-
φτηκε γύρω άπ' αυτό τό θέμα. 

Χάρη στήν οΙκονομική καΐ πολιτική ανάπτυξη της Γαλ-, 
λίας απ' τό 1789, διαμορφώθηκε εδώ καΐ πενήντα χρόνια 
μια τέτια κατάσταση στό Παρίσι, πού καμία επανάσταση 
δέ μπορούσε να ξεσπάσει σ' αυτό χωρίς να πάρει προλεταρια-
κό χαρακτήρα, ετσι πού τό προλεταριάτο πού είχε κερδίσει 
τή νίκη μέ τό αίμα του, εμφανίστηκε υστέρα από τή νίκη με 
τις δικές του διεκδικήσεις. Αυτές m διεκδικήσεις ήταν λίγο 
πολύ ακαθόριστες, ακόμα και μπερδεμένες, ανάλογα μέ τόν 
κάθε φορά βαθμό ανάπτυξης των παρισινών εργατών. Τελι-
κά δμως δλες έ'τειναν πρός τήν κατάργηση της tαξικής αν-
τίθεσης ανάμεσα στούς κεφαλαιοκράτες και στους εργάτες. 
Είναι αλήθεια δτι δέν ήξεραν πώς άπρεπε να γίνει αυτό. 
'Ωστόσο αυτή ή διεκδίκηση, δσο ακαθόριστα κι αν ήταν δια-
τυπωμένη, εκλεινε ιμέσα της μια απειλή για τό κοινωνικό 
καθεστώς πού υπήρχε. Οί έργάτες πού τήν πρόβαλαν ήταν 
ακόμη δπλισίμένοι. Γι' αυτό, για τους αστούς πού κρατούσαν 
τό τιμόνι του κράτους, προχταρχική προσταγή ήταν νά άφο^ 
πλιστουν οΐ εργάτες. Κι ετσι, υστέρα από κάθε επανάσταση 
πού κέρδιζαν οί εργάτες, ξεσπάει ένας νέος αγώνας πού τε-
λειώνει μέ τήν ήττα τών εργατών. 

Αυτό σιτνέβηκε για πρώτη φορά στα 1848. 01 φιλελεύ-
θεροι άστοί τής κοινοβουλευτικής άντιπολίτεικτης οργάνω-
ναν συμπόσια για να πετύχουν τήν εκλογική μεταρόθμιση 
πού θα εξασφάλιζε τήν κυριαρχία του κόμματος τους. Στόν 
αγώνα τους μέ τήν κυβέρνηση αναγκάζονταν δλο καΐ πιο 
πολύ να κάνουν έκκληση στό λαό, κι υποχρεώνονταν βαθμιαία 
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να δίνουν τό προβάδισμα στα ριζοσπαστικά καΐ δημίσκρατι-
κα στρώματα της αστικής τάξης καΐ των μικροαστών. Μα 
πίσω άπ' αυτούς βρίσκονταν οΐ επαναστάτες έργάτες, κι οι 
Αργάτες αύτοί είχαν αποχτήσει από τό 1830 ® πολύ μεγαλύ-
τερη πολιτική αυτοτέλεια άπ' δ,τι τό ύποπτεύονααν οΐ άστοί 
κι οΐ δημοκρατικοί ακόμα. Τη στιγμή της κρίσης άνάμεσα 
στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, οΐ έργάτες Λρχισαν 
τή μάχη στούς δρόμους. Ό Λουδοβίκος Φίλιππος έξαιφανί-
<ττηκε καΐ μαζί του εξοχφανίοτηκε καΐ ή εκλογική μεταρνθμι-
ση, <]Γτή θέσηι της ξεπρ^αλε ή δημοκρατία καΙ μάλιστα μια 
δημοκρατία πού οΐ ϊδιοι νικητές εργάτες τή χαρακτήρισαν 
«κοινΰ>νική>> δημοκρατία. Ωστόσο κανένας θέν είχε ξεκα-
θαρίσει τί σήμαινε αυτή ή κοινωνική δημootρατlα, οΒτε κι 
οι ίδιοι οι εργάτες. 'Όμως τώρα είχαν απλα καΐ οΛοτελου^ 
σαν μια δύναμη μέσα στό κράτος. Γι' αυτό, οΐ άστοι δημο-
κράτες πού βρίσκοντο^ν. στήν έξουσία, μόλις ενιοκταν λίγο -
πολύ στέρεο τό έδαφος κάτω απ' τα πόδια τους, ό πρώτος 
σκοπός πού επιδίωξαν ήταν ν' άφοπλίσουν τούς εργάτες. 
Αυτό εγινε στήν εξέγερση τρυ Ιούνη; του 1848 ^ στήν οποία 
τούς έσπρωξαν μέ την αίμεση άθέτησηι του λόγου τους, με 
ανοιχτό χλευασμό καΐ τήν απόπειρα να έξορί<το\?ν τούς άνερ-
γους σέ μια απόμακρη επαρχία. Ή κυβέρνηση είχε φροντί-
<τει να εχει (Συντριπτική υπεροχή δυνάμεων. ^'Τστερα άπό 
ηρωικό αγώνα πού κράτησε πέντε μέρες, οΐ έργάτες νική-
θηκαν. ΕαΙ τότες επακολούθησε μια σφαγή των δοπλων αιχ-
μαλώτων, πού παρόμοια δεν είχε γίνει άπό τήν εποχή των 
έμφύλιων πολέμων πού προετοίμαζαν τήν πτώσ^η της ρω-
μαϊκής δημοκρατίας. Ήταν ή πρώτη φορά πού ή αστική 
τάξη εδειχνε σέ τί σημείο έξαλλης σκληρ^ητας μπορεί να 
φτάσει στήν εκδίκη<τή της, -μόλις τολμήσει τό προλεταριάτο 
να ορθωθεί απέναντι της σαν ξεχωριστή τάξη μέ τΙς δικές 
του διεκδικήσεις καΐ τα δικά του συμφέροντα. Κι δμως, τό 
1848 δέν ήταν παρά παιχνιδάκι μπροστά στή λύσα της άστι-
r.fjç τάξης τό 1871. 

Ή τιμωρία άκολουθουσε κατά πόδι. ^Αν τό προλεταριά-
το δε μπορούσε ακόμα να κυβερνήσει τήι Γαλλία, ή άστική 
τάξη δέ μπορούσε πια να τήν κυβέρνα. Τουλάχιστο ίχι τότε, 
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πού στην 3ΐ;λειοψ»]φία της ήτ^ν άκόμα μοναρχική κι ήταν 
χωρκτμένη σέ τρία δυναστικά κόμματα ^̂  καΐ σ' ίνα τέταρ-
το, δημοκρατιχό. 01 έσωτερικές της διαμάχες 8δθ(Ταν τή δυ-
νατότητα στον τυχοδιώχτη Λουδοβίκο Βοναπάρτηι να πάρει 
στα χέρια του δλα τα κλειδιά της εξουσίας — τ̂ό στρατό, τήν 
άστυνομία, το διοικητικό μηχανισμό— και στίς 2 ταΰ Δε-
κέμβρί) 1 8 5 1 ν α τινάξει στον αέρα τό τελευταίοι φροι> 
ριο της αστικής τάξης, τήν εΌτοσυνέλευση. "Αρχισε ή δεύ-
τερη αύτο^ατορία '̂ ,̂ ή εκμετάλλευση της Γαλλίας dbto μια 
σπείρα πολιτικούς καΐ οΙκονομικούς τυχοδιώκτες, μα σύγχρο^ 
να άρχισε καΐ μια βιομηχανική ανάπτυξη, που ποτέ δέν ήταν 
δυνατή στό στενόκαρδο καΐ φοιβισμένο σύστημα του Λουδο-
βίκου Φιλίππου, κάτωι από τήν αποκλειστική κυριαρχία μο-
νάχα μιας μικρής μερίδας της μεγαλοαστικής τάξης. Ό Λου-
δοβίκος Βοναπάρτης άςχιίρεσε τήν πολιτική εξουσία από 
τους κεq>αλαιoκράτες με τό πρόσχημα δτι θα τους προστατέ-
ψει αύτοτύς, τους αστούς, από τους εργάτες, και από τήν άλ-
λη, δτι προστατέψει τους εργάτες από τους αστούς. Σε 
αντάλλαγμα δμως ή κυριαρχία του ευνόησε τήν κερδοσκο-
πία καΐ τή βιομηχανική δραστηριότητα, με μια λέξη, τήν 
ανάπτυξη και τόν πλουτισμό ολόκληρης της αστικής τάξης, 
σέ πρωτάκουστο ως τα τότε βαθμό. Είναι αλήθεια δτι σέ 
ακόμα μεγαλύτερο βαθμό αναπτύχθηκε ή διαφθορά καΐ ή 
μαζική κλεψιά πού κέντρο της ήταν ή αυτοκρατορική αυλή 
πού εβγαζε μεγάλα ποσοστά απ' αυτό τόν πλουτισμό. 

Μα ή δεύτερη αυτοκρατορία ήταν μια έκκληση στό γαλ-
λικό εθνικισμό, ήταν ή 5ιεκθίκη<ιη των συνόρων της πρώτης 
αυτοκρατορίας πού χάθηκαν τό 1814, τουλάχιστον των συνό-
ρων της πρώτης δημοκρατίας Μια γαλλική αύτοκρατο^ 
ρία, |.ιέσα στα σύνορα της παλιας μοναρχίας καΐ μάλιστα μέ-
σα στα πιό κουτσουρεμένα άκόμη σύνορα του 1815 — δέν 
ήταν δυνατό να κρατηθεί πολύν καιρό. Άπ ' αυτό βγήκε ή 
ανάγκη να κάνει από καιρό σέ καιρό πολέμους καΐ ή ανάγκη 
για επέχταση των συνόρων. Καμιά δμως συνοριακή έπέχτα-
ση δε θάμπωνε τόσο τή ς)αντασία των γάλλων έθνικιστών, 
δσο ή επέχταση πρός τή γερμανική αριστερή δ χ ^ χον Ρή-
νου. "Ενα τετραγωνικό μίλι στό Ρήνο είχε γι' αυτούς μεγα-
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λύτερη αξία από δέκα στίς ""'AAjceiç ή οκσνί̂ τψωχε άλλον. Μέ 
τή δεύτερη αύττακρατορια ή διεκδίκηση ν' αποδοθεί ξανά στη 
Γαλλία ή αριστερή δχθη; τον Ρήνον, ειτε μεμιάς, εϊτε τμηρ 
μοίτικά, δεν ήταν παρά ζήτημα χρόνον. Ή ωρα εφτασε μέ 
τον προ>σο - αυστριακό πόλεμο τοΟ 1866 'Όταν ό Βονα-
πάρτης είδε δτι γελάστηκε καΐ από τό Βίσμαρκ καΐ έξαιτί-
ας της δικής τον ύπερπανούργας δισταχτικής πολιτικής και 
δεν πήρε τήν «εδαφική αποζημίωση» πού περίμενε, δεν τοΰ 
εμεινε άλλο τίποτα παρά να κάνει πόλεμο, πού ξέσπασε τό 
1870 καΐ πού τον οδήγησε πρώτα στό Σεντάν κι από κει στή 
Βίλχελμσχέε 

'Αναπόφευκτη συνέπεια ήταν ή επανάσταση του Παρι-
σιού στίς 4 του Σεπτέμβρη 1870. Ή αυτοκρατορία σωριά-
στηκε σαν χάρτινος πύργος κι ανακηρύχτηκε πάλι ή δημο-
κρατία. Ό εχθρός δμως βρισκόταν εξω από τις πύλες του 
Παρισιού, οι στρατιές τής αυτοκρατορίας ειτε ήταν κυκλω-
μένες στό Μέτς χωρίς ελπίδα να ξεφύγουν, ή κρατιουνταν 
αΙχμάλωτες στή Γερμανία. Στήν κρίσιμη αυτή κατάσταση 
6 λαός επέτρεψε στούς βουλευτές τού Πίχρισιου του προηρ 
γούμενου νομο&ετικού σώματος να έμφανιστονν σάν «κυ-
βέρνηση εθνικής αμυνας». Και τό δέχτηκε αυτό τόσο πιό 
εύκολα πού για τό σκοπό τής δίίμυνας δλοι οί Ικανοί να κρα-
τούν δπλα παρισινοί είχαν καταταχθεί τώρα στήν εθνοφυλα-
κή κι ήταν οπλισμένοι, κι ετσι τώρα οΐ εργάτες αποτελούν 
σαν τή μεγάλη πλειοψηφία. Δέν άργησε δμως να ξεσπάσει 
σέ σύγκρουση ή αντίθεση άνάμεσα στήν κυβέρνηση πού άπο-
τελιόταν σχεδόν αποκλειστικά από άστούς καΐ στό ορισμέ-
νο προλεταριάτο. Στις 31 του Όχτώβρη εργατικά τάγματα 
κατέλχχβαν με έφοδο τό δημαρχείο και πιάσανε μερικά από 
τα μέλη τής κυβέρνησης. Ή προδοσία, ή άμεση αθέτηση 
του λόγου της από τήν κχτβέρνηση καΐ ή παρέμβαση μερι-
κών μικροαστικών ταγμάτων τούς άπελευ^ρωσαν ξανά καΐ 
οι εργάτες για να μήν ανάψουν τόν εμφύλιο πόλεμο μέσα 
σέ μια πόλη πολιορκημένη; από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, 
&ρησαν στή -θέση; της τήν παλιά κυβέρνηση. 

Τέλος, στις 28 του Γενάρη 1871, συν^κολόγησε τό πει-
νασμένο Παρίσι. Συνθηκολόγησε δμως μέ τιμές άγνωστες 
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ο>ς τότε στην ιστορία των πολέμων. Τα φρούρια παραδό-
θηκαν, ή οχυρωματική γραμμή που περιέβαλε τό Παρίσι 
αφοπλίστηκε, ό ταχτικός στρατός και ή κινητή φρουρά ^^ 
παραδοσαν τα δπλα τους καΐ Ό^ωρήΐθ'ηκαν αΙχμάλωτοι πολέ-
μου. Ή εθνοφυλακή δμως κράτησε τα δπλα και τα κανόνια 
της κι εκλεισε μόνο ανακωχή μέ τούς νικητές. Οι ίδιοι οΐ 
νικητές δεν τόλμησαν να μπουν ·θριαμβευτικά στο Παρίσι. 
Τό μόνο πού τόλμησαν να καταλάβουν ήταν μια μικρή γωκ 
νια του Παρισιού, που κι αυτή άποτελιόταν κατά ενα μέρος 
άπο δημόσια πάρκα. Κι αυτά μόνο για λίγες μέρες! Και σ* 
δλο αυτό τό διάστημα αύτοί, πού 131 ολόκληρες μέρες κρά-
τ)|σαν περικυκλωμένο τό Παρίσι, βρέθηκαν οΐ ίδιοι περικυ-
κλωμένοι απ' τους οπλισμένους εργάτες του Παρισιού πού 
πρόσεχαν καλά να μή περάσει κανένας «πρώσος» τα στενά 
δρια της γωνιάς πού είχε παραχωρηθεί στούς ξένους κα-
ταχτητές. Τέτιος ήταν ό σεβασμός πού εμπνέανε οι εργάτες 
του Παρισιού στό στρατό, πού μπροστά του είχαν καταθέ-
σει τα δπλα δλες οΐ στρατιές της αυτοκρατορίας. ΚαΙ οΐ πρώ-
σοι γιούνκερς (junlcers), πού είχαν ερθει να εκδικηθοΐίν 
στήν εστία της επανάστασης, άναγκάστηκαν να σταθούν μέ 
σεβασμό καΐ να χαιρετίσουν τούτη άκριβως τήν ένοπλη επα-
νάσταση. 

'Όσο διαρκούσε ό πόλεμος, οι εργάτες του Παρισιού 
περιορίστηκαν να ζητούν τή δραστήρια συνέχισΐ} του αγώ-
να. Τώρα δμως, πού τή συνθηκολόγηση του Παρισιού 
είχε γίνει ειρήνη, τώρα δ Θιέρσος, ô νέος αρχηγός της κυ-
βέρνησης άναγκάστη^ να καταλάβει δτι ή κυριαρχία των 
κατεχουσών τάξεων —των μεγάλων γαιοχτημόνων και των 
κεφαλαιούχων— θα βρισκόταν σε αδιάκοπο κίνδυνο δσο οι 
εργάτες του Παρισιού κρατούσαν τα δπλα στα χέρια τους. 
Ή πρώτη του πράξη ήταν ή απόπειρα να τους αφοπλίσει. 
ΣτΙς 18 του Μάρτη εστειλε δυνάμεις τού' ταχτικού στρατού 
μέ τή διαταγή và αρπάξουν τό πυροβολικό πού ανήκε στήν 
εθνοφυλακή, τό πυροβολικό πού είχε κατασκευαστεί στή δι-
άρκεια της πολιορκίας του· Παρισιού καΐ πού εΪχε πληροο-
θεΤ με δημόσιο έρανο. Ή απόπειρα απότυχε, τό Παρίσι ξε-
σηκώθηκε σαν ενας αΛ^ρωατος για να αντισταθεί. 'Έτσι κη-

— 19 



ρύχτηπε ô πόλεμος ανάμεσα στο Παρίσι παΐ τήι γαλλική κυ-
6έρντι<]τη, πού εΪχε την εδρα τη,g στι^ Βερσαλλίες. ΣτΙς 26 
του Μάρτη έγιναν οΐ εκλογές της Κομμούνας ταυ Παρι-
σιού yjcà ϋχιζ 28 την ανακήρυξαν. Ή Κεντρική ΈΛιτροαίή 
της εθνοφυλακής jtoù είχε ασκήσει ώς τότε τήν εξουσία, ύπό^ 
βαλε τήν Παραίτηση της στήν Κομμούνα, άφου ΐτρώτα κα-
τάργησε με διάταγμα τή σκανδαλώδικη «άστυνομία ήί&ών» 
του Παρισιού. ΣτΙς 30 ή Κομμούνα κατάργησε τή στρα-
τιωτική θ^ητεία και τον ταχτικό στρατό καΐ ανακήρυξε σα 
μοναδική ένοπλη δύναμη τήν ε'&νοςη^λακή, στήν ÔJtola θα 
ά\'ήκαν δλοι οι πολίτες οΐ ικανοί να κρατούν δπλα. Χάρισε 
δλα τα νοίκια για τις κατοικίες από τον Όχτώβρη του 1870 
ώς τον 'Απρίλη του 1871, συμψηφίζοντας στα ενοίκια της 
ττεριόδου πού θ' άκολουθουσε τα ποσά που είχαν Ι^δη πληι-
ρωθεϊ και ανάστειλε κάθε πούληση ε\^χύρων στο δημαρχια-
κό ενεχυροδανειστήριο. Τήν ϊδια μέρα^^ επικυρώθη^κε ή 
εκλογή των ξένων ΰπηκόον στήν Κομμούνα, γιατί ή «σηρ 
μαία της Κομμούνας είναι σημαία της παγπό<ίμιας δημοκρα-
τίας»2^. Τήν 1η του 'Απρίλη άποφασίστηκε, ό μεγοΛύτερος 
μισθός οποιουδήποτε υπαλλήλου της Κομμούνας, συνεπώς 
καΐ των ϊδιων τών μελών της, να μή ξεπερνάει τις 6.000 
φράγκα (4.800 μάρκα). Τήν επόμενη ιμερα ψηφίστηκε τό 
διάταγμα για τό χωρισμό της εκκλησίας άπό τό κράτος καΐ 
για τήν κατάργηση δλων τών κρατικών επιχορηγήσεων για 
θρησκευτικούς σκοπούς καθώς και για τή μετατροπή δλων 
τών εκκλησιαστικών χτημάτων σε εθνική Ιδιοχτη^ία. ^'Τστε-
ρα άπ' αυτό διατάχθηκε στις 8 του 'Απρίλη, κι εφαρμόστηκε 
σιγά - σιγά ή απομάκρυνση απ' τα σχολειά δλων τών θρηρ 
σκευτικών συμβόλων καΐ εΙκόνων, καΐ ή κατάργησηι δλων 
τών θρησκευτικών δογμάτων καΐ προσευχών — με μια λέ-
ξη «καθετί πού ανάγεται στή σφαίρα της άτομ4κτίς συνεί-
δησης»^ ̂  Μπροστά στίς καθημερινές εκτελέσεις αγωνιστών 
της Κομμούνας πού πιάνονταν αιχμάλωτοι από Τα στρατεύ-
ματα τών Βερσαλλιών, εκδόθηκε στίς 5 του 'Απρίλη ίνα 
διάταγμα για τή σύλληψη ομήρων, πού ποτέ δμως Ôèv εφαρ-
μόστηκε. Στις 6 του 'Απρίλη τό 137 τάγμα της έθνοφυλακής 
έβγαλε τή λαιμητόμο και τήν έκαψε δηιμόσια μέσα σέ λαϊ-
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κό αλαλαγμό. ΣχΙς 12 του 'Απρίλη ή Κομμούνα ώϋοφάσισε 
να >οατεδαφίσει τη, στήλη της νίκης στην Πλατεία της Βαν-
τομ (Place V e n d ô m e ) j t o y εΐναι χυμένη άπο το μέταλο 
των κανονιών πού είχε κυριεύσει ô Ναπολέοντας υστέρα άπο 
τον πόλεμο του 1809, γιατί αποτελούσε σύμβολο εθνικισμού 
καΐ μίσους ανάμεσα στους λαούς. Το διάταγμα αυτό εκτε-
λέστηκε σης 16 του Μάη. Στις 16 του 'Απρίλη ή Κομμού-
να διάταξε μια στατιστική άπογρας>η των εργοστασίων που 
τα είχαν κλείσει οΐ εργοστασιάρχες και την επεξεργασία σχε-
δίων για τή λειτουργία αυτών τών εργοστασίων από τους 
εργάτες που εργάζονταν πριν σ' αύτά και που τώρα θα ορ-
γανώνονταν σέ συνεργατικούς συνεταιρισμούς καθώς καΐ για 
την οργάνωση αυτών τών συνεργατικών συνεταιρισμών σέ 
μια μεγάλη ""Ένωση. Στις 20 του 'Απρίλη ή Κομμούνα κα-
τάργησε τή νυχτερινή δουλιά για τους αρτεργάτες καθώς 
καΐ τα γραφεία εξεύρεσης εργασίας που από τον καιρό της 
δεύτερης αυτοκρατορίας τα διαχειρίζονταν μονοπωλειακα ο-
ρισμένα υποκείμενα —πρώτης γραμμής εκμεταλλευτές τών 
εργατών— που τα είχε διορίσει ή αστυνομία. Τα γραΓρεϊα 
αυτά μεταβιβάστηκαν στα δημαρχεία τών είκοσι διαμερισμά-
των (arrondissements) του Παρισιού. Στις 30 του 'Απρίλη 
ή Κομμούνα διάταξε τό κλείσιμο τών ενεχυροδανειστηρίων 
πού αποτελούσαν μια Ιδιωτική εκμετάλλευση τών εργατών, 
κι έρχονταν σ' αντίθεση; μέ τό δικαίωμα τών εργατών στα 
εργαλεία της δουλιάς τους και με τό δικαίωμα να παίρνουν 
πιστώσεις. Στις 5 του Μάη αποφάσισα να κατεδαφίσει τό 
παρεκκλή^σι που είχε χτιστεί σαν εξιλέωση για τήν εκτέλε-
ση του Λουδοβίκου XVI. 

Έτσι από τις 18 του Μάρτη πρόβαλε καθαρά και εvτô -
να ό ταξικός χαρακτήρας του παρισινού κινήματος που μέ 
τόν πόλεμο ενάντια στήν ξενική επέμβαση, είχε ώς τώρα απο>-
θηθεϊ στό βάθος τής σκηνής. ΚαΙ μια και στήν Κομμούνα 
έπαιρναν μέρος σχεδόν μόνο εργάτες ή αναγνωρισμένοι έκ-
πρόσωποΊ τών εργατών, οΐ αποφάσεις της είχαν αποφασι-
στικα προλεταριακό χαρακτήρα. Εϊτε \ρήφιζε μεταρυθμίσεις, 
που ή δημοκρατική αστική τάξη τΙς είχε παραλεί\|;ει μόνο 
από δει̂ νία, πού αποτελούσαν δμως άπαραίττ^τη βάση για τή 
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λεύτερη δράση της εργατικής τάξης, δπίος ή έφαρμογη της 
άρχης δτι ή θρησκεία εΪναι καθαρά Ιδιωτική ύΛαθ^ση τών 
άτόμα)ν στη σ χ έ σ η τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο κ ρ ά τ ο ς , 
είτε έπαιρνε αποφάσεις που εξυπηρετούσαν ^μεσα τα συμτ 
φέροντα της εργατικής τάξης και που μερικά Ιθιγαν βαθιά 
τό παλιό κοινωνικό καθε<ττώς. Για την πραγμαt<xJtoίηση δ-
μως δλων αυτών μέσα σε μια πολιορκημένη) πόλη μποροΰ^ 
σαν να γίνουν τό πολύ-πολύ τα πρώτα μόνο βήματα. "Αλ-
λωστε από τΙς αρχές του Μάη, δλες τις δυνάμεις τους τις 
άποροφουσε ό άγώνας ενάντια στα στρατεύματα πού συγκέν-
τρωνε δλο καΐ σέ μεγαλύτερο αριθμό ή κυβέρνηση τών Βερ-
σαλλιών. 

Στις 7 του 'Απρίλη τα στρατεύματα τών Βερ<3ταλλιων 
είχαν καταλάβει τό πέρασμα του Σηκουάνα στό Νεϊγύ στό 
δυτικό μέτωπο του Παρισιού, άντίθιετα δμως, στίς 11 του 
'Απρίλη σέ μια επίθεση του στρατηγού Έ ν τ στό νότιο μέ-
τωπο αποκρούστηκαν μέ βαριές απώλειες. Τό Παρίσι βομ-
βαρδιζόταν συνεχώς καΐ μάλιστα από τους ίδιους εκείνους 
ανθρώπους πού είχαν στιγματίσει σαν Ιεροσυλία τό βομβαρ-
δισμό της ίδιας αυτής πόλης από τους πρώσους. 01 ϊδιοι αυ-
τοί άνθρωποι εκλιπαρούσαν την πρωσική κυβέρνηση να επι-
στρέψει γρήγορα τους γάλλους στρατιώτες πού είχαν αιχμα-
λωτίσει στό Σενταν καΙ στό Μέτς, για να ξανακαταλάβουν 
τό Παρίσι για λογαριασμό τους. Ή βαθμιαία επιστροφή αυ-
τών τών στρατευμάτων εδοσε από τΙς αρχές του Μάη απο-
φασιστική ύπεροχή στις δυνάμεις τών Βερσ<χλλιώίν. Αυτό 
φάνηκε κιόλας στις 23 του 'Απρίλη, δταν 6 θιέρσος διέκοψε 
τις διαπραγματεύσεις για τήν ανταλλαγή πού πρότεινε ή 
Κομμούνα, του αρχιεπισκόπου του Παρισιού καΐ πολλών 
άλλων παπάδων πού κρατιόνταν δμηροι <ττό Παρίσι, μέ μό-
νο τόν Μπλανκί jtcyù «ΐχε εκλεγεί δυό φορές στήν Κομ-
μούνα, μα ήταν ςτυλακισμένος στό Κλαιρβώ. Φάνηκε ακό-
μα περισσότερο στήν άλλαγμένη! γλώ<τσα του Θιέρσου. ^Ως 
τότε ήταν συγκρατημένος καΐ διςχ>ρούιμενος, τώρα ^γινε ξα-
φνικά αυθάδης, απειλητικός, βάναυσος. Στις 3 του Μάη οι 
βερσαλλιέροι κατέλαβαν τό οχυρό του Μουλέν Σακέ, στό νό-
τιο μέτωπο, στις 9 τό φρούριο του Ίσσύ πού κατα<ττράφηκε 
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ολότελα απ' τό κανονίθι και στις 14 τό φρούριο της Bavd. 
Στο δντικο μέτα>πο προχωρουσ'αν σιγά - σιγά κυριεύοντας τα 
πολιΗχριθμα χαίρια καΐ τα χτίρια πού απλώνονταν ως τα τεί-
χη της πόλης, ώσπου έφτασαν στην κύρια άχυρωματική 
γραμμή. Στις 21 με προδοσία και απο άμέ^ια του φυλακίου 
της εθνοφρουράς στο σημείο αυτό, κατάφεραν να μJlχyuv μέ-
σα στην πόλη. 01 πρώσοι πού κρατούσαν τα βορεινα καΐ 
ανατολικά οχυρά επέτρεψαν στα στρατεύματα των Βερσαλ-
λιών να περίίσουν μέσα από την απαγορευμένη, σύμφωνα 
μέ τούς δρους της άνακοοχής, ζώνη στο βορεινο μέρος της 
πόλης, χι έτσι να προχωρήσουν καΐ να επιτεθούν σ' ευρύ 
μέτωπο πού οι παρισινοί πίστευαν πώς καλυπτόταν από τους 
δρους της ανακωχής και για τό λόγο αυτό τό φρουρούσαν 
μόνο με μικρές δυνάμεις. Αυτό είχε σαν συνέπεια να προ^ 
βληθεϊ μικρή μόνον αντίσταση στό δυτικό μισό τμήμα του 
Παρισιού, στις καθαυτό πλούσιες συνοικίες τής πόλης. ^Ό-
σο τα στρατεύματα του εισβολέα πλησίαζαν στό ανατολικό 
τμήμα του Παρισιού, στην καθαυτό έργατούπολη, τόσο ή 
αντίσταση δυνάμωνε και γινόταν πιο πεισματική. Μόνο υ-
στέρα από οχταήμερο αγώνα ύπόκιτψαν στα υψώματα τής 
ΜπελβΙλ και του Μενιλμονταν οί τελευαταϊοι υπερασπιστές 
τής Κομμούνας και τότες εφτασε στό άποκορύφωμά τη,ς ή 
σφαγή των άοπλων ανδρών, γυναικών και παιδιών, ή σφαγή 
τ̂ού μάνιαζε δλη τή βδομάδα σέ διαρκώς αυξανόμενη εχτα-

ση. Τό τουφέκι δέ σκότώνε πια αρκετά γρήγορα, γι' αυτό 
οι Λακημένοι εκτελούσαν μαζικά κατά εκατοντάδες μέ τα 
π ο λ υ β ό λ α (initraiHeuse). Ό «Τοίχος τών Όμοσπόν-
δων» στό νεκροταςρεϊο του Πέρ - Λασαίζ δπου εγινε ή 
τελευταία μαζική σςραγή, ορθώνεται ακόμα σήμερα, βουβή 
μα εύγλωττη μαρτυρία για τή λύσα πού είναι Ικανή να φθά-
σει ή κυρίαρχη τάξη, μόλις τό προλεταριάτο τολμήσει να 
^ταλαί'ψει για τό δίκιο του. ""Τστερα, δταν αποδείχτηκε δτι 
ήταν αδύνατο να τούς σφάξουν δλους, αρχισαν να κάνουν 
μαζικές συλλήψεις, να τουφεκίζουν τα θύματα πού διάλε-
γαν αύ&αίρετα μέσα από τις γραμμές τώ^ αίχμαλώπίων καΐ 
να μεταφέρνουν τούς υπόλοιπους σε μεγάλα στρατόπεδα, δ-
jtou περίμεναν να δικαστοΐίτ από στρατοδικεία. Τα πρωσικα 
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στρατεύματα πον περιχνκλωναν το βορεινο τμήμα χ&ο Πα-
ρ κΤισί} είχαν διαταγή να μην αφήσουν κανένα φυγάδα να 
περάσει, μα οι άξιοοματικοί έκαναν συχνά στραθά μάΐ/ΐα, ό-
ταν οΐ qxxvτάρoι αχίητγαν περισσότερο τό πρόσταγμα του 
άνθρωπισμαυ· από τις διαταγές του Γενικού 'Επιτελείου. Ι -
διαίτερη τιμή άνήκει στο σαξωνικό σώμα στρατού κσν φέρ-
θηκε ·μέ πολυ ανθρωπισμό κι οίφησε να περάσουν πολλοί πού 
ήταν ολοφάνερο δτι ήταν μαχητές της Κομμούνας. 

"Αν σήμερα, υστέρα από είκοσι χρόνια, ρίξουμε μια μα-
τιά πίσω· στή δράση> και στήν ιστορική σημασία της Κομ-
μούνας του' Παρισιού' τοι> 1871, θα δούμε δτι ε!ναι ανάγκη 
να κάνουμε μερικές προσθήκες στήν περιγραφή της που γί-
νεται στόν «Εμφύλιο πόλεμο στή Γαλλία». 

Τα μέλη της Κομμούνας χωρίζονταν σέ μια πλειοψηφία, 
τους μαιλανκιστές που επικρατούσαν καΐ στήν Κεντρική 'Ε-
πιτροπή της εθνοφυλακής, και σέ μια μειοψηφία: μέλη της 
Διεθνούς Ένωσης των Ε ρ γ α τ ώ ν κ υ ρ ί ω ς ojcô οπαδούς 
της σοσιαλιστιχής σχολής του ΠρουντόνΡ®. 01 μπλανκιστές, 
στή μεγάλη τους πλειοψηφία, ήτανε τήν εποχή εκείνη σο--
σιαλιστές μόνο από επαναστατικό καΐ προλεταριακό ένστι-
κτο. Λίγοι μόνον είχαν αποχτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια αρ-
χών, χάρη στό Βαγιαν που γνώριζε τό γερμανικό επιστη-
μονικό σοσιαλισμό Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, δτι στόν 
οίκονομικό τομέα ή Κομμούνα παράλειιΐ^ε αρκετά πράγματα, 
που κατά τή σημερινή: μας άντίληιψη, επρεπε να τα εϊχε κά-
νει. Δυσκολότερα βέβαια από δλα μπορεί να κατανοηί^ϊ τό 
γεγονός δτι ή Κομμούνα οτάθηκε ευλαβικά μέ Ιερό σεβασμό 
μπροστά στις πόρτες της τράπεζας της Γαλλίας. Αυτό ήταν 
επίσης σοβαρό πολιτικό λάθος. Ή τράπεζα στα χέρια της 
Κομμούνας — αυτό θα άξιζε περισσότερο ojtô δέκα χιλιά-
δες ομήρους Θα σήμαινε τήν πίεση που θά ασκούσε στήν 
κυβέρνηοη τών Βερσαλλιών όλόκληρη ή αΛίκή τάξη για 
να κλείσει εΙρήνη, μέ τήν Κομμούνα. Π ιό άξιοθαύμασιτα δ-
μως ακόμα είναι τα τόσα σωστά πράγματα πού Ικανέ ή Κομ-
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μούνα, μ' δλο jcoù άποτελισταν άπο μπλανκιστές καΐ αϊρουντο -̂
νιστές. Φνσχκα οί jtQ'OWtoviatèç ήταν κυρίως ΰαιενθννοι για 
τα οίκσνομιχά διατάγματα της Κομμούνας, τό<το για τις α-
ξιέπαινες δσο και για τις μή αξιέπαινες πλευρές τους, δπως 
οι μπλανκκττές ήταν υπεύθυνοι για τις πολιτικές της πρά-
ξεις καΐ παραλείψεις. Και ατίς δυο περιπτώσεις ή είρωνεία 
της Ιστορίας θέλησε —δπως συνιγΟχος συμβαίνει δταν έρ-
χονται στην εξουσία οι δογματικοί— να κάνουν και οι δυο 
τό αντίθετο απ' δ,τι δριζε ή θεωρία της σχολής τους. 

Ό Προυντόν, ό σοσιαλιστής του μικροχωρικου και του 
βιοτέχνη μάστορα, μισούσε τήν οργάνωση ,με θετικό μίσος. 
'Έλεγε γι* αυτήν δτι περικλείνει περισσότερο κακο παρά 
καλό, δτι άπ' τή φύση της είναι άγονη, ακόμη καΐ βλαβερή, 
γιατί αποτελεί ενα είδος δεσμά στήν ελευθερία του εργάτη, 
δτι είναι ενα καθαρά στείρο καΐ οχληρό δόγμα που βρίσκε-
ται σε διάσταση, τόσο με τήν ελευθερία του' εργάτη;, δσο και 
με τήν οικονομία της εργασίας, δτι τα μειονεχτήματά της 
μεγάλωναν γρηγορότερα από τα πλεονεχτήματά της, δτι α-
πέναντι σ' αυτήν ό άνταγωνισμός, ό καταμερισμός της δου^ 
λιάς, ή ατομική Ιδιοχτησία, αποτελούν οικονομικές διη^μεις. 
Μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις — δπως τις αποκαλεί 
ό Προυντόν — της μεγάλης βιομηχανίας καΐ των μεγάλων 
επιχειρήσεων, δποας οΐ σιδηρόδρομοι, εχει θέση ή οργάνωση 
των εργατών (βλέπε: «Idée générale de la révolution», 
3éme étude.«Γενική Ιδέα της επανάστασης», 3η μελέτη.)^^ 

Στα 1871, ή μεγάλη βιομηχανία, ακόμη καΐ στο Παρίσι, 
σ' αυτό τό κέντρο της χειροτεχνίας, είχε τόσο πολύ ΐϊάψει 
ν' άπΧ)ηρελεϊ εξαίρεση που τό πιό σηιμαντικό διάταγμα τής 
Κομμούνας θέσπιζε μια οργάνωση της μεγάλης βιομηχανίας, 
ακόμα καΐ της χειροτεχνίας, που επρεπε να βασίζεται οχι 
μόνο στήν άργάνωση των εργατών μέσα σέ κάθε έργοστά-
σιο, μα καΐ που επρεπε να σ\>νενώσει δλους αυτους τους συ-
νεταιρισμό^ σέ μια μεγάλη ?νωση, με λίγα λόγια, μια ορ-
γάνωση που, δπως πολύ σωστά λέει 6 Μαρξ στόν «Εμφύλιο 
πόλεμο», τελικά θα ?πρεπ£ να καταλήξει στόν κομμοητνισμό, 
δτ^. ακριβώς τό αντίθετο της προυντονικής θεωρίας. ΚαΙ 
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γι' αύτο ή Κομμούνα εγινε επίοης ό τάφος της (ίο<ηαλιστι-
κής οχολης τοΰ Προυντόν. Σήιμερα ή σχολή αύττ| ^χει εξα-
φανιστεί από χους γαλλι>ίθΐ)ς εργατιχιους κύκλους. Τώρα σ' 
αυτούς επικρατεί άναντίρη,τα ή -β^ωρία τον Μαρξ, δχι λιγό-
τερο ανάμεσα στους ποσιμπιλιστές^^ι^ § ανάμεσα στους 
«μαρξιστές. Μόνο ανάμεσα στη «ριζοσπαστική» αστική τά-
ξη υπάρχουν ακόμα προυντονιστές. 

01 μ^λανκιστές δεν είχαν καλύτερη τύχη. Διαπαιδαγω^ 
γημένοι στή σχολή της συνωμοσίας κι ενωμένοι μέ τήν αύ-
οτηρή πειθαρχία που ανταποκρίνεται σ' αυτήν, ξεκινούσαν 
από τήν άποψη, δτι ενας σχετικά μικρός αριθμός από απο-
φασισμένους, καλά όργανωμένους ανθρώπους είναι Ικανοί σε 
μια δοσμένη ευνοϊκή στιγμή, οχι μόνο να πάρουν τό πηδάλιο 
του κράτους στα χέρια τους μα ακόμα, καΐ με μια δραστή-
ρια καΐ ανελέητη δράσηι να τό κρατήσουν τό<τΌ, ώσπου να 
κατορθώσουν να τραβήξουν τή μάζα του λαοΰ στήν επανά-
σταση και να τή συσπειρώσουν γύρω από τήν καθοδηγητι-
κή μικρή ομάδα. Για τό σκοπό αυτό χρειάζονταν πρίν dbt' 
δλα αυστηρότατη διχτατορική συγκέντρωση δλης της εξου-
σίας στα χέρια της νέας επαναστατικής κυβέρνησης. ΚαΙ τΐ 
εκανε ή Κομμούνα, πού στην πλειοψηφία της άποτελιόταν 
από τέτιους ακριβώς μπλανκιστές; Σ' δλες της τις διακηρύ-
ξεις πρός τους γάλλους των επαρχιών, Χους καλοίκτε να σχη-
ματίσουν μια ελεύθερη ομοσπονδία από δλες τις γαλλικές κοι-
νότητες μαζί με τό Παρίσι, μια εθνική οργάνωση που για 
πρώτη ηρορα θα δημιουργόταν πραγματικά από τό ϊδιο τό 
έθνος. ΚαΙ ίσα - ϊσα ή καταπιεστική δύναμη της προηγού-
μενης συγκεντρωτικής κυβέρνησης — σΐρατός, πολιτική α-
στυνομία και γραφειοκρατία — που είχε δημιουργήσει ό 
Ναπολέων στα 1798 καΐ που από τότε τήν παραλάβαινε, σαν 
βολικό δργανο κάθε καινούργια κυβέρνηση καΐ τή χρήσιμο^ 
ποιοιχτε ενάντια στους αντιπάλους της, ακριβώς αυτή ή δύ^ 
ναμη &πίρεπε παντού να πέσει δπως εΪχε κιόλας γκρεμιστεί 
στό Παρίσι. 

Ή Κομμούνα αναγκάστηκε άμέσως από τήν αρχή να 
αναγνωρίσει δτι δταν ή εργατική τάξη ερθει πια στήν ε-
ξουσία δέ μπορεί να εξακολουθεί να διοικεί με τήν παλιά 
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κρ^ατική μηχανή, δτι ή εργατικτ| a\yti\ τάξη, για να μην ξα-
mxàa€i την κυριαρχία jcoè μόλις εχει καταχτήσει, πρέπει, 
από την μια να παραμερίσει δλη την παλιά καταπιεστική 
μηχανή πον ώς τότε είχε χρησιμοπσιη'&εϊ εναντίον της, κι 
από τήν αλλί], να έξασφχχλίσει τον εαυτό της από τους ίδιους 
της τους βουλευτές και υπαλλήλους, ορίζοντας δτι δλοι, δί-
χως καμιά εξαίρεση, μπορούν ν' ανακληθούν σ* οποιαδήπο-
τε στιγμή. Ποια ήταν ή χαρακτηριστική Ιδιομορφία του 
ώς τα τώρα κράτους ; Για τήν εξυπηρέτηση των κοινών συμ-
φερόντων ή κοινωνία είχε αρχικά δημιουργήσει δικά της όρ-
γανα με τον απλό καταμερισμό της δουλιας. Τα όργανα δ-
μως αυτά πού ή κορυφή τους είναι ή κρατική εξουσία, εξυ-
πηρετώντας τα δικά τους εΙδικα συμφέροντα, είχαν με τόν 
καιρό μετατραπεί από υπηρέτες της κοινωνίας σέ αφέντες 
της, δπως τό βλέπουμε λ.χ., όχι μόνο στήν κληρονομική μο̂  
ναρχία, μα και στην αστική δημοκρατία. Πουθενά οΐ «πολι̂  
τικοί» δεν άποτελοΐν ε να πιό ξεχωριστό και πιό Ισχυρό τμή-
μα του έθνους, δσο άκριβώς στή Βόρεια 'Αμερική. Έδώ τό 
καθένα dbcô τα δυο μεγάλα κόμματα, πού διαδέχονται τό ?να 
τό οίλλο στήν εξουσία, διευθύνεται με τή σειρά του από αν-
θρώπους πού κάνουν τήν πολιτική προσοδοφόρα υπόθεση, 
πού κερδοσκοπούν πάνω στίς εδρες της νομοθετικής συνέ-
λευσης τόσο της ομοσπονδίας δσο καΐ των ξεχωριστών 
πολιτειών ή πού ζουν από τή ζύμωση πού κάνουν για τό 
κόμμα τους και πού δταν τό κόμμα τους νικήσει ανταμείβον-
ται μέ θέσεις. Είναι γνωστό πώς οΐ αμερικάνοι τριάντα χρό-
νια τώρα προσπαθούν ν' αποτινάξουν τό ζυγό αυτό πού εγι-
Λ'ε άφκ>ρηιτος καΙ πώς, παρ' δλα αυτά, βουλιάζουν δλο καΐ 
πιό βκχθια μέσα στό βάλτο της διαφθοράς. 'Ακριβώς στήν 
Αμερική ιμπορουμε να δούμε καλύτερα πώς συντελείται αυτή 
ή άνεξαρτοποίηση της κρατικής εξουσίας από τήν κοινωνία 
πού αρχικά ήταν προορισμένη να γίνει απλό δργανό της. 
'Εδώ δέν υπάρχει καμιά δυναστεία, δέν υπάρχουν ευγενείς 
ουτε μόνιμος στρατός, εκτός άπο τούς λίγους άνδρες γκα τήν 
επί6λε\|τη τών Ινδιάνων, δέν υπάρχει ουτε γραφειοκρατία μέ 
μόνιμες θέσεις ή μέ δικαίωμα σύνταξης. Κι δμως, ^ουμε 
έδώ δυο μεγάλες συμμορίες από πολιτικούς κερδοσκόπους 
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πκη) παίρνουν διαδοχικά στα χέρια τους την κρατική εξου-
σία καΐ την εκμεταί^ύονται μέ τα jtio διεφθαρμένα μέσα 
και γιά τσύς πιο διεφθαρμένοτυς σκοαιούς, ένω τό Ϊθνος είναι 
άνίσχνοο μπροστά στούς bvb μεγ<χλοα>ς αυτούς σwασmσμjoυς 
τό>ν π(Λιτικων, πού βρίσκονται δ ^ ε ν στήν υπηρεσία του, μα 
που στίρ πραγματικότητα τό εξουσιάζουν και τό καταλη-
στεύουν. 

*Ε!νάντια σ' αύτη τη μετατροπή του κράτους και 
των κρατικών οργάνων από ύατηρέτες της κοινωνίας σε 
αφέντες της, μια μετατροπή πού είναι άναπόφευγη σ' δλα τα 
ως τα τώρα κράτη, ή Κομμούνα, χρησιμοποίησε δυό αλάν-
θαστα μέσα. Π ρώτα, σ' δλες τις θέσεις — διοικητικές δι-
καστικές και εκπαιδευτικές — εβαλε υπαλλήλους εκλεγμέ-
νους με βάση τήν καθολική ψηφοφορία δλων τών ενδιαφε-
ρόμενων, και μάλιστα με τό δικαίωμα τών ϊδιων τών ένδια-
φερομένων ν' ανακαλούν τόν αντιπρόσωπο τους όποιαδτρτοτε 
στιγμή. ΚαΙ δεύτερο, πλήροχνε στούς υπαλλήλους της, στους 
ανώτερους και στούς κατώτερους, μονάχα τό μισθό πού έ-
παιρναν οΐ άλλοι εργάτες. Ό μεγαλύτερος μισθός πού γενι-̂  
κά πλήρωνε ή Κομμούνα ήταν 5.000 φράγκα. 'Έΐτ^ι μπήκε 
ενα σίγουρο εμπόδιο στή θεσιθηρία καΐ στόν άριβισϊΐό, ά-̂  
κάμα και χωρίς τις δεσμευτικές εντολές ^̂  πού έπαιρναν 
χώρια άπ' δλα τ' αλλα οΐ αντιπρόσωποι στα αντιπροσωπεύε 
τικα σώματα. 

Αύτό τό τσάκισμα (Spengung) της παλιας κρατικής ε-
ξουσίας καΐ άντικατάστασή^ης από μια καινούργια, αληθινά 
δημο>ορατική εξουσία, περιγράφεται διεξοδικά στό τρίτο μέ-
ρος του «'Εμφυλίου Πολέμου». 'Ήταν δμως απαραίτητο να 
σταματήσουμε εδώ μέ συντομία για αλλη μια φορά σ' όρι-̂  
σμένα χαρακτηριστικά του, γιατί ακριβώς στή Γερμανία ή 
δεισιδαιμονία για τό κράτος πέρασε από τή φιλοσοφία στήν 
κοινή σ\τνείδηση της αστικής τάξης, κι ακόμα και σέ π(Λλούς 
εργάτες. Σύμq>ωvα μέ τή φιλοσοφική άποψη, τό κράτος εί-
ναι ή «πραγματαποίηση της Ίδέας»^^ ή ή βασιλεία του θεου 
πάνω στή γή, μεταφρασμένη σέ φιλοσοφική γλώσσα, τό πε-
δίο δπου ή αΙώνια αλήθεια καΐ ή δικαιοσύνη πραγματοποι-^ 
ουνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Κι από δώ πη-
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γάζει ενας δεισιδαιμονικός σεβασμός προς το %ράτΐος >cal 
κρος το κα'&ετί που συνδέεται με τό κράτος, ενας σεβασμός 
πού ριζώνει τόσο πιο εύκολα, δσο εχουμε σιτνη θ̂ίσιει απ' τα 
πιο μικρά μας χρόνια να φανταζόμαστε δτι δλες σί υΛοθ-έσεις 
καΐ τα συμφέροντα πού εΪναι κοινά για ολόκληρη; την κοι-
νωνία δε μπορούν να εξυπηρετηθοί5ν άλλοιώς, παρά δπως έ-
ξυτιηρετιόνταν ως τώρα, δηλαδή άπο τό κράτος καΐ τα καλο-
διορισμένα οργανά του. Και οΐ άνθρωποι φαντάζονται δτι κά-
νουν κιόλας ενα εξαιρετικά τολμηρό 6ήμα πρός τα μπρός 
δταν άπολχττρώνονται από την πίστη στην κληρονομική μο̂  
ναρχία κι ορκίζονται στο δνομα της αστικής δημοκρατίας. 
Στήν πραγματικότητα δμως, τό κράτος δέν είναι τίποτ' 
λο παρά μια μηχανή για τήν καταπίεση μιας τάξης από μια 
αλλη και μάλιστα δχι λιγότερο στην άστική δημοκρατία άπ' 
δτι γίνεται στη μοναρχία! ΚαΙ στην καλύτερη περάτωση, 
τό κράτος είναι ενα κακό πού κληροδοτείται στο προλετα-
ριάτο, π;ού νίκησε στόν αγώνα για τήν ταξική κυριαρχία και 
πού τις χειρότερες πλευρές του, δπως τό εκαμε ή Κομμούνα 
δε μπορεί να μην τις περικόψει δσο τό δυνατό γρηγορότερα 
ωσότου μια γενιά, μεγαλωμένη μέσα σε νέες καΐ έλεύ&ερες 
κοινωα ι̂κές συνθήκες, -θα είναι σε θέση να πετάξει δλα αυτά 
τα παλιοσΐράγματα πού αποτελούν τό κράτος. 

Τον τελευταίο καιρό, τό σοσιαλδημοκράτη φιλισταϊο 
τόν πιάνει ξανά ενας Ιερός τρόμος δτ̂ αν ακούει τΙς λέξεις: 
Διχτατορία του προλεταριάτου. Έ , λοιπόν κύριοι, θέλετε να 
μάθετε τΐ λογής είναι αυτή ή διχτατορία; Κοιττάχτε τήν Πα-
ρισινή Κομμούνα. Αύτή ήταν ή διχτατορία του προλεταριά-
του. 

Λανδένο, στην εικοστή επέτειο 
τ% Πο;^ισινής Κομμούνας, 

27 χοϋ Μάρτη 1891. Φ. "Ένγκελς. 
Γράφτηκε ànà τόν Φ. "Ένγκελς 

ατή νέα έκδοση του ëgyov τον Μάρξ 
<t^0 έμφύλιος πόλεμος στή Γαλλία» 

Βερολίνο 1891. 
Σύμφωνα με τό κείμενο της 

έκδοσης του 1891. 
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ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΟ - ΠΡΩΣΙΚΟ 
ΠΟΛΕΜΟ 36 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΤΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

Στήν «Ιδρυτική διακήρυξη της Διεθνούς 'Ένιοσης των 
Εργατών», τό Νοέμβρη του 1864, λέγαμε: «"Αν ή χειρα-
φέτηση της έργατικής τάξης άπαιτει τήν άδερφική συνερ-
γασία των έργατών διαφόρων εθνών, πώς θα μπορέσει νχ 
εκπληρώσει αυτή τή ιμ^γάλη αποστολή, μέ μια έξωτερική 
πολιτική πού έπιδιώκει εγκληματικούς σκοπούς, πού παίζει 
μέ τΙς έθνικές προκαταλήψεις και κατασπαταλά σέ ληστρι-
κούς πολέμους το αίμα και τον πλούτο του λαου;» ΚαΙ κα-
θορίσαμε τήν έξωτερική πολιτική πού επιδίωκε ή Διεθνής 
μέ τούτα τα λόγια: «Οι άπλοί νόμοι της ήθικής και της 
δικαιοσύνης, πού πρέπει να διέπουν τΙς σχέσεις τών χωρι-
στών άτόμων πρέπει νιχ επιβληθούν σαν ανώτατοι νόμοι 
στίς σχέσεις ανάμεσα στα εθνη».̂ '"' 

Καθόλου παράξενο λοιπόν 'δτι. δ Λουδοβίκος Βοναπάρ-
της, πού είχε σφετεριστεί τήν έξουσία εκμεταλλευόμενος τήν 
ταξική πάλη στή Γαλλία καΐ πού τήν παράτεινε μέ μια 
σειρά έξωτερικούς πολέμους, μεταχειρίστηκε άπό τήν αρχή 
κιόλας τή Διεθνή σαν έπικίνδυνο έχθρό. Τήν παραμονή "οΰ 
δημοψηφίσματος^® διέταξε μαζικές συλλήψεις τών μελών τών 
διοικητικών έπιτροπών της Διεθνούς "Ενωσης τών Έργα-
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των στδ Παρίσι, στη Λυών, στή Ρουένη, στη Μασσαλία,, τή 
Βρέστη, με δυό λόγια σ' δλη τή Γαλλία, με το πρόσχημα 
δτι ή Διεθνής είναι μιά μυστική έταιρία καΐ όργανώνει συ-
νωμοσία για τή δολοφονία του, §να πρόσχημα πού πολύ γρή-
γορα τό ξεσκεπάσανε οΐ ϊδιοι οΐ δικαστές του Βοναπάρτη 
δτι ήταν-πέρα για πέρα γελοίο. Ποιο ^το^ν το πραγματικό 
Ιγκλημα των γαλλικών τμημάτων της Διεθνούς; Τό Ιγκλη-
μά τους ήταν δτι είχαν πει άνοιχτα καΙ επίμονα στ6 γαλλι-
κό λαό πώς αν ψήφιζε στό δημοψήφισμα θα ψήφιζε για 
τό δεσποτισμό στό έσωτερικό, καΐ για τόν πόλεμο πρός τα 
εξω. ΚαΙ ήταν πραγματικά δικό τους ίΙργο τό γεγονός, δτι 
σ"" δλες τις μεγάλες πόλεις, σ' δλα τά βιο-μηχανικά κέντρα 
της Γαλλίας, ή έργατική τάξη ξεσηκώθηκε σαν ?νας άνθρω-
πος καΐ άποδοκίμασε τό δη^μοψήφισμα. Δυστυχώς οΕ ψήφοι 
τών έργατών ύπερκαλύφθηκαν άπό τή βαθχα άμάθεΐα τών 
αγροτικών περιφερειών καΐ ή πλάστιγγα Ιγειρε άπό τήν άλ-
λη μεριά. Τά χρηματισ^τήρια, οι κυβερνήσεις, οΐ κυρίαρχες 
τάξεις καΐ δ τόπος της Εύρώπης πανηγύρισαν τό δημοψή-
φισμα σαν μια λαμπρή νίκη του γάλλου αύτοκράτορα ένάν-
τια στή γαλλική έργατική τάξη. Στήν πραγματικότητα ή-
ταν τό σύνθημα δχι για τή δολοφονία ένός άτόμσυ, μα ολό-
κληρων λαών. 

Ή συνωμοσία του πολέμου του Ιούλη 1870^^ δέν ή-
ταν παρά μια βελτιωμένη Ικδοση του πραξικοπήματοςΐ(€ουρ 
d'état) του Δεκέμβρη 1851.^^ Άπό πρώτη ματιά τό πρά-
μα φάνηκε τόσο παράλογο πού ή Γαλλία δέ θέλησε νά τό 
πιστέψει ατ^ σοβαρά. Παλύ περισσότερο πίστεψε τό βουλευ-
τή πού στούς πολεμικούς λόγους τών υπουργών είδε μό-
νον ενα κόλπο που χρηματιστηρίου. 'Όταν έπιτέλους, στίς 
15 του Ιούλη, άναγγέλθηκε έπίσημα δ πόλεμος στό νομοθε-
τικό σώμα, (Corps Légfelatif) ή άντιπολίτευση όλόκληρη 
άρνήθηχε νά ψηφίσει τΙς προσωρινές πιστώσεις. 'ΑΙκ^α κι 
δ θιέρσος στιγμάτισε τόν πόλεμο σάν «άπεχθή». "Ολες οΐ ά-
νεξάρτητες εφημερίδες του ΠαριοιοΟ τόν καταδίκασαν και, 
δσο παράξενο κι άν φαίνεται, δ έπαρχιακός τύπος συμφώνη-
σε σχεδόν ομόφωνα. 

Στό μεταξύ, τα μέλη της Διεθνούς στό Παρίσι είχαν 

32 — 



ξαναρχίσει τήν δουλειά. Στή «Ρ ε β έ ϊ γ»'̂ ^ τ·^ 12 τοΟ 'Ιού-
λη δτ^μ^αίευσαν τό -μανιφέστο τους «)Πρός τους εργάτες δ-
λων των εθνών» πού λέει: 

«Γιά μια άκόμα φορά μέ τό πρόσχημα της εύρα>παϊκής 
ισοροπιας 'και της έθνιχης τι'μης, οΐ πολιτικές φιλοδοξίες 
απειλούν τήν ειρήνη του κόσμου. Γάλλοι, γερμανοί, ισπανοί 
εργάτες! ''Ας ένώσουμε τή φωνή μας σε μια κραυγή αγα-
νάχτησης ενάντια στόν πόλεμο!... Ένας πόλεμος για ζητή-
ματα έπικράτησης ή για χατήρι μιας ^δυναστ^ίας δέ μπορεί, 
στα μάτια των εργατών, παρά ν' αποτελεί μονάχα Svav έγ-
κληματικό παραλογισμό. Έμεις πού θέλουμε ειρήνη, δουλια 
αι ελευθερία, διαμαρτυρόμαστε μ' δλη μας τή φω.νή ενάντια 
στίς πολεμικές διακηρύξεις αύτονών πού άπαλλάσσονται άπό 
το φόρο του αίματος πληρώνοντας χρηματικό άντισήκωμα 
και πού βλέπουν στή δημόσια δυστυχία μονάχα τήν πηγή 
νέο̂ ν κερδοσκοπιών!... 'Αδέρφια μας στή Γερμανία! Ό δι-
χασμός θα ειχε σαν συνέπεια μονάχα τον όλοκληρωτικό 
θρίαμβο τ ο υ δ ε σ π ο τ ι σ μ ο ύ καΐ στίς δυό πλευρές του 
Ρήνου... Εργάτες δλων τών χωρών! 'Οποιοδήποτε κι αν 
είναι προς τό παρόν τό άποτέλεσμα τών κοινών μας προ-
σπαθειών, έμεις, τά μέλη της Διεθνούς 'Ένωσης τών Εργα-
τών, για τά δποια δέν υπάρχουν κρατικά σύνορα, σας στέλ-
νουμε, σαν εχέγγυο της αδιάσπαστης αλληλεγγύης μας, τΙς 
καλύτερες εύχές καΐ τους χαιρετισμούς τών εργατών της 
Γαλλίας». 

'Ύστερα άπό αύτό τό μανιφέστο του παρισινού μας 
τμήματος, άκολούθησαν πολλές παρόμοιες γαλλικές διακηρύ-
ξεις, άπ' τΙς όποιες μπορούμε ν' αναφέρουμε έδώ μονάχα τή 
δήλωση του Νεϊγύ - σύρ γ Σέν πού δημοσιεύτηκε στή «Μαρ-
σεγιέζ» '̂̂  της 22 του Ιούλη καΐ πού λέει: «Είναι δίκαιος ο 
πόλεμος; 'Όχι! Είναι έθνικός δ πόλεμος; 'Όχι! Είναι απο-
κλειστικά δυναστικός. Στ' δνομα της δικαιοσύνης^"^, της δη-
μοκρατίας καΐ τών πραγματικών συμφερόντων της Γαλλίας, 
προσχωρούμε όλοκληρωτικά καΐ δραστήρια στή διαμαρτυ-
ρία της Διεθνούς ένάντια στόν πόλεμο». 

Οί διαμαρτυρίες αύτές έκφράζανε τα άληθινα αισθήμα-
τα τών γάλλων έργατών, δπως τό άπόδειξε σέ λίγο πεντα-
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κάθαρα ενα χαρακτηριστικό περιστατικό. 'Όταν ή συ̂ ι̂ μορία 
της 10 του Δεκέμβρη^^, πού πρωτοοργανώθηκε κάτω απ' 
τήν προεδρία του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ξαπολύβηκε στους 
δρόμους του Παρισιού μασκαρεμένη μέ μ π λ ο υ ζ ε ς 
εργατών, για να ύποδαυλίσει με ινδιάνικους πολεμικούς χο-
ρούς τον πολεμικό πυρετό^'^, οι πραγματικοί εργάτες των 
προαστείων άπάντησαν μέ τόσο επιβλητικές δίαδηλο)σεις 
για τήν ειρήνη πού δ διευθυντής της αστυνομίας Πιετρί, 
θέώρησε φρόνιμο να σταματήσει άμέσως κάθε παραπέρα πο-
λιτική έκδήλωση στους δρόμους μέ τό πρόσχημα δτι δ πι-
στός λαός του Παρισιού είχε άρκετα εκδηλώσει τον από 
καιρό συγκρατημένο πατριωτισμό του και τόν πολεμικό εν-
θουσιασμό του πού ξεχείλιζε. 

'Οποιαδήποτε κι αν είναι ή Ικβαση του πολέμου του 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη >μέ τήν Πρωσία, σήμανε κιόλας στο 
Παρίσι ή νεκρική καμπάνα της δεύτερης αύτο'κρατορίας. θα 
τελειώσει, δπως άρχισε, μέ μια παρωδία. Μα ας μή ξεχνά-
με δτι οι κυβερνήσεις καΐ οι κυρίαρχες τάξεις της Ευρώπης 
εδοσαν τή δυνατότητα στό Λουδοβίκο Βοναπάρτη να παίζει, 
δεκαοχτώ δλόκληρα χρόνια, τήν άπάνθρωπη φάρσα της 
π α λ ι ν ο ρ θ ω μ έ ν η ς α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς. 

""Λπό τή γερμανική πλευρά, δ πόλεμος αυτός είναι πό-
λεμος αμυντικός. Ποιός δμως δδήγησε τή Γερμανία μπρός 
στήν ανάγκη να άμυνθει; Ποιός ΐδοσε τή δυνατότητα στό 
Ναπολέοντα να κάνει πόλεμο ένάντια στή Γερμανία; Ή 
Π ρ ω σ ί α ! ^Πταν δ Βίσμαρκ πού συνωμότησε μ' αυτό 
τόν ιδιο τόν Λουδοβίκο Ναπολέοντα γιά yà συντρίψει τή λαϊ-
κή Αντιπολίτευση στό έσωτερικό της Πρωσίας καΐ για νχ 
προσαρτήσει τή Γερμανία στή δυναστεία των Χοεντζόλλερν. 
"Λν θα έχαναν άντί να κερδίσουν οΐ πρώσοι τή μάχη της 
Σάντοβας^^, τα γαλλικά τάγματα θα κατάκλυζαν τή Γερ-
μανία σαν σύμμαχοι της Πρωσίας. Μήπως δστερα από τήν 
νίκη της σκέφτηκε έστω καΐ για μιά στιγμή ή Πρωσία ν' 
αντιτάξει στή σκλαβωμένη Γαλλία μιαν έλεόβερη Γερμανία; 
'Έγινε άκριβώς τό άντίθετο! Ένώ διατηρούσε ζηλότυπα δλα 
τα πατροπαράδοτα θέλγητρα τοδ παλιοΟ της συστήματος, 
π'ρόσ^σε σ̂  αύτλ δλες τΙς πανουργίες τγ)ς δεύτερης αύτο-
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κρατορί(χς, τ6ν πραγματικό της δεσπατισμδ καΐ τον ψευτο-
δηίμοχρατιομό της, τους πολιτικούς ^ης φενακκίμούς και 
τΙς οίκονομικές της άπάτες, τά φουσκωμένα της λόγια καΐ 
τΙς χυδαίες ταχυδαχτυλουργίες (legerdmains) της. T i βο-
ναπαρτικό καθεστώς πού ώς τότε δνθιζε μονάχα άπό τή 
μιά πλευρά τοΟ Ρήνου·, βρήκε Ιτσι τώρα τό ταίρι του και 
στήν δλλη πλευρά. Τι &λλο άπό π ό λ ε μ ο μπορούσε να 
φέρει μιά τέτια κατάσταση πραγμάτων; 

"Αν ή γερμανική έργατική τάξη έπιτρέψει να χάσει δ 
σημερινός πόλεμος τόν αύστηρά άμυντικό χαρακτήρα του 
κο Ι̂-νά έκφυλιστεί σέ πόλεμο ενάντια στο γαλλικό λαό, τότε 
καΐ ή νίκη καΐ ή ήττα θα είναι τό ιδιο δλέθριες. 'Όλη ή 
δυστυχία που βρήκε τή Γερμανία δστερα άπδ τους λεγόμε-
νους πολέμους άνεξαρτησίας θα ξαναζωντανέψει μέ μεγαλύ-
τερη Ινταση. 

0Ε άρχές της Διεθνούς ώστόσο έχουν τόσο πολύ διαδο-
θεί καΙ τόσο γερά ριζώσει στή γερμανική τάξη, πού δεν 
ι^ρέπβι νά φοβόμαστε «μιά ^étia θλιβερή έκβαση. Ή φωνή 
των γάλλων έργατων βρήκε τήν άπήχησή της στή Γερμα-
νία. Μιά μαζική συγκέντρωση έργατων πού εγινε στο Μπρά-
ουνσβάϊκ στίς 16 του Ιούλη, τάχθηκε πέρα για πέρα άλ-
ληλέγγυη μέ τό μανιφέστο του Παρισιού, άπόριφε αποφα-
σιστικά ^ ν ιδέα τής έθνικής άντίθεσης μέ τή Γαλλία και 
πήρε μιά άπόφαση πού λέει : «Είμαστε έχθροι δλων των πο-
λέμων, μά πρίν άπ" δλα των δυναστικών πολέμων... Μέ βα-
θιά λύπη καΐ μέ πόνο είμαστε Αναγκασμένοι νά πάρουμε μέ-
ρος σ' ëvav Αμυντικό πόλεμο σάν Αναπόφευκτο κακό. Ταυ-
τόχρονα δμως κάνουμε Ικκληση σ' δλόκληρη τή γερμανική 
έργατική τάξη νά κάνει Αδύνατη τήν έπανάληψη μιας τέ-
τιας φοβερής κοινωνικής συμφοροίς, διεκδικώντας για τους 
ϊδιους τούς λαούς τή δύναμη ν' Αποφασίζουν 'μόνοι τους για 
εΙρήνη και γιά πόλεμο καΐ κάνοντάς τους κύριους τής τύ-
χης τους». 

Στό Χέίμνιτς, μιά συγκέντρωση αντιπροσώπων πού άντι-
προσώπευαν 50.000 έργάτες τής Σαξωνίας ψήφισε δμόφωνα 
τήν παρακάτω Απόφαση: «Στό δνομα τής γερμανικής Δηρ 
μοκρατίας καΐ Ιδιαίτερα τών έργατών του σοσιαλ - δημοκρα-
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τικοδ κόμματος, δηλώνουμε δτι δ σημερινός πόλεμος είναι 
άποκλειστικά δυναστικός... Μέ χαρά σφίγγουμε τό άδερφι-
χό χέρι πού μας τείνουν οΕ γάλλοι έργάτες... Έχοντο&ς πάν-
τα στό μυαλό μας χδ σύνθημα της ΔιεθνοΟς "Ενωσης των 
Εργατών: «Π ρ ο λ ε τ ά ρ t ο ι δ λ ω ν τ ώ ν χ ω-
ρ ώ ν έ ν ω θ η τ ε!» δέ θά ξεχάσουμε ποτέ δτι οΐ έργά-
τες δ λ ω ν τών χωρών είναι φ ί λ ο ι μας καΐ οί δε-
σπότες δ λ ω ν τών χωρών, è χ θ ρο ί μ α ς.»̂ ®̂ 

Τό τμήμα της Διεβνους στό Βερολίνο άπάντησε κι αυ-
τό στό μανιφέστο του Παρισιού: «Προχωρούμε με τήν καρ-
διά καΙ μέ τό χέρι στή -διαμαρτυρία σας... Υποσχόμαστε 
πανηγυρικά δτι δέ θα μας άποτρέψει άπό tô κοινό μας ίργο 
της συνένωσης τών έργατών δλων τών χωρών οδτε δ ήχος 
της σάλπιγγας, οδτε δ κρότος τών κανονιών, οΰτε ή νίκη, ού-
τε ή '^ττα». 

Ναί, αυτό θά γίνει! 
Στό βάθος της σκηνης αύτης της πάλης πού ισοδυναμεί 

μέ αύτοκτονία προβάλλει ή άπαίσια μ̂ορφή της Ρωσίας. 'Α-
ποτελεί κακό οιωνό τό γεγονός δτι τό σύνθημα γιά τό σημε-
ρινό πόλεμο δόθηκε τή στιγμή άκριβώς πού ή ρωσική κυ-
βέρνηση μόλις είχε τελειώσει τήν κατασκευή τών στρατη-
γικών σιδηροδρομικών γραμμών της κ ι̂ΐ (3υγκέντρωνε κιόλας 
στρατεύματα πρός τήν κατεύθυνση του Προύθου. "Οσες συμ-
πάθειες κι άν διεκδικούσαν μέ τό δίκιο τους οΐ γeρμαvol σ' 
εναν άμυντικό πόλεμο ένάντια στήν βοναπαρτική έπίθεση, 
θα τις Ιχαναν μεμιάς αν έπέτ,ρεπαν στήν πρωσική κυβέρνηση 
να ζητήσει ή καΐ να δεχβει άκόμα τή βοήθεια τών κοζάκων. 
"Ας θυμηθούν δτι ύστερα άπό τόν άπελευθερωτικό της πόλε-
μο ένάντια στόν πρώτο Ναπολέοντα ή Γερμανία για δεκαε-
τίες δλόκληρες κοιτόταν άνήμπορη στα πόδια του τσάρου. 

Ή έργατική τάξη της 'Αγγλίας τείνει άδερφικά τό χέ-
ρι στούς γάλλους καΐ τούς γερμανούς έργάτες. Πιστεύει βα-
θιά δτι δποιαδήποτε τροπή κι &ν πάρει δ τωρινός φοβερός 
πόλεμος, ή συμμαχία τών έργατών δλων τών χωρών θά ξε-
ριζώσει τελικά τόν πόλεμο. Τή στιγμή πού ή έπίσημη Γαλ-
λία καΐ ή έπίσημη Γερμανία ρίχνονται σέ εναν άδελφοχτό-
νο άγώνα, οί έργάτες της Γαλλίας και της Γερμανίας άνταλ-
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λάσσουν μηνύματα ειρήνης καΐ φιλίας. Τό μεγάλο αύτο γε-
γονός, πού δμοιό του δέν ύπάρχει στην ιστορία, άνοίγει τό 
δρόμο γιά ενα πιό φωτεινό μέλλον. 'Αποδείχνει δτι άντίθετα 
απ' τήν παλιά κοινωνία, μέ τήν οικονομική της αθλιότητα 
καΐ μέ τήν πολιτική της παραφροσύνη, ξεπηδάει μια νέα κοι-
νωνία τιού διεθνής της κανόνας θα είναι ή ε ι ρ ή ν η, για-
τί σ' δλα τα ?θνη θα κυριαρχεί ή ϊδια αρχή — ή ε ρ γ α -
σ ί α ! Ή Διεθνής 'Ένωση των Εργατών είναι δ σκαπανέας 
της νέας αυτής κοινωνίας. 

Λονδίνο, 23 του Ιούλη:. 1870.49 

Γράφτηκε άπό τον Κάρλ Μάρξ 
καΐ έγκρίθηκε άπό τή 

Διεθνή Ενωση των 'Εργατών, 
στίς 23 τον 'Ιούλη 1870. 

'Εκδόθηκε ταυτόχρονα σαν προ-
κήρυξη σέ άγγλική, γερμανική 

και γαλλική γλώσσα. 
Σύμφωνα με το κείμενο 

της προκήρυξης. 
Μεταφράστηκε άπό τα άγγλικά 
παίρνοντας υπόψη και τό γερμα-
νικό κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε 

στήν έκδοση του 1891 τον «'Εμ-
φυλίου Πολ,έμον στή Γαλ/Αα». 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΕΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΟ - ΠΡΩΣΙΚΟ 
ΠΟΛΕΜΟ 50 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΤΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑ ΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

Στην πρώτη μ^ς διακήρυξη της 23 Ίοόλη (1870) λέ-
γαμε: 

«Σήμανε κιόλας στό Παρίσι ή νεκρική καμπάνα της 
δεύτερης αύτοκρατορίας. θά τελειώσει δπως δρχισε, μέ μιά 
παρωδία. Μά δς μή ξεχνάμε δτι οΐ κυβερνήσεις καΐ οΙ κυ-
ρίαρχες τάξεις τής Ευρώπης Ιδοσαν τή δυνατότητα στό 
Λουδοβίκο Βοναπάρτη νά παίζει δεκαοχτώ δλόκληρα χρό-
νια τήν άπάνθρωπη φάρσα της π α λ ι ν ο ρ θ ω μ έ ν η ς 
α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς»® :̂ 

'Έτσι, προτού άρχίσουν οΕ πολεμικές έπιχειρήσεις, μι-
λήσαμε κιόλας για τή βοναπαρτική σαπουνόφουσκα σαν κά-
τι πού άνηκε στό παρελθόν. 

Δέ γελαστήκαμε γιλ τή ζωτικότητα τής δεύτερης αύ-
τοκρατορίας. Δέν είχαμε έπίσης δδικο δτι φοβόμαστε μήπως, 
δ γερμανικός πόλεμος «χάσει τόν αύστηρά άμυντικό του χα-
ρακτήρα κι έ'χφυλιστεί σ' §να πόλεμε ένάντια στό γαλλικό 
λαό>>̂ .̂ Πραγματικά, δ άμυντικός πόλεμος τέλειωσε μέ τήν 
παράδοση τοΟ Λουδοβίκου Βοναπάρτη, μέ τή συνθηκολό-
γηση του Σενταν^^' καΐ μέ τήν άνακήρ^ξη τής δημοκρατίας 
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στο Παρισι'̂ ^ .̂ Μα πολύ προτητερα άπ' αυτά τα γεγονότα, 
άκόμα από τή στιγμή πού άποκαλύφίηκε δλη ή σαπίλα των 
βοναπαρτικών δπλων, ή πρωσική στρατιωτική καμαρίλα α-
ποφάσισε τήν κατάχτηση. Είναι άλήθεια δτι ύπ9)ρχε ενα δυ-
σάρεστο έμπόδιο πού της Ικοβε τό δρόμο, ή δ ι α κ ή ρ υ -
ξ η τ ο υ ΐδ ι ο υ τ ο υ β α σ ι λ ι α Γ ο υ λ ι έ λ -
μ ο υ σ τ ί ς α ρ χ έ ς τ ο Ο π ο λ έ μ ο υ . Στο λόγο 
του θρόνου πού είχε έχφωνήσει στό Ράϊχσταγκ (Diet) ^^ χ^ς 
Βόρειας Γερμανίας, είχε έπίσημα δηλώσει δτι θα χάνει πό-
λεμο ένάντια στδν αύτοχράτορα των γάλλων και δχι ένάν-
τια στό γαλλικό λαό. ΣτΙς 11 Αύγούστου ειχε άπευθύνει 
μια διακήρυξη πρός τό γαλλικό 5θνος πού Ιλεγε^^. «Ό αυ-
τοκράτορας Ναπολέων επιτέθηκε άπό τή στεριά καΐ τή θά-
λασσα ένάντια στό γερμανικό Εθνος πού Ιπιθυμοΰσε καΐ ε-
ξακολουθεί νά έπιθυμει νά ζει είρηνικά με τό γαλλικό λαό. 
'Ανάλαβα τή διοίκηση του γερμανικού στρατού γ ι α ν χ 
α π ο κ ρ ο ύ σ ω τ ή ν έ π ί θ ε σ ή ^ ο υ κ α ι τ α 
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά γ ε γ ο ν ό τ α με ύποχρέωσαν ν α 
δ ι α β ώ τ ά σ ύ ν ο ρ α τ η ς Γ α λ λ ί α ς » . ΚαΙ σαν 
να ιμή άρκεστηκε μέ τή βεβαίωση δτι δ πόλεμος εχει «κα-
θαρά άίμυντικό χαρακτήρα» δηλώνοντας δτι άνάλαβε τή δι-
οίκηση τών γερμανικών στρατιών μόνο « γ ι α ν ά ά π ο-
κ ρ ο ύ σ ε ι τ ή ν έ π ί θ ε ση», πρόσθεσε κιόλας πώς 
μονάχα «στρατιωτικά γεγονότα τόν ύποχρέωσαν» νά διαβεί 
τα σύνορα της Γαλλίας. "Ένας άμυντικός πόλεμος δεν απο-
κλείει βέβαια έπιθετικές έπιχειρήσεις, πού ύπαγορεύοντα: 
άπό τα «στρατιωτικά γεγονότα». 

"Ετσι, δ θεοφοβούμενος τούτος βασ·ιλιάς, είχε άναλάβει 
μπρός στή Γαλλία καΙ μπρός σ' δλο τόν κόσμο τήν ύπο-
χρέωση νά κάνει καθαρά άμυντικό πόλεμο. Πώς μπορούσε 
νά άπαλλαγει άπό τήν έπίσημη αύτή ύποχρέωση ; Οί σκη-
νοθέτες αύτής της κωμωδίας Ιπρεπε νά τόν παρουσιάσουν 
σαν νά ύποχωρουσε, παρά τή θέλησή του, μπρός στή ν ακα-
ταμάχητη έπιταγή του γερμανικού Ιθνους. Γι' αυτό τό σκο-
πό Ιδοσαν άμέσως τό σύνθημα στή φιλελεύθερη μεσαία τά-
ξη τής Γερμανίας ιμέ τούς καθηγητές της, τούς κεφαλαιο-
κράτες της, τούς έκπροσώπους των πόλεων και τούς έφημε-
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ριδογράφους της. Ή μεσαία αυτή τάξη· πού στήν πάλη της· 
για την ά&ίΐχΎ] ελευθερία είχε παρουσιάσει, άπ' τά 1846 
ώς τα 1870, ενα πρωτοφανές θέαμα αναποφασιστικότητας, 
άνικανότητας και δειλίας, είχε φυσικά καταγοητευβεΐ μέ τό' 
ρόλο πού τ^ς ?λαχε, να υποδυθεί στήν εύρωπαϊκή σκηνή τ& 
βρυχώμενο λιοντάρι τοϋ γερμανικού πατριωτισμού. Φόρεσε 
τήν ψεύτικη !μάσκα της πολιτικής ανεξαρτησίας, κάνοντας 
δήθεν πώς έξαναγκάζει τήν πρωσική κυβέρνηση να εκτελέ-
σει, τί ;—τα μυστικά σχέδια αυτής της ίδιας τής κυβέρνη-
σης. Σέ Ινδειξη μετάνοιας για τή μακρόχρονη καΐ σχεδόν 
θρησκευτική πίστη της στό άλάθητο του Λουδοβίκου Βονα-
πάρτη άπαιτουσε φωναχτά τό διαμελισμό τής γαλλικής δη-
μοκρατίας. "Ας άκούσουμε για μια στιγμή τά ευλόγα προ·-
σχήματα αύτων των γενναίων πατριωτών! 

Δέν τολμούν να ίσχυριστουν δτι δ λαός τής 'Αλσατίας 
καΐ τής Λωρραίνης λαχταράει τό γερμανικό εναγκαλισμό. 
'Ακριβώς τό άντίθετο συμβαίνει, καΙ για νά τόν τιμωρή-
σουν για τό γαλλικό του πατριωτισμό βομβάρδισαν έπι εξι 
^έρες ίΐσ^οπα και βάρβαρα μέ '«γερμανικές» εκρηκτικές δβί-
δες τό Στρασβούργο, μια πόλη πού τή δεσπόζει Ινα ανε-
ξάρτητο φρούριο, τό έκαψαν καΐ σκότωσαν πολλούς ανυπε-
ράσπιστους κατοίκους. Μάλιστα! μια φορά κι εναν καιρό τό-
εδαφος αύτών τών επαρχιών ανήκε στήν παλιά γερμανχκή 
αύτοκρατορία^"^, πού πέθανε πρίν από πολύν καιρό. Γι' αυ-
τό θά πρέπει, φαίνεται, ή γής αύτή καΐ οί άνθρωποι πού 
γεννήθηκαν σ' αύτήν να κατασχεθούν σαν απαράγραπτη 
γερμανική Ιδιοχτησία. "Αν δμως πρόκειται νά ξαναγίνει κά-
ποτές δ χάρτης τής Εύρώπης σύμφωνα μέ τά ίστο-ρικά δί-
καια, δέ θά πρέπει σέ καμιά περίπτωση νά ξεχάσουμε, οτι 
δ Εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου ήταν κάποτες υποτελής 
τής πολωνικής δημοκρατίας^® γιά τΙς πρωσικές του χτήσεις. 

^Ωστόσο οι πιό καπάτσοι πατριώτες ζητούν Η;ήν 'Αλσα-
τία καΐ τό γερμανόγλωσσο τμήμα τής Λωρραίνης σαν «υλι-
κή έγγύηση» ένάντια σέ γαλλικές επιθέσεις. Επειδή αύτά 
τό άξιοκαταφρόνητο πρόσχημα Ιφερε σύγχιση σέ πολλούς, 
πού πάσχουν από άμβλύνοια, είμαστε υποχρεωμένοι νά τό' 
έξετάσουμε πιό διεξοδικά. 
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Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή γενική διο^μόρφωση της 
^Αλσατίας μαζί μέ τήν αντικρινή δχθη του Ρήνου, και ή 
παρουσία ένός μεγάλου όχυρου δπως είναι τό Στρασβούργο, 
σχεδόν σ^α μισά του δρόμου άνάμεσα στή Βασιλεία καΐ σιο 
Γκέρμερσχάϊΐμ, ευνοεί πάρα πολύ -μια γ-αλλική εΙαβαλή στή 
νότια Γερ.μανία, ενώ παρεμβάλλει ιδιόμορφες δυσκολίες σέ 
μια εισβολή στή Γαλλία άπ' τή νότια Γερμανία. Δέν υπάρ-
χει έπίσης καμιά αμφιβολία δτι ή προσάρτηση της 'Αλσα-
τίας καΐ της γερμανόφωνης Λωρραίνης θά Ιδινε ττσλύ Ισχυ-
ρότερα σύνορα στή νότια Γερμανία. Στή περίπτωση αυτή θα 
έξουσίαζε τις κορυφογραμμές των Βοσγίων σ' δλο τους τό 
μήκος καΙ τα δχυρά πού καλύπτουν τα βορεινά τους περά-
σματα. 'Άν προσαρτούσαν καΐ τ6 Μέτς, θα στερούσαν βέ-
βαια πρός στιγμή άπό τή Γαλλία τΙς δυο κυριότερες βάσεις 
της για έπιχειρήσεις ένάντια στή Γερμανία, αυτό δμως δέ 
θα τήν εμπόδιζε να φτιάξει καινούργιες βάσεις στό Νανσύ 
τη στό Βερντέν. Ή Γερμανία εχει τό Κομπλέντς, τή Μα-
ί/εντία, τό Γκέρμερσχαϊμ, τό Ράστατ καΙ τήν Οδλμ πού εί-
ναι δλες βάσεις για επιχειρήσεις ένάντια στή Γαλλία καΐ 
πού τΙς χρησιμοποιεί μέ τό παραπάνω σέ τοϋτο τον πόλεμο. 
Μέ ποιά σκιώδη δικαιολογία θά μπορούσε νά φθονεί τή Γαλ-
λία για τό Στρασβούργο και τό Μετς, για τα δυό μοναδικά 
σημαντικά φρούρια πού διαθέτει στήν περιοχή αυτή; 

Χώρια απ'' αυτό, τό Στρασβούργο θα άπειλει τή νότια 
Γερμανία, μόνον εφόσον ή νότια Γερμανία θα άποτελει μια 
δύναμη πού θα th^ i χωρισμένη άπό τή βόρεια Γερμχχνια. 
Άπό τό 1792 ώς τό 1795 δέν Ιγινε ποτέ έπίθεση ενάντια 
στή νότια Γερμανία απ' αύτή τήν πλευρά, γιατί ή Πρωσία 
επαιρνε μέρος στόν πόλεμο ένάντια στή γαλλική έπανάστα-
ση. Μόλις δμως ή Πρωσία Ικλεισε τή χωριστή της ειρήνη 
στα 1795^^ κι άφησε τό νότο να τα βγάλει πέρα μόνος του, 
αρχισαν οι επιθέσεις ένάντια στή νότια Γερμανία μέ βάση 
τό Στρασβούργο, καΐ συνεχίστηκαν ως τό 1809. Στήν πραγ-
ματικότητα, μια έν ω μ έ ν η Γερμανία μπορεί πάντα να 
κάνει ακίνδυνο καΐ τό Στρασβούργο καΐ κάθε γαλλικό στρα-
τό στήν 'Αλσατία, συγκεντρώνοντας δλα τα στρατεύματα της 
ανάμεσα στό Σάαρλουϊ καΐ στό Λάνταου, δπως Ικανέ στόν 
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τωρινά πόλεμο, καΐ προχωρώντας ή δεχόμενη τή μάχη στο 
δρόμο από τή Μαγεντία πρός στό Μέτς. 'Όσον καιρό θα 
βρίσκεται έκεΐ δ κύριος δγκος των γερμανικών στρατευμά-
των, δποιοσδήποτε γαλλικός στρατός πού θα προχωρήσει 
άπό τό Στρασβούργο πρός τή νότια Γερμανία θα ύπερφα-
λαγγιζόταν και θα κινδύνευε στις συγκοινωνίες του. 'Άν 
απόδειξε κάτι ή τωρινή έκστρατεία, .είναι άκριβώς μέ τΐ ευ-
κολία μπορεί να επιτεθεί κανείς άπό τή Γερμανία ενάντια 
στή Γαλλία. 

Μά, για να μιλήσουμε τίμια, δεν είναι γενικά παρα-
λογισμός καΐ αναχρονισμός δταν αναγορεύει κάνεις σέ αρχή 
τους στρατιωτικούς ύπολογισμούς στόν καθορισμό των συνό-
ρων άνάμεσα στα εθνη; "Αν θα άκολουθούσαμε αυτό τόν 
κανόνα, ή Αυστρία θα είχε δικαίωμα να ζητά τή Βενετία 
ικαΙ τή γραμμή του ποταμού Μίντσιο καΐ ή Γαλλία τή γροιμ-
μή τοΟ Ρήνου για να προστατεύει τό Παρίσι, πού σίγουρα 
ιειναι πχό έκτε'θ'ειμένο σέ επίθεση άπό 'τα βορειοανατολικά, 
απ' δτι -είναι τό Βερολίνο άπό τα νοτιοδυτικά. 'Άν θα επρε-
πε να καθορίζονται τα σύνορα σύμφωνα μέ τα στρατιωτικά 
^συμφέροντα, τότε δέ θά τέλειωναν ποτέ οι άξιώσεις, γιατί 
κάθε στρατιωτική γραμμή άναγκαστικά είναι ελαττωματική 
ίκαΙ μπορεί να βελτιωθεί μέ τήν προσάρτηση νέων έδαφών. 
ΚαΙ ακόμα, δέ μπορούν ποτέ να καθοριστούν τελικά καΐ τί-
μια, γιατί πάντα θα τα έπιβάλλει ό νικητής στό νικημένο 
καΐ κατά συνέπεια θά κλείνουν μέσα τους τό σπέρμα ένός 
νέου πολέμου. 

'Όλη ή ιστορία μας διδάσκει, δτι μέ τα εθνη συμβαί-
νει δ,τι και μέ τα ατομα. Για να στερήσεις τή δύναμη της 
έπίθεσης πρέπει να τούς στερήσεις δλα τα μέσα άμυνας. 
Δέν πρέπει μόνο να τούς πιάνεις άπό τό καρύδι, μ̂α πρέπει 
καΐ να τούς σκοτώσεις. 'Άν ποτέ ενας καταχτητής πήρε 
«υλικές εγγυήσεις» για να σπάσει τή δύναμη ένός Ιθνους, 
αυτό τό εχανε δ Ναπολέων Α' μέ τή συνθήκη του ΤιλζΙτ^® 
καΐ μέ τόν τρόπο πού τήν εφάρμοσε ενάντια στήν Πρωσία 
και τήν υπόλοιπη Γερμανία. ΚαΙ δμως, λίγα χρόνια άργό-
τερα, ή γιγάντια δύναμή του Ισπασε σαν σάπιο καλάμι 
μπρός στό γερμανικό λαό. Τί είναι οΐ «ύλικές έγγυήσεις^> 
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παύ, μέσα στα πιο τρελά της όνειρα, μπορεί ή τολμάει η 
Πρωσία να έπιβάλει στή Γαλλία, αν τΙς συγκρίνουμε με 
τΙς «όλικές έγγυήσεις» πού δ Ναπολέων Α' της άπόσπασε 
μέ τή βία; Ή Ικβαση καΐ τή φορά αύτη δέ θά είναι λιγό-
τερο όλέθρια. Ή ιστορία θα μετρήσει τήν άνταπόδοσή της 
οχι σύμφωνα μέ τήν Ιχταση των τετραγωνικών μιλίων πού 
άποσπάστηκαν άπο τή Γαλλία, μα σύμφωνα μέ τό μέγεθος 
του έγκλήματος να ξαναζωντανέψουν στό δεύτερο· μισό του 
.δέ·κατου Ιννατου αΙώνα τ ή V π ο λ ι τ ι κ ή τ ω ν "κα-
τ α χ τ ή σ ε ω ν . 

Τα μεγάφωνα του τευτονικου πατριωτισμού λένε: Δέν 
πρέπει δμως νά μπερδεύετε τούς γερμανούς μέ τούς γάλ-
λους. 'Εμείς δέ θέλουμε δόξα, μα άσφάλεια. 01 γερμανοί 
είναι ούσιαστικα ειρηνόφιλος λαός. Κάτω άπό τή συνετή κη-
δεμονία τους καΐ ή κατάχτηση άκόμα, άπό αΙτία μελλον-
τικού πολέμου μετατρέπεται σε έχέγγυο αιώνιας εΙρήνης· 
Φυσικά δέν είναι οι γερμανοί πού εισέβαλαν στα 1792 στή 
Γαλλία/μέ τόν υψηλό σκοπό να συντρίψουν μέ τΙς λόγχες 
.τήν Ιπανάσταση του δέκατου δγδοου αΙώνα! Δέν ήταν μή-
πως ή Γερμανία πού λέρωσε τα χέρια της στήν υποδούλω-
ση της Ιταλίας, στήν ύποταγή της Ούγγαρίας καΐ στο 
διαμελισμό της Πολωνίας; Τό σημερινό της στρατιωτικό 
σύστημα πού διαιρεί ολόκληρο τόν ύγια ·αρρενα πληθυσμό 
της σέ δυό μέρη — σέ ενα μόνιμο στρατό σε ενεργό υπη-
ρεσία και σέ άλλο ενα μόνιμο έφεδρικό στρατό καΐ πού καΐ 
οι δυό τους είναι στόν ιδιο βαθμό ύποχρεωμένοι νά ύπακού-
ουν παθητικά σέ έλέω θεοΰ άρχοντες — ένα τέτίο στρατιω-
τικό σύστημα άποτελεΤ φυσικά μια «υλική έγγύηση» για τή 
διατήρηση της ειρήνης στόν ^ύσμο .?καΙ επιπλέον γιά τόν ύ-
ψηλό σκοπό του πολιτισμού. Στή Γερμανία, δπο3ς καΙ παν-
τού, οι κόλακες των ισχυρών της ήμέρας δηλητηριάζουν 
τήν κοινή γνώμη μέ λιβανίσματα καΐ μέ ψευδολόγα περιαυ-
τολογία. 

0Ε γερμανοί αύτοί πατριώτες καμώνονται πώς άγανα-
χτοΰν στή θέα τών γαλλικών δχυρών του Μέτς καΐ του Στρα-
σβούργου, δέ βλέπουν δμως καμιά άδικία στό τεράστιο σύ-
στημα τών μοσχοβίτικων όχυρώσεων στή Βαρσοβία, στό Μόν-
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τλιν Ίβάνγκοροντ. Ένώ άνατριχιάζουν \iÀ τΙς φρικαλεότη-
τΐς των βοναπαρτικών είσβολών, κάνουν τά στραβά μάτια 
μπρός στή ντροπή της τσαρική κηδεμονίας. 

'Ακριβώς δπως στά 1865 είχαν άνταλλαχτεί υποσχέ-
σεις άνάμεσα στό Λουδοβίκο Βοναπάρτη καΐ στόν Βίσμαρχ, 
Ιτσι καΐ στά 1870 άνταλλάχτηκαν υποσχέσεις άνάμεσα στον 
Γκόρτσακοβ καΐ τό Βισμαρκ®'̂ . 'Ακριβώς δπως δ Λουδοβί-
κος Βοναπάρτης αύτοκολακευόταν δτι à πόλεμος του 1866, 
\3À τήν Αμοιβαία έξάντληση της Αόστρίας καΐ ττ)ς Πρωσίας, 
θά τόν ίκανε άνώτατο διαιτητή της Γερμανίας, ?τσι κι δ 
"Αλέξανδρος αύτοκολακεύεται δτι δ πόλεμος του 1870 θλ 
τόν κάνει άνώτατο διαιτητή της δυτικής Εύρώπης μέ τήν α-
μοιβαία έξάντλη-ση της Γερμανίας καΐ της Γαλλίας. 'Ακρι-
βώς δπως ή δεύτερη αύτοκρατορία θεωρούσε ασυμβίβαστη 
μέ τήν δπαρξή της τήν βορειογερμανική Όμοσπονδία,®^ |ται 
καΐ ή Απολυταρχική Ρωσία πρέπει να θεωρεί πώς κινδυνεύει 
άπό Ινα Γερμανικό Ράιχ που θά βρίσκεται κάτω από τήν 
πρωσική ήγεσία. Αύτός είναι δ νόμος του παλιού πολιτικού 
συστήματος. Μέσα στα πλαίσιά του, τό κέρδος του ένός είναι 
άπώλεια για τόν άλλο. Ή κυριαρχική έπιροή του τσάρου πά-
νω στήν Εύρώπη ΐγβΐ τΙς ρίζες της στήν πατροπαράδοτη επι-
κυριαρχία του πάνω στήν Γερμανία. Πώς μπορεί δ τσάρος 
ν' άνεχΟει τήν έξασθένηση της θέσης του στό έξωτερικό, τή 
στιγμή που στήν ιδια τή Ρωσία ήφαιστειακές κοινωνικές δυ-
νάμεις άπειλουν νά συγκλονίσουν και τα πιό βαθιά θεμέλια 
τής Απολυταρχίας; Οι μοσχοβίτικες έφημερίδες μιλούν κιό-
λας τή γλώσσα πού μιλούσαν οΐ βοναπαρτικές έφημερίδες 
υστέρα άπό τόν πόλεμο του 1866. Πιστεύουν πραγματικά οΐ 
τεύτονες πατριώτες δτι θα έξασφαλιστεϊ ή έλευθερία και ή 
^Ερήνη^ τής Γερμανίας άν Αναγκάσει zit Γαλλία νά ρίχτει 
στήν Αγκαλιά τής Ρωσίας; 'Άν ή τύχη τών 6πλω»ν, ή άλα-
ζονεία τής έπιτυχίας καΙ οΐ δυναστικές ραδιουργίες δδηγή-
σουν τή Γερμανία ν' Αρπάξει, γαλλικά έδάφη, τότε δυό δρό-
μοι μονάχα μένουν Ανοιχτοί στή Γερμανία. 'Ή θά πρέπει, 
δ,τι κι Αν έπακολουθήσει, νά γίνει Α ν ο ι χ τ ό δργανο 
τοϋ ρωσικοΟ έπεχτατισμου^^ ή, υστέρα Από μιά σύντομη Ανά-
παυλα, ΘΑ πρέπει νά προετοιμαστεί πάλι. γιά Svav νέο «άμυν-
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τικό πόλεμε», δχι γιά εναν σαν τους νεοξεφουρνισμένους «έν-
τοπισμένους» πολέμους, άλλά γιά Ινα φ υ λ ε τ ι κ ό π ό -
λ ε μ ο Ινάντια στίς συνασπισμένες σλαβικές καΐ λατινικές 
φυλέςβ5. 

Ή έργατική τάξη της Γερμανίας όποστήριξε δραστή-
ρια τόν πόλεμο, πού δέν ήταν στό χέρι της να τόν έμ,ποδίσει,. 
σαν πόλεμο για τή γερμανική άνεξαρτησία και τήν άπελευ-
θέρωση̂  της Γαλλίας κ<χΙ της Εύρώπης άπό τόν έφιαλτικό 
βραχνά της δεύτερης αύτοκρατορίας. Οι γερμανοί έργάτ^ς 
της βιομηχανίας, μαζί μέ τούς έργάτες της ύπαίόρου, άφή-
νοντας πίσω τους μισοπεθαμένες άπ' τήν πείνα τις οίκογέ-
νειές τους, Ιδωσαν τα νεύρα καΐ τα μπράτσα των ήρωϊκών 
στρατιών. 'Αποδεκατισμένοι άπ'' τΙς μάχες στήν ξενιτιά, θ'" 
αποδεκατισθούν άλλη μια φορά άπό τήν Αθλιότητα στήν πα-
τρίδα τους.®^ Μέ τή σειρά τους ζηταν τώρα κι αύτοί «έγγυή-
σεις» — εγγυήσεις δτι οι τεράστιες θυσίες τους δέν πήγαν 
χαμένες, δτι κατάχτησαν τή λευτεριά, δτι οι νίκες πού κέρ-
δισαν ένάντια στίς αυτοκρατορικές στρατιές δέ θα μετατρα-
πούν, δπως στα 1815, σέ ήττα του γερμανικού λαοΟ.®^ ΚαΙ 
σαν πρώτη έγγύηση ζητούν μ ι α ν έ ν τ ι μ η ε ι ρ ή^ 
ν η γ ι α τ ή Γ α λ λ ί α„ κ α Ι τ ή ν « α ν α γ ν ώ-
ρ ι σ ηι τ η ς γ α λ λ ι κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ». 

Ή Κεντρική Επιτροπή του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρα-
τικού Εργατικού Κόμματος έβγαλε στίς 5 του Σεπτέμβρ/} 
ένα μανιφέστο δπου έπιμένει ένεργητικα σ' αύτές τΙς έγγυή-
σεις. «Έμεις, λέει, διαμαρτυρόμαστε για τήν προσάρτηση τής 
'Αλσατίας καΐ τής Αωρραίνης. ΚαΙ συναισθανόμαστε δτι μι-
λάμε στό δνομα της γερμανικής έργατικής τάξης. Για xh 
κοινό συμφέρον της Γαλλίας καΐ της Γερμανίας, για τό συμ-
φέρον της ειρήνης καΐ της ελευθερίας, γιά τό συμφέρον toO 
δυτικού τίολι'τισμού ένάντια στήν άνατολι^ή βαρβαρότητα, οΐ 
γερμανοί έργάτες δέ θά ανεχθούν καρτερικά τήν προσάρτη-
ση τής 'Αλσατίας καΐ της Λωρραίνης... θα σταθούμε πιστοί 
στό πλευρό των συντρόφων μας έργατών σ' δλες τΙς χώρες,, 
για τήν κοινή διεθνή όπόθεση τού προλεταριάτου!»^^ 

Δυστυχώς δέ μπορούμε νά ύπολογίζουμε σέ μιά άμεση 
έπιτυχία τους. ^Αν οΐ γάλλοι, έργάτες δέν κατάφεραν νά στα-
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ματησουν τον έπιτιθέμενο σέ καιρό ειρήνης, έχουν μήπως 
οΐ γερμανοί εργάτες μεγαλύτερη πιθανότητα να καταφέρουν 
να σταματήσουν τό νικητή μέσα στήν κλαγγή των δπλων; 
Τό μανιφέστο των γερμανών εργατών ζητα τήν έκδοση του 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη σαν κοινού εγκληματία στή Γαλλικ/] 
Δημοκρατία. 'Αντίθετα, οΐ κυβερνήτες τους βάζουν δλα τους 
τά δυνατά γιά νά τόν έγκαταστήσουν ξανά στον Κεραμει-
κό̂ ® σαν τόν πιο κατάλληλο 'άνθρωπο γιά νά καταστρέψει 
τή Γαλλία. 'Ό,τι κι άν γίνει, ή Ιστορία θα δείξει δτι ή γερ-
μανική εργατική τάξη δέν είναι καμω·μένη άπό τό ϊδιο εύ-
καμπτο υλικό άπό τό δποΤο είναι φτιαγμένη ή γερμανική με-
σαία τάξη. θά κάνει τό καθήκον της. 

"Οπως κι έκείνη, χαιρετίζουμε καΙ μεις τήν έγκαθίδρυ-
ση τής δημοκρατίας στή Γαλλία, μά σύγχρονα μας βασανί-
ζουν εγνοιες, που έλπίζου·με νά άπαδειχτοϋν άβάσιμες. Ή δη-
μοκρατία δέν άνάτρεψε τό θρόνο, πήρε μόνο̂ ® τή θέση του 
πού είχε άδειάσει. Δέν άν'ακηρύχτηικε σαν κοινωνική κατά-
χτηση, μά σαν έθνικό μέτρο άμυνας. Βρίσκεται στά χέρια 
μιας προσωρινής κυβέρνησης, πού αποτελείται έν μέρει άπό 
γνωστούς ορλεανικούς"̂ '"* καΙ έν μέρει άπό αστούς δημοκρά-
τες,"̂ '̂  καΐ ανάμεσα σ' αυτούς είναι και μερικοί πού ή έξέ-
γερση ταυ Ιούνη 1848'̂ '̂ άφησε, ^άίνω τόυς τό άνεξίτηλο 
στίγμα της. Ό καταμερισμός τής δουλιας ανάμεσα στά μέλη 
αύτής τής κυβέρνησης δέ φαίνεται νά υπόσχεται πολλά κα-
λά. Οι δρλεανικοι κατέλαβαν τΙς Ισχυρές θέσεις του στρατού 
καΙ τής αστυνομίας, ένώ στούς λεγόμενους δημοκρατικούς ε-
πεσαν οι θέσεις με τά παχιά λόγια. Μερικές άπ' τΙς πρώ-
τες τους πράξεις δείχνουν άρκετά καθαρά δτι άπό τήν αυτο-
κρατορία δέν κληρονόμησαν μονάχα Ινα σωρό άπό ερείπια,, 
μά καΐ τό φόβο μπρός στήν έργατική τάξη. "Αν σήμερα μέ 
απεριόριστη φλυαρία ύπόσχονται άκατόρθωτα πράγματα στό 
δνομα τής δημοκρατίας, μήπως αύτό δέ γίνεται μέ σκοπό 
νά προκαλέσουν τήν κραυγή γιά μιά «βιώσιμη» κυβέρνηση ; 
Μήπως ή δημοκρατία γιά μερικούς άπό τούς ήγέτες τών ά-
στων, πού μέ εύχαρίστηση θά γίνονταν οΐ νεκροθάφτες της, 
δέν προορίζεται νά χρησιμεύσει σαν μεταβατική βαθμίδα καΐ 
γέφυρα πρός τήν δρλεανική παλινόρθωση; 
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Έτσι ή γαλλική εργατική τάξη βρίσκεται κάτω άπο 
Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Κάθε απόπειρα άνατροπής 
της νέας κυβέρνησης, τή στιγμή που δ έχθρ6ς χτυπάει κιό-
λας τΙς πόρτες του Παρισιού, θα ήταν άπεγνωσμένη τρέλα. 
Ot γάλλοι έργάτες πρέπει να έκτελέσουν το καθήκον τους σαν 
πολίτες , 'μά δέν πρέπει να άφήσουν τον έαυτό τους να κυ-
ριαρχηθεί άπό τΙς εθνικές άναμνήσεις (souvenirs) του 1792, 
δπως γελάστηκαν οι γάλλοι χωρικοί άπ' τΙς έθνικές άναμνή-
σεις (souvenirs) τής πρώτης αύτοκρατορίας. Δεν πρέπει να 
Επαναλάβουν τό παρελθόν μα να «άνο^κοδομήσουν τό μέλλον. 
"Ας χρησιμοποιήσουν ήρεμα καΐ άποφασιστικά τα μέσα που 
τους δίνει ή δημοκρατική ελευθερία γιά να στερεώσουν τήν 
οργάνωση τής τάξης τους. Αύτό θά τους χαρίσει καινούργιες 
ήράκλειες δυνάμεις γιά τήν Αναγέννηση τής Γαλλίας και για 
τό κοινό μας καθήκον, τήν άπελευθέρωση του προλεταριάτου. 
'Από τή δική τους δύναμη και σύνεση έξαρταται ή τύχη τής 
δημοκρατίας. 

Οι άγγλοι έργάτες πήραν κιόλας μέτρα για να υπερνική-
σουν μέ μια γερή πίεση από τα Ιξω τήν απροθυμία τής κυ-
βέρνησής τους να αναγνωρίσει τή γαλλική Δημοκρατία.^^ 
Ή σημερινή δισταχτικότητα τής αγγλικής κυβέρνησης εχε: 
ϊσως για σκοπό να έπανορθώσει τόν άντιγιακομπίνικο πόλεμο 
του 1792,^^ καθώς και τήν προηγούμενη άπρεπη βιασύνν̂  
της -μέ τήν όποία επιδοκίμασε τό πραξικόπημα (coup d' 
état) Ot άγγλοι έργάτες άπαιτουν επίσης άπό τήν κυβέρ-
νησή τους ν' άντιταχθεί μ' δλη της τή δύναμη στό διαμελι-
σμό τής Γαλλίας, πού μια μερίδα του αγγλικού τύπου είναι 
αρκετά άδιάντροπη για νά τόν ζητάει φωναχτά.'̂ ® Είναι δ 'ί-
διος έκεΐνος τύπος, πού έπΙ είκοσι χρόνια άποθέωνε τό Λουδο-
βίκο Βοναπάρτη σαν τή θεία πρόνοια τής Ευρώπης καΙ πού 
φρενιασμένα χειροκροτούσε τήν έξέγερση των άμερικάνο^ν 
δουλοχτητών.^^ Τώρα, δπως και τότε, μοχθεί για τό δουλο-
χτήτη. 

Τά τμήματα τής Δ ι ε θ ν ο ύ ς ' Έ ν ω σ η ς τ ω ν 
Ε ρ γ α τ ώ ν σ' δλες τις χώρες άς καλέσουν τΙς εργατι-
κές τάξεις τών χωρών τους νά δράσουν. 'Άν παραλείψουν 
οι έργάτες τό καθήκον τους, αν παραμείνουν παθητικοί, 6 
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σημερινός τρομερός πόλεμος δέ θα είναι παρος δ πρόδρομος 
πίό φριχτών τρομερών συγκρούσεων χαΐ θ& όδηγήσει, σέ κά-
θε χώρα χωριστά, σέ νέες ήττες των έργατών άπό τους ιππό-
τες του 'σπαθιού τ-^ς γης καΐ του κεφαλαίου. 

Ζήτω ή Δημοκρατία 

Λονδίνο, 9 Σεπτέμβρη 1870.81 

Γράφτηκε άπό τόν Κάρλ Μάρξ 
καί έγχρίθηκε άπό τό γενικά 
συμβούλιο της Διεθνούς '^Ενω-
σης τών Εργατών στίς 9 Σε-
Λτέμβρη 1870. Βγήκε ταυτόχρο-
να σάν προκήρυξη σέ άγγλική, 
γερμανική χαΐ γαλλική γλώσσα. 

Σύμφωνα μέ το κείμενο 
της προκήρυξης. 

Μεταφράστηκε άπό τά άγγλικά 
παίρνοντας υπόψη καΐ τό γερμα-
νικό κείμενο όπως δημοσιεύτηκε 
στήν έκδοση του 1891 τον «'Εμ-
φύλιου Πολέμου στή Γαλλία. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟ 187182 

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

I 

ΣτΙς 4 του Σεπτέμβρη 1870, δταν οί εργάτες του Πα-
ρισιού ανακήρυξαν τή δημο'κρατια. που σχεδόν τήν ?δια στιγ-
μή χαιρετίστηκε ομόφωνα σνδλόκληρη τή Γαλλία, μώ κλίκα 
από θεσι&ήρες δικηγόρους, μέ τό θιέρσο για πολιτικό τους 
καΐ τόν Τροσυ για στρατηγό τους, κατέλαβαν τό δημαρχείο. 
Αύτοι οι δνθρωποί ήταν τότε διαποτισμένοι μέ μια τέτια φα-
νατική πίστη στήν αποστολή του Παρισιοί> ν' αντιπροσωπεύει 
τή Γαλλία σ' δλες τΙς εποχές Εστορικών κρίσεων, πού, για 
να νομιμοποιήσουν το σφετερισμένο τίτλο σαν κυβερνήτες 
της Γαλλίας, νόμισαν δτι είναι άρκετό νά παρουσιάσουν τα 
έκπρόθεσμα πληρεξούσιά τους σαν βουλευτές του Παρισιού. 
Στή δεύτερη διακήρυξή μας για τόν τελευταίο πόλεμο, πέν-
τε μέρες δστερα άπό τήν δνοδο αύτών των άνθρώπων, σας 
ε?πα!με ποιοί ήταν.® '̂ ΚαΙ ομως, μέσα στήν Ιφοδο του αιφνι-
διασμού, μέ τούς πραγματικούς ήγέτες της έργατικής τάξης 
κλεισμένους άκόμα στίς φυλακές του Βοναπάρτη καΐ ]ΐε τούς 
πρώσους πού βάδιζαν κιόλας πρός τό Παρίσι, τό- Παρίσι 
ανέχτηκε τήν κατάληψη της εξουσίας απ' αύτούς, άλλα μέ 
τό ρητό δρο δτι ή έξουσία αύτή θά χρησιμοποιόταν άποκλε:-
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στικα γιά τό σκοπδ της έθνικης %μυνας. Τό Παρίσι δμως δέ 
μπαροί>(3̂  να κάνει άμυνα χωρίς να δπλιστεί ή έργατική τά-
ξη του, χωρίς να μετατραπεί σέ άποτελεσματική (Στρατιωτι-
κή δύναμη καΐ χωρίς να έκπαιδεόσει τΙς γραμμές της στρα-
τιωτικά μέ τόν ΐ'διο τον πόλεμο. Μα δταν τό Ποφισι- είναι 
δπλισμένο αύτό σημαίνει να είναι δπλισμένη ή ιδια ή έπα-
νάσταση. Μιά νίκη τοΟ Παρισιού ένάντια στδν π ρ ^ ο έπι-
δρομέα θά ήταν μια νίκη του γάλλου έργάτη ένάντια στο 
γάλλο κεφαλαιοκράτη καΐ στά κρατικά του παράσιτα. Μπρος 
στδ δίλημα νά διαλέξει άνάμεσα στδ έθνικδ καθήκον καΐ στο 
ταξικό συμφέρον, ή κυβέρνηση της εθνικής δμυνας δέ δίστα-
σε οδτε (ϊτιγμή — μετατράπηκε σέ κυβέρνηση έθνικής προ-
δοσίας. 

Τό πρώτο βήμα πού Ικανέ ήταν να στείλει τό θιέρσο 
περιοδεία σ' δλες τΙς αύλές τής Εύρώπης για νά έκλιπαρήσει 
τή μεσολάβησή τους, προσφέροντας γι' αύτό ν' άνταλλάξει 
τή 'δημοκρατία μέ ενα βασιλιά. Τέσσερις μήνες δστερα άπό 
τήν Ιναρξη τής πολιορκίας, δταν νόμισαν πώς Ιφτασε ή στιγ-
μή νά έκστομίσουν για πρώτη φορά τή λέξη συνθηκολόγηση, 
δ Τροσύ, μπροστά στόν Ζύλ Φάβρ καΐ σ' δλλα μέλη τής κυ-
βέρνησης, προσφώνήσε μ̂έ τούτα τα λόγια τούς συγκεντρω-
μένους δημάρχους (των διαμερισμάτων) του Παρισιού: 

«Τό πρώτο έρώτημα πού μου εθεσαν οι συνάδελφοί μου 
τό 'ίδιο βράδυ τής 4 τοϋ Σεπτέμβρη ήταν τούτο: Μπορεί τό 
Παρίσι νά άνθέξει σέ μιά πολιορκία άπό τόν πρωσικό «πρα-
τό μέ κάποια πιθανότητα έπιτυχίας; Δέ δίστασα ν"" άπαντή-
σω à ρ ν η τ ι κ ά, Μερί'κόΙ άπό τούς συναδέλφους μου 
πού βρίσκονται έδώ θά έγγυηθουν για τήν άλήθεια τών λό-
γων μου καΐ γιά τήν έπιμονή μου σ' αύτή τή γνώμη μου. 
Τόύς είπα, άκριβώς μέ τοΟτα τα λόγια, δτι δπως Ιχουν τά 
πράγματα σήμερα, θά ήταν τρέλα νά προσπαθήσει κάνεις 
νά κρατήσει τό Παρίσι σέ μιά πολιορκία άπό τόν πρωσικό 
στρατό, θ ά ήτανε, πρόσθεσα, δίχως άμφιβολία, μιά ήρωϊκή 
τρέλα, μά τίποτα περισσότερο άπό μιά τρέλα... Τά γεγονότα 
(πού τα κατεύθυνε δ ίδιος) δέ διάψευσαν τήν πρόβλεψη 

μου». 

Τό ώραιο τούτο λογίδριο του Τροσύ τό δημοσίεψε κα-
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τοπινά ô Κορμπόν, ενας άπό τους παρευρισκόμενους δη-
μάρχους. 

"Ετσι, τό ιδιο Ικεΐνο βράδυ πού άνακηρυχνόταν ή δη-
μοκρατία, οί συνάδελφοι του Τροσύ ξέραν οτι τ6 «σχέδιο» του 
Τροσύ ήταν να συνθηκολογήσει το Παρίσι. "Αν ή έθνική 
αμυνα ήταν κάτι παραπάνω άπό ëva άπλό πρόσχημα για 
τήν προσωπική κυριαρχία του θιέρσου, του Φαβρ καΐ Σία, 
οι τυχάρπαστοι της 4 του Σεπτέμβρη θα είχαν παραιτηθεί 
στίς 5 του Σεπτέμβρη — θα είχαν μυήσει τά λαό του Παρι-
σιού στό «σχέδιο» του Τροσύ καΙ θα τόν καλούσαν ε?τε να 
συνθηκολογ^ει άμέσως, ε'ίτε να πάρει τήν τύχη του στχ 
δικά του χέρια. 'ΑντΙ γι ' αύτό, οΐ άτιμοι αύτοι απατεώνες 
αποφάσισαν να θεραπεύσουν τήν «ήρωϊκή τρέλα» του Παρι-
σιού μέ τήν πείνα καΐ με το ματοκύλισμά του καΐ να το ε-
ξαπατούν στό μεταξύ μέ μεγαλόστομα μανιφέστα, δπως λ.χ., 
μέ ύποσχέσεις δτι δ «Τροσύ δ διοικητής του Παρισιού δέ θά 
συνθηκολογήσει ποτέ» καΐ δτι δ Ζύλ Φάβρ, δ υπουργός των 
εξωτερικών «δέ θα παραχωρήσει οϋτε μια πιθαμή άπό τό 
εδαφός μας, ουτε μια πέτρα άπό τά δχυρά -μας». Σ' Ινα γράμ-
μα του πρός τό Γαμβέτα αύτός δ ϊδιος δ Ζύλ Φάβρ, ομολο-
γεί δτι δέν '«εκανε &μυνα» άπό τούς πρώσους στρατιώτες, 
αλλά άπό τούς εργάτες του Παρισιού. Σ' δλη τή διάρκεια 
της πολιορκίας οι βοναπαρτικοί μαχαιροβγάλτες, πού δ Τροσύ 
πολύ -σοφά τούς είχε έμπιστευθει τή διοίκηση του στρατού του 
Παρισιού, άνταλλάζανε, στήν ιδιωτική τους αλληλογραφία 
αισχρά άστεια γύρω άπό τήν δλοφάνερη κοροϊδία της άμυ-
νας. (Βλέπε λ.χ., τήν άλληλογραφία του Άλφόνς Σιμόν 
Γκυό, του άνώτατου διοικητή του πυροβολικού του στρατού®^ 
του Παρισιού %cd τιμημένου μέ τό μεγαλόσταυρο της λε-
γεώνας τής τιμής, πρός τό Συζάν, μέραρχο του πυροβολικού, 
πού τή δημοσίευσε ή Κομμούνα στή «Ζουρνάλ Όφφισιέλ»®^.) 
Τέλος, στίς 28 τοΟ Γενάρη 1871 ?βγαλαν τή μάσκα της α-
πάτης. Μέ πραγματικό ήρωϊσμό όλοκληρωτικής αύτοταπεί-
νωσης, ή κυβέρνηση της έθνικής &μυνας παρουσιάστηκε στή 
συνθηκολόγιτση του Παρισιού σαν κυβέρνηση της Γαλλίας 
πού άποτελιόταν άπό αΙχμαλώτους του Βίσμαρκ — Ενας ρό-
λος πού ήταν τόσο ποταπός πού κι αύτός δ Λουδοβίκος Βο-
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ναπάρτης στό Σενταν τόν απαρνήθηκε τρομαγμένος. 'Τστε-
ρα άπ6 τά γεγονότα της 18 του Μάρτη, οΕ συνθηκολόγοι 
(capitiilards) του Παρισιού μέσα στήν πανικόβλητη φυγή 

τους πρ6ς τΙς Βερσαλλίες, άφησαν γραφτές άποδείξεις της 
προδοσίας τους στα χέρια του Παρισιού. ΚαΙ για να κατα-
στρέψουν τΙς άποδείξεις αύτές, λέει ή Κομμούνα στό Μανι-
φέστο της πρός τΙς έπαρχιες, «οΕ άνθρωποι αύτοί δέ θα δί-
σταζαν να μετατρέψουν τό Παρίσι σέ σωρό άπό ερείπια μέ-
σα σέ μια θάλασσα από αίμα».^^ 

Μερικά ήγετικά μέλη της κυβέρνησης της άμυνας εί-
χαν άλλωστε πολύ ειδικούς άτομικούς λόγους γιά να επιδιώ-
κουν μιά τέτια λύση. 

Λίγο μετά τή σύναψη της άνακωχής, δ Μιλλιέρ, ενας 
άπό τους αντιπροσώπους του Παρισιού στήν έθνοσυνέλευση, 
πού τουφεκίστηκε υστέρα με ειδική διαταγή του Ζύλ Φάβρ, 
δημοσίευσε μιά σειρά αύθεντικά δικαστικά έγγραφα, πού α-
ποδείχνουν 2τι δ Ζύλ Φάβρ, πού είχε παλλακίδα τή γυναί-
κα ένός μεθύστακα κάτοικου του 'Αλγερίου, κατόρθωσε μέ 
τολμηρότατες πλαστογραφίες πού συνεχίζονταν χρόνια δλό-
κλήρα νά ιδιοποιηθεί στό δνομα των νόθων παιδιών του μιά 
ίμεγάλή κληρονομιά πού τόν έκανε πλούσιο, καΐ δτι σέ μιά 
δίκη πού προ'κάλεσαν οι νόμιμοι [κληρονόμοι γλύτωσε τό ξε-
σκέπασμα μονάχα χάρη στήν υποστήριξη των βοναπαρτικών 
δικαστηρίων. Και έπειδή δέ μπορούσε ν' απαλλαχτεί ά'π' αύ-
τά τά στυγνά δικαστικά έγγραφα δση μεγάλη ρητορική δύ-
ναμη κι αν διέθετε, δ Ζύλ Φάβρ, γιά πρώτη φορά στή ζωή 
του, κατάπιε τή γλώσσα του περιμένοντας σιωπηρά τό ξέ-
σπασμα 'τοϋ εμφύλιου πολέμου γιά νά διασύρει έτυειτα λυσ-
σασμένα τό λαό του Παρισιού σάν μιά συμμορία άπό δρα-
πέτες πού άνοιχτά έπαναστάτησαν ένάντια <ϊτήν οίκογένεια, 
τή θρησκεία, τήν τάξη καΐ τήν ίδιοχτησία. Ό ϊδιος αύτός 
πλαστογράφος δέν είχε άκόμη έρθει καλά - καλά στήν ε-
ξουσία, καί, ^ήν επομένη κιόλας τής 4 του Σ'επτέμβρη, άπο'-
φυλάκισε άπό άλληλεγγύη τόν Πικ καΙ τόν Ταϊγεφέρ πού 
^ίχαν καταδικαστεί άκόμα καΐ έπι «αύτο^κρατορίας γιά πλα-
στογραφία στή σκανδαλώδικη ύπόθεση της εφημερίδας «Λ' 
Έταντάρ».®'^ 'Ένας άπ' αυτούς τους ήρωες, δ Ταϊγεφέρ 
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τόλμησε να ^ξαναγυρίσει ατο Παρίσι, τόν καιρό τ^ς Κομμού-
νας άλλα ξανακλειστηκε άμέσως στή! φυλακή. ΚαΙ τότε δ 
Ζύλ Φάβρ άπό τό βημα της έθνοουνέλευσης διαλάλησε, σ' 
δλο τον κόσμο δτι τό Παρίσι άφήνει λεύτερους δλους τους 
τρόφΐ|ΐίθυς ^ών φυλακών!' 

Ό Έρνέστ Πικάρ, δ Τζόε Μίλλερ»^ χης κυβέρνησης 
της έβνικης άμυνας, πού αύτοδιορίστηκε υπουργός των έσω-
τερικών^ της δημοκρατίας, άφου μάταια είχε προσπαθήσει 
να γίνει υπουργός των έσωτερικ-ων της αύτοκρατορίας, είναι 
αδερφός κάποιου "Άρτούρ Πικάρ, πού τόν Ιδιωξαν σαν απα-
τεώνα άπό τό χρηματιστήριο (Bourse) του Παρισιού (βλέπε 
σχετικά τήν εκθεση της διεύθυνσης της άστυνομίας του Πα-
ρισιού της 13 του Ιούλη 1867) καΙ πού καταδικάστηκε, 
υστέρα άπό δική του δμολογία, για κλοπή 300.000 φράγκου ν 
δταν ήταν διευθυντής σ' ενα άπό τα ύποκ.ατ(χστήματα 
της γενικής εμπορικής έταιρίας (Société GenéraJe) ^̂  στήν 
οδό Παλέστρο άρ. 5 (βλέπε σχετικά τήν εκθεση της διεύ-
θυνσης της άστυνομίας της 11 του Δεκέμβρη 1868). Αυτόν 
τόν 'Αρτούρ Πικάρ, δ Έρνέστ Πικάρ τόν διόρισε άρχισυν-
τάχτη της εφημερίδας του «L' Electeur Dbr€».^2 
οι συνηθισμένοι χρηματιστές παραπλανιόνταν άπό τά επίση-
μα ψέματα αύτης της ύπουργικής εφημερίδας, δ Άρτούρ 
Π^κάρ πηγαινοερχόταν άνάμεσα στό υπουργείο και τό χρη 
ματιστήριο, (Bourse), για να μετατρέπει σέ μετρητό χρήμα 
τΙς ήττες των γαλλικών στρατιών. Όλόκληρη ή εμπορίκι^ 
αλληλογραφία αυτών των δύο άξιότιμων άδελφών Ιπεσε στα 
χέρια της Κομμούνας. 

Ό Ζύλ Φερρύ, άπ.ένταρος δι'κηγόρος, πριν άπό τις 4 
του Σεπτέμβρη, κατάφερε σάν δήμαρχος του Παρισιού τόν 
καιρό της πολιορκίας νά δημιουργή<ΐει μιά δλόκληρη πε-
ριουσία άπό τήν πείνα του λαοΰ της πρωτεύουσας. Ή μέρα 
πού θα κληθεί νά λογοδοτήσει για τήν κακή του διαχείριση 
θά είναι καΐ ή μέρα της καταδίκης του. 

Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, μόνο μέσα στα ερείπια του 
Παρισιού μπορούσαν νά βροΟν τά tickets-of leave®^ τους: 
ήταν άκριβώς οί άνθρωποι πού χρειαζόταν δ Βίσμαρκ. Χρει-
άστηκε λίγη ταχυδακτυλουργία και δ βιέρσος πού ως τότε 
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ήταν δ μΑ>στικοσύμβουλος της κυβέρνησης, έμφανίστηχε τώ-
ρα έπικεφαλ'^ς της ύπουργούς του ^ούς tickets - of - lea-
ve men. 

Ό θιέρσος,, δ τερατώδης αύτός νάνος, (έπ;1 μισδ %od πά-
νω αΙώνα, κρατούσε κάτω άπδ τή γοητεία του τή γαλλική 
άστική τάξη, γιατί άποτελεΐ τήν πιό τέλεια διανοητική έκ-
φραση τής ταξικής της διαφθοράς. Προτού γίνει πολιτικός 
είχε κιόλ,ας άποδείξει σαν Ιστοριογράφος τΙς Εκανότητές του 
να λέει ψέματα. Τδ χρονικδ της δημόσιας ζωής του είναι τό 
ιστορικδ των συ-μφορών τής Γαλλίας. Σύ'μμαχος των δημο-
κρατικών πρίν άπδ τα 1830, ϊγιγε ύπουργδς έπΙ Λουδοβί-
κου Φιλίτίπου προδίνοντας τδν πραστάτη του Λαφίτ. Προ-
σπάθησε νά κολακεύσει τδ βασιλιά -μέ τις άντικληρικές δ-
χλαγωγίες του —που στή διάρκειά τους λεηλατήθηκε ή εκ-
κλησία του "Άγιου Γερμανού του Ώξερουά ^^ καΙ τδ μέγα-
ρο τής Αρχιεπισκοπής— καΐ με τδ ρόλο του ύπουργοΰ - σπι-
ούνου και του 'δεσμοφύλακα - μ ά ^ υ (Cacoochcjur) ίπου 2-
παιζε άπέναντι στή Δούκισσα του Μπερύ^'^. Ή σφαγή των 
δημοίκρατικών στήν δδδ Τρανσνοναιν ήταν 'δ ι χ ό τ ο υ έρ-
γο. Δ ι κ ό τ ο υ εργο ήταν καΐ οί άτιμοι νόμοι ενάν-
τια στδν τύπο καΐ στδ δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι πού α-
κολούθησαν^®. 'Όταν ξαναεμφανίστηκε σαν πρωθυπουργός 
τδ Μάρτη του 1840, ξάφνιασε τή Γαλλία με τδ σχέδιό του 
να δχυρώσει τδ Παρισι^^. Στούς δημοκρατικούς πού κατάγ-
γειλαν τδ σχέδιο αύτδ σαν καταχθόνια συνωμοσία κατά τής 
ελευθερίας του Παρισιού, άπάντησε άπδ τδ βήμα τής βου-
λής: 

«Πώς; Φαντάζεστε πώς τα δχυρωματικά ίργα θα μπο-
ρούσαν ποτέ ν' Αποτελέσουν Απειλή για τή λευτεριά; ΠρΙν 
απ' δλα συκο<ραντει:τε τήν κυβέρνηση —δποιαδήποτε κι άν 
είναι αύτή— μέ τδ νά ύποθέτετε δτι μπορεί , μια μέρα να 
δοκιμάσει νά κρατη'θει στήν έξουσία βομβαρδίζοντας τδ Πα-
ρίσι... Μια τέτια κυβέρνηση θά ήταν έκατδ φορές πιδ άδύ-
νατο νά σταθεί μετά τή νίκη της, άπδ δτι θά ήταν πρίν». 
ΚαΙ πραγματικά, καμιά κυβέρνηση δέ θά τολμούσε ποτέ νά 
βομβαρδίσει τδ Παρίσι άπδ τά δχυρά, έκτδς άπδ τήν κυ-
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βέρνηση έχείνη πού θα €Ϊχε προτήτερα παραδόσει τα οχυ-
ρά αύτά στούς πρώσους. 

"Οταν τό Γενάρη του 1848 δ βασιλιάς Μπόμπα^» δο-
κίμασε τή δύναμή του στό Παλέρμο, δ θιέρσος, πού τότε 
βρισκόταν άπό καιρό 2ξω άπ τήν κυβέρνηση, ξαν(χσηκώθη-
κε ττάλι στή βουλή καΐ είπε: «Ξέρετε, κύριοι, τί συμβαίνει 
στό 'Παλέρμο. "Όλους σ̂ας σας πιάνει φρίκη (άπό κοινο-
βουλευτική άποψη) δταν άκουτε δτι έπΙ σαράντα δχτώ ώ-
ρες βομβαρδιζόταν μια μεγάλη πόλη — καΐ άπό ποιόν ; Μή-
πως άπό κανένα ξένο έχθρό πού άσκουσε τό δικαίωμα του 
πολέμου; "Οχι, κύριοι, άπό τήν ϊδια της τήν κυβέρνηση. 
ΚαΙ γιατί; Γιατί ή δύστυχη αύτή πόλη διεκδικούσε τά δί-
καιά της. ΚαΙ έπειδή διεκδικούσε τά δίκαιά της τήν βομ· 
βάρδισαν έπΙ σαράντα όχτώ ώρες... "Επιτρέψτε ιμου να κά-
νω Ικκληση στήν κοινή γνώμη της Εύρώπης. Νομίζω δτι 
προσφέρουμε ύπηρεσία στήν άνθρωπότητα δταν άπ' τό βήμα 
τοϋτο, ττού ?σως νά είναι τό μεγαλύτερο στήν Εύρώπη, κά-
νουμε ν' άντηχήσουν μερικά λόγια (μάλιστα, λόγια) άγα-
νάχτησης ένάντια σέ τέτιες πράξεις... "Οταν δ άντιβασιλιάς 
Έσπαρτέρο, πού είχε προσφέρει υπηρεσίες στή χώρα του 
(πράγμα πού δέν τό Ικανέ ποτέ δ θιέρσος) σκόπευε να 

βομβαρδίσει τή Βαρκελώνη για να καταστείλει μιά έξέγερ-
ση, τότες άπ' δλα τά μέρη του κόσμου σηκώθηκβ γενική 
κραυγή άγανάχτησης». 

Δεκαοχτώ μήνες άργότερα, δ θιέρσος ήταν ενας άπό 
τους πιό λυσασ,μένους ύποστηριχτές του βομβαρδισμού τής 
Ρώμης άπ' τό γαλλικό στρατό^^. Στήν πραγματικότητα, τό 
λάθος του βασιλιά Μπόμπα φαίνεται μόνο νά ήταν δτι περιό-
ρισε τό βομβαρδισμό του σέ σοφάντα όχτώ ώρες. 

Λίγες μέρες πρίν άπό τήν έπανάσταση του Φλεβάρη,, 
δυσαρεστγ^νος γιατί δ Γκιζό τόν είχε άποιμακρύνει χρόνια 
δλόκληρα άπό τήν έξουσία καΐ άπό τις καταχρήσεις, καΐ 
έπειδή μυριζόταν δτι πλησίαζε ενα λαϊκό κίνημα, δ θιέρ-
σος δήλωσε στή βουλή των άντιπροσώπων μέ τό ψευτοη-
ρωϊκό του δφος πού του Ιδοσε τό παρατσούκλι Μιραμπώ - δ 
μυίγας (Mïrabean . mouche) : 

«Ά ν ή κ ω σ τ ό κ ό μ μ α τ ή ς έ π α ν ά σ τ α-
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^ ν δχι μονάχα στή Γαλλία, μα στήν Εύρώπτ^. Ευχομα: 
ή κυβέρνττση τ-̂ ς έπανάστασης να μείνει σέ μ^ετριοπαθη χέ-
ρια... δν δμως ή κυβέρνηση αύτή Ιπεφτε σέ χέρια θερμόαι-
μων άνθρώπων, άκάμα καΐ σέ χέρια ριζοσπαστών, παρ' δλα 
αύτά έγώ δέ θα άπαρνιόμουνα τήν όπόθεσή μου. θα άνήκω 
πάντα στδ κόμμα της έπανάστασης». 

^Ηρθε ή έπανάσταση του Φλεβάρη. Άντις ν' άντικα-
ταστήσει τήν κυβέρνηση Γκιζδ μέ μιά κυβέρνηση θιέρσου, 
δπως ονειροπολούσε δ άνθρωπάκας αύτός, ή έπανάσταση αν-
τικατάστησε τδ Λουδοβίκο Φίλιππο μέ τή δηιμοκρατία. Τήν 
^ρώτη μέρα της λαϊκής νίκης κρύφτηκε προσεχτικά, ξεχνών-
τας δτι ή καταφρόνια που Ινιω&αν γι' αύτδν οΐ έργάτες τδν 
-προφύλαγε άπό τδ μίσίος τους. ^Ωστόσο, μέ τδ θρυλι^δ θάρρος 
του, έξακολουθοϋσε ν' άποφεύγει τή δημόσια κονίστρα, ώ-
σότου ή σφαγή του Ίούνη^®® καθάρισε τδν τόπο για άνθρώ-
^ΐους του είδους του. Τότες Ιγινε τδ ήγετικδ μυαλδ του 
«κόμματος της τάξεως^ μέ τήν κοινοβουλευτική του δη-
μοκρατία, έκείνη δηλ. τήν ανώνυμη μ^ισοβασιλεία δπου δλες 
οι άνταγωνιστικές αμάδες της κυρίαρχης τάξης συνωμο-
τούσαν . ά ν α -μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς γ^ά να τσακίσουν τδ 
λαδ καΐ ραδιουργοί5σαν ή μ̂ ιά έ ν ά ν τ ι α στήν άλλη γιά 
να παλινορθώσουν ή κάθε μια τους τή δική της μοναρχία. 
Τότε, δπως καΐ τώρα, δ θχέρσος κατηγοροί^σε τούς ,δημοκρα-
τικούς σαν τδ μοναδικδ έμπόδιο για τδ στέριωμα της δη-
μοκρατίας. Τότε, δπως καΐ τώρα, μιλούσε στη δημοκρατία 
'δπως μίλησε δ δήμιος; στδ Ντδν Κάρλος:'^^^ «θα σέ δολο-
φονήσω, ιμά γιά τδ καλό σου». Τώρα, δπως καΐ τότες, θα 
-ύποχρεωθεί τήν έπομένη της νίκης του να φωνάξει: L' Em-
pire €3t fait»- ή ο^ύτοκρατορία είναι έτοιμη. Παρά τα υπο-
κριτικά του κηρύγματα γιά «άναγκαιες έλευθερίες» καΐ πα-
ρά τήν προσωπική του μνησικακία ένάντια στδ Λουδοβίκο 
Βοναπάρτη πού τδν κορόιδεψε καΐ έξοστράκισε τδν κοινο-
βουλευτισμό — καΐ Ιξω άπδ τήν τεχνητή άτμόσφαιρα του 
κοινοβουλευτισμού τδ άνθρωπάριο αύτδ μαραζώνει και κα-
ταντάει μηδενικδ καΐ αύτδ τδ ξέρει πολύ καλά — παρ' δλα 
αύτά, δ θιέρσος είχε τδ δαχτυλάκι του σ' δλες τΙς άτιμίες 
-της δεύτερης αύτοκρατορίας, άπδ τήν κατάληψη της Ρώ-
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ιμης μέ γαλλικά στρατεύματα ώς τον πόλεμο ενάντια στήν 
Πρωσία, πού τδν ύποδαύλισε με τΙς άγριες έπιθέσεις τον 
ενάντια στή γερμανική ένότητα — δχι γιατί ήταν το πρό-
σχη.μα του πρωσικόϋ δεσποτισμού, άλλα σάν Ιπέμβαση στο 
κληρονομικο δικαίωμα της Γαλλίας να κρατά διαιρεμένη τή 
Γερμανία. Αύτοΰ του νάνου πού του άρεσε να κραδαίνει 
μπρός στήν Ευρώπη το ξίφος τοω πρώτου Ναπολέοντα, του 
δποίου Ιγινε δ Ιστορικός του λούστρος^ ή έξωτερική του 
πολιτική κορυφωνόταν πάντοτε στήν Ισχατη ταπείνωση της 
Γαλλίας, από τή σύμβαση τού Λονδίνου τό 1841'̂  ̂ ^ ώς τή 
συν&ηκολόγηση του Παρισιού τό 1871, καΐ ώς τόν τωρινό 
εμφύλιο πόλεμο στον οποίο Ιστελνε ενάντια στό Παρίσι, μέ 
τήν ύψηλή συγκατάθεση του Βίσμαρκ, τούς αιχμαλώτους 
του Σενταν καΐ τόΰ Μέτς."*®'̂  Παρά τήν ευστροφία του τα-
λέντου του χαΐ τό ευμετάβλητο των σκοπών του, αυτός ό άν-
θρωπος Ιμεινε άλυσοθεμένος σ' δλη του τή ζωή στήν πιο 
απολιθωμένη ρουτίνα. Είναι δλοφάνερο δτι του εμειναν γι^ 
πάντα μυστικά τα βαθύτερα ρεύματα της σύγχρονης κοινω-
νίας. Μα ακόμα καΐ οί πιο χειροπιαστές αλλαγές στήν κοι-
νωνική έπιφ>άνεια έναντιώνονταν σε ενα μυαλό πού δλη του 
ή ζωτικότητα 'είχε μαζευτεί στή γλώσσα. "Ετσι, ποτέ δέν 
κουραζόταν να καταγγέλλει σαν ιεροσυλία κάθε παρέκκλι-
ση από τό απαρχαιωμένο γαλλικό προστατευτικό δασμολο-
γικό σύστημα. "Οταν ήταν ύπουργός του Λουδοβίκου Φιλίπ-
που κορόιδευε τούς σιδηροδρόμους σαν θεότρελη χίμαιρα. 
Σάν αντιπολιτευόμενος, τόν καιρό του Λουδοβίκου Βοναπάρ-
τη, καυτηρίαζε σαν βεβήλωση κάθ^ προσπάθεια μεταρύθμι-
σης του σάπιου συστήματος του γαλλικού στρατού. Ποτέ στή 
μακρόχρονη πολιτική του σταδιοδρομία δέν πήρε ούτε ένα, 
έστω καΐ τό παραμικρό, μέτρο πού να είναι πραχτικα ώφέ-
λιμο. Ό βιέρσος ήταν συνεπής μονάχα στήν άπληστεία του 
για πλούτη καΐ στό μίσος του ένάντια στούς άνθρώπους πού 
τα παράγουν. Μπήκε στό πρώτο του υπουργείο έπΙ Λουδο-
βίκου Φιλίππου, φτωχός σαν τόν Ίώβ, κι έφυγε άπ' αύτό 
σάν εκατομμυριούχος. "Όταν για τήν τελευταία του ύπουρ-
γία έπΙ Λουδοβίκου Φιλίππου (άπό τήν 1η του Μάρτη 
1840), κατηγορήθηκε ανοιχτά στή βουλή για καταχρήσεις, 
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άρκέατηχ^ ν' άπαντήσει στίς κατηγορίες αύτές [ώ δάκρυ/, 
ενα έμπίρενμα πού xb διέθετε τόσο φτηνά κοώ δ Ζύλ 
Φάβρ ή δποιοσδήποτε άλλος κροκόδειλος. Στό Μπορντώ,̂ ®® 
τδ 1871, τδ πρώτο του 'μέτρο για τή. σωτηρία της Γαλλίας 
άπδ τήν έπερχόμενη οικονομική καταστροφή ήταν νά προι-
κίσει τδν έαυτό του μέ τρία εκατομμύρια τό χρόνο καΐ ή-
ταν αύτή ή πρώτη καΐ ή τελευταία λέξη της «οικονομικής 
δημοκρατίας» του, πού τήν πρόβαλλε σαν προοπτική τό 
1869 στούς έκλογεΤς του του Παρισιού. 'Ένας απδ τούς 
πρώην συναδέλφους του της βουλής του 1830, πού ήταν δ 
ϊδιος κεφαλαιοκράτης — πράγμα πού δέν τδν έμπόδισε νά 
γίνει άφοσιωμένο μέλος της Κομμούνας — δ κ. Μτΐίελαί,̂ ®'' 
σε μια άπδ τΙς τελευταίες διακηρύξεις του που τοιχοκολλή-
θηκε άπευθύνεται στδν θιέρσο μέ τά παρακάτω λόγια: «Ή 
υποδούλωση της έργασίας άπδ τδ κεφάλαιο ύπήρξε πάντχ 
δ άκρογωνιαίος λίθος της πολιτικής σας, και άπδ τήν ήμε-
ρα πού είδατε νά έγκαθίσταται στδ δημαρχείο του Παρι-
σιού ή δημοκρατία της έργασίας, δέν πάψατε ποτέ νά φω-
νάζετε πρδς τή Γαλλία: «Τούς βλέπετε, αύτοί είναι έγκλη-
ματίες!» Μάστορας στίς μακρές κρατικές παλιανθρωπιές, δε-
ξιοτέχνης στήν έπιορκία και στήν προδοσία, ειδικευμένος 
σ' δλα τά ποταπά στρατηγήματα,, τά υπουλα κόλπα καΐ τΙς 
πρόστυχες άπιστίες της κοινοβουλευτικής κομματικής πά-
λης, πάντα έτοιμος δταν ήταν διωγμένος άπδ τήν έξουσία ν' 
άνάφει μιά έπανάσταση για νά τήν πνίξει στδ αίμα μόλις 
Ιρθει στήν έξουσία, γεμάτος άπδ ταξικές προλήψεις άντί γιά 
ιδέες, άπδ ματαιοδοξία άντί γιά καρδιά, μέ -μιά Ιδιωτικ?/ 
ζα)ή πού είναι τόσο άτιμη δσο σιχαμερή είναι ή δημόσια 
ζωή του — δε μπορούσε νά μήν αύξαίνει δ θιέρσος τή βδε-
λυρότητα των πράξ'εών του μέ τδ γελοίο κομπασμό του, ά-
κόμα καΐ τώρα πού παίζει τδ ρόλο του γάλλου Σύλλα.^^^ 

Ή συνθηκολόγηση του Παρισιού, πού παρέδιδε στήν 
Πρωσία δχι μόνο τδ Παρίσι, μά δλόκληρη τή Γαλλία, τερ-
μάτισε τΙς μακρόχρονες προδοτικές ραδιουργίες μέ τδν έχ-
θρό, πού κατά τά λεγόμενα του ϊδιου του Τροσύ είχαν άρ-
χί-σει οι σφετεριστές της 4 του Σεπτέμβρη τήν Ï8ta μέρα 
πού κατέλαβαν τήν έξουσία. Άπδ τήν άλλη, αύτή ή συνθη-
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χολόγηαη εγκαινίασε τον εμφύλιο πόλεμο πού τον έκαναν τώ-
ρα μέ τή βοήθεια της Πρωσίας ενάντια στή δτ^μοκρατία καΙ 
στό Παρίσι. Ή παγίδα είχε στηθεί κιόλας μέ τούς δρους της 
συνθηκολόγησης. Τή στιγμή έκείνη πάνω άπό τ6 Ινα τρίτο 
της χώρας βρισκόταν στά χέρια του έχθρου, ή πρωτεύουσα 
ήταν άποκομένη άπό τΙς έπαρχίες, δλες οΣ συγκοινωνίες ήταν 
ξεχαρβαλωμένες. ^Ηταν άδύνατο ιμέσα σ"" αύτές τΙς συνθήκες 
να έκλεγε! μια πραγματική άντίπροσωπεία της Γαλλίας, χω-
ρίς τόν άπαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας. 'Ακριβώς γι' αύτο 
τό λόγο ή συνθηκολόγηση δρισε να εκλεγεί μέσα σε 8 μέρες 
μιά ένθοσυνέλευση, ετσι πού σέ πολλά μέρη της Γαλλίας ή 
είδηση γιά τΙς επικείμενες έκλογές Ιφτασε μόλις τήν παρα-
μονή τους. Κι ακόμα, ή συνέλευση αύτή θά έκλεγόταν, σύμ-
φωνα μέ ëvav ρητό δρο της συνθηκολόγησης, μέ μοναδικό 
σκοπό ν"" άποφασίσει γιά τόν πόλεμο ή τήν ειρήνη, καΙ σέ 
περίπτωση ανάγκης να κλείσει τή συνθήκη ειρήνης. Ό πλη-
θυσμός Ιπρεπε νά νιώσει δτι οι δροι της άνακωχής έκαναν 
αδύνατη τή συνέχιση του πολέμου καΐ δτι οι χειρότεροι άν-
θρωποι τής Γαλλίας ήταν οΐ καταλληλότεροι γιά νά ύπογρά-
φουν τήν εΙρήνη πού ύπέβαλε δ Βίσμαρκ. Μά έπειδή δέν 
Ικανοποιήθηκε μ' δλα αύτά τά προφυλαχτικά μ4τρα, πριν 
ακόμα άνακοινωθεϊ στους παρισινούς τό μυστικό τής ανακω-
χής, δ θιέρσος ξεκίνησε σέ έκλογική περιοδεία στίς επαρ-
χίες γιά νά ξαναζωντανέψει τό κόμμα των νομιμοφρόνων,̂ ®^ 
πού τώρα μαζί μέ τούς όρλεανικούς Ιπρεπε νά πάρει τή θέσ/] 
των βοναπαρτικών πού ήταν άδύνατο νά στοοθοΟν πιά. Δέ φο-
βόταν τούς νομιμόφρονες. ^Ηταν άδύνατο νά σταθούν σάν κυ-
βέρνηση τής σύγχρονης Γαλλίας και γι ' αύτό, τώρα πού ή-
ταν καταφρονητέοι άντίπαλοι, ποιό άλλο κόμμα ήταν πιό κα-
τάλληλο σάν δργανο τής άντεπανάστασης άπό τό κόμμα αυ-
τό, 7ZÛÙ ή δράση του, σύμφωνα μέ τά λόγια τού ίδιου του 
θιέρσου (στή συνεδρίαση τής βουλής τών άντιπροσώπων 
τής 5 του Γενάρη 1833), «είχε πάντα περιοριστεί στίς τρεις 
βοηθητικές πηγές: στήν ξένη έπέμβαση, στόν έμφύλιο πό-
λεμο καΐ στήν άναρχία»; Οι νομιμόφρονες πάλι, πίστευαν 
πραγματικά στόν ερχομό και στήν επανάληψη τής χιλιόχρο-
νης βασιλείας τους. ΚαΙ πραγματικά, οΐ μπότες τής ξένης 
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£ΐσβολης τσαλαπατοΟσαν ξανά τήν Γαλλία, είχε πάλι πέσε^ 
μια αύτοκρατορία, είχε πάλι αιχμαλωτιστεί Ινας Βοναπάρ-
της, καΐ άναστήβηχαν ξανά καΐ οΕ νομ^μόφρονες. Ό τροχός 
τΐ)ς ίοτορίας εΐχ€ γυρίσει δλοφάνερα πρός τα πίσω ός τήν 
«Chambre introuvable»!'^® τοΟ 1816. ΣτΙς συνελεύσεις της 
δημοκρατίας άπό τό 1848 ός τό 1851 τούς άντιπροσώπευαν 
οί μορφωμένοι καΐ Ιμπειροι κοινοβουλευτικοί άρχηγοι τους. 
Τώρα δμως προωθήθηκαν στ6 προσκήνιο οί πεζικάριοι του 
κόμματος — δλοι οί pourceaugnacs'i'^l! τής Γαλλίας. 

Μόλις συνήλθε στό Μπορντώ ή συνέλευση αύτή των 
«γαιοχτημόνων»,!^^ δ θιέρσος τους ξεκαθάρισε δτι Ιπρεπε 
νά ψηφίσουν d^έσως τούς προκαταρκτικούς δρους είρή^^ς 
καΐ μάλιστα χωρίς τΙς τιμές μιας κοινοβουλευτικής συζήτη-
σης, σλν τδ μοναδικό δρο γιά νά τούς έπιτρέφει ή Πρω-
σία νά άρχίσουν τδν πόλεμο ένάντια στήν δημοκρατία καΐ 
τδ προπύργιό της, τδ Παρίσι. Ή άντεπανάσταση πραγματι-
κά δέν είχε καιρό γιά χάσιμο. Ή δεύτερη αύτοκρατορία εί-
χε διπλασιάσει τδ έθνικδ χρέος και είχε βουτήξει, a i βαριχ 
τοπικά χρέη δλες τΙς μεγάλες πόλεις. Ό πόλεμος είχε αύ-
ξήσει τροίμε'ρά τΙς άπαιτήσεις πρίδς τδ Ιθνος καΐ είχε κατα-
στρέψει άνελέητα τΙς έθνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές. ΚαΙ 
για να δλοκληρωθ€ΐ ή καταστροφή, παρουσιάστηκε δ πρώ-
σος Σάϊλοκ'*'̂ ^ μέ τδ γραμμάτιό του για τή συντήρηση μι-
σού έκατομμυρίου στρατιωιτών του στδ γαλλικό ίδούρος, γιά 
τήν πολεμική άποζημίωσή του άπό πέντε δισεκατομμύρια^'^ ̂  
καΐ για τδν τόκο στΙς άπλήρωτες δόσεις της άποζημίω-
σης. Παιδς θά πλήρωνε τδ λογαριασμό; Μόνο μέ τή βίαια 
άνατροπή τής δημοκρατίας μπορούσαν- οί σφετεριστές του 
πλούτου νά έλπίζουν δτι θά φορτώσουν στους ώμους των 
δημιουργών αύτοΟ τοΟ πλούτου τα Ιξοδα ένδς πολέμου πού 
τδν είχαν προκαλέσει αύτοί οί ίδιοι. Έτσι άκριβώς ή άπέ-
ραντή καταστροφή τής Γαλλίας παρότρυνε αύτούς τούς πα-
τριώτες έκπροσώπους τής γαιοχτησίας καΐ του κεφαλαίου 
νά συμπληρώσουν μπρδς στά μάτια καΐ μέ τήν υψηλή προ-
στασία τοΟ καταχτητή^ τδν έξωτερικδ πόλεμο μέ Σναν έμφύ-
λιο πόλεμο — μέ μιά έξέγερση τών δουλοχτητών. 

Αύτή ή συνωμοσία σκόνταφτε μονάχα σ' ενα μεγάλο 
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εμπόδιο — τό Παρίσι. Ό άφοπλισμός του Παρισιού ήταν ο 
πρώτος δρος της έπιτυχιας. Γι' αότδ δ θιέρσος κάλεσε τδ 
Παρίσι νά καταθέσει τά δπλα τΐου. 'Ακόμα έξερέθιζαν xb· 
Παρίσι μέ τΙς λασασμένες Αντιδημοκρατικές έκδι^λώσεις rfjç 
«συνέλευσης των γαιοχτημόνων» και μέ τΙς διφορούμενες έκ-
φράσεις το5 ίδιου του θιέρσου γιά. τη νόμιμη δπαρξη τfîς 
δημοκρατίας, τδ έξερέθιζαν άκόμα μέ τήν Απειλή δτι θά Απο-
κεφαλίσουν τδ Παρίσι καΐ θά τδ καταργήσουν σάν πρωτεύου-
σα (décapiter et décapitaliser) μέ τδ διορισμδ δρλεανι-
κών πρεσβευτών, μέ τους νό,μους του Ντυφδρ γιά τά εκπρό-
θεσμα γραμμάτια καΐ ν ο ί κ ι α , π ο ύ άπειλοΟσαν να καταστρέ-
ψουν τδ έμπόριο Vwal τή βιομηχανία του Παρισιού, μέ τδφόρο 
τών 2 έκατοστών πού Ιπέβαλε δ Πουαγιέ - Κερτιέ σέ κάθε 
άντίτυπο δποιουδήποτε Ιντυπου, μέ τΙς θανατικές καταδίκες 
του Μπλανκι και του Φλουράνς̂ ^^^ μέ τήν Απαγόρευση τών 
δημοκρατικών εφημερίδων μέ τή μέταφορά της έθνοσυνέλευ-
σης στίς Βερσαλλίες, μέ τήν Ανανέωση της κατάστασης πο-
λιορκίας πού είχε κηρύξει δ Παλικαδ '̂̂ ® καΐ πού ειχε λή-
ξει στΙς 4 του Σεπτέμβρη, μέ τδ διορισμδ του δεκεμβριανού 
(Decembriseur) ήρωα Βινουά στή θέση του κυβερ^τη tox> 
Παρισιού, του βοναπαρτικου χωροφύλακα (gendaime) Βα-
λαντέν στή θέση του διευθυντή %ής Αστυνομίας τοδ Παρισιού-
και του Ιησουίτη στρατηγού ΠαλαντΙν στή θέση του Ανώτα-
του διοικητή της έθνοφυλακής του Παρισιού. 

ΕαΙ τώρα εχουμε νά Απευθύνουμε μιά έρώτηση οτδν 
κ. θιέρσο καΐ στους ύποταχτικούς του, τούς κυρίους της εθνι-
κής Αμυνας. Είναι γνωστδ δτι δ θιέρσος Ιβαλε τδν ύπουργό 
του τών οικονομικών κ. Πουαγιέ - Κερτιέ να συνάψει ενα 
δάνειο δύδ δισεκατομμυρίων μέ τδν δρο να πληρωθεί Αμέσως. 
Λοιπόν, είναι αύτδ Αλήθεια ή δχι: 

1) "Οτι ή έπιχείρηση αύτή κλείστηκε ετσι πού μιλ 
προμήθεια άπδ κάμποσες έκατοντάδες έκατομμύρια πήγε στίς 
τσέπες του θιέρσου, του Ζύλ Φάβρ, του Έρνέστ Πικάρ, του 
Πουαγιέ - Κερτιέ καΐ του Ζύλ Σιμόν; καΐ 

2) "Οτι Αναστέλλονται δλες οΣ πληρωμές, ώς τήν έ-
π ο μ έ ν η της «ειρήνευσης» του Παρισιου»;̂ '"*^ 

Όπωσδήποτε κάτι πρέπει νά τούς Ικανέ να βιάζονται 

— 6a 



^άρα πολύ, γιατί δ θιέρσος καΐ δ Ζύλ Φάβρ, στο δνομα της 
πλειοψηφίας τΐ)ς συνέλευσης τοδ Μτϋορντώ ζτ̂ τοΟσαν ξε-
διάντροπα άπδ τα πρωσικά στρατεύματα νά καταλάβουν τδ 
Παρίσι; Ώσυόσο αύτό δέ συμφωνουσε με την πολιτική του 
Βισμαρκ, δπως δ ίδιος διηγήθηκε κοροϊδευτικά καΐ δημό-
σια στους Ικθαμβους φιλισται'ους της Φρανκφούρτης δταν 
γύρισε στήν Γερμανία. 

II 

Τδ δπλισμένο Παρίσι ήταν τδ μόνο σοβαρδ εμπόδιο στο 
δρόμο της άντεπαναστατικής συνα>μοσίας. Τδ Παρίσι Ιπρε-
^ε λοιπδν ν' άφοπλιστεΐ. Στδ σημείο αύτδ ή συνέλευ<ϊη του 
Μπορντώ ήταν ή είλικρίνεια προσωποποιημένη. Κι αν α-
κόμα δεν άκούγονταν καθαρά τα λυσασμένα ούρλιαχτα των 
€οι>λευτών «tîJç βουλής των γαιοχτημόνων», ή παράδοση 
του ΠαρισιοΟ άπδ τδν θιέρσο στά χέρια της τριανδρίας — 
του Βινουά, του δεκεμβριανού (Déi^briseur) δολοφόνου, 
του Βαλεντέν, του βοναπαρτικου χωροφύλακα (gendame) 
καΐ του Ώρέλ ντέ Παλαντίν, του Ιησουίτη στρατηγού — 
ήταν άρχετή γιά νά σβήσει και τδ τελευταίο ϊχνος άμφιβο-
λίας. ΚαΙ ένώ οΐ <3υνωμότες Ιβγαζαν αόθάδικα σ ^ φόρα τδν 
άληθινδ σκοπδ του άφοπλισμου του Παρισιού, τδ καλούσαν 
ycf. καταθέσει τ& δπλα, μέ δνα πρόσχημα που άποτελουσε τδ 
-πιδ φωναχτδ και ξεδιάντροπο ψέμα. Τδ πυροβολικδ της έθνο-
φυλακής τοΟ ΠαρισιοΟ, είπε δ θιέρσος, άνήκει στδ κράτος, 
και πρέπει νά Ιπιστραφει στδ κράτος. Ή άλτ^εια δμως ήταν 
τούτη: "Άπδ τή μέρα τής συνθηκολόγησης, άπδ τή μέρα δηλ. 
πού οΐ αιχμάλωτοι του Βίσμαρκ είχαν παραδόσει τή Γαλ-
λία στδ Βίοίμαρκ !μά που είχαν κρατήσει γιά τδν έαυ^ό τους 
μια μεγάλη προσωπική φρουρά μέ τδ ρητδ σκοπδ νά κατα-
βάλουν τδ Παρίσι, άπδ τή μέρα αύτή τδ Παρίσι βρισκόταν 
σ' έπιφυλακή. Ή έθνοφυλακή άναδιοργανώθηκε καΐ έμπι-
στεύθηκε τήν άνώτατη διοίκησή της σέ μιά· κεντρική έπιτρο-
πή, που τήν έξέλεξ^ βλη ή μάζα τής έθνοφυλακής, έκτδς 
άπδ μερικούς παλιούς βοναπαρτικούς σχηματισμούς. Τήν πα-
ραμονί] τής εΙσόδου των πρώσων στδ Παρίσι, ή κεντρική 
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επιτροπή φρόντισε νά μεταφερθούν στή Μονιμάρτη, ατή ν 
ΜπελβΙλ καΐ στή Λά Βιλλιέτ,^^® τα κανόνια καΐ τά πολυ-
βόλα (mitraillexises) πού προδοτικά εΪχαν έγκαταλείψει cl 
συνθηκολόγοι (capitulards) μέσα καΙ κοντά στις συνοικίες 
πού επρόκειτο να καταλάβουν οι πρώσοι."*̂ *̂  Τό πυροβολικό 
α ύ τ 6 είχε αγοραστεί μέ χρήματα πού μαζεύτηκαν άπο 
συνεισφορές της ίδιας της έθνοφυλακής. Είχε έπίσημα άνα-
γνωριστει σαν ιδιοχτησια της στούς δρους της συνθηκολόγη-
σης της 28 του Γενάρη, καΐ σαν τέτιο είχε έξαιρεθει άπό 
τή γενική παράδοση στόν καταχτητή των δπλων πού άνηκαν 
στο κράτος. ΚαΙ ό θιέρσος δέν είχε ουτε και τήν παραμικρό-
τερη πρόφαση για να ξαπαλύσει τον πόλεμο ένάντια στό Πα-
ρίσι, καΐ γι ' αυτό χρειάστηκε να καταφύγει στό, κατάφωρο 
ψέμα δτι τό πυροβολικό της Εθνοφυλακής είναι κρατική ι-
διοχτησία! 

Ή κατάσχεση του πυροβολικού θα χρησίμευε μονάχα 
σαν πρόλογος γιά τό γενικό αφοπλισμό του Παρισιού, καΐ 
μαζι μ' αύτό, για τόν αφοπλισμό της επανάστασης της 4 
του Σεπτέιμβρη. Ή επανάσταση δμως αύτή ειχε γίνει ή νό-
μιμη κατάσταση της Γαλλίας. Ή δημοκρατία, τό εργο της, 
ειχε αναγνωριστεί άπό τόν καταχτητή στούς δρους της συν-
θηκολόγησης. Τστερα άπ' τή συνθηκολόγηση ειχε άναγνω-
ριστει άπό δλες τΙς ξένες δυνάμεις. Ή έθνική συνέλευση είχε 
συγκληθεί στό δνομά της. Ή επανάσταση των έργατών του 
Παρισιού της 4 του Σεπτέμβρη ήταν δ μόνος νόμιμος τίτλος 
της έΒνοσυνέλευσης του ΜΟπορντώ καΐ της έκτελεστιΐκής της 
εξουσίας. Χωρίς τήν έπανάσταση της 4 του Σεπτέμβρη, ή 
εθνοσυνέλευση θα επρεπε άμέσως να παραχωρήσει τή θέση 
,της στό νομοθετικό σώμα (Corpsfègislatif) πού είχε έκλεγει 
τό 1869 με βάση τό γενικό έκλογικό δικαίωμα κάτω άπό γαλ-
λική και ίδχι πρωσική κυριαρχία καΐ πού διαλύθηκε βίαια ά-
πό τήν έπανάσταση. Ό θιέρσος καΐ οι tickets-of-l6ave-âvθpω-
ποί του -θα ήταν ύποχρε(ομένοι νά συνθηκολογήσουν γιά νά 
έφο'διαστουν μέ τα φύλλα πορείας, υπογραμμένα άπό τό Λου-
δοβίκο Βοναπάρτη, πού θά τούς γλύτωναν άπό ενα ταξίδι 
στήν Καγιέν.'̂ 2ΐ2 rĵ ^ ^^ κλείσει ή έθνοσυνέλευση μέ τήν 
πληρεξουσιότητά της ειρήνη μέ τήν Πρωσία, αύτό δέν ή-
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ταν παρά ενα μεμονωμένο επεισόδιο αύτης της επανάστα-
σης πού ή πραγματική της ένσάρκωση έξακολουθοΰοε ακό-
μα να είναι τό δπλισμένο Παρίσι, τό ιδιο Παρίσι πού έκα-
νε αύτή τήν έπανάσταση, πού είχε υποστεί για χάρη της 
μια πολιορκία πέντε μηνών με δλες τΙς φρίκες της πείνας, 
καΐ πού, παρά τό «σχέδιο» του Τροσύ, με τήν παρατεινόμε-
νη άντίστασή του πρόσφερε τή βάση για Ιναν Ιπίμονο άμυν-
τικό πόλεμο στίς επαρχίες. ΚαΙ τώρα τό Παρίσι ειτε επρε-
πε να καταθέσει τα δπλα του σύιμφολνα μέ τήν προσβλη,τική 
διαταγή τών έξεγερμένων δουλοχτητών του Μπορντώ και 
να παραδεχτεί δτι ή έπανάσταση της 4 του Σεπτέμβρη σή-
μαινε ^μονάχα τήν απλή μεταβίβαση της κρατικής εξουσίας 
από τό Λουδοβίκο Βοναπάρτη στούς Βασιλικούς αντιπάλους 
τοο, — ειτε Ιπρεπε να έμφανιστεΤ σαν ό γεμάτος αύτοθυσία 
πρόμαχος της Γαλλίας πού ήταν άδύνατο νά σωΟει άπό τήν 
καταστροφή και νά άναγεννηθεί χωρίς να άνατραποϋν επα-
ναστατικά οι πολιτικοί και κοινωνικοί δροι πού είχαν γεν-
νήσει τή δεύτερη αυτοκρατορία καΐ πού, κάτω άπό τή 
στοργική της προστασία, είχαν ώριμάσει ώς τό δλοκληρο3-
τικό σάπισμά τους. Τό Παρίσι, αν καΐ έξαντλημένο άπό 
τήν πεντάμηνη πείνα, δέ δίστασε ούτε στιγμή. 'Αποφάσισε 
ήρωϊχα νά υπομείνει δλους τούς κινδύνους της άντίστχσης 
ενάντια στούς γάλλους συνωμότες, παρ"" δλο πού τα πρωσικά 
κανόνια Ιχασκαν κατ' άπάνω του από τα ϊδια τά δικά του 
φρούρια. Παράλληλα δμως, εξαιτίας της αποστροφής πού Ε-
νιωθε για τόν εμφύλιο πόλεμο στόν όποΤο̂  βά δδηγιόταν τό 
Παρίσι, ή κεντρική επιτροπή έξακολούθησε ν& επιμένει σέ 
μια στάση καθαρά άμυντική, παρά τΙς προκλήσεις της 
θνοσυνέλευσης, παρά τΙς έπεμβάσεις της έκτελεστικής εξου-
σίας καΙ παρά τήν άπειλητική συγκέντρωση στρατευμάτων 
μέσα καΐ γύρω άπό τό Παρίσι. 

Ό ϊδιος δ θιέρσος άρχισε λοιπόν τόν έμφύλιο πόλεμο 
στέλνοντας ένα τμήίμα άστίυνομικούς (sergefnts - de - ville) 
καΐ μερικά συντάγματα ταχτικού στρατού μέ τό Βινουά επι-
κεφαλής σέ μιά νυχτερινή πειρατική έκστρατεία ένάντια 
στήν Μονμάρτη., γιά νά άρπάξει αίφνί'διαστικά άπό κει τό 
πυροβολικό τής εθνοφυλακής. Είναι γνωστό πώς άπότυχε ή 
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προσπάθεια αύτή μ,πρός στην αντίσταση της έθνοφυλιχκης 
καΐ χάρη στή συναδέλφωση του στρατού μέ τό λαό. Ό Ώ-
ρέλ ντέ ΠαλαντΙν είχε προκαταβολικά τυπώσει το άνακοι-
νωθέν τ-̂ ς νίκης καΐ δ θιέρσος είχε έτοιμες τΙς αγγελίες 
πού θά γνωστοποιούσαν τα πραξικοπηματικά (Coup d'état) 
του μέτρα. Τώρα καΙ τα δυό ·|πρεπε να άντικατασταθοΰν μέ 
τις έκκλήσεις του θιέρσου, πού άνακοίνωναν τη γενναιό-
φρανη απόφαση του ν' αφήσει στήν έθνοφυλακή τα δπλα 
της. Καί ήταν βέβαιος, δπως ελεγε, δτι ή έθνοφυλακή θα 
τά χρησιμοποιούσε για να ύπερασπίσει τήν κυβέρνηση, ε-
νάντια στους στασιαστές. 'Από τους 300.000 εθνοφύλακες 
μόνο 300 άπάντησαν σ' αύτες τις έκ'κλήσεις να προσχωρή-
σουν στόν μικρό θιέρσο, ένάντια στόν ιδιο τον εαυτό τους. 
Ή Ινδοξη έργατική έπανάσταση τής 18 του Μάρτη κατά-
χτησε άδιαφιλονίκητα τό ^Παρίσι. Ή κεντρική επιτροπή ή-
ταν ή προσωρινή της κυβέρνηση. Ή Ευρώπη φάνηκε σαν 
νά Αμφέβαλλε για μια στιγμή αν οι τελευταίες μεγάλες πολι-
τικές χαί πολεμικές πράξεις της ήταν πραγματικά αληθι-
νές ή μήπως ήταν όνειρα ενός παρελθόντος πού από καιρό 
είχε σβήσει. 

'Από τΙς 18 τοζ Μάρτη ως τήν είσοδο των στρατευ-
μάτων των Βερσαλλιών στό Παρίσι, ή προλεταριακή έπα-
νάσταση ήταν τόσο άπαλλαγμένη από πράξεις βίας, πού 
είναι γεμάτες οι έπαναστάσεις κι άκόμα περισσότερο οι άν-
τεπαναστάσεις των «ανώτερων τάξεων», πού οΐ άντίπαλοί 
της δέ μπορούν να βρουν κανένα Άλλο πάτημα για να κα-
ταφερθούν έναντίον της έκτός άπό τήν εκτέλεση των στρα-
τηγών Αεκόντ καΐ Κλεμαν Τομά καΐ τή συμπλοκή στήν 
πλατεία της Βαντόμ. 

'Ένας άπό τούς βοναπαρτικούς Αξιωματικούς πού είχε 
παίξει κάποιο ρόλο στή νυχτερινή έπίθιεση ένάντια στή Μον-
μάρτη, ό στρατηγός Αεκόντ, είχε τέσσερις φορές διατάξει 
τό 81ο σύνταγμα στρατού ν' άνοίξει πυρ ένάντια σέ μια συγ-
κέντρωση άοπλου λαοΰ στήν πλατεία Πιγκάλ,^^^ καΐ δταν 
οι -άντρες άρνήθηκαν να εκτελέσουν τΙς διαταγές του, τούς 
εβρισε λυσασμένος."*'̂ '* Κι άντί νά τουφεκίσουν γυναίκες καΐ 
παιδιά, οι ίδιοι οί στρατιώτες του τουφέκισαν αυτόν τόν ί-
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hio. Ot ριζωμένες συνήθειες πού oi στρατιώτες τις διδάχτη-
καν στήν εκπαίδευση τους άπό τους εχθρούς της έργατικης 
τάξης, είναι αυτονόητο δτι δε σβήνουν άμέαως μόλις οι 
στρατιώτες αύτοι περάσουν μέ τό μέρος τών έργατών. Οί ί-
διοι αύτοί άντρες εκτέλεσαν καΐ τον Κλεμαν Τομά."*'̂ ^ 

Ό «στρατηγός» Κλεμαν Τομά, ενας δυσαρεστημένος 
πρώην επιλοχίας του ιππικού, τον τελευταίο καιρό της βα-
σιλείας του Λουδοβίκου Φιλίππου, είχε πιάσει δουλειά στη 
σύνταξη τής δημοκρατικής εφημερίδας «Νασιονάλ»,̂ ·̂ ® ο-
πού ειχε διπλή θέση, ήταν υπεύθυνος συντάχτης (gérant re-
sponsablé) πού εΓχε άναλάβει να εκτίει τΙς ποινές φυλάκι-
σης πού έπιβάλλονταν στήν έφημερίδα^^τ μ^ν^^μάχος 
της εριστικής αύτης έφημερίδας. "Οταν, υστέρα άπό τήν έ-
πανάστ-αση του Φλεβάρη, οΐ άνθρωποι της «Νασιονάλ» ήρ-
θαν στήν εξουσία, μεταμόρφωσα ν αυτόν τόν πρώην λοχία του 
ιππικού σε στρατηγό. Αύτό εγινε τήν παραμονή της σφα-
γής του Ιούνη, πού τή σχεδίασε μαζί μέ τό Ζύλ Φάβρ και 
πού στή σφαγή αυτή άνάλαβε και επαιξε τό ρόλο του πιο 
επαίσχυντου δήμιου. Κατόπιν έξαφανίστηκε μαζί μέ τό 
στρατηγηλίκι του για ενα μεγάλο χρονικό διάστημα για voc 
ξαναβγεί στήν επιφάνεια τήν 1η του Νοέμβρη 1870. Τήν 
παραμονή, ή κυβέρνηση της έθνικής &μυνας πού είχε πια-
στεί ειχε πανηγυρικά δόσει στό δημαρχείο τό λόγο της 
στούς Μπλανκί, Φλουράνς καΐ σ' άλλους άντιπροσώπους της 
εργατικής τάξης δτι βά παρέδιδε τήν έξουσία πού είχε σφε-
τεριστεί στα χέρια μιας Κομμούνας πού βά έκλεγόταν έλεύ-
θερα άπό τό Παρίσι:"*̂ ^® 'ΑντΙς νά κρατήσει τό λόγο της 
ξαπόλυσε ενάντια στό Παρίσι τούς βρετόνους του Τροσύ, 
πού έπαιζαν τώρα τό ρόλο τών κορσικανών του Βοναπάρ-

1(29 jvji^^j Ô στρατηγός Ταμιζιέ^^® αρνήθηκε νά κηλιδώ-
σει τό δνομά του μέ μιά τέτια παράβαση του λόγου του καΐ 
παραιτήθηκε από ανώτατος διοικητής της εθνοφυλακής. 
Τόν άντικατάστησε δ Κλεμαν Τομά πού ξανάγινε στρατη-
γός. Σέ δλο τό διάστημα πού είχε στα χέρια του τή διοίκη-
ση, εκανε πόλεμο, δχι ένάντια στούς πρώσους, μα Ινάντια 
στήν παρισινή εθνοφυλακή. Εμπόδιζε τό γενικό έξοπλισμό, 
της, υποκινούσε τα αστικά τάγματα ενάντια στα εργατικά 
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τάγματα, άπ^^μάκρυνε τους αξιωματικούς πού Ιπρειρναν έχ-
θρική όέστ} στό «σχέδιο» τοΟ Τροσό, καΐ διάλυσε στιγματί-
ζοντάς τα σαν δειλά άκριβώς ιέκεΐνα τά προλεταριακά τάγ-
ματα, πού δ ήρωϊσμός τους Ιχει άποσπάσει τύ θαυιμασμό 
καΐ των πιό φανατικών έχθρων τους. Ό Κλεμαν Τομά ήταν 
πολύ περήφανος πού ξανακέρδισε τα παλιά του πρωτεία του 
Ιούνη σαν προσωπικός έχ'θρός της Ι,ργατικής τάξης το·0 Πα-
ρισιού. Λίγες μέρες άκόμα πρίν τΙς 18 του Μάρτη, ύ· 
πέβαλε στόν ύπουργύ των στρατιωτικών Λεφλό '̂̂ '̂  Ινα σχέ-
διό του «για το ξεπάστρεμα του άνθους (la fine fleur) τών 
καθαρμάτων (canaille) του Παρισιού». Τστερα άπό τήν 
ήττα του Βινουά δέ μπορούσε νά άρνηθεί στόν έαυτό του 
τήν ικανοποίηση να έμφανιστει στή σκηνή σάν έρασιτέχνης 
κατάσκοπος. Ή κεντρική έπιτροπή και οΐ έργάτες του Πα-
ρισιού ήταν τόσο ύπεύθυνοι για τό φόνο του Κλεμαν Τομά 
και του Λεκόντ δσο και ή πριγκίπισσα της Ούαλίας για τή 
μοίρα τών ανθρώπων πού τσαλαπατήθηκαν καΐ πέθαναν 
από τό πλήθος τή -μέρα πού εκανε τήν εισοδό της στδ Λον-
δίνο. 

Ή δήθεν σφαγή τών άοπλων πολιτών στήν πλατεία της 
Βαντόμ είναι ενα παραμύθι πού δ θιέρσος καΐ οί γαιοχτή-
μονες τό άποσιώπησαν ϊπίμονα στή βουλή, έμπιστευόιμενοι ,τή 
διάδοσή του άποκλειστικά στους ύπηρέτες της ευρωπαϊκής 
δημοσιογραφίας. Οι «άνθρωποι της τάξεως», οΕ άντιδραστι-
κοί του Παρισιού, τρέμανε για τή νίκη της 18 του Μάρτη. 
Γι' αύτούς ήταν τό προμήνυμα δτι πλησίαζε έπιτέλους ή 
λαϊκή έκδίκηση. Τα φαντάσματα τών θυμάτων, πού δολο-
φονήθηκαν άπ' αύτούς άπό τΙς ήμέρες του Ιούνη 1848 &ς 
τΙς 22 τοΟ Γενάρη 1871 όρθώνονταν μπpoσtά τΐους/Ό 
τρόμος τους ήταν ή μόνη τους τιμωρία. 'Ακόμα καΐ οί χω-
ροφύλακες (sergents - de - A^le) —άντί và άφοπλισυουν 
καΐ νά συλληφθούν δπως τους άξιζε — βρήκαν δρθάνοιχτες 
τΙς πόρτες του Πο^ρισιοΰ γιά νά άποσυρθοϋν μέ άσφάλεια 
στίς Βερσαλλίες, Τούς άνθρώπους της τάξεως δχι μόνο δέν 
τους Ινόχλησαν μά τούς Ιδοσαν τή δυνατότητα νά ξανασυ-
νταχτουν καΐ νά καταλάβουν πολλές ισχυρές θέσεις |ΐ^σα 
στήν καρδιά του Παρισιού. Ή έπιείκεια αύτή της κεντρι-
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%ης έπιτροπης — αυτή ή μεγαλοψυχία των δπλισμ^νων έρ-
γατών — πού βρίσκεται ak τόσα παράξενη άντίβεση μέ τΙς 
συνήθειες τοΟ κόμματος τής τάξεα>ς, παρερμηνεύτηκε άπο 
τό κόμμα αύτ6 σαν Ινδειξη συνειδητής άδυναμιας. Να γιατί 
πήγαν μέ τό άνόητο «σχεδιό τους, -μέ τό πρόσχημα μιας αο 
πλης διαδήλωσης, να έπιχειρήσουν άκόμα μιά φορά να πε 
τύχουν αύτό πού δ Βινουά δέν είχε κατορθώσει μέ τα κανό 
νια και τα πολυβόλα (mitrailleusas) του. ΣτΙς 22 του Μάρ 
τη, άπό τΙς πλούσιες συνοικίες του Παρισιού, ξεκίνησε Ινα 
θορυβώδης δχλος «άπό κομψούς κ'υρίους», πού περιλά· 
βαίνε στίς γραμμές του δλους τούς λιμοοίοντόρους, μέ 
έπικεφαλής τούς γνωστούς τρόφιμους της αύτοκρατορίας 
— τούς Χεκερέν, τούς Κοετλογκόν, τόν Ερρίκο ντέ Πέν 
κλπ.'̂ ·̂ '̂ Μέ τό άνανδρο πρόσχημα μιας εΙρηνίκής διαδήλω-
σης, ή συμμορία αύτή, κρυφά δπλισμένη μέ δπλα πού χρη-
σιμοποιούν οί δολοφόνοι, μ,πήκε σέ διάταξη, κακοποίησε καΐ 
άφόπλισε τΙς άπομονωμένες περιπολίες καΐ τούς σκοπούς 
τής έθνοφυλακής πού συνάντησε στό δρόμο της, και φωνά-
ζοντας: «Κάτω ή κεντρική έπιτροπή! Κάτο) οι δολοφόνοι! 
Ζήτω ή ·έθνοσυνέλευση!» προχώρησε άπό τήν δδό Ντελαπαι 
στήν πλατεία της Βαντόμ καΐ επιχείρησε να διασπάσει τή 
γραμμή τής φρουράς πού ήταν τοποθετημένη εκεί καΐ να 
καταλάβει Ίτσι αιφνιδιαστικά τό γεγινό έπιτελείο τής έθνο-
φυλακής στήν πλατεία τής Βαντόμ. "Οταν οΕ διαδηλωτές 
,&ρχισαν νά πυροβολούν μέ τα πιστόλια τους, κλήθηκαν να 
διαλυθούν σύμφωνα μέ τούς νόμους και τούς κανονισμούς, 
(sommatioiis) Κι δταν οΐ έκκλήσεις νά διαλυθοΟν δμειναν 
χωρίς άποτέλεσμα δ στρατηγός!^τής έθνοφυλακής διέτα-
ξε πΟρ. Μ ι à -καΙ -μόνη δμοβροντία σκ'όρπισε σ' δταχτη φυ-
γή τούς γελοίους αύτούς κουφιοκεφαλάκηδες πού περίμεναν 
δτι μ,ια άπλή έπίδειξη τής «καθώς πρέπει κοινωνίας» τους 
θά είχε τό ιδιο άποτέλεσμα στήν έπανάσταση του Παρισιού 
πού είχαν οί σάλπιγγες του Ίησου του Ναυή στα τείχη τής 
ΊεριχοΟς. Φεύγοντας άφησαν πίσω τους δυό σκοτωμένους 
έθνοφύλακες, èvvià βαριά τραυματισμένους (άνάΐ]ΐεσά τους 
καΐ 2να μέλος τής κεντρικής έπιτροπής) Ρ̂ ® καΐ δλο τό θέα-
τρο του άνδραγαθήματός τους σπαρμένο μέ πιστόλια, στιλε-
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τα, ξιφολόγχες, σαν απόδειξη τοί> «άοπλου» χαρακτήρα της 
«είρηνικης» τους διο^δήλωσης.'̂ ^^ 'Όταν στΙς 13 του Ιούνη 
1849 ή (παρισινή) εθνοφυλακή είχε κάνει μιά πραγματικά 
ειρηνική διαδήλωση γιά νο& διαμαρτυρηθεί για τή ληστρική 
επίθεση των γαλλικών στρατευμάτων ενάντια στή Ρώμη, ή 
εθνοσυνέλευση και ιδιαίτερα δ θιέρσος άνακήρυξαν τό Σαν-
γκαρνιέ, που ήταν τότε δ στρατηγός του κόμματος της τά-
ξεως, σωτήρα της κοινωνίας, έπειδή είχε ξαπολύσει άπ" ό-
λες τις μεριές τα στρατεύματά του ενάντια στους άοπλους 
αυτούς ανθρώπους, για να τους σκοτώσουν μέ τα τουφέκια 
τους, να τους πετσοκόψουν μ̂έ τα σπαθιά, τους καΐ να τους 
ποδοπατήσουν μέ τα άλογά τους. Τό Παρίσι κηρύχτηκε τό-
τε σε κατάσταση πολιορκίας. Ό Ντυφόρ πέρασε στά βια-
στικά από τήν έθνοσυνέλευση νέους κατασταλτικούς νόμους. 
Νέες συλλήψεις, νέες προγραφές — μια νέα περίοδος τρο-
μοκρατίας άρχισε. Μά οι «κατώτερες τάξεις» ενεργούν δια-
φορετικά σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Ή κεντρική επιτροπή 
του 1871 απλούστατα δέν εδοσε ση·μασία στους ήρωες της 
«ειρηνικής διαδήλωσης» καΐ Ιτσι μόλις δυό μέρες αργότε-
ρα ήταν πάλι σέ βέση νά συγκεντρωθούν κάτω άπδ τις δια-
ταγές του ναύαρχου Σαισέ στήν ένοπλη εκείνη δια-
δήλωση πού κατάληξε στήν περίφημη πανικόβλητη φυγή 
πρός τΙς Βερσαλλίες. Στήν έπίμονη άπροθυμία της νά συ-
νεχίσει τον έμφύλιο πόλεμο, πού τδν είχε αρχίσει δ θιέρσος 
^ τή νυχτερινή έπιδρομή στο Μονμάρτη, ή κεντρική έπι-
τροπή Ικανέ ενα άποφασιστικό λάθος, δτι δέν βάδισε άμέ-
σως ένάντια στις τότε δλότελα ανυπεράσπιστες Βερσαλλίες 
και δέν εβαλε ετσι τελεία καΐ παύλα στίς συνωμοσίες του 
θιέρσου καΐ των γαιοχτημόνων του;"*̂ ^ 'ΑντΙς γι' αυτό έ-
πέτρεψαν ξανά στό κάμμα της τάξεως νά δοκιμάσει άκόμα 
μια φορά τή δύναμή του στΙς κάλπες, δταν στίς 26 του 
Μάρτη, Ιγιναν οΐ έχλογές της Κομμούνας. Τή μέρα αυτή 
στα δημαρχεία (mairies) των διαμερισμάτων του Παρισιού 
οι άνθρωποι της «τάξεως» άνταλλάξανε καλοπροαίρετα λό-
για συμφιλίωσης μέ τους πάρα πολύ γεναιόψυχους νικητές 
τους, δρκιζόμενο^ ταυτόχρονα άπό μέσα τους νά τους έκδι-
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κηθουν μέ τόν πι6 αιματηρό τρόπο> δταν θά ερθει ή ώρα 
τους. 

Κοιτάξτε τώρα καΐ την άλλη δφη του νομίσματος! Ό 
θιέρσος &ρχισε τή δεύτερη έκστρατεία του ένάντια στό Πα-
:ρίσι στίς αρχές του "Απρίλη. Την πρώτη συνοδεία άπδ πα-
ρισινούς αιχμαλώτους, πού Ιφτασε στίς Βερσαλλίες, τήν με-
ταχειρίστηκαν μέ μια άγριότητα πού προκαλεί τήν άγανά-
χτηση. Ό Έρνέστ Πικάρ μέ τα χέρια του στις τσέπες του 
{παντελονιού του ε'κοβε βόλτες χλευάζοντας τους και οι κυ-
ρίες θιέρσου καΐ Φάβρ περιτριγυρισμένες άπό τις κυρίες 
τους της τιμής (;) χειροκροτούσαν άπό τό μπαλκόνι τΙς αΐ-
σχρότητες του βερσαλλιέζικου δχλου. Τούς άνδρες του τα-
χτικού γαλλικού· στρατού πού πιάστηκαν τούς τουφέκισαν 
χωρίς διαδικασία. Τό γενναίο φίλο μας»τό στρατηγό Ντυβάλ, 
τό χύτη, τόν τουφέκισαν χωρίς καμιά διαδικασία καΐ διατύ-
πωση. Ό Γκαλλιφέ, δ «ζιγκολό» της γυναίκας του, πού ή-
ταν πασίγνωστη για τις ξεδιάντροπες έπιδείξεις του σώμα-
τός της στα δργια της δεύτερης αύτοκρατορίας, καυχιόταν 
0έ μια προκήρυξη οτι αύτός ό ίδιος διέταξε νά δολοφονη-
θούν οι έθνοφύλακες ενός μικρού άποσπάσματος μαζί μέ τό 
λοχαγό καΐ τόν υπολοχαγό τους, πού τούς είχαν αιφνιδιάσει 
καΐ άφοπλίσει οι ιππείς του. Ό Οιέρσος Ιδοσε στό Βινουά, 
τό λιποτάχτη, τό μεγάλο σταυρό της λεγεώνας της τιμής 
για τή γενική διαταγή του νά τουφεκίζεται έπιτόπου κάθε 
στρατιώτης του ταχτικού στρατού πού ύπηρετει στους κομ-
μουνάρους καΐ πιάνεται αΙχμάλωτος. Ό Δ. Ντεμαρέ, δ χω-
ροφύλακας, παρασημοφορήθηκε γιατί σάν χασάπης κομά-
τιασε προδοτικά τόν μεγαλόκαρδο και ιπποτικό Φλουράνς 
πού στίς 31 του Όχτώβρη είχε γλυτώοει τα κε-
φάλια των μελών της κυβέρνησης της ^υνας . ΤΙς «ενθαρ-
ρυντικές λεπτομέρειες» του φόνου του τΙς άφηγήθηκε διεξο-
δικά μέ καταφανή εύχαρίστηση δ θιέρσος στήν έθνοσυνέ-
λευση. Μέ τή φουσκωμένη ματαιοδοξία ένός κοινοβουλευτι-
κού άνθρωπάριου, πού του έπιτράπηκε νά παίξει τό ρόλο 
του Ταμερλάνου, άρνήθηκε στους Ανθρώπους πού έξεγέρθη-
καν ένάντια στή μικρότητά του κάθε δικαίωμα πολιτισμένης 
διεξαγωγής πολέμου, άκόμα καΐ τό δικαίωμα τής ούδετερό-
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τητας ycà τους σταθμούς έπίδεσής τους. Δεν ύπ&ρχει πισ 
άποίίσισ πράγμα άπρ τιή μαΐμοΰ αύτήι, πού τήν είχε 'κιό-
λας περιγράψει δ Βολταΐρος, καΐ πού τήν άφησαν για λί-
γον καιρό να ικανοποιεί τα ενστιχτά της της τίγρης.'*'̂ ^ 

'Όμϋ>ς και υστέρα άπό τό διάταγμα της Κομμούνας, 
της 7 του 'Απρίλη, πού διέταζε αντίποινα καΐ δήλωνε δτι 
ήταν καθήκον της «να προστατέψει τό Παρίσι από τους 
κ'αννιβαλισμούς των βερσαλλιέρων ληστών και ν' άν-
ταποδόσει οφθαλμόν άντι όψθαλμου, και δ'δόντα άντι 
ο δ ό ν τ ο ς » δ θιέρσος δέ σταμάτησε τή βάρβαρη μ^εταχεί-
ριση των αιχμαλώτων, μάλιστα τούς πρόσβαλλε άκόμα στις 
εκθέσεις του μέ τα παρακάτω λόγια: «Ποτέ τό θλι,μένο βλέ-
μα τίμιων άνθρώπων δέν Ιπεσε πάνω σέ τόσο ατιμασμένα 
πρόσωπα ιμιας άτιμασμένης δημοκρατίας» — τό βλέμα τί-
μιων άνθρώπων σαν τό θιέρσο καΐ τούς ticket - of ieave 
υπουργούς του. ^Ωστόσο σταμάτησαν για λίγο οι τουφεκι-
σμοί αιχμαλώτων. Μόλις δμως δ θιέρσος καΐ οι δεκειμβρια-
ν-οι στρατηγοί ^^^ αντιλήφθηκαν δτι τό διάταγμα της 
Κομμούνας για τα άντίποινα δέν ήταν παρά κούφια άπει-
λή, δτι άκόμα καΐ οι κατάσκοποι χωροφύλακές τους πού 
πιάνονταν στό Παρίσ»: μεταμφιεσιμένοι σέ έθνοφύλακες, δτΐ-
άκόμη και οι αστυνομικοί (sergents - de -ι ville) πού τούς 
έπιαναν νά κουβαλούν εμπρηστικές χειροβομβίδες, δτι δλοι 
αύτοί δέν πάθαιναν τίποτα δταν τούς έπιαναν — ξανάρχι-
σαν πάλι οι ιμαζικοί τουφεκκίμοι αιχμαλώτων και συνεχί-
στηκαν ως τό τέλος χωρίς ίδιακοπή. Τα σπίτια δπου είχανε 
καταφύγει έθνοφύλακες, τά περικύκλωναν χωροφύλακες, τα 
περιέχυναν μέ πετρέλαιο (πού για πρώτη φορά χρη<ίι,μθ'-
ποιειται σέ τούτο τόν πόλεμο) και τούς έβαζαν φωτιά. Τά 
μισοαπανθρακωμένα πτώματα τά έβγαζε υστέρα τό κινητό 
χειρουργείο των έργατών τύπου της συνοικίας Τέρν. Τέσ-
σερις έθνοφύλακες πού παραδόθηκαν στίς 25 'Απρίλη σ' ενα 
άπόσπασ·μα έφιππων κυνηγών στή Μπέλ 'Επίν, τούς τουφέ-
κισε άργότερα τόν Ινα ύστερα άπό τόν άλλο δ ϊλαρχος, πού 
ήταν άντάξιο αοπέλι του Γκαλλιφέ. 'Ένα άπό τά τέσσερα 
θύματά του, δ Σεφφέρ, πού τόν άφησαν έκεΐ νομίζοντάς-τον 
πεθαμένο, σύρθηκε έρποντας ώς τΙς έμπροοβοφυλακές τού 
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ΙΙαρισιοΰ καΐ κατάθεσε τό γεγονός αυτό μπροστά σέ μια ε-
πιτροπή της Κομμούνας. 'Όταν δ ΤολαΙν Ικανέ έπερώτηση 
στόν υπουργό των στρατιωτικών πάνω στήν έκθεση αύτΐ)ς της 
Ιπιτροπης, οι γαιοκτήμονες Ιπνιξαν μέ τλ ούρλιαχτά τους 
τή φωνή του καΐ άπαγόρευσαν στό Λεφλό να απαντήσει, θα 
ήταν προσβολή για τόν «ένδοξο» στρατό τους αν μιλούσε 
κανείς για τα κατορθώματά του. Ό αδιάφορος τόνος μέ τόν 
όποιο οΐ Ανακοινώσεις του θιέρσου γνωστθ7ΐ:οίησαν τή σφαγή 
μέ λόγχες των εθνοφυλάκων πού τους αιφνιδίασαν στόν ύ-
πνο τους, στό Μουλέν - Σακε, καθώς καΐ τους μαζικούς του-
φεκισμούς στό Κλαμάρ, χτύπησε στα νεύρα άκόμα και τους 
«Τάιμς»'""̂ '̂  του Λονδίνου πού δέ διακρίνονται για ύπερευαι-
σθησία. Μα θά ήταν άστεΤο να επιχειρήσουμε σήμερα ν' απα-
ριθμήσουμε άκόμα καΐ τΙς προκαταρκτικές ώμότητες, πού 
διέπραξαν οι βομβαρδιστές του Παρισιού καΙ οι ύποκινητές 
της εξέγερσης των δουλοχτητών κάτω άπό τήν προστασία, 
του ξένου καταχτητή. Και μέσα σ' δλες αύτές τις φρικαλεό-
τητες, δ θιερσος ξεχνά τα κοινοβουλευτικά του μοιρολόγια 
για τήν τρομερή εύθύνη πού βαραίνει στούς πυγμαίους ώμους 
του, καυχιέται στις άνακοινώσεις του δτι I ' Assemblée siège 
paisiblement (ή εθνοσυνέλευση συνεδριάζει είρηνικά) καΐ 
αποδείχνει μέ τα διαρκή του συμπόσια, πότε μέ δεκεμβρια-
νούς στρατηγούς, πόνε μέ γερμανούς πρίγκηπες δτι ή χώνε-
ψή· του δέ 'διαταράσσεται καθόλου ουτε άπ' αύτα τ& φαντά-
σίματα του Λεκόντ και του Κλεμαν Τομά. 

I I I 

Τα ξημερώματα της 18 του Μάρτη 1871, τό Παρίσι 
•ξύπνησε μέ τή βροντερή ιαχή: «Ζήτω ή Κομμούνα!» ΤΙ είναι 
ή Κομμούνα, αύτή ή σφίγγα πού ύποβάλλει σέ τόσο σχληρη 
δοκιμασία τό άστικό μυαλό; 

«ΟΕ προλετάριοι του Παρισιού, έλεγε ή κεντρική έπι-
τροπή στή διακήρυξή της της 18 του Μάρτη, μέσα άπό τΙς 
άποτυχίες καΐ τΙς προδοσίες των κυρίαρχων τάξεων κατάλα-
βαν δτι Ιφτασε ή ώρα νά σώσουν τήν κατάσταση, παίρνοντας 
στα χέρια τους τή διεύθυνση των δημόσιων υποθέσεων... Κα-
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τάλαβαν οτι είναι έπιταχτικό τους καθήκον καΙ απόλυτο δι-
καίωμα τους να γίνουν κύριοι της τύχης τους καΐ να πάρουν 
στα χέρια τους τήν κυβερνητική έξουσια».'"*̂ '̂  Μα ή έργα-
τική τάξη δέ μπορεί άπλώς να πάρει στα χέρια της τήν- έ-
τοιμη κρατική μηχανή καΐ να τήν βάλει σέ κίνηση για τους 
δικούς της σκοπούς. 

Ή συγκεντρωτική κρατική έξουσία :μέ τα πανταχοΟ πα-
ρόντα δργανά της — τόν ταχτικό στρατό, τήν άστυνομία, 
τήν γραφειοκρατία, τόν κλήρο και τή δικαστική έξουσία, όρ-
γανα πο\) φτιάχτηκαν σύμφωνα μέ τό σχέδιο ένός συστημα-
τικού καΐ ιεραρχικού καταμερισίμοϋ της εργασίας — κατάγε-
ται άπό τόν καιρό της άπόλυτης μοναρχίας, όπου χρησίμευε 
στήν' άστική κοινωνία πού γεννιόταν, σαν ισχυρό δπλο στους 
άγώνες της ένάντια στή .φεουδαρχία. ^Ωστόσο, ή άνάπτυξή 
της έμ,ποδιζόταν άπό κάθε λογής μεσαιωνικά περιττά πράγ-
ματα, δικαιώματα των τσιφλικάδων καΐ των ευγενών, τοπι-
κά προνόμια, δημοτικά καΙ συντεχνιακά μονοπώλια καΐ επαρ-
χιακούς καταστατικούς χάρτες. Ή γιγάντια σκούπα της γαλ-
λικής Επανάστασης του 18ου αιώνα, σάρωσε δλα αύτά τά 
λεί^κχνα περασμένων έιΐοχών, καΐ ξεκαθάρισε ετσι ταυτόχρο-
να τό κοινωνικό έδαφος άπό τά τελευταία έΐμπόδια γιά τό 
χτίσιμο του οικοδομήματος του σύγχρονου κράτους. Τό οικο-
δόμημα αύτό ύψώβηκε τόν καιρό της πρώτης αυτοκρατορίας 
πού μέ τή σειρά της δημιουργήθηκε άπό τους πολέμους συ-
νο^ισμου^"^^ της παλιάς ,μισοφεουδαρχικής Ευρώπης ενάντια 
στή σύγχρονη Γαλλία. ΣτΙς μεταγενέστερες ιμορφές κυριαρ-
χίας ή κυ-βέρνηση (régimes) μπήκε κάτω άπό κοινοβουλευ-
τικό έλεγχο — δηλ. κάτω άπό τόν άμεσο έλεγχο των ιδιο-
χτητριών τάξεων. Άπό τή μιά, ή κυβέρνηση έξελίχθηκε σέ 
θερμοκήπιο κολοσσιαίων έθνικών χρεών και καταθλιπτικών 
φόρων καΐ έγινε, χάρη στά άκαταμάχητα θέλγητρα της α-
ξουσίας της, τών έσόδων της καΐ τών άξιωμάτων, πού διέ-
θετε, τό μήλο τής έριδος άνάμεσα στίς άντίπαλες όμάδες 
καΙ τούς τυχοδιώκτες τών κυρίαρχων τάξεων. Άπό τήν άλ-
λη, άλλαζε δ πολιτικός της χαρακτήρας ;μαζΙ μέ τΙς οικο-
νομικές άλλαγές τής κοινωνίας. Στό μέτρο πού ή πρόοδος 
•τής νεότερης βιομηχανίας άνάπτυσσε, πλάταινε καΐ βάθαινε 
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τήν ταξιχή αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο καΐ στήν εργα-
σία, στό ?διο -μέτρο ή %ρατική έξουσια Ιπαιρνε δλο χαΐ περισ-
σότερο τό χαρακτήρα μια^ έθνικης έξουσίας τοΰ κεφαλαίου 
για τήν καταπίεση της έργατικής τάξης, μιας κοινωνικής 
δύναμης οργανω.|χένης για τήν κοινωνική όποδούλαχ^η, το 
χαρακτήρα μιας ιμηχανης ταξικής κυρ ιαρχ ίας .^Τστερα 
από κάθε επανάσταση, πού σημειώνει μια πρόοδο της ταξι-
κής πάλης, προβάλλει δλο και πιό άνοιχτά δ καθαρά κατα-
πιεστικός χαρακτιίρας τής κρατικής έξουσίας. Ή επανάστα-
ση τοΰ 1830 ιμεταβίβασε τήν κυβέρνηση άπό τους τσιφλικά-
δες στούς κεφαλαιοκράτες, δηλαδή άπό τούς άπώτερους, στους 
αμεσότερους άντίπαλους των έργατών. Οι άστοι δημοκράτες, 
πού πήραν τήν κρατική έξουσία στό δνομα^ τής επανάστα-
σης του Φλεβάρη, τή χρησιμοποίησαν για να προκαλέσουν 
τΙς σφαγές του Ιούνη, γιά να άποδείξουν στήν εργατική τά-
ξη δτι ή «κοινωνική» δημοκρατία δέ ση.μαίνει τίποτε άλλ:> 
παρά τήν κοινωνική της ύποδούλωση άπό τή δημοκρατία και 
για να άποδείξουν στή ιμάζα τής βασιλικής άστικής τάξης 
και των γαιοχτημόνων δτι οι φροντίδες καΐ τα χρηματικά 
οφέλη τής κυβέρνησης μπορούν να άνατεθοΰν ήσυχα στούς 
άστούς δημοκράτες. 'Ωστόσο δστερα άπ' τή μοναδική ηρωική 
τους πράξη τοΰ Ιούνη, στούς άστούς δημοκράτες δέν άπό-
μεινε παρά να περάσουν άπό τήν πρώτη σειρά στις τελευ-
ταίες γραμμές «τοΰ κόμματος τής τάξεως» — τοΰ κόμματος 
πού άποτελεΐ ένα συνασπισμό συγκροτημένο άπό δλες τΙς 
αντίπαλες δμάδες καΐ μερίδες των τάξεων πού Ιδιοποιούνται 
τά αγαθά καΐ βρίσκονται σέ άνοιχτά πια έκδήλωμένη άντί-
θεση πρός τΙς παραγωγικές τάξεις, Ή κατάλληλη μορφή τής 
κοινής κυβέρνησής τους ήταν ή κ ο ι ν ο β ο υ λ ·ε υ τ ι-
κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α μέ πρόεδρο τό Λουδοβίκο Βονα-
πάρτη. Μια κυβέρνηση (régimes) Απροκάλυπτης ταξικής τρο-
μοκρατίας καΙ έσκεμμένου έξευτελισμοΰ τοΰ «χυδαίου 8χλου^>. 
"Αν ή κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν, δπως Ιλεγε δ θι-
έρσος, «ή κρατική μορφή πού διαιροΰσε λιγότερο^ &nà κάθε 
άλλη μορφή τΙς διάφορες δμάδες τής άρχουσας τάξης» δ-
νοιγε δμως άντίθετα μιάν άβυσσο άνάμ£σα σ' αύτή τήν τά-
ξη καΐ δλόκληρο τόν κοινωνικό όργανισμό πού ζοΰσε έξω 
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άπό τΙς Αραιές γραμμές της. Οι περιορισμοί, πού οττίς προη-
γούμενες κυβερνήσεις (régimes) Ιβαζαν στήν κρατική ε-
ξουσία οι διαιρέσεις μέσα σ' αύτή τήν τάξη, εξαφανίστη-
καν τώρα μέ τή -συνένωσή τους· ΚαΙ μπροστά στήν άπειλή 
τής έξέγερσης του προλεταριάτου ή ένωμένη ίδιοχτήτρια 
τάξη χρησιμοποιούσε τώρα άνελέητα και αύθάδικα τήν κρα-
τική έξουσία σαν τό έθνικό πολεμικό δπλο του κεφαλαίου 
ένάντια στήν έργασία. Ή άδιάκοπη δμως σταυροφορία της 
ένάντια στις παραγωγικές μάζες δέν τήν υποχρέωνε μονάχα 
νά προικίζει τήν εκτελεστική έξουσία μέ μιαν δλότελα μεγα-
λύτερη καταπιεστική δύναμη, μά τήν υποχρέωνε έττίσης να 
Απογυμνώνει σιγά - σιγά καΐ τό δικό της κοινοβουλευτικό 
φρούριο—τήν έθνοσυνέλευση—άπ' δλα τά μέσα άμυνας έ-
νάντια στήν εκτελεστική έξουσία. Ή εκτελεστική έξουσία, 
συγκεντρίομένη στό πρόσωπο του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 
πέταξε έξω τους αντιπροσώπους της ιδιοχτήτριας τάξης. Ό 
φυσικός άπόγονος της δημοκρατίας του «κόμματος της τά-
ξεως» ήταν ή δεύτερη αύτοκρατορία. 

Ή αυτοκρατορία, μέ πιστοποιητικό γεννήσεως τό πρα-
ξικόπημα (coup d ' é t a t ) , μέ έπικύρωση τό γενικό έκλογι-
κό δικαίωμα καΐ μέ σκήπτρο τό -σπαθί, ισχυριζόταν δτι 
στηρίζεται στους άγρότες, σ^Ις ^πλατιές έκεΐνες -μάζες των 
παραγω^γών πού δέν ήταν δμεσα μπλεγμένοι στόν άγώνα 
άνάμεσα στό κεφάλαιο καΐ στήν έργασία. Ισχυριζόταν οτι 
σώζει τήν έργατική τάξη, τσακίζοντας τόν κοινοβουλευτι-
σμό καΐ μαζί του τήν άπροκάλυπτη υποταγή της κυβέρνη-
σης στΙς κατέχουσες τάξεις. Ισχυριζόταν δτι σώζει τΙς κα-
τέχουσες τάξεις διατηρώντας τήν οικονομική τοι>ς κυριαρ-
χία πάνω στήν έργατική τάξη. ΚαΙ τέλος ισχυριζόταν δτι 
ένώνει δλες τις τάξεις μέ τό ξαναζωντάνεμα της χίμαιρας 
της έθνικής δόξας. Στήν πραγματικότητα ή αύτοκρατορία 
ήταν ή μόνη δυνατή ίμορφή διακυβέρνησης σέ μιά έποχή, 
πού ή άστική τάξη είχε χάσει πιά τήν Ικανότητα νά κυβέρ-
να τό Ιθνος καΙ ή έργατική τάξη δέν είχε άκόμα αποχτήσει 
αύτή τήν ικανότητα. "Όλος δ κόσμος έπευφήμησε τήν αυ-
τοκρατορία σαν σωτήρα της κοινωνίας. Κάτω άπ' τήν κυ-
ριαρχία της, ή άστική κοινωνία, άπαλλαγμένη άπό δλες τΙς 
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πολιτικές φροντίδες εφτασε σέ τέτιο σημείο ,άνάπ;τι>ξης πού 
δέν το φανταζόταν ουτε ή ϊδια. Ή ·βΐ/θ.μυηχανια της, τό èji-
πόριό της, πήραν κολοσσιαίες διαστάσεις. Ή χρηίματιστηρια-
κή κ·ερδοσκοπία Ικανέ -κοσαοπολιτικά δργια. Ή άίθλιότητα 
των μαζών ξεχώριζε χτυπητά πλάι στην ξεδιάντροπη λαμ-
πρότητα μΐΐάς φανταχτερής παραφουσκωμένης καΐ διεφθαρ-
μένης πολυτέλειας. Ή ίδια ή κρατική έξουσία,πού φαινομε-
νικά κρεμόταν πολύ πάνω άπ' τήν κοινωνία, ήταν ώστόσο τό 
σκανδαλωδέστερο- σκάνδαλο αυτής τής κοινωνίας και ταυτό-
χρονα ή έστία δλης τής διαφθοράς της., Ή δική της ή σαπίλα 
και ή σαπίλα τής κοινωνίας πού είχε σώσει, άποκαλύφθηκε 
άπό τΙς λόγχες τής Πρωσίας, πού κι αυτή φλεγόταν άπό τήν 
επιθυμία να μεταφέρει τό κέντρο βάρους αύτοϋ του καθεστώ-
τος (regime) άπό τδ Παρίσι στο Βερολίνο. Ό αύτοαρατορι-
σμός είναι συνάμα ή πι6 έκπορνευμένη κι ή τελική μορφή 
τής κρατικής εξουσίας πού τήν 'είχε δημιουργήσει ή γεννώ-
μενη αστική κοινωνία, σαν ενα δργανο για τή δική της χει-
ραφέτηση άπό τή φεουδαρχία καΙ τήν δποία ή όλότελα Α-
ναπτυγμένη άστική χοινωνία τήν μετάτρεψε σέ δργανο γιά 
τήν υποδούλωση τής εργασίας άπό τό κεφάλαιο. 

Ή άμεση άντίθεση τής αυτοκρατορίας ήταν ή Κομμού-
να. Ή φωνή για «κοινωνική δημοκρατία» μέ τήν δποία τό 
προλεταριάτο του Παρισιού -είχε άρχίσει τήν έπανάσταση 
του Φλεβάρη, έξέφραζε μόνο τόν άκαθόριστο πόθο για μια 
δημοκρατία, πού δέ θά παραμέριζε μόνο τή μοναρχική μορφή 
τής ταξικής κυριαρχίας, μα κι αύτή τήν ιδια τήν ταξική κυ-
ριαρχία. Ή Κομμούνα ήταν ή καθορκ^μένη μορφή αυτής τής 
δημοκρατίας. 

Τό Παρίσι, τό κέντρο καΐ ή εδρα τής παλιάς κυβερνη-
τικής έξουσίας καΐ ταυτόχρονα τό κοινωνικό κέντρο βάρους 
τής γαλλικής -εργατικής τάξης, τό Παρίσι είχε πάρει τά 
δπλα ένάντια στήν άπόπειρα του θιέρσου καΐ των γαιοχτη-
μόνων του να παλινορθώσουν και νά διαιωνίσουν αύτή τήν 
παλιά κυβερνητική έξουσία πού τούς είχε κληροδοτήσει ή 
αυτοκρατορία. Τό Παρίσι μπόρεσε ν' άντισταθει μόνο καΐ 
μόνο γιατί, έξαιτίας τής πολιορκίας, είχε άπαλλαχβεΐ άπό 
τό στρατό, πού τόν είχε άντικαταστήσει μέ μια εθνοφυλακή 
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πού άποτελιόταν κυρίως άπδ εργάτες. Τό γεγονος αύτό ε-
πρεπε τώρα να μετατραπεί σε μόνιμο θεαμά. Γι' αύτό, το 
πρώτο διάταγμα της Κομμούνας ήταν τό διάταγμα για τήν 
κατάργη<ΐη του ;μόνιμου στρατού καΐ για τήν άντικατάστασή 
του ·μέ τον δπλισ,μένο λαό. 

Ή Κομμούνα σχηματιζόταν από τους δημοτικούς συμ-
βούλους πού είχαν εκλεγεί 'μέ βάση τό γενικό εκλογικό δι-
καίωμα στα διάφορα διαμερίσματα του Παρισιού. "Ηταν υ-
πεύθυνοι και μπορούσαν να ανακληθούν σ' δποιαδήποτε στιγ-
μή. Ή πλειοψηφία τους άποτελιόταν φυσικά άπό έργάτες 
ή από αναγνωρισμένους έκπροσώπους της εργατικής τάξη:. 
Ή Κομμούνα δεν έπρόκειτο να είναι ενα κοινοβουλευτικό 
άλλα ενα έργαζόμενο σώμα, έκτελεστικό καΐ νομοθετικό ταυ-
τόχρονα. Ή άστυνομία, πού ώς τότε ήταν τό όργανο της κεν-
τρικής κυβέρνησης, άπογυμνώθηκε αμέσως άπό δλες τΙς πο-
λιτικές της ιδιότητες και μετατράπηκε σε υπεύθυνο όργανα 
της Κομμούνας, πού μπορούσε να ανακληθεί σ' δποιαδήποτε 
στιγμή. Τό ιδιο εγινε καΐ μέ τους δημόσιους υπαλλήλους σ' 
δλους τους κλάδους της διοίκησης. 'Από τα μέλη της Κομ-
μούνας ως τους κατώτερους ύπαλλήλους ή δημόσια υπηρε-
σία επρεπε νά άμείβεται -μέ έ ρ γ α τ ι κ ο ύ ς μ ι σ θ ο ύ ς . 
'Όλα τα άποχτημένα δικαιώματα καΐ οι Ιπιχορηγήσεις γιχ 
έξοδα παραστάσεως στούς ανώτερους αξιωματούχους του κρά-
τους κατοφγήθηκαν μαζί μέ τούς ίδιους τους άξιωματούχους. 
Οί δημόσιες θέσεις δπαψαν να είναι ατομική ιδιοχτησία των 
βοηθών της κεντρικής κυβέρνησης. 'Όχι μόνο ή διοίκηση 
του δήμου, μά καΐ δλα τά γ.οι.^ΎΐΥ.Ο'^τα πού ώς τότε εξασκούσε 
τό κράτος, népo^aw στα χέρια τής Κομμούνας. 

'Όταν παραμερίστηκαν πια δ μόνιιμος στρατός και ή α-
στυνομία, τα δργανα αύτα της ύλικής βίας τής παλιάς κυβέρ-
νησης, ή Κομμούνα καταπιάστηκε αμέσως να τσακίσει τό 
πνευματικό όργανο καταπίεσης, τήν «έξουσία τών παπάδων». 
Χώρισε τήν έκκλησία άπό τό κράτος και άπαλλοτρίωσε δλες 
τΙς Ικκλησιές, πού άποτελούσαν οργανισμούς μέ ιδιόχτητη. 
περιουσία. Οι παπάδες στάλθηκαν στήν ήσυχία τής ατομι-
κής ζωής, για νά ζήσουν έκεΐ άπό τΙς έλεημοσύνες τών πι-
στών, δπως οι πρόδρομοί τους, οΐ απόστολοι. 'Όλα τα έκπαι-
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οευτικά ιδρύματα ανοιξαν δωρεάν για τό λαό καΐ ταυτόχρο-
να ξεκαθαρίστηκαν από κάθε έιυέμβαση της εκκλησίας καΐ 
του κράτους. Έτσι, δχι μόνο ή Ικπαίδευση Ιγινε προσιτή 
σέ δλους, ιμού καΙ ή ιδια ή επιστήμη λευτερώθηκε άπό τα δε-
σμά πού της είχαν έπιβάλει ή ταξική πρόληψη καΐ ή κυ-
βερνητική έξουσία. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί χάσανε εκείνη τή φαινομενική 
ανεξαρτησία τους, που χρησίμευε μόνο και μόνο για νά σκε-
πάζει. τή χαμερπή τους όποταγή σέ δλες τΙς αλληλοδιάδοχες 
κυβερνήσεις, στίς όποιες Ιδιναν μέ τή σειρά δρκο πίστης καΐ 
καΐ τόν αθετούσαν κάθε φορά. 'Όπως δλοι οι άλλοι δημόσιοι 
υπάλληλοι, έπρεπε στό έξης κι αύτοι νά εκλέγονται, νά εί-
ναι υπεύθυνοι και νά μπορούν νά ανακληθούν. 

Φυσικά ή Κομμούνα του Παρισιού θά χρησίμευε σάν 
πρότυπο γιά δλα τά μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Γαλ-
λίας. Μόλις θά έγκαθιδρυόταν τό καθεστώς (rcgime) της 
Κομμούνας στό Παρίσι καΐ στά δευτερεύοντα κέντρα, ή πα-
λιά συγκεντρωτική κυβέρνηση θά έπρεπε καΐ στίς έτταρχίες 
επίσης νά παραχωρήσει τή Θέση της στήν αότοκυβέρνηση 
των παραγωγών. Σέ ενα σύντομο πρόχειρο σχέδιο γιά τήν 
εθνική όργάνωση πού ή Κομμούνα δέν πρόλαβε νά τό έπεξερ-
γαστει παραπέρα, καθορίζεται ρητά δτι ή Κομμούνα θά άπο-
τελούσε τήν πολιτική μορφή άκόμα καΙ του πιό μικρού χω-
ρίου καΐ δτι στήν ύπαιθρο δ ταχτικός στρατός θά άντικατα-
σταινόταν άπό μιά λαϊκή πολιτοφυλακή μέ έξαιρετικά σύντο-
μο χρόνο θητείας. ΟΕ άγροτικές κοινότητες κάθε νομού θά 
διαχειρίζονταν τις κοινές τους όποθέσεις μέ μιά συνέλευση 
άπό άντιπροσώπους τους στήν πρωτεύουσα του νομοϋ, καΐ 
οι νομαρχιακές αυτές συνελεύσεις, μέ τή σειρά τους, θά στέλ-
νανε βουλευτές στήν έθνική άντιπροσωπεία στό Παρίσι. Οι 
βουλευτές θά μπορούσαν κάθε στιγμή νά άνακληθοΰν και θά 
έπρεπε νά δεσμεύονται άπό τΙς καθορισμένες εντολές (mandat 
impeTatif) των εκλογέων τους. Οι λίγες μά σπουδαίες λει-
τουργίες πού θά άπόμεναν γιά τήν κεντρική κυβέρνηση δέ 
θά καταργούνταν, δπως σκόπιμα τό παραποίησαν, άλλα θά 
μεταβιβάζονταν σέ υπαλλήλους της Κομμούνας, δηλαδή σέ 
αύστηρά υπεύθυνους υπαλλήλους. Ή ενότητα του έθνους δέ 
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θά εσπαζ€, μά, αντίθετα, θά οργανωνόταν pÀ τό καθεστώς της 
Κομμούνας καΐ θα γινόταν πραγματικότητα μέ τήν έκμη-
Zhiay} της κρατικής έκείνης έξουσίας πού παρουσιαζόταν 
σαν ή ενσάρκωσγ/ της ένότητας, πού -ί̂ θελε δμως να είναι 
άνεξάρτητη καΐ ανώτερη άπό τό ϊδιο τδ Ιθνος. Στήν πραγ-
ματικότητα, ή κρατική έξαυσία ·δέν ήταν παρά ?να παρασι-
τικό καρκίνωμα στό σώμα τοΟ Ιθνους. Ένώ τδ ζήτημα ήταν 
να περικόψουν άπλώς τα καταπιεστικά όργανα της παλιας 
κυβερνητικής εξουσίας, να άποσπάσουν τΙς δικαιολογημένες 
λειτουργίες της άπδ μιαν έξουσία πού είχε τήν άξίωση v3c 
στέκεται πάνω άπδ τήν κοινωνία και να τΙς ξαναδόσουν 
στούς ύπεύθυνους υπηρέτες της κοινωνίας· ΆντΙ νά άποφασί-
ζεται μια φορά κάθε τρία ή ϊξι χρόνια, ποιδ μέλος της δρ-
χουσοις τάξης θα έκπροσωπει καΐ θα τσαλαπατά τδ λαδ στή 
βουλή, τδ γενικδ έκλογικδ δικαίωμα, θά έξυπηρετουσε τδν 
οργανωμένο σέ κομμούνες λαό, δπως τδ άτομικδ δικαίωμα 1-
κλογής χρησιμεύει σέ κάθε έργοδότη για να αναζητεί ερ-
γάτες, επιστάτες καΐ λογιστές για τήν έπιχείρησή του. ΚαΙ 
είναι αρκετά γνωστδ δτι τόσο οι έταιρίες δσο καΐ τα άτομα, 
δταν πρόκειται για τΙς πραγματικές υποθέσεις τους, ξέρουν 
συνήθως να βρίσκουν και νά τοποθετούν τδν κατάλληλο άν-
θρωπο στήν κατάλληλη θέση και αν καμιά φορά γελαστούν, 
τότε ξέρουν πώς θά έπανορθώσουν γρήγορα τδ λάθος τους. 
Ά π ' τήν άλλη μεριά, τίποτε δέ μποροΰσ^^ νά είναι πιδ ξένο 
μέ τδ πνεύμα της Κομμούνας δσο ή άντικατάσταση του γε-
νικού εκλογικού δικαιώματος μέ τδν ιεραρχικό θιορισμδ των 
ύπαλλήλων^"^^ 

Ή συνηθισμένη μοίρα τών νέων ιστορικών δημιουργη-
μάτων είναι νά τά νομίζουν ταίρι παλιότερων ή άκόμα καΐ 
ξεπερασμένων μορφών της κοινωνικής ζωής, μέ τΙς δποιες 
μοιάζουν κάπως. 'Έτσι τή νέα αύτή Κομμούνα, πού τσακί-
ζει τή σύγχρονη κρατική έξουσία, τή θεώρησαν ξαναζωντά-
νεμα τών μεσαιωνικών κοινοτήτων, πού προηγήθηκαν άπο 
τή σύγχρονη κρατική έξουσία και πού άποτέλεσαν κατόπιν 
τδ θεμέλιό της. Τδ καθεστώς της Κομ^μούνας τδ πήραν 
σαν μιά προσπάθεια νά μπει μιά δμοσπονδία μικρών κρατι-
δίων, δπως τήν δνειρεύτηκαν δ Μοντεσκιέ καΐ οΐ Γιρονδί-
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vot,̂ "*® στή θέση της ενότητας έκείνης των μεγάλων εθνών, 
πού, δσο χι δν πραγματοποιήθηκε άρχικά μέ τή βία, ώ·στόσ:> 
Ιγινε τώρα Ινας 1<ΐχυρδς παράγοντας της κοινωνικής παρα-
γωγής. Την αντίθεση της Κομμούνας πρός την κρατική ε-
ξουσία τήν πήραν για υπερβολική μορφή του παλιού άγώνα 
ενάντια στον όπερσυγκεντρωτισίμό. ΕΕδικές ιστορικές, συν-
θήκες ιμπορει σέ δλλες χώρες να εμπόδισαν να εξελιχτεί 
κλασικά, δπως στή Γαλλία, ή άστική ,μορφή διακυβέρνησης, 
καΐ μπορεί νά έπέτρεφαν, δπως στήν 'Αγγλία, να συμπλη-
ρωθοΟν τά κεντρικά κρατικά δργανα μέ διεφθαρμένες ένο-
ριακές συνελεύσεις,̂ "*® μέ καπήλους δη.μοτικούς συμβούλου:, 
μέ λυσασμένους έπιστάτες τών φτωχών στίς πόλεις^^^ καΐ 
μέ πραγματικούς κληρονομικούς ειρηνοδίκες στά χο)ριά.^^^ 
.Το καθεστώς της Κομμούνας άντίθετα, θα άπέδιδε στά κοι-
νωνικδ σώμα δλες έκεΐνες τΙς δυνάμεις πού τΙς κατανάλωσε 
ως τώρα ή παρασιτική απόφυση, τό «κράτος», πού τρέφεται 
σέ βάρος της κοινωνίας καΐ τήν έμποδίζει να κινείται έλεύ-
θερα. Και μόνο μ' αύτή τήν πράξη θα Ιβαζε μπρος τήν ανα-
γέννηση της Γαλλίας. Ή άστική τάξη τών επαρχιακών πό-
λεων είδε στήν Κομμούνα μιά προσπάθεια να άποκατασταθεί 
ή κυριαρχία της πού Ιξασκοϋσε στήν ύπαιθρο έπΙ Λουδοβί-
κου Φιλίππου και πού είχε υποσκελιστεί έπΙ Λουδοβίκου Βο-
ναπάρτη άπό τή δήθεν κυριαρχία της ύπαίθρου πάνω στίς 
πόλεις. Στήν πραγματικότητα, τδ καθεστώς της Κο^μμούνας 
θα Ιθετε τους άγρότες παραγωγούς κάτω άπ' τήν πνευματ:.' 
κή καθοδήγηση τών νομαρχιακών πόλεων και έκει, στίς πό-
λεις αύτές, θα τούς έξασί^^λιζε, στό πρόσωπο τών εργατών 
τών πόλεων, τούς πραγματικούς έκπροσώπους τών συμφε-
ρόντων τους. Και μόνο ή δπαρξη της Κομμούνας είχε σαν 
αύτονόητη συνέπεια τήν τοπική αύτοκυβέρνηση, δχι δμως 
πια σάν άντίβαρο στήν κρατική έξουσία πού είχε γίνει πια 
περιττή. Μόνο σ' ενα Βίσμαρκ, πού, δταν δέν είναι απασχο-
λημένος μέ τΙς αιματηρές πολεμικές μηχανοραφίες του, του 
άρεσε πάντα νά έπανέρχεται στό παλιό του έτυάγγελμα, πού 
τόσο ταιριάζει στο πνευματικό του ανάστημα, στό έπάγγελ-
μα του συνεργάτη του «Κλάντεραντάτς» (του βερολινέζικου 
αύτου «Πάντς») μόνο σ"" Ινα Βίσμαρκ μπορούσε νά κα-
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τέβει ή Ιδέα ν' άποδόσει στήν Παρισινή Κοιιμ,ούνα τή νο-
σταλγία γιά 'rijv πρωσική δημοτική δργάνωση πού άποτε-
λεΓτή γελοιογραφία της παλιάς δημοτικής όργάνωσης τής 
Γαλλίας τοΟ 1791, καΐ πού υποβιβάζει τις διοικήσεις των 
πόλεων σέ άπλούς δευτερεύοντες τροχούς του άστυνομικοϋ 
μηχανισμού του πρωσικοΰ κράτους.^^^ Ή Κομμούνα Ικανέ 
πραγματικότητα τό σύνθημα δλων των αστικών έπαναστά-
σεων, τό σύνθημα για φτηνή κυβέρνηση, καταργώντας τΙς 
δυό μεγαλύτερες πηγές έξόδων — τόν ταχτικό στρατό^^^ 
και τήν ύπαλληλοκρατία. Και μόνο ή δπαρξή της προϋπό-
θετε τήν άνυπαρξία τής μοναρχίας πού, τουλάχιστον στήν 
Εύρώπη, άποτελει τήν κανονική σαβούρα καΐ τό άπαραίτητο 
κάλΐ>μα τής ταξικής κυριαρχίας. Ή Κομμούνα Ιδοσε στή 
δημοκρατία τή βάση πραγματικά δημοκρατικών θεσμών. "Ο-
μως δ τελικός της σκοπός δέν ήταν οδτε ή «φτηνή κυβέρ-
νηση», ούτε ή «άληθινή δημοκρατία». ΚαΙ τα δυό υπήρξαν 
άπλα συνακόλουθά της. 

Ή ποικιλία των ερμηνειών πού δόθηκαν στήν Κομμού-
να καΐ ή ποικιλία τών συμφερόντων πού έκφράζονταν μ' αυ-
τήν, άποδείχνουν δτι ήταν μια πέρα για πέρα -ευλύγιστη πο-
λιτική ιμορφή, Ινώ δλες οι προηγούμενες μορφές κυβέρνη-
σης ήταν στήν ουσία καταπιεστικές. Τό πραγματικό της 
μυστικό ήταν δτι ήταν ούσΊαστικά μια κ υ β έ ρ ν η σ η τ ή ς 
ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , τό άποτέλεσμα τής πάλης τής 
παραγωγικής τάξης ένάντια στήν τάξη τών σφετεριστών, ή 
ανοιχτή τελικά πολιτική μορφή μέ τήν δποία -μποροιίσε να 
συντελεστεί ή οικονομική άπελευθέρωση τής έργασίας. 

Χωρίς τόν τελευταίο αυτό δρο τό καθεστώς τής Κομμού-
νας θα ήταν κάτι τό άκατόρθωτο καΐ μια άπάτη. Έ πολιτι-
κή κυριαρχία του παραγωγού δέ μπορεί νά ύπΑρχει παράλ-
ληλα μέ τή διαιώνιση τής κοινωνικής του υποδούλωσης. Γι* 
αύτό ή Κομμούνα θα έπρεπε να χρησιμεύσει σάν μοχλός, γιά 
να άνατραπουν οΕ οικονομικές βάσεις, πού πάνω τους στη-
ρίζεται ή δπαρξη τών τάξεων καΐ επομένως καΐ ή ταξική 
κυριαρχία. 'Όταν θά Ιχει πιά χειραφετηθεί ή Ιργασία, κάθε 
άνθρωπος γίνεται έργάτης καΙ ή παραγωγική δουλιά παύει 
να άποτελει ταξική ιδιότητα. 
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Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός, δτι: παρ' δλα τ% με-
γάλα λόγια καΐ τήν τεράστια φιλολογία τών τελευταίων έ-
ξγ)ντα χρόνων σχετικά ιμέ τή χειραφέτηση των έργατών, μό-
λις οι εργάτες πάρουν κάπου άποφασιστικα τήν ύπόβεση στ% 
χέρια τους, άντηχει αμέσως ξανά ή απολογητική φρασεολο-
γία των συνηγόρων τής σημερινής κοινωνίας τούς δυο 
πόλους της: τδ κεφάλαιο καΐ τή μισθωτή έργοισία (δ γαιο-
χτή,μονάς σήμερα είναι άπλα δ σιωπηλός συνέταιρος του κε-
φαλαιοκράτη) σάν να βρισκόταν ακόμα ή κεφαλαιοκρατικ/) 
κοινωνία στήν κατάσταση της πιδ άγνής παρθενικής άθθ30-
τητ(χς, χωρίς να έχουν ακόμα αναπτυχθεί δλες οί άντιθέσε',ς 
της, χωρίς να έχουν àxôjjia άποκαλυ^^ει οΕ αυταπάτες της, 
χωρίς να εχει ακόμα ξεμασκαρευτει ή έκπορνευμένη της 
πραγματικότητα! Ή Κομμούνα, ξεφωνίζουν, θέλει νά καταρ-
γήσει τήν Ιδιοχτησία, τή βάση κάθε πολιτισμού! Μάλιστα, 
κύριοι, ή Κομμούνα ήθελε να καταργήσει έκείνη τήν ταξική 
ιδιοχτησία πού τήν έργασία των πολλών τή μ^ετατρέπει σέ 
πλούτο των λίγων. Ή Κομμούνα σκόπευε νά Απαλλοτριώσει 
τούς άπαλλοτριωτές. 'Ήβελε νά κάνει πραγματικότητα -ίήν 
ατομική ιδιοχτησία, μετατρέποντας σέ άπλά δργανα της έ-
λεύθερης καΐ όργανωμένης εργασίας τα μέσα παραγωγής, τή 
γη καΐ τδ κεφάλαιο, πού σήιιερα, είναι πρίν άπ' δλα μiσα γιά 
τήν ύποδούλωση καΐ τήν έκμετάλλευση της έργασίας. Μα 
αύτδ είναι κομμουνισμός, δ «άκατόρθωτος» κομμουνισμός! 'Ω-
στόσο, οι εκπρόσωποι εκείνοι των κυρίαρχων τάξεων — κι 
αύτοί είναι πολλοί — πού είναι άρκετά ίξυπνοι για να κα-
ταλάβουν δτι είναι αδύνατο νά διαιωνίζεται τό σημερινδ σύ-
στημα, Εμφανίστηκαν σάν δχληροί και μεγαλόστομοι απόστο-
λοι της συναιτεριστικής παραγωγής. 'Αλλά άν ή συνεταιρι-
στική παραγωγή δέν πρόκειται νά παραμείνει άδειος τύπος 
καΐ ξεγέλασμα, άν πρόκειται νά παραμερίσει τδ κεφαλαιο-
κρατικδ σύστημα, άν τδ σύνολο των -συναιτερισμένων πρόκει-
ται νά ρυθμίζει τήν έθνική παραγωγή σύμφωνα με ενα κοι-
νδ σχέδιο, παίρνοντάς την Ιτσι κάτω άπδ τήν καθοδήγηση 
του καΐ βάζοντας τέλος στή διαρκή αναρχία και στίς περιο-
δικά έπαναλαμβανόμενες άναταραχές, πού άποτελουν τήν ά-
ναπόφευγη μοίρα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής — τΐ 
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αλλο θα ήταν αύτό, κύριοι μου, έκτος άπδ κομμουνισμός, άπο 
«κατορθωτός» κο<μμουνισμός ; 

Ή έργατική τάξη δέν περίμενε θαύματα απο τήν Κομ-
μούνα. Δέν πρόκειται νά έφαρμόσει μέ άπόφααη του λαοΰ 
(par décret du peuple) Ιτοιμες, έπεξεργα<ΐμένες ουτοπίες. 

Ξέρει βτι για νά πετύχει τήν άπελευθέρωοή της καΐ μαζί μ' 
αύτήν νά πραγματοποιήσει τήν άνώτερη έκείνη μορφή της 
ζωης, πρός τήν οποία τείνει άκατάσχετα ή σημερινή κοινω-
νία ·μέ τήν οικονομική της ανάπτυξη, ή έργατική τάξη πρέ-
πει νά περάσει άπό μακρόχρονους άγωνες και μια σειρά από 
ιστορικές πορείες, πού θά άλλάξουν δλότελα καΐ τΙς συνθή-
κες χαΐ τους άνθρώπους. Δέν πρόκειται να πραγματοποιήσει 
ιδανικά μά νά έλευθερώσει μονάχα τά στοιχεία της νέας κοι-
νωνίας πού αναπτύχθηκαν πια στους κόλπους της αστικής 
κοινωνίας πού καταρέει. Έχοντας πλήρη συνείδηση της ι-
στορικής της άποστολής και μέ τήν ήρωϊκή απόφαση νά στα-
θεί στο 5φος της, ή έργατική τάξη μπορεί ν' άπαντήσει μέ 
περιφρονητικό χαμόγελο στις χοντροκομένες βρισιές των λα-
κέδων της δημοσιογραφίας καΙ στή δασκαλίστικη κηδεμονία 
καλοθελητών άστών θεωρητικών, πού κηρύσσουν σέ υφος ά-
λάθητου έπιστημονικοϋ χρησμού τΙς ανίδεες κοινοτοπίες τους 
καΐ τις αιρετικές παραξενιές τους. 

"Οταν ή Κομμούνα του Παρισιού πήρε στά χέρια της 
τήν καθοδήγηση της επανάστασης, δταν άπλοί εργάτες άπο-
τόλμησαν για πρώτη φορά νά θίξουν το κυβερνητικό προνό-
μιο των «φυσικών άνωτέρων» τους, τών ιδιοχτητριών τάξεων 
καΐ μέσα σέ πρωτοφανείς δύσκολες συνθήκες έκπλήρο>σαν τό 
έργο τους σ^μνά, ευσυνείδητα καΐ αποτελεσματικά — καΐ 
τό Ικάναν αύτό μέ μισθούς, πού δ μεγαλύτερός τους μόλις έ-
φτανε, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα μιας έπιστημονικής αυθεν-
τίας (τοΟ καθηγητή Χάξλεϋ) , τό ενα πέμπτο του κατώτερου 
μισθού του γραμματέα ενός σχολικού συμβουλίου του Λονδί-
νου — δ παλιός κόσμος έβγαζε άφρούς λύσας μπροστά στήν 
Κόκκινη Σημαία, τό σύμβολο της δημοκρατίας της εργασίας, 
πού άνέμιζε στό δημαρχείο. 

Κι δμως ήταν ή πρώτη επανάσταση μέ τήν δποία ή έργα-
τική τάξη άναγνωρίστηκε άνοιχτά, σαν ή μόνη τάξη πού ή-
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ταν άκόμα Εκανή γιά κοινωνική πρωτοβουλία. Άναγνωρίστ/)-
κε άκόμα καΐ από τή μεγάλη μάζα της μεσαίας τάξης του 
Παρισιού — άπο τους -μαγαζάτορες, τούς βιοτέχνες, τους 
Ιμπόρους — εκτός μόνο άπ' τούς πλούσιους κεφαλαιοκράτες. 
Ή Κομμούνα τούς είχε σώσει μέ μιά σοφή ρύθμιση της α-
διάκοπα Ιπαναλαμβανό-μενης αίτιας διαφωνιών μέσα στην 
ϊδια τή μεσαία τάξη — τή ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα 
στους οφειλέτες καΐ τούς πιστωτές."*'̂ ^ Ή ιδια αύτή μερί-
δα της μεσαίας τάξης είχε πάρει μέρος στή συντριβή της έρ-
γατικής έξέγερσης τόν Ιούνη του 1848, καΐ άμέσως μετά, 
χωρίς πολλές διαδικασίες, είχε παραδοθεί άπό τή ^νταχτι-
κή συνέλευση στα νύχια των πιστωτών τηςλ^^ Μα δέν ή-
ταν αύτή ή μοναδική αιτία πού τήν Ικανέ να πάει τώρα μέ 
τήν εργατική τάξη. "Ενιωθε δτι είχε να έκλέξει μόνο άνά-
μεσα στήν Κομμούνα καΐ στήν αύτοκρατορία, άδιάφορο μέ 
ποιό δνομα θά έμφανιζόταν. Ή αύτοκρατορία ειχε κατα-
στρέψει οικονομικά τή μεσαία αύτή τάξη μέ τήν κατασπα-
τάληση του δημόσιου πλούτου,.μέ τΙς οικονομικές άπάτες 
πού υπόθαλψε, μέ τή βοήθεια πού πρόσφερε για νά έπιτα-
χυνθεί τεχνητά ή συγκεντροποίηση του κεφαλαίου καΐ μέ 
τήν άπ(χλλοτρίωση μεγάλου τμήματος της μεσαίας τάξης 
πού ήταν συνέπεια αύτής της συγκεντροποίησης. Ή αύτο-
κρατορία τήν καταπίεζε πολιτικά, προκάλεσε τήν ηθική 
της άγανάχτηση μέ τα οργιά της, είχε προσβάλει τό βολ-
ταιρισμό της παραδίνοντας τήν έκπαίδευση τών παιδιών 
της στούς «άμαθεΤς άδελφούς», (frères Ignorantins) '̂ '̂' είχε 
έξεγείρει τό έθνικό της αίσθημα του γάλλου ρίχνοντας την 
κατακέφαλα σ' έναν πόλεμο^ πού για δλες τΙς καταστροφές 
πού προξένησε, άφησε μόνον §να άντιοτάθμισμα — τήν κα-
τάλυση της αύτοκρατορίας. Και πραγμ,ατ^κά, υστέρα άπό 
τήν Ιξοδο άπό τό Παρίσι της άνώτατης βοναπαρτικής καΐ 
κεφαλαιοκρατικής γυφτοσυμμορίας (bohème) πρόβαλε τό 
πραγματικό κόμμα τής τάξεως της μεσαίας τάξης, μέ τό δ-
νομα «Δημοκρατική 'Ένωση» καΐ τάχθηκε κάτω άπό τή ση-
μαία της Κομμούνας, πού τήν ύπεράσπισε ένάντια στίς 
σκόπιμες διαστρεβλώσεις του θιέρσου. Ό χρόνος θα δείξει 
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αν ή ευγνωμοσύνη της μεγάλης αύτης μάζας της μεσαίας 
τάξης θά αντέξει στή σημερινή σκληρή δοκιμασία. 

Ή Κο·μμ.ούνα είχε απόλυτα δίκιο δταν ελεγε στους α-
γρότες δτι: «Ή νίκη .μας είναι ή Ιλπίδα σας!».'̂ '̂ ^ Άπό ό-
λα τα ψέματα πού ξεφουρνίστηκαν στίς Βερσαλλίες και δια-
σαλπίστηκαν παραπέρα άπό τους φημισμένους ευρωπαίους 
βασιβουζούκους της δη^μοσιογραφίας, ενα άπό τα πιό τερα-
τώδικα ήταν δτι οι γαιοχτήμονες της εθνοσυνέλευσης ήταν 
οΐ εκπρόσωποι των γάλλων αγροτών. Φανταστήτε τί αγά-
πη μπορούσε να εχει δ γάλλος αγρότης ατούς άνθρώπους 
στους οποίους υστέρα άπδ τό 1815 υποχρεώθηκε να πληρώ-
σει ενα δισεκατομμύριο αποζημίωση Στα μάτια του γάλ-
λου χωρικού ακόμα καΐ ή δπαρξη μόνο του μεγαλοτσιφλικα 
αποτελεί μια παρέμβαση στίς καταχτήσεις του του 1789. Ό 
αστός ειχε επιβαρύνει τί 1848 τδ μικρό κλήρο του χωρικού 
μέ τόν πρόσθετο φόρο των 45 έκατοστών του φράγκου για 
κάθε φράγκο φόρο πού πλήρωνε, μα τό ειχε κάνει αυτό στο 
δνομα της επανάστασης. Τώρα είχε ανάψει εναν εμφύλιο 
πόλεμο ενάντια στήν επανάσταση για να φορτώσει στούς α-
γρότες τό κύριο βάρος των πέντε δισεκατομμυρίων της α-
ποζημίωσης πού συγκατατέθηκε να πληρώσει στούς πρώ-
σους. "Α^/τίθετα, ή Κομμούνα σέ μια άπ' τΙς πρώτες της 
διακηρύξεις δήλωσε, δτι τά Ιξοδα του πολέμου θα Ιπρεπε να 
τα πληρώσουν οι πραγματικοί του αίτιοι. Ή Κομμούνα θα 
άπάλλασε τό χωρικό άπό τό φόρο του αίματος — θα του 
Ιδινε μια φτηνή κυβέρνηση καΐ θα μετάτρεπε τΙς τωρινές 
του βδέλες, τό συμβολαιογράφο, τό δικηγόρο, τό δικαστικό 
κλητήρα καΐ τους άλλους δικαστικούς βρυκόλακές του σέ μι-
σθωτούς κοινοτικούς όπαλλήλους πού θα τούς έξέλεγε δ Ι'διος 
καΐ πού θα ήταν υπεύθυνοι άπέναντί του. θά τόν Απελευθέ-
ρωνε από τήν αύθαιρεσία του Αγροφύλακα (garde champê-
tre) , του χωροφύλακα καΐ του νομάρχη, θα είχε αντικατα-
στήσει τήν άποβλάκωσή του άπό τόν παπά μέ τό διαφωτι-
σμό του άπό τό δάσκαλο. ΚαΙ δ γάλλος χωρικός βίναι πρίν 
άπ' δλα Ινας άνθρωπος πού λογαριάζει. θ& τό εβριοκε ε-
ξαιρετικά λογικό, ή πληρωμή του παπά, άντίς νά είσπράτ-
τεται άπό τό φορατζή, να εξαρτάται μόνο άπό τήν έθελον-
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τική άσκημη των θρησκευτικών λειτουργιών της ενορίας 
του. Αότές ήταν οί μεγάλες &μεσες εύεργεσίες πού ή εξου-
σία της Κομμούνας — καΐ μόνο της Κομμούνας — είχε 
βάλ»ει σαν προοπτική μπρ'ός στους γάλλους άγρότες. Είναι 
έπομενως όλότελα περιττό να έπεκταθοϋμε έδώ στα πι6 πο-
λύπλοκα, πραγματικά ζωτικά προβλήματα, πού μόνον ή 
Κομμούνα ήταν ικανή καΐ συνάμα άναγκασμένη να λύσει 
προς δφελος του χωρικού — δπως λ.χ., τό ένυπόθηαο χρέος 
πού βάραινε σαν βραχνάς πάνω στόν κλήρο του, τό ζήτημοι 
τοΰ αγροτικού προλεταριάτου (prolérariat foncier) πού κα-
θημερινά μεγαλώνει σε βάρος του καΐ τήν άπαλλοτρίϋ3ση 
τοΟ κλήρου του πού επιβαλλόταν μέ δλο καΐ μεγαλύτερη τα-
χύτητα άπό τήν ϊδια τήν άνάπτυξη της ·σύγχρονης γεωρ-
γίας καΐ άπό τό συναγωνισμό της κεφαλαιοκρατικής καλ-
λιέργειας τής γης. 

Ό γάλλος χωρικός ειχε έκλέξει τό Λουδοβίκο Βονα-
πάρτη πρόεδρο τής δημοκρατίας, μά τό κόμμα τής τάξεως 
δημιούργησε τή δεύτερη αύτο^ρατορία. Τι πραγματικά 
χρειάζεται δ γάλλος χωρικός, άρχισε νά τό δείχνει τό 1849 
καΐ τό 1850, δταν άντιπαράταξε παντού τό δήμαρχό (maire) 
του στόν κυβερνητικό νομάρχη, τό δάσκαλό του στόν κυ-
βερνητικό παπά χαΐ τόν εαυτό του στόν κυβερνητικό χωρο-
φύλακα. "Ολοι οι νόμοι πού Ιβγαλε τό κόμμα τής τάξεως τό 
Γενάρη καΐ τό Φλεβάρη του 1850^ ήταν όμολογημένα κα-
ταπιεστικά μέτρα Ινάντια στούς Αγρότες. Ό χωρικός ήταν 
βοναπαρτικός,, γιατί ή μεγάλη Ιπανάσταση μέ δλα της τά 
οφέλη γι' αυτόν ένσαρκωνόταν στά μάτια του στό πρόσωπο 
του Ναπολέοντα. Πώς θα μπορούσε ή πλάνη αυτή πού δια-
λυόταν γρήγορα στό καθεστώς τής δεύτερης αυτοκρατορίας 
(καΐ πού άπ' αύτή τή φύση της ήταν Ιχθρική πρός τους 

γαιοχτήμονες βουλευτές), πώς θά μποροΟσε ή πρόληψη αύ-
τή τοΟ παρελθόντος νά άντέξει στήν Ικκληση πού Ικανέ ή 
Κομμούνα πρός τά ζωτικά συμφέροντα καΙ τΙς επείγουσες 
άνάγκες τών άγροτών; 

01 γαιοχτήμονες βουλευτές ξέραν — κι αυτός ήταν ό 
κύριος φόβος τους — δτι τρεις μήνες έλεύθερης έπικοινω-
νίας τής παρισινής Κομμούνας μέ τΙς έπαρχίες, θά δδηγοΰ-
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σαν σέ μια γενική αγροτική εξέγερση. Και γι ' αύτό βιάστη-
καν να περιβάλουν τό Παρίσι με εναν αστυνομικό άποκλει-
σμό καΙ να παρεμποδίσουν τό ξάπλωμα της πανούκλας. 

'Άν λοιπόν ή Κομμούνα ήταν δ αληθινός εκπρόσωπος 
δλων των υγιών στοιχείων της γαλλικής κοινωνίας καΐ ε-
πομένως ή πραγματικά έθνική κυβέρνηση, ήταν ταυτόχρονα 
και διεθνής σ' δλη τή σημασία της λέξης, σαν έργατική 
κυβέρνηση πού ήταν, σαν τολμηρός πρόμαχος της άπελευβέ-
ρωσης τής έργασίας. Κάτω άπό τα μάτια του πρωσικου στρα-
τού, πού €ΐχ-ε προσαρτήσε'ΐ στή Γερμανία δυό γαλλικές έπαρ-
χίες, ή Κομμούνα προσάρτησε στή Γαλλία τούς έργάτες 
δλου του κόσμου. 

Ή δεύτερη αυτοκρατορία ήταν τό μεγάλο πανηγύρι 
της κοσμοπολίτικης εξαπάτησης, οι τυχοδιώχτες δλων των 
χωρων δρμηοαν στο κάλεσμα της για να σuμμετάσχoυv στχ 
δργιά της καΐ στήν ααταλήστεψη του γαλλικού λαου. 'Ακό-
μα καΐ τή στιγμή αυτή τό δεξί χέρι του θιέρσου είναι δ 
Γκανέσκο, δ άχρειος βλάχος, καΐ τ" άριστερό τοι> χέρι είναι, 
δ Μαρκόβσκι, δ ρώσος κατάσκοπος. Ή Κομμούνα έπέτρεψε 
σ' βλους τούς ξένους να συμμετάσχουν στήν τιμή νά πέσουν 
για μιαν αθάνατη ύπόθεση. Στό χρονικό διάστημα ανάμεσα 
στόν εξωτερικό πόλεμο πού χάθηκε εξαιτίας της προδοσίας 
της καΐ στδν έμφύλιο πόλεμο πού τον άναψε μέ τή συνωμο-
σία της μέ τόν ξένο εισβολέα, ή άστική τάξη ειχε βρει τόν̂  
καιρό να έκδηλώσει τόν πατριωτισμό της, οργανώνοντας α-
στυνομικά κυνηγητά ένάντια στούς γερμανούς πού βρίσκον-
ταν στή Γαλλία. Ή Κομμούνα διόρισε ενα γερμανό εργάτη 
ύπουργδ τής έργασίας.̂ ®^ Ό βιέρσος, ή αστική τάξη, ή 
δεύτερη αύτοκρατορία, ξεγελούσαν άδιάκοπα τήν Πολωνία 
μέ θορυβώδικες έπαγγελίες συμπόνιας, ένώ στήν πραγματι-
κότητα τήν πρόδιναν στή Ρωσία καΐ έκτελουσαν τό βρωμε-
ρό Ιργο τής Ρωσίας. Ή Κομμούνα τίμησε τά ήρωϊκά παι-
διά τής Πολωνίας βάζοντάς τα έπικεφαλής τών ύπερασπ:-
στών του Παρισιού."*^^ ΚαΙ για νά χαρακτηρίσει πέρα για. 
πέρα ξεκάθαρα τή νέα έποχή της ιστορίας πού εγκαινίαζε 
συνειδητά, ή Κομμούνα γκρέμισε κάτω άπ' τα μάτια τών' 
πρώσων νικητο^ν, άπό τή μιά, καΐ του βοναπαρτικου στρα-



του πού τον διοικούσαν βοναπαρτικοί στρατηγοί, άπ6 τήν 
άλλη, το χολοσσιαίο σύμβολο τ^ς πολεμικής δόξας, τή στή-
λη της Βαντόμ. 

Τό μεγάλο κοινωνικό μέτρο της Κομμούνας ήταν ή ί-
δια της ή ϋπαρξη, ή έργασία της. Τά είδικλ ιμέτρα της 
μπορούσαν μόνο να υποδείξουν τήν κατεύθυνση πρός τήν δ-
ποία κινείται μια κυβέρνηση του λαου άπό τόν ϊδιο τό λαό. 
Τέτια μέτρα ήταν ή κατάργηση της νυχτερινής δουλιας 
των άρτεργατών, ή ΙπΙ ποινή άπαγόρευση της συνήθειας 
πού είχαν οι έργοδ<5τες να έλαττώνουν τ& μεροκάματα έ-
πιβάλλοντας πρόστιμα στους έργάτες τους μέ λογής - λογής 
προσχήματα — μιά μέθοδος δποι^ δ έργοδότης συνδυάζει στό 
πρόσωπό του τούς ρόλους του νθ;μοθ·4τη, του δικαστή τής 
εκτελεστικής έξουσιο ς̂ καΐ έπιπλέον τσεπώνει τά λεφτά για 
λογιαριασμό του. 'Ένα δίλλο ^έτρο αύτοϋ του είδους ήταν 
ή παράδοση δλων των κλειστών έργαστηρίων καΐ έργοστα-
σιων οέ συναιτερισμούς έργατών, μέ τήν έπιφύλαξη δτι θά 
αποζημιωθούν, άδιάφορο άν 6 ένδιαφερόμενος κεφαλαισχρά-
της είχε δραπετεύσει ή είχε προτιμήσει να σταματήσει τή 
δουλιά. 

Τά οικονομικά μέτρα της Κομμούνας, πού ήταν θαυμά-
σια γιά τή φρόνηση καΐ τή μετριοπάθειά τους, μπορούσαν 
νά περιοριστούν μόνο στα μέτρα πού συμβιβάζονταν ιμέ τήν 
κατάσταση μιας πολιορκη·μένης πόλης. Μπροστά στις τερά-
στιες κλεψιές πού είχαν κάνει σέ βάρος τής πόλης του Πα-
ρισιού οι μεγάλες τραπεζιτικές έταιριες καΐ οι έργολάβοι 
κάτω άπύ τή διεύθυνση του Ώσμάν,^^^ ή Κομμούνα θα εί-
χε άσύγκ:ριτα μεγαλύτερα δικαιώματα νά δημεύσει τήν πε-
ριουσία τους άπό τα δικαιώματα πού είχε δ Αουδ^ίκος 
Βοναπάρτης, δταν δήμευε τήν περιουσία τής οικογένειας 
των Όρλεανών. ΟΕ Χοεντζόλλερν και οί άγγλοι δλιγαρχι-
κοί, πού ενα μεγάλο μέρος άπ" τά χτήματα καΐ των δυδ 
προέρχονται από λεηλασίες τής έκκλησιαστικής περιουσίας, 
χαταγανάχτησαν φυσικά γιατί ή Κομμούνα εισέπραξε συ̂  
νολικά μόνο 8.000 φράγκα άπδ τή δήμευση των έκκλησια-
στικών χτημάτων. 

'Αντίθετα ή κυβέρνηση των Βερσαλλιών μόλις δυνάμω-
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σε λίγο καΐ πηρε θάρρος χρησιμοποιούσε πιο βίαια μέσα ε-
νάντια στήν Κομμούνα, καταργούσε τήν ελευθερία της γνώ-
μης σ' ολόκληρη τη Γαλλία καΐ απαγόρευε άκάμα καΐ τΙς 
συγκεντρώσεις των άντιπροσώπων των μεγάλων πόλεων. 
Ττρόβαλε τΙς Βερσαλλίες καΐ την υπόλοιπη Γαλλία σ' ενα 
σύστημα κατασκοπείας, πού ήταν πολύ χειρότερη από τήν 
κατασκοπεία της δεύτερης αύτοκρατορίας. Μέ τους χωρο-
φύλακες - ιεροεξεταστές της εκαιγε δλες τΙς έφτ^μερίδες πού 
τυπώνονταν στο Παρίσι και άνοιγε δλα τα γράμματα πού 
στέλνονταν στο Παρίσι ή άπό τό Παρίσι. Στήν εθνοσυνέ-
λευση καΐ οΐ πιο δειλές απόπειρες, νά πει κάνεις μια λέξη 
ευνοϊκή για τό Παρίσι, πνίγονταν μέσα σέ ουρλιαχτά μέ 
ενα τρόπο ανήκουστο ακόμα και για τή «μοναδική στά χρο-
νικά» βουλή (Chambre introuvable) του 1816. 'Έξω άπό 
τό Παρίσι οι βερσαλλιέζοι διεξήγαγαν έναν αιμοχαρή πόλε-
μο, ένω μέσα στό ϊδιο τό Παρίσι δωροδοκοΰ-σαν καΐ συνω-
μοτούσαν. Δέ θα σήμαινε, λοιπόν, δτι ή Κομμούνα προδίνει 
επαίσχυντα τήν άποστολή της, αν τηρούσε δλους τούς τύ-
πους καΐ τα προσχήματα του φιλελευθερισμού δπως στους 
πιό ειρηνικούς καιρούς; 'Άν ή κυβέρνηση της Κομμούνας 
ήταν δμοια μέ τήν κυβέρνηση του θιέρσου, δέ θα υπήρχε 
λόγος νά άπαγορευθοϋν οι εφημερίδες του κόμματος της τά-
ξεως στό Παρίσι καΐ οι εφημερίδες της Κομμούνας στίς 
ΒερσοΛλίες. 

"Ήταν άλήθεια δυσάρεστο για τούς «γαιοχτήμονες της 
βουλής» τό γεγονός δτι, ακριβώς τή στιγμή πού δήλωναν 
δτι. δ μόνος τρόπος για τή σωτηρία της Γαλλίας ήταν ή ε-
πιστροφή στήν έκκλησία, ή άπιστη Κομμούνα άποκάλυψε 
τα ιδιό^ρφα μυστήρια του μοναστηρίου των καλογριών του 
Πικπούς καΐ της εκκλησίας του "Αγιου Λαυρέντιου.'* Μή-
πως δεν αποτελούσε καυστική σάτιρα για τό θιέρσο τό γε-
γονός δτι Ινώ αύτός Ίδινε άράδα μεγαλόσταυρους στούς βο-
ναπαρτικούς στρατηγούς σ' άνοιγνώριση της μαστοριάς τους 
να χάνουν μάχες, νά υπογράφουν συνθηκολογήσεις καΐ νά 
στρίβουν τσιγάρα στό Βιλχελμσχέε, ή Κομμούνα καθαιρούσε 
καΐ συνελάμβανε τούς στρατηγούς της, μόλις γίνονταν ύ-
ποπτοι δτι παραμελούσαν τά καθήκοντά τους; Μήπως τό 
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γεγονός οτι ή Κο ι̂,μούνα εδιωξε καΐ Ιδοσε διαταγή να ουλ-
ληφθεί 2να άπο τα μέλη της που είχε καταφέρει νά τρυπώ-
σει στήν Κομ[Αθύνα μέ ψεύτικο δνομα^^^ καΐ ειχε κάνει πα-
λιότερα εξι ;μιέρες φυλακή στή Λυόν για απλή χρεωκοπια 
—• μήπως τό γεγονός αύτό δεν άποτελουσε προμελετημένη 
προ-σβολή κατά πρόαωπο του πλαστογράφου Ζυλ Φάβρ, που 
έξακολουθοΰσε τότε άκόμα νά είναι υπουργός των έξωτερι-
κών της Γαλλίας, πού έξακολουθουσε τότε άκόμα νά πουλά 
τή Γαλλία στό Βίσμαρκ, πού έξακολο-υθουσε τότε άκόμα νά 
υπαγορεύει διαταγές στήν άμιμητη βελγική κυβέρνηση; "Ο-
μως στήν πραγματικότητα ή Κομμούνα δέν υποστήριζε πώς 
ήταν άλάθητη, δπως τό υποστήριζαν δλες, χωρίς ίξχίρεοη, 
οΐ παλιές κυβερνήοεις. Δη:μοσίευε δλα τά πραχτικά τών συ-
νεδριάσεών της άνακοίνωνε δλες τις πράξεις της, μυουσε τό 
κοινό σ' δλες της τΙς άτέλειες. 

Σέ κάθε επανάσταση δίπλα στους αληθινούς εκπροσώ-
πους της προωθούνται καΐ άνθρωποι διαφορετικής κοψιάς. 
Μερικοί άπ' αύτούς είναι οι έπιζώντες προηγου[]ΐένων επα-
ναστάσεων πού Ιμειναν πιστοί σ' αύτές, χωρίς κατανόηση 
του τωρινού κινήματος, μα διατηρώντας ακόμα μεγάλη έ-
πιροή στό λαό χάρη στή γνωστή τους τιμιότητα και τό γνω-
στό τους θάρρος ή άπλώς καΐ μόνο χάρη στή δύναμη της 
παράδοσης. "Αλλοι πάλι είναι άπλοί φωνακλάδες πού έπα-
ναλαμβάνοντας χρόνια συνέχεια τΙς ίδιες στερεότυπες απαγ-
γελίες ένάντια στήν κυβέρνηση της ημέρας, απόχτησαν τή 
φήμη καθαρόαιμων έπαναστατών. 'Ύστερα απ' τΙς 18 του 
Μάρτη έμφανίστηκαν 'έπίσης τέτιου είδους άνθρωποι καΐ σ' 
ορισμένες περιπτώσεις έπαιξαν μάλιστα σημαντικό ρόλο. 'Ό-
σο περνούσε άπό τό χέρι τους έμπόδιζαν τήν πραγματική 
δράση τής έργατικής τάξης, άκριβώς δπως άνθρωποι αύτού 
του εΐ'δους έμπόδισαν τήν πλήρη άνάπτυξη κάθε προηγούμε-
νης έτυανάστασης. 0Ε άνθρωποι αύτοί άποτελουν ενα άναπό-
φευγο κακό. Μέ τόν καιρό τούς ξεφορτώνεται κανείς, μά 
'ίσα - 'ίσα καιρός δέ δόθηκε στήν Κομμούνα. 

^Ηταν, άλήθεια, θαυμάσια ή άλλαγή πού είχε φέρε^ 
στό Παρίσι ή Κομμούνα! Ούτε ίχνος πια άπό τό άχόλο&στο 
Παρίσι της δεύτερης αύτοκρατορίας. Δέν ήταν πια τό Πα-
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phi τόπος συνάντησης για τους βρετανούς τσιφλικάδες, τους 
Ιρλανδούς άμπσεντηρς,̂ ®® τους (ίμ>εριχάνους πρώην δρυλο-
χτητες καΐ νεόπλουτους, τούς ρώαους πρώην φεουδάρχες 
καΐ τούς μπογιάρους της Βλαχίας. Δέν έκθέτανε πιά πτώ-
ματα στα νεκροτομεία γιά άναγνώριση, δέ γίνονταν πιά νυ-
χτερινές διαρήξεις καΙ σταμάτησαν σχεδόν δλότελα οΙ κλο-
πές. Γιά πρώτη φορά άπό τΙς μέρες του Φλεβάρη του 1848 
οι δ ρ ^ ι του Παρισιού ήτανε πάλι πραγματικά άσφαλεις, 
κι αύτό χωρίς κανενός είδους αστυνομία, «Δέν άκουμε πιά 
να γίνεται λόγος —είπε ëva μέλος της Κομμούνας— γιά 
φόνους, ληστείες καΐ έπιθέσεις σέ πρόσωπα. Φαίνεται πραγ-
ματικά σάν νά τράβηξε μαζί της ή άστυνομία στίς Βερσαλ-
λίες δλους τούς -συντηρητικούς φίλους της». Οι κοκότες 
(cocottes) ξαναβρηκαν τα ϊχνη των προστατών τους πού τό 

είχαν σκάσει, τούς ανθρώπους της οικογένειας, της θρη-
σκείας και πάνω απ' δλα της ίδιογτησίας. Στη θέση τους 
ξαναβγήκαν στήν επιφάνεια οι πραγματικές γυναίκες του 
Παρισιού — ήρωϊκ4ς, ανοιχτόκαρδες και αφοσιωμένες σαν 
τις γυναίκες της αρχαιότητας. 'Ηταν τό Παρίσι πού έργα-
ζόταν, πού σκεφτόταν, πού μαχόταν, πού μάτωνε, πού άφο-
σιωμένο δπως ήταν στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, 
ξεχνούσε σχεδόν τούς καννίβαλους πού βρίσκονταν 2ξω άπό 
τις πύλες του, πού άχτινοβολούσε μέσα στόν ένθουσιασμό της 
ιστορικής του πρωτοβουλίας. 

ΕαΙ τώρα σέ σύγκριση μέ τό νέο αύτόν κόσμο στο Πα-
ρίσι, άς δούμε τόν παλιό κόσμο στις Βερσαλλίες — τή σύ-
ναξη τούτη των βρυκολάκων δλων των πεθαμένων καθεστώ-
των (r€^mes), των νομιμοφρόνων και όρλεανικών πού μέ 
άπληστεία περίμεναν νά καταβροχθίσουν τό πτώμα του 'έ-
θνους— μέ μια ούρα άπό προκατακλυσμιαίους ρεπουμπλικά-
νους, πού μέ τήν παρουσία τους και μόνο στή συνέλευση 
έπιδοκίμαζαν τήν έξέγερση των δουλοχτητών, πού γιά τή 
διατήρηση της κοινοβουλευτικής τους δημοκρατίας στήριζαν 
τΙς έλπίδες τους στή ματαιοδοξία του γέρο Φασουλή πού βρι-
σκόταν έπικεφαλής τής κυβέρνησης καΐ πού γελοιογράφου-
σαν τό 1789 κάνοντας τις φαντασματίκές τους συνελεύσεις 
ατό Ζέ ντέ Πώμ.^^^ Νάτην λοιπόν ή έθνοσυνεύλευση αύτή 
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που εκπροσωπούσε καθετί τό νεκρό στή Γαλλία καΐ πού μο-
νάχα τα σπαθιά των στρατηγών του Λουδοβίκου Βοναπάρτη 
τη στύλωσαν φαινομενικά στη ζωή. Τό Παρίσι ήταν δλο α-
λήθεια, οί Βερσαλλίες δλο ψέμα, και τό ψέμα αυτό τό δια-
λαλούσε τό οτόρ/χ. τόυ θιέρσου. 

Ό θιέρσος λέει σε μια αντιπροσωπεία άπό δημάρ-
χους του νομού Σηκουάνα Ούάζ: «Μπορείτε νά βασίζεστε 
ατό λόγο μου, π ο τ έ δεν τόν αθέτησα!» Στην ?δια τη συ-
νέλευση λέει δτι: «είναι ή πιό έλεύθερα εκλεγμένη καΐ ή 
πιό φιλελεύθερη βουλή πού ειχε ποτέ ή Γαλλία». Στόν παρ-
δαλό στρατό του λέει δτι: είναι «τό καμάρι του κόσμου, καΐ 
δ ώραιότερος στρατός πού είχε ποτέ ή Γαλλία». ΣτΙς έπαρ-
χίες λέει δτι είναι παραμύθια δ βομβαρδισμός του Παρισιού 
χαΐ δτι: «άν ρίχτηκαν μερικές κανονιές, αύτό δεν Ιγινε άπό 
τό στρατό των Βερσαλλιών, μά άπό μερικούς στασιαστές πού 
προσπαθούν να κάνουν τόν κόσμο να πιστέψει δτι πολεμά-
νε, ένώ δέν τολμάνε νά ξεμυτίσουν πουθενά». Κι υστέρα λέει 
πάλι στίς έπαρχίες δτι «τό πυροβολικό τών Βερσαλλιών δέ 
βομβαρδίζει τό Παρίσι μα μονάγα τό κανονιοβολεί». Στόν 
αρχιεπίσκοπο του Παρισιού λέει δτι είναι καθαρό ψέμα οι 
εκτελέσεις καΐ τα κατασταλτικά μέτρα (!) πού άποδίδονται 
στα στρατεύματα τών Βερσαλλιών. Στό Παρίσι λέει δτι 
σκοπεύει -μονάχα «να τό λυτρώσει από τούς άπαίσιους τυ-
ράννους του πού τό καταπιέζουν» και δτι στήν πραγματικό-
τητα τό Παρίσι της Κομμούνας δεν είναι παρά «μιά χούφτα 
άπό εγκληματίες». 

Τό Παρίσι του θιέρσου δέν ήταν τό πραγματικό Παρίσι 
του «χυδαίου δχλου», μά ενα Παρίσι - φάντασμα, τό Παρίσι 
τών λιποταχτών (francs - fileurs)^®® τό Παρίσι τών άρσε-
νικών %αΙ θηλυκών θαμώνων τών βουλεβάρτωιν — τό πλού-
σιο, τό κεφαλαιοκρατικό, τό χρυσωμένο, τό άκαμάτικο Πα-
ρίσι, πού κατάκλυζε τώρα μέ τούς λακέδες του, μέ τούς τυ-
χοδιώχτες του, μέ τή φιλολογική του γυφτοσυμμορία (bo-
hème) καΐ μέ τΙς κοκότες (cocottes) του τΙς Βερσαλλίες,, 
τό Σέν Ντενίς, τό Ρυέϊγ και τό Σέν Ζερμαίν, τό Παρίσι γιά 
τό δποΐο δ έμφύλιος πόλεμος ήταν άπλώς ένα εύχάριστο 
διάλειμα, πού παρακολουθούσε τή διεξαγο>γή της μάχης μέ 
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τα κιάλια, πού μετρούσε τΙς κανονιές καΐ πού ορκιζόταν 
στήν τιμή του και στήν τιμή των πόρνων του, δτι ή παρά-
σταση ήταν πολύ καλύτερα άνεβασμενη απ' δτι γινόταν συ-
νήθως στό θέατρο της Πόρτ - Σαίν - Μαρτέν. Οι άνδρες πού 
έπεφταν, πέθαιναν πραγματικά, οι 'κραυγές των πληγωμέ-
νων δέν ήταν ψεύτικες καί̂  ακόμα, πόσο κοσμοϊστορική ή-
ταν δλη ή ύπόθεση! 

Αύτό είναι τ6 Παρίσι του κ. θιέρσου, άκριβώς δπως οί 
πρόσφυγες του Εομπλέντς '̂®'̂  ήταν ή Γαλλία του κ. Κα-
λόν.1'7® 

IV 

Ή πρώτη απόπειρα της συνωμοσίας των δουλοχτη-
των να τσακίσουν τό Παρίσι βάζοντας τούς πρώσους να τό 
καταλάβουν ναυάγησε έξαιτίας της αρνηστος του Βίσμαρκ. 
Ή δεύτερη άπόπειρα τής 18 του Μάρτη εληξε μέ τήν ήττα 
του στρατού καΐ μέ τή φυγή της κυβέρνησης στίς Βερσαλ-
λίες δπου υποχρεώθηκε να τήν άκολουθήσει δλη ή διοικη-
τική μηχανή. Ό θιέρσος καμωνόταν δτι διαπραγματεύε-
εται τήν εΙρήνη μέ τό Παρίσι, καΙ κέρδιζε καιρό για νά 
προετοιμάσει τον πόλεμο ενάντια στό Παρίσι. Άπό που δ-
ιμως να βρει στρατό; Τα λείψανα των συνταγμάτων του τα-
χτικού στρατού ήταν αριθμητικά λίγα και οι διαθέσεις τους 
δέν ήταν σίγουρες. Ή επείγουσα εκκλησή του πρός τις ε-
παρχίες να τρέξουν να ενισχύσουν τις Βερσαλλίες μέ τΙς 
εθνοφυλακές τους καΐ μέ εθελοντές, συνάντησε τήν άνοιχτή 
άρνησή τους. Μόνο ή Βρεττάνη εστειλε μια .χούφτα σουά-
νους (Chouans) πού πολέμησαν κάτω από λευκή σημαία^ 
μέ τήν καρδιά του Ίησου κεντημένη πάνω σέ &σπρο ύφα-
σμα στό στήθος και πού πολέμησαν μέ τήν ιαχή <cVive le 
roi!» («ζήτωι δ βασιλιάς!»), Ό θιέρσος "άναγκάστηκε λοι-
πόν νά συγκεντρώσει στα βιαστικά ενα παρδαλό στίφος άπό 
ναύτες, πεζοναύτες, ζουάβους του πάπα, χωροφύλακες του· 
Βαλαντέν» άστυφύλακες (sergents - de - viÏÏe) και χαφιέδες 
(mouchards) του Πιετρί. ^Ωστόσο, δ στρατός αύτός θά ή-
ταν γελοία άνεπαρκής χωρίς τούς αυτοκρατορικούς αίχμα,-
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λώτους πολέμου που δ Βίσμχρχ τους άφηνε κατά δόσεις, 
ίσα - ισα τόσους, σσοι χρειάζονταν για να διατηρεί τόν έμ-
ψύλιο πόλεμο χαΐ να κρατά την κυβέρνηση των Βερσαλ-
λιών σέ δουλική έξάρτηση άπο τήν Πρωσία. ΚαΙ στην πο-
ρεία του πολέμου αύτου χρειάστηκε ή αστυνομία των Βερ-
σαλλιών, ενώ οΐ χωροφύλακες επρεπε να τον παρασέρνουν 
εκθέτοντας τόν έαυτό τους παντού σ' δλα τα έπικίνδυνα 
σημεία. Τα φρούρια πού Ιπεφταν δέν παίρνονταν, άλλα α-
γοράζονταν. Ό ηρωισμός τών κομμουνάρων επεισε τό θιέρ-
σο δτι ή άντίστάση του Παρισιού δέ μπορούσε να σπάσει μέ 
τη δική του στρατηγική μεγαλοφυία και με τις ξιφολόγ-
χες πού είχε στη διάθεσή του. 

Ταυτόχρονα οι σχέσεις του ιμέ τις έπαρχίες γίνονταν ο-
λοένα καΐ πιο δύσκολες. Ούτε ενα χαιρετιστήριο επιδοκιμα-
σίας δέν ήρθε στίς Βερσαλλίες για να χαροποιήσει τό Θιέρ-
σο καΐ τούς «γαιοχτήμονες βουλευτές» του. Γινόταν άκριβώς 
τό άντίθετο. Ά π ' δλες τις πλευρές κατέφθαναν αντιπροσω-
πείες καΐ μηνύματα πού ζητούσαν σέ υφος κάθε Άλλο παρά 
ευγενικό τή συμφιλίωση μέ τό Παρίσι πάνω στή βάση της 
χωρίς διφορούμενα αναγνώρισης της δημοκρατίας, της κατο-
χύρωσης τών ελευθεριών της Κομμούνας καΐ της διάλυσης 
της έθνοσυνέλευσης πού ή έντολή της ειχε λήξει. Και κα-
τέφθαναν σέ τέτιο αριθμό, πού δ Ντυφόρ, δ ύπουργός της 
δικαιοσύνης του Θιέρσου, στήν έγκύκλιό του της 23 του Ά-
-πρίλη πρός τούς εισαγγελείς τούς διέταξε να θεωρούν τό 
«σύνθημα, της συμφιλίω»σης» σαν Ιγκλή-μα. 'Ωστόσο, δ θιέρ-
σος, Ιχοντας υπόψη τήν απελπιστική προοπτική για τήν 
εκστρατεία του αποφάσισε ν' αλλάξει τήν τ^-χτική του καΐ 
δρισε να διεξαγθουν δημοτικές καΐ κοινοτικές εκλογές σ' 
δλόκληρη τή χώρα για τΙς 30 ^Απρίλη, μέ βάση τή νέα δη-
μοτική και κοινοτική νομοθεσία, πού τήν είχε ύπαγορεύσει 
δ ίδιος στήν εθνοσυνέλευση. Άλλου μέ τΙς ραδιουργίες τών 
νομαρχών του καΐ άλλου μέ τόν έκφοβισμό της άστυνομίας 
του ήταν δλότελα σίγουρος πώς ή έτυμηγορία τών έποφχιών 
θά Ιδινε στήν έθνοσυνέλευση τήν ήθική εκείνη δύναμη πού 
δέν τήν είχε ποτέ και δτι θά Ιπαιρνε άπό τΙς έπαρχίες τήν 
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υλική δύναμ,Υ] πού χρειαζόταν για να "καταχτήσει τό Πα-
ρίσι. 

Ό θιέρσος άπο τήν αρχή κιόλ<χς θεώρησε αναγκαίο να 
συμπληρώσει μέ μιά μικρή κωμωδία σιψφιλίωσης» πού προ-
οριζόταν να έξυπηρετήσει πολλούς σκοπούς, τό ληστρικό του 
πόλεμο ένάντια στό Παρίσι, πού τόν έξυμνοΟσε στ& άνακοι-
νω-θεντα του καΐ τΙς προσπάθειες των ύπουργών του νά έγ-
καθιδρύσουν σ' δλη τή Γαλλία ëva νέο τρομοκρατικό καθε-
στώς. Σκοπός της ήταν να έξαπατήσει τις έπαρχίες, να τρα-
βήξει μέ τό μέρος του τή μεσαία τάξη του Παρι-σιου και πρίν 
άπ,' δλα νά δόσει ατούς δήθΕν δημοκρατικούς τής έθνοσυ-
νέλευσης τήν ευκαιρία να κρύψουν τήν προδοσία τους ένάν-
τια στό Παρίσι, πίσω άπό τήν πίστη τοι>ς στό θιέρσο. ΣτΙς 
21 του Μάρτη, οταν δέν είχε άκόμα στρατό, είχε δηλώσει 
στήν έθνοσυνέλευ·ση: «δ,τι κι άν γίνει, έγώ δέ θά στείλω 
στρατό στό Παρίσι». Στις 27 του Μάρτη σηκώθηκε ξανά 
καΐ είπε: «Βρή-κα τή δημοκρατία σάν τετελεσμένο γεγονός 
και είμαι σταθερά αποφασισμένος νά τή διατηρήσω». Στήν 
πραγματικότητα, έν όνόματι της δημο-κρατίας κατέστειλε 
τήν έπανάσταση στή Λυόν και τή Μ α σ σ α λ ί α έ ν ώ τά ούρ-
λιαχτά τών «γαιοχτημόνων βουλευτών» του δέν άφηναν νά 
ακουστεί ούτε ή λέξη «δημοκρατία» κάθε φορά πού τήν άνά-
φερνε κανείς στίς Βερσαλλίες. Τστερα άπ' αυτό τό άνδρα-
γάθημα μετρίασε τό «τετελεσμένο γεγονός» σ' ενα ύποθετι-
κό γεγονός. Οι πρίγκιπες της Όρλεάνης, πού τούς είχε φυ-
γαδέψει προσεχτικά άπό τό Μπορντώ μπορούσαν τώρα νά 
ραδιουργουν στό Ντρέ παραβιάζοντας άνοιχτά τό νόμο. Οι 
παραχωρήσεις πού ύποσχόταν δ θιέρσος στΙς άτέλειωτες συ-
ναντήσεις του μέ τούς άντιπροσώπους του Παρισιού καΐ των 
επαρχιών — παρ' δλο πού διαρκώς άλλαζαν τόνο και χρώ-
μα — κατάληγαν πάντα σέ ενα πράγμα, δτι κατά τά προ-
βλεπόμενα ή έκδίκησή του θά περιοριστεί ενάντια στή «χού-
φτα των έγκληματιών πού είχαν συμμετάσχει στή δολοφονία 
του Λεκόντ %al του Κλεμάν Τομά», μέ τόν δρο έννοεΐται δτι 
τό Παρίσι καΙ ή Γαλλία θά δεχόταν νά άναγνωρίσει άνεπι-
φύλαχτα τόν ιδιο τόν κύριο θιέρσο σαν τήν καλύτερη δυνα-
τή δημοχρατία, άκριβώς δπως είχε κάνει τό 1830 μέ τό 
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Λουδοβίκο Φίλιππο. Μα κι αυτές τις παραχωρήσεις δχι μό-
νο φρόντισε να τΙς κάνει αμφίβολες με τΙς έπίση'μες, εξηγή-
σεις πού οι υπουργοί του εδοσαν σχετικά μ' αύτες στήν 
εθνοσυνέλευση. 'Όχι, είχε ακόμα και τόν Ντυφό,ρ του για 
να δρα. Ό Ντυφόρ, αυτός 6 π-αλιός ορλεανικός δικηγόρος, 
ήταν κάθε φορά δ άνώτατος διχαστής της κατάστασης πο-
λιορκίας, τάσο σήμερα τό 1871, έπι θιέρσου^ δσο καΙ το 
1839, έπι Λουδοβίκου Φιλίππου και τό 1849 έπΙ προεδρίας 
του Λουδοβίκου Βοναπάρτη . "Όταν ήταν απ' την κυ-
βέρνηση πλούτιζε χάνοντας τό συνήνορο των κεφαλαιοκρα-
τών του Παρισιού καΐ αποχτούσε πολιτικό κεφάλαιο συνη-
γορώντας ένάντια στους νόμους πού είχε δ ϊδιος θεσπίσει. Μη 
μένοντας τώρα ικανοποιημένος μέ τ0 δτι πέρασε στα βια-
στικά από τήν έθνοσυνέλευση μιά σειρά άπό καταπιεστικούς 
νόμους^ πού υστέρα άπ"" τήν πτώση του Παρισιού θα έξά-
λειφαν και τα τελευταία ύπολείματα της δημοκρατικής έ-
λευθερίας στή Γαλλία,ι'*'̂ ^ προανάγγειλε καΐ τήν τύχη *ϋοΰ 
Παρισιού,, συντομεύοντας τή διαδικασία των στρατοδικείων 

— πού κατά τή γνώμη του ήταν πολύ άργή — καΐ δη-
μοσίευσε ενα νέο δρακόντειο νό-μο για τΙς έξορίες. Ή επανά-
σταση του 1848, καταργώντας τή θανατική ποινή για πο-
λιτικά έγκλήματα, τήν αντικατάστησε μέ τήν εξορία. Ό 
Λουδοβίκος Βοναπάρτης δέν είχε τολμήσει, τουλάχιστο α-
νοιχτά να έπαναφέρει τό καθεστώς (regilme) τής λαιμητό-
μου. Ή «βουλή των γαιοχτη-μόνων», πού δέν τολμούσε κ.αΙ 
να υποστηρίξει ακόμα δτι οΙ παριζιάνοι δέν ήταν στασιαστές, 
άλλα δολοφόνοι,, αναγκάστηκε γι ' αύτό νά περιορίσει τήν 
προεξοφλημένη εκδίκηση ενάντια στό Παρίσι στό νέο κώ-
δικα του Ντυφόρ γιά τΙς έξορίες. Κάτω άπ' δλες αύτές τΙς 
συνθήκες θά ήταν άδύνατο στό θιέρσο νά συνεχίσει τόσον 
καιρό τή συμφιλιωτική κωμωδία του, δν ή κωμ.ο)δία αύτη 
δέν προ-καλουσε, δπως τό Ιπιδίωκε, τά λυσα<ϊμένα ούρλια-
χτα των «γαιοχτημόνων βουλευτών» πού τό μυρηκαστικό 
μυαλό τους δέ μπορούσε να καταλάβει ούτε τό παιχνίδι, ού-
τε τήν ανάγκη της ύποκρισίας του, τής ύπουλότητάς του καΐ 
της άναβλητικότητάς του. 

Έν δψει των έπικείμενων δημοτικών έκλογών της 30 
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του 'Απρίλη,, ό θιέρσος επαιξε στίς 29 του Άπριλη μια άπό 
τΙς .μεγαλύτερες συμφιλιωτικές σκηνές του. Μέο-α σ"" 
χείμαρο αισθηματικής ρητορείας αναφώνησε απ' τό βημα 
της Εθνοσυνέλευσης: « Έ μόνη συνωμοσία πού ύπάρχει ένάν-
τια στη δημοκρατία είναι ή συνωμρσία xoû Παρισιού, πού 
μας αναγκάζει να χύνουμε γαλλικό αίμα. Τό λέω καΐ τό έ-
παναλαβαίνω: Φροντίστε να πέσουν τα ανόσια αυτά δπλα 
άπ τα χέρια πού τα κρατούν καΐ ή τιμωρία θα σταματήσει 
αμέσως με μια πράξη ειρηνική, άπ' την οποία θα αποκλει-
στεί αμέσως μόνον δ μικρός άριθμός των έγκληματιών». 
Στις λυσασμένες διακοπές των «,γαιοχτημόνων βουλευτών>> 
απάντησε: «Κύριοι, πήτε μου σας παρακαλώ θερμά,, μήπως 
εχω άδικο; Μήπως λυπαστε πραγματικά πού μπόρεσα Vîx 
πώ την αλήθεια, δτι οι εγκληματίες είναι μόνο μια χούφτα ; 
Μήπως δέν είναι ευτύχημα δτι μέσα σ' δλη τη συμφορά μας 
οι άνθρωποι πού στάθηκαν ικανοί να χύσουν τό αίμα του 
Κλε,μάν Τομα καΐ του στρατηγού Λεκόντ δέν αποτελούν 
παρά σπάνιες εξαιρέσεις;» 

Ή Γαλλία δμως δέν άκουσε την αγόρευση αύτη μέ την 
οποία δ Θιέρσος κολακευόταν δτι κατάφερε να ψάλει ενα κοι-
νοβουλευτικό τραγούδι σειρήνωιν. Άπό τους 700.000 δημο-
τικούς συμβούλους πού βγήκαν στίς 35.000 κοινότητες πού 
είχαν απομείνει ακόμα στη Γαλλία, οι συνασπισμένοι νομιμό-
φρονες, δρλεανικοί και βοναπαρτικοί δέν πήραν ουτε 8.000. 
Οι συ.μπληρωματικές εκλογές πού άκολούθησαν ήταν ακόμα 
πιό εχθρικές. 'Έτσι ή εθνοσυνέλευση άντι νά πάρει άπό τΙς έ-
παρχίες την υλική δύναμη πού τόσο της χpειotζόταv, Ιχασε 
κι αύτη την τελευταία της αξίωση για ήθική ισχύ: δηλαδή 
τήν αξίωση δτι άποτελεΐ τήν Ικφραση του γενικού εκλογι-
κού δικαιώματος της Γαλλίας. Για νά δλοκληρωθει ή ήττα, 
τα νεοεκλεγμένα δημοτικά συμβούλια δλων των πόλεω·ν τής 
Γαλλίας απείλησαν ανοιχτά τή σφετεριστική συνέλευση των 
Βερσαλλιών μέ μια άντισυνέλευση στό Μπορντώ. 

Τότε έ'φτασε για τό Βίσμαρκ ή 'στιγμή πού τήν περί-
μενε άπό πολύν καιρό για νά έπέμβει αποφασιστικά. Διέτα-
ξε μέ τόνο κυρίαρχου τό θιέρσο νά στείλει άμέσ^ως πληρε-
ξούσιους στή Φρανκφούρτη για τό δριστικό κλείσιμο τής ε!-
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ρήνης· Τπακοόοντας ταπεινά στό κήλεσ{ΐα του κυρίου καΐ 
άφέντη του δ θιέρσος βιάστη%ε νά (χτεέλει τό δοκιμασμένο 
Ιμπιστό του Ζύλ Φάβρ καΐ γιλ βοηθό του τόν Πουγέ - Εερ-
τιέ. Ό Πουγέ - Κερτιέ, §νας «έπιφανής» έργοστασιάρχης 
- νηματουργός της Ρουένης, ενας φλογερός καΐ άκόμα δου-
λ ική δπαδός τγ)ς δεύτερης αύτοκρατορίας, δέν είχε ποτέ του 
βρει τίποτα τό έπιλήψιμο στήν αυτοκρατορία, έκτός άπό τήν 
εμπορική της σύμβαση μέ τήν Α γ γ λ ί α » ^ π ο ύ ζημίωνε τά 
συμφέροντα του σαν έργοστασιάρχη. Μόλις έγκαταστάθηκε 
στό Μπορντώ σάν υπουργός των οικονομικών του θιέρσου, 
κατηγόρησε αμέσως τήν «άνίερη^ αυτή σύμβαση, Ικανέ τόν 
υπαινιγμό δτι Ο' ακυρωθεί σύντομα %ι είχε άκόμα τήν Α-
ναίδεια (αν και ανώφελα, γιατί λογάριαζε χωρίς τόν Βί-
σμαρκ) νά προσπαθήσει να ξαναεπι'βάλει άμέσως τους πα-
λιούς προστατευτικούς δασμούς ένάντια στήν 'Αλσατία, ο-
πού, δπως ελεγε, δέν τόν εμπόδιζαν άκόμα προηγούμενες 
διεθνείς συμβάσεις. Μήπως ό άνθρωπος αύτός, πού θεωρού-
σε τήν άντεπανάσταση ·σάν ενα μέσο για να κατεβάσει τα 
μεροκάματα στή Ρουένη και τήν παραχώρηση γαλλικών 
επαρχιών σαν μέσο για να άνεβάσει τήν τιμή των εμπορευ-
μάτων του στή Γαλλία — μήπως δ άνθρωπος α ύ τ ό ς δέν 
ήταν άπό πρίν ένδεδειγμένος νά γίνει δ άντάξιος συνέταιρος 
του Ζύλ Φάβρ στήν τελευταία του προδοσία, πού έπιστεγάζει 
δλο του τό Ιργο; 

"Οταν Ιφτασε τό εξαίρετο αύτό ζευγάρι τών πληρε-
ξούσιων άντιπροσώπων στή Φρανκφούρτη δ Βί(5μαρκ τους 
άποπήρε μέ τό πρόσταγμα: Ειτε παλινόρθωση τής αύτοκρα-
τορίας, ειτε άνεπιφύλαχτη άποδοχτπ τών δικών μου δρων ει-
ρήνης! Οι δροι αύτοι περιείχαν τή συντόμευση τών προθε-
σμιών πληρωμής για τΙς πολειμικές άποζημιώσεις καΐ τή 
διαρκή κατοχή τών φρουρίων του Παρισιού άπό τα πρωσι-
κά στρατεύματα, εως δτου δ Βίσμαρκ νά θεωρήσει δτι είναι 
ικανοποιημένος άπ' τήν κατάσταση τών πραγμάτων στή Γαλ-
λία — ετσι ή Πρωσία αναγνωριζόταν άνώτατος διαιτητής 
στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας! Σ' άντάλλαγμα προ-
σφερόταν ν' άφήσει ελεύθερο για τήν έξόντωση τοΟ Παρι-
σιού, τόν αιχμαλωτισμένο στρατό του Βοναπάρτη και να τόν 
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ένισχύ·σει δμεσα |χέ τόο στρατεύ-μΛ τ̂α του αύτακράταρα Γου-
λιέλμου. ΚαΙ σαν έγγύηση δτι θα κρατήσει τό λόγο του έ-
ξάρτησε τήν πληρωιμή^ της πρώτης δόσης των άποζημιώσεων 
άπό τήν «εΙρήνευση» τΟυ Παρισιού. Φυσικά δ θιέρσος καΐ οι 
πληρεξούσιοι του κατάπιανε ·μέ άπληστία ενα τέτιο δόλω-
μα. Τπογράψανε στίς 10 του Μάη τη συνθήκη ειρήνης καΐ 
στίς 21 τοΟ Μάη φρόντισαν κιόλας να τήν έπικυρώσει ή ε-
θνοσυνέλευση των Βερσαλλιών. 

Στο διάστημα άνάμεσα στήν υπογραφή της ειρήνης καΐ 
στόν έρχομύ των Βοναπαρτικών αιχμαλώτων, δ θιέρσος αι-
σθανόταν τον έαυτό του τόσο περισσότερο υποχρεωμένο να 
ξαναρχίσει τήν συμφιλιωτική του κωμωδία, πού τα δημο-
κρατικά τσιράκια του είχαν ανάγκη άπδ ενα πρόσχημα για 
να κάνουν τα στραβά μάτια μπροστά στις προετοιμασίες για 
τή σφαγή του Παρισιού. 'Ακόμα καΐ στίς 8 του Μάη άπάν-
τη(̂ ε cè μιά άήιπροσωπεία άπδ συμφιλιωτές της μεσαίας 
τάξης: «Μόλις άποφασίσουν οι στασιαστές νά συνθηοοολο-
γήσουν» για μια δλόκληρη βδομάδα οΈ πόρτες του Παρισιού 
θα μείνουν δρθάνοιχτες για δλους, έκτδς απ' τους δολοφόνους 
των στρατηγών Κλεμάν Τομά καΐ Λεκόντ». 

Λίγες μέρες άργότερα, δταν οΕ «γαιοχτήμονες βουλευ-
τές» τδν 'έπερώτησαν σέ Ιντονο υφός για τήν ύπόσχεση που 
?δοσε, άρνήθηκε κάθε έξήγηση, Ικανέ δμως τήν παρακάτω 
χοφακτηριστική νύξη: «Σας λέω δτι άνάμεσά σας όπάρχουν 
άνθρωποι άνυπόμονοι πού βιάζονται πάρα πολύ. Οί άνθρω-
ποι αύτοι πρέπει νά περιμένουν δλλες δχτώ μέρες. "Όταν 
περάσουν αύτές οί δχτώ μέρες δέ θά υπάρχει πια κίνδυ-
νος καΐ τδ καθήκον θλ είναι άνάλογο με τδ θάρρος τους καΐ 
τΙς Εκανότητές τους». Μόλις δ Μάκ - Μαδν είναι σέ θέ-
ση να τδν βεβαιώσει δτι μπορεί σύντομα να μπει στδ Παρίσι, 
δ θιέρσος δήλωσε στήν έθνοσυνέλευση δτι «θα μπει στδ Πα-
ρίσι μέ τδ ν ό μ ο στα χέρια καΐ θα ζητήσει πλήρη εξιλα-
σμό άπδ τούς άθλιους πού είχαν θυσιάσει τή ζώή στρατιω-
τών καΐ είχαν καταστρέφει δημόσια μνημεία». ''Οταν πλη-
σίαζε ή στιγμή της άπόφασης είπε στήν έθνοσυνέλευση : «θά 
είμαι άνελέητος». Γιά τδ Παρίσι, είπε δτι βγήκε ή καταδι-
καστική του άπόφαση, καΙ για τούς βοναπαρτικούς ληστές 
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του, ΟΧΙ είχαν τήν αδεία του κράτους ν& έχδικηθουν μέ τήν 
ψυχή τους τό Παρίσι. Τέλος, δτα'ν στίς 21 του Μάη ή προ-
δοσία (δίνοιξε τΙς πόρτες του Π άριστου στδ στραττ^γό Ντουαί, 
ό θιέρ(ϊος αποκάλυπτε στίς 22 του Μάη στους «γαιοχτ'ήμο-
νες βουλευτές» του, τό «σκοπό» της συμφιλιωτικ-^ς του κω-
μωδίας, που τήν είχαν παρανοήσει τόσο έπίμονα: «Σας είπα 
λίγες μέρες προτ-Ζιτερα δτι πλησιάζαμε σ τ ό σ κ ο π ό , 
σήμερα Ιρχομαι να σας πώ οτι φτάσαμε σ τ ό σ κ ο π ό . Ή 
νίκη της τάξεως, της δικαιοσύνης καΐ του πολιτισμού κερ-
δήθηκε επιτέλους». 

Μάλιστα, αύτη ήταν ή νίκη. Ό πολιτισμός καΐ ή δι-
καιοσύνη τοΰ άστικοΰ καθεστώτος ξεπροβάλλουν στό άληθι-
νό δυσοίο)νο φως του κάθε φορά που στό κα&εστώς αύτό οΐ 
σκλάβοι καΙ οι είλωτες ξεσηκώνονται ένάντια στους άφεν-
τάδες τους. Τότε αύτός ό πολιτισιμός καΐ αύτή ή δικαιοσύ-
νη φανερώνονται σαν απροκάλυπτη άγριότητα καΐ άνομη 
εκδίκηση. Κάθε νέα κρίση στ^ν ταξική πάλη άνάμεσα στό 
σφετεριστή και στόν παραγωγό τοδ πλούτου φανερώνει άκό-
μα π ιό χτυπητά τό γεγονός αυτό. "Άκάμα καΐ οΐ ώμότητες 
των αστών τόν Ιούνη του 1848 ώχριοΰν μπρός στήν άνεί-
πωτη προστυχια του 1871. Ή ήρωϊκή αύτοθυσία μέ τήν δ-
ποία εξακολουθούσε να πολεμά δ πληθυσμός τοδ Παρισιού 
—^ανδρες, γυναίκες και παιδιά— οχτώ δλόκληρες 'μέρες υ-
στέρα άπ' τήν είσοδο τών βερσαλλιέρωιν άντανακλα τόσο πο-
λύ τό [ϋιεγαλεΤο της υπόθεσής τους, δπως καΐ οΐ χτηνώδεις 
πράξεις του στρατού άντανακλοϋν τό Ιμφυτο πνεδμα αύτου 
του πολιτισμού του δποίου είναι μισθοφόρος έκδικητής του. 
Πραγματικά δοξασμένος πολιτισμός^ που τό ζωτικό του πρό-
βλημα σήμερα είναι πώς θα ξεφορτωθεί τούς σωρούς άπό τα 
πτώματα τών ανθρώπων πού δολοφόνησε δταν είχε τελειώ-
σει πια ή μάχη! 

Για νά βρούμε κάτι τό Αντίστοιχο μέ τή διαγωγή τοΟ 
θιέρσου καΙ τών αιμοβόρων σκυλιών του πρέπει ν' Ανατρέ-
ξουμε στήν έποχή του Σύλλα καΙ τών δυό ' τριανδριών τής 
Ρώμης.^^® Ή ίδια ψύχραιμη μαζική σφαγή, ή ϊδια περι-
φρόνηση της ήλικίας και του φύλου στή σφαγή, τό ?διο σύ-
στημα βασανισμού τών αιχμαλώτων, οΐ ίδιες προγραφές, 
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uà τούτη τή φορά μιας δλόκληρης τάξης, δ ίδιος άγριος 
διωγμός ενάντια στους κρυμένους ηγέτες, μήν τυχόν καΐ 
ξεφύγει κανένας, οι ϊδιες καταγγελίες ενάντια σε πολιτικούς 
και προσωπικούς έχθρούς καΐ ή 'ίδια αδιαφορία μπροστά στη 
σφαγή ανθρώπων δλότελα ξένων προς τον αγώνα. Μόνο μια 
διαφορά ύπάρχει, και ή διαφορά αύτή είναι δτι οΕ ρωμαίοι 
δεν είχαν ακόμα πολυβόλα (mitrailleuses) για να ξεκάνουν 
μαζικά τούς προγραμμένους και δτι δέν κρατούσαν «στα χέ-
ρια τδ νόμο̂ > ούτε εφεραν στα χείλη τους τήν κραυγή «πολι-
τισμός.». 

Κι ύστερα απ' αύτές τΙς φρικαλεόττπτες, κοιταχτε τώρα 
τήν άλλη, τήν ακόμα άπαισιότερη \χορφ'η αύτου του άστικου 
πολιτισμού, δπως τήν περιγράφει δ ϊδιος του δ τύπος: 

«Ένώ — γράφει δ παρισινός ανταποκριτής μιας λον-
δρέζικης συντηρητικής εφημερίδας — άπδ μακριά αντηχούν 
ακόμη άραιοί πυροβολισμοί καΐ άφημένοι avhv τύχη τους 
τραυματίες ξεψυχούν ανάμεσα στούς τάφους του νεκροτα-
φείου του Πέρ Λασαίζ, ένώ 6000 έξεγερμένοι, τρομαγμέ-
νοι, χάθηκαν μέσα στήν άπόγνωση της άγωινίας του θανάτου 
περιπλανώμενοι στο λαβύρινθο των κατακομβών του Παρι-
σιου̂ "̂ ® και ένώ κυνηγοϋσαν ακόμα στούς δρόμους μάζες 
άπδ δυστυχισμένους άνθρώπους καΐ τούς σκότωναν ·μέ τά 
πολυβόλα (initrailleuses) — προκαλεί αγανάχτηση νά βλέ-
πει κανείς τα καφενεία (cafés) γιομάτα άπδ άνθρώπους 
πού πίνουν άφέντι, καΐ πού παίζουν μπιλιάρδο καΐ ντόμινο, 
προκαλεί αγανάχτηση νά βλέπει κάνεις τή γυναικεία δια-
φθορά να περιφέρεται στά βουλεβάρτα καΐ ν& άκούει τΙς φω-
νές του όργίου πού βγαίνουνε άπδ τα σεπαρέ (cabinets par-
ticuliers) τών έστιατορίων πολυτελείας να ταράζουν^τή νυ-
χτερινή ησυχία». Ό κ. Έντουάρ Έρβέ γράφει στή «Ζουρνάλ 
ντε Παρί»,"*·®^ μι& βερσαλλιέρικη έφημερίδα πού τήν είχε 
κλείσει ή Κομμούνα: «Ό τρόπος πού δ πληθυσμός του Πα-
ρισιοΰ(!) εκδήλωσε χθές τήν Ικανοποίηση του ήταν πραγ-
ματικά κάτι παραπάνω άπδ έπιπόλαιος ·καΙ φοβόμαστε δτι θά 
χειροτερεύσει δσο θά περνάε-ι δ καιρός. Τδ Παρίσι Ιχει τώ-
ρα δψη γιορτής, (fête) κάτι πού εΪναι πραγματικά άτοπο, 
κι άν δε θελουμε νά μας ονομάσουν "παρισινούς τής παρακ-

— 103 



μης" (Parisiens de la décadence), πρέπει να δοθεΤ τέλος 
σ' αυτή τήν κατάσταση». Τστερα άπ' αύτα δ Έρ6έ άνα-
φέρει το χωρίο του Τ ά κ ι τ ο υ , π ο ύ λέει: «ΚαΙ δμως 
τήν επομένη, υστέρα άπό τδ φρικτό αύτδν άγώνα» καΙ 
πρίν καλά - καλά τελειώσει, &ρχισε ξανιχ ή Ρώμη — 
ξεφτελισμένη και -διεφθαρμένη — να κυλιέται μέσα στο 
βούρκο της ήδονης πού κατάστρεφε τδ τιορμι της καΐ μόλυ-
νε τήν ψυχή της —^alibi prodila et vulnera, alibi baJnea 
popinaeque (έδώ μάχες καΐ πληγές, έκει λουτρά καΐ συα-
πόσια.) — Ό κ. Έρβέ ξεχνά μονάχα να πει δτι δ «πλη-
θυσμός του Παρισιού», πού άναφέρει, είναι μονάχα δ πληθυ-
σμός του Παρισιού του θιέρσου, οΐ λιποτάχτες (francs - fil-
eurs) πού έπιστρέφουν κατά μάζες, άπδ τΙς Βερσαλλίες, τδ 
ΣαΙν - Ντενί, τή Ρουέϊγ και το ΣαΙν ΖερμαΙν — τδ <'̂ 'Παρίσι 
της παρακμής». 

Ό έλεεινδς αύτδς πολιτισμός, πού βασίζεται στήν υπο-
δούλωση της εργασίας, σ' δλους τούς αιματηρούς θριάμβους 
του πάνω στούς γεμάτους αυτοθυσία προμάχους μιας νέας, 
καλύτερης κοινωνίας, πνίγει τα βογγητά των θυμάτων του 
μέσα σέ ουρλιαχτά συκοφαντίας πού βρίσκουν πλατιά παγ-
κόσμια απήχηση. Στα χέρια των αιμοβόρω^ν σκυλιών της 
«τάξεως», τδ χαρούμενο έργατικδ Παρίσι της Κομμούνας 
μετατρέπεται ξαφνικά σέ πανδαιμόνιο. Και τι αποδείχνει 
στο άστικδ πνεύμα δλων των χωρών ή τρομερή αυτή μετα-
βολή; Τίποτα άλλο έκτδς άπδ τδ δτι ή Κομμούνα συνωμό-
τησε ενάντια στον πολιτισμό! Ό λαδς του Παρισιού θυσιά-
ζεται μέ ενθουσιασμό για τήν Κομμούνα, δ άριθμός τών νε-
κρών του ξεπερνάει τούς νεκρούς δποιασδήποτε άλλης γνω-
στής μάχης στήν ιστορία. Τί άποδείχνει αύτό; Τίποτα άλλο 
εκτός άπό τδ δτι ή Κομμούνα δεν ήταν κυβέρνηση του Ι'-
διου του λαοΰ, άλλα ή βίαιη κατάληψη της έξουσίας άπό 
μια χούφτα έγκληματίες! Οι γυναίκες του Παρισιού δίνουν 
χαρούμενα τή ζωή τους στα δδοφράγματα καΐ στόν τόπο της 
εκτέλεσης. Τί άποδείχνει αύτό; Τίποτα δλλο, έκτδς άπό τό 
δτι δ δαίμονας της Κομμούνας τΙς μετάτρεψε σε μέγαιρες καΐ 
Έκάτες! Ή μετριοπάθεια της Κοίμμούνας στό διάστημα 
μιας δίμηνης άναμφισβήτησης κυριαργίας βρίσκει τό άντί-

104 — 



στοιχό της μόνο στον ήρωϊσμό τ*^ αμυνάς της. ΤΙ αποδεί-
χνει αυτό; Τίποτα άλλο, έκτος από τό δτι ή Κομιμούνα έπΙ 
δυό ολόκληρους .μήνες εκρυβε προσεχτικά» κάτω από τό 
προσωπείο της μετριοπάθειας και του άνθρωπισμου, τη δίψα 
για αίμα των σατανικών της ένστίκτων γιά νά τα ξαίμολή-
σει τήν ωρα της επιθανάτιας άγωνίας της! 

Μέσα στο ήρω.ικ6 του όλοκαύτωμα, τό Παρίσι των έρ-
γατών περιέβαλε μέσα στις φλόγες του χτίρια και μνημεία. 
Τή στιγμή που οι κύριοι του προλεταριάτου κοματιάζουν τό 
ζωντανό κορμί του δεν πρέπει πια να περιμένουν δτι θα ξα-
ναγυρίσουν θριαμβευτικά στους άθιχτους τοίχους των σπι-
τιών τους. Ή κυβέρνηση τυν Βερσαλλιών φωνάζει: «εμπρη-
σμός!» καΙ ψιθυρίζει τό σύνθημα αυτό σ' δλους τους πρά-
χτορές της ώς τό πιό άποΐμακρυσμένο χωριουδάκι, για να 
κυνηγάνε'τους εχθρούς της παντού σαν υποπτους εμπρηστές 
έξ έπαγγέλματος. Ή άστική τάξη δλου του κόσμου βλέπει 
μέ εύχαρίστηση τή μαζική αυτή σφαγή δ σ τ ε ρ α άπ' τή 
μάχη, ταράζεται δμως άπό φρίκη μπροστά στή βεβήλωση 
τών τούβλων καΐ του σουβα! 

'Όταν οι κυβερνήσεις δίνουν στόν πολεμικό τους στόλο 
τήν άδεια «να σκοτώνει, να κ α ί ε ι και να καταστρέ-
φει», μήπως αυτό δέν είναι άδεια για έμπρησμό; *Όταν τά 
βρετανικά στρατεύματα βάζουν έπίτηδες φωτιά στό Καπι-
τώλιο της Βάσιγκτον καΐ στό θερινό άνάκτορο του αύτοκρά-
τορα της Κίνας,̂ ®^ μήπως αυτό δέν είναι έμπρησμός; "Όταν 
οι πρώσοι, δχι για στρατιωτικούς λόγους, άλλά άπλώς άπό 
άπό έκδίκηση, έβαζαν φωτιά μέ πετρέλαιο καΙ καίγανε πό-
λεις καΐ πλήθος άπό χωριά, σαν τή Σατωντέν, μήπως αυτό 
δέν ήταν έμπρησμός^ 'Όταν δ θιέρσος, εξι δλόκληρες βδο-
μάδες βομβάρδιζε τό Παρίσι, μέ τό πρόσχημα δτι ίίβελε νά 
κάψει μόνο σπίτια στα δποΤα βρίσκονταν άνθρωποι, μήπως 
αυτό δέν ήταν έμπρησμός;" — Στόν πόλεμο ή φωτιά είναι 
ένα πέρα γιά πέρα νόιμιμο δπλό, δπως καΐ κάθε άλλο δπλο. 
Στόν πόλεμο βομβαρδίζουν τά χτίρια πού κατέχει δ έχθρός 
γιά νά τά κάψουν. 'Άν οΕ ύπερασπιστές τους άναγκάζονται 
να υποχωρήσουν και νά έγκαταλείψουν, τδτε τους βάζουν 
οι ϊδιοι φο)τιά γιά νά έμποδίσουν τους επιτιθέμενους νά τά 
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^πάρουν χαΐ voc οχυρωθουν σ' αυτά. Ή μοίρα δλων των χτι-
ρίων που βρίσκονταο στο μέτωπο της ·μάχης δλων των ταχτι-
7νών στρατών του κόσμου ήταν πάντα να καίγονται. Μα στδν 
πόλεμο των ύποδουλωίμένων ενάντια στους υποδουλωτές τους, 
ο' αυτόν τον μόνο δίκαιο πόλεμο στήν Ιστορία, αύτό δέν πρέ-
πει καθόλου να ισχύει! Ή Κομμούνα χρησιμοποίησε τή φω-
τιά σαν μέσο αμυνας μέ την πιο αυστηρή έννοια τη^ λέ-
ξης. Τή χρησιμοποίησε για να φράξει στα στρατεύματα των 
Βερσαλλιών έκείνους τους μακριούς δλόϊσους δρόμους, πού 
ό ^Ωσμαν τούς είχε επίτηδες ανοίξει για νά είναι κατάλλη-
λοι γ ι α π υ ρ α π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ . Τή χρησιμοποίη-
σε για νά καλύψει τήν υποχώρηση της, κατά τόν ϊδιο τρόπο 
πού οι βερσαλλιέροι χρησιμοποίησαν στήν προώθησή τους 
τις οβίδες τους πού κατάστρεψαν τουλάχιστον τόσα χτίρια 
δσα καΐ ή φωτιά της Κομίμούνας. 'Ακόμα καΙ σήμερα συ-
ζητιέται σέ ποια χτίρια βάλαν φωτιά οι αμυνόμενοι και σέ 
ποια οί επιτιθέμενοι. ΚαΙ οι άιμυνόμενοι κατέφυγαν στή φω-
τιά μόνον δταν τά βερσαλλιέρικα στρατεύματα είχαν πιά αρ-
χίσει νά δολοφονούν μαζικά τούς αιχμαλώτους. Εξάλλου ή 
Κομμούνα, πολύ προτήτερα, είχε δημόσια διακηρύξει δτι άν 
τήν έσπρωχναν ως τά άκρα, θά θαβόταν κάτω άπό τά ερεί-
πια του Παρισιού, καΙ θά έκανε τό Παρίσι μιά δεύτερη Μό-
σχα,"*̂ ·̂  δπιο; τό είχε υποσχεθεί νά τό κάνει καΙ ή κυβέρνη-
ση της εθνικής άμυνας μά μόνο γιά νά καλύψει τήν προδο-
σία της. Και ακριβώς γιά τό σκοπό αύτό δ Τροσύ είχε προ-
μηθευτεί τδ απαραίτητο πετρέλαιο. Ή Κομμούνα ήξερε δτι 
•οΐ Αντίπαλοι της δέ σκοτίζονταν καθόλου γιά τή ζωή του 
παρισινού λαού, μά δτι νοιάζονταν πάρα πολύ γιά τά χτίριά 
τους στό Παρίσι. Κι 6 θιέρσος, άπό τήν &λλη, τούς είχε δη-
λώσει δτι θα ήταν άμείλιχτος στήν έκδίκησή του. Μόλις 
ιέτοίμασε τό στρατό του γιά τή μάχη άπ' τή μιά μεριά, ένώ 
άπ' τήν άλλη οί πρώσοι εκλειναν τήν Ιξοδο, δ θιέρσος δια-
κήρυξε: «θά είμαι άνελέητος! Ή τιμωρία θά είναι πλήρης 
και ή δικαιοσύνη αύστηρή!». 'Άν οί πράξεις των έργατ'ών 
του Παρισιού ήταν βανδαλισμός, ήταν δ βανδαλισμός της 
απεγνωσμένης άμυνας καΐ δχι βανδαλισμός του θριάμβου, 
σαν το βανοαλισμό των χριστιανών δταν κατέστρεφαν τούς 
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πραγματικά άνεχτίμητους θησαυρούς, της ειδωλολατρικής 
άρχαιότητας, μα κι αύτός άκόμα δ βανδαλισμός δικαιολογή-
θηκε άπο τον ιστορικό σάν ενα άναπόφευγο καΐ σχετικά ά-
σήμαντο γεγονός στόν τιτάνιο άγώνα άνάμεσα σέ μιά νέα 
κοινωνία πού άνέβαινε και σέ μια παλιά πού κατέρεε. 'Ακό-
μα λιγότερο εμοιαζε μέ τό βανδαλισμό του Ώσμάν» πού σά-
ΐρωσε τό ιστορικό Παρίσι για να κάνει τόπο στό Παρίσι των 
σουλατσαδόρων. 

Άλλα ή εκτέλεση από τήν Κομαούνα των έξηντα τεσ-
σάρω ν̂ ομήρων, μέ επικεφαλής τόν ά'^γιεπίσκοπο του Πα-
ρισιού! Ή αστική τάξη καΐ δ στρατός της τόν Ιούνη του 
1848 είχαν ξανακαθιερώσει μια συνήθεια από καιρό εξαφα-
νισμένη άπο τήν πολεμική πράξη — τόν τουφεκισμό των 
ανυπεράσπιστων αιχμαλώτων τους. Ή χτηνώδικη αυτή συ-
νήθεια Ίφαρμόστηκε από τότε λίγο - πολύ σέ κάθε καταστο-
λή μιας λαϊκής έξέγερσης στήν Ευρώπη καΙ στΙς Ινδίες, 
αποδείχνοντας Ιτσι δτι άποτελοΰσε μια πραγματική «πρόοδο 
του πολιτισμού!». 'Από τήν άλλη, οι πρώσοι ξανάφεραν στή 
Γαλλία τή συνήθεια νά παίρνονται διμηροι — αθώοι άνθρω-
ποι πού έγγυόνταν μέ τή ζωή τους γιά τΙς πράξεις άλλων. 
Κι οταν δ Θιέρσος, δπως είδαμε, επέβαλε τήν ανθρωπιστι-
κή συνήθεια να τουφεκίζονται οι κομμουνάροι αιχμάλωτοι» 
ή Κομμούνα, για νά προστατέψει τή ζωή τους, άναγκάστη-
κε να καταφύγει στήν πρωαική συνήθεια να πάρει δμήρους. 
Μέ τους συνεχιζόμενους τουφεκισμούς των αΙχμαλώτων από 
τούς βερσαλλιέρους είχε χαθεί πολλές φορές ή ζωή των δ-
μήρων. Πώς θά μπορούσε νά φεισθεί πιά κανείς τή ζωίή 
τους υστέρα άπό τή σφαγή μέ τήν δποία οΐ πραιτωριανοΡ®'^ 
του Μάκ - Μαόν πανηγύρισαν τήν εισοδό τους στό Παρίσι; 
Μήπως θά επρεπε να καταντήσει άπλή κο,ροϊδία καΐ τό τε-
λευταίο άντίβαρο ένάντια στήν -άνελέητη άγριότητα τών α-
στικών κυβερνήσεων — ή σύλληψη δμήρων; Ό πραγματι-
κός φονιάς του άρχιεπισκόπου Νταρμπουά είναι δ βιέρσος. 
Ή Κομμούνα είχε έπανειλημένα προτείνει ν' άνταλλάξει τόν 
άρχιεπίσκοπο και ?να σωρό άλλους παπάδες μαζί, μέ μόνο 
τόν Μπλανκί, πού ήταν τότε στα χέρια του θιέρσου. Ό 
θιέρσος άρνιόταν έπίμονα. "Ηξερε δτι δίνοντας τόν ΜπλανκΙ 
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θά εδινε στήν Κομμ/)ύν(Χ ενα κεφάλι, ένώ ό άρχιεπίσκοπος 
θά,έξυπηρετούσε καλύτερα τό σκοπό του σάν πτδ)^. Ό 
Θιέρσος }ΐιμόταν σ' αυτό τόν Καβαινιάκ.̂ *^® Τί κραυγές φρί-
κης δεν έβγαλαν τόν Ιούνη του 1848 δ Καβαινιακ καΐ οί 
«άνθρωποι του της τάξεως», δταν στιγμάτιζαν τούς έξεγερ-
μένους σαν δολοφόνους του άρχιεπισκόπου "Αφρ! ΚαΙ δμως 
ξέραν πάρα πολύ καλά δτι τόν άρχιεπίσκοπο τόν είχαν του-
φεκίσει στρατιώτες του κόμματος τ·̂ ς τάξεως. Ό Ζακμέ. 
πρωτοσύγγελος του αρχιεπισκόπου, πού ήταν αυτόπτης μάρ-
τυρας της εκτέλεσης, Ικανέ άμέσως μετά σχετική- Ιδιόχειρη 
έγγραφη κατάθεση στόν Καβαινιάκ. 

'Όλος αύτός δ χορός τής συκοφαντίας, πού μέσα στ& 
αιματηρά του δργια δεν παρέλειψε ποτέ τό κόμμα τής τά-
ξεως νά ξεσηκώνει ένάντια στα θώματά του, άποδείχνει μο-
νάχα δτι δ σημερινός αστός θεωρεί τόν έαυτό του νόμιμο 
διάδοχο του πρώην φεουδάρχη δρχοντα, πού κάθε δπλο στά 
δικά του τά χέρια ένάντια στόν πληβείο τό θεωρούσε νόμι-
μο, ενώ δποιοδήποτε δπλο στά χέρια τών πληβείων άποτε-
λοΰσε αυτό καθ'' έαυτό έγκλημα. 

Ή συνωμοσία της αρχουσας τάξης νά πνίξει τήν έπα-
νάσταση μέ εναν εμφύλιο πόλεμο, κάτω άπό τήν προστασία 
του ξένου καταχτητή — μια συνωμοσία πού τήν παρακολου-
θήσαμε άπό τΙς 4 του Σεπτέιμβρη ως τήν είσοδο τών πραι-
τωριανών του Μάκ - Μαόν από την πύλη του ΣαΙν Κλού> — 
αποκορυφώθηκε στή σφαγή του Παοισιου. Ό Β(σμαρ% κοι-
τάζει μέ ικανοποίηση τα έρείπια του Παρισιού, στά όποια 
ισως νά Ιβλεπε τήν πρώτη δόση της γενικής έκείνης κατα-
στροφής τών μεγάλων πόλεων, πού τήν εύχόταν μέ παρακά-
λια δταν ήταν άκόμη ενας άπλός άγροτικός στήν πρωσική 
Chambre introuvable (βουλή) του 1849.̂ ®^ Κοιτάζει εύχα-
ριστηιι^νος τα πτώματα του παρισινού προλεταριάτου. Γι"" 
αύτόν, αύτό δέ σημαίνει μόνο τό ξερίζωμα της έπανάστα-
σης, μα ταυτόχρονα καΙ τόν έξολοθρεμό τής Γαλλίας., πού 
τώρα είναι πραγματικά άποκεφαλισιμιένη καΐ μάλιστα άπό 
τήν Γδια τήν γαλλική κυβέρνηση. Μέ τή ρηχότητα πού χα-
ρακτηρίζει δλους τούς πολιτικούς πού πέτυχαν, βλέπει ά-
πλώς τήν έπιφάνεια αύτου του τεράστιου Ιστορικού γεγονό-
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τος. Πότε ή ιστορία παρουσίασε στόν παρέλθόν τ6 θέαμια 
ένός νικτ^τη πού στεφανώνει τή νίκη του μέ xb νίί γίνει, 8-
χι }Ji<5vo χωροφύλακας μισθοφόρος μπράβος τfjς νικημέ-
νη̂ ς κυβέρνησης; 'Ανάμεσα στήν Πρωσία καΐ στήν Κομμού-
να του Παρισιού δέν ύπ-ζρχε πόλεμος. "Αντίθετα, ή Κομμού-
να ειχε δεχτεί τους προκαταρκτικούς δρους της ειρήνης και 
ή Πρωσία ειχε άναγγείλει τήν ούδετερότητά της. 'Είτ^μέ-
νως ή Πρωσία δέν ήταν εμπόλεμη. "Επαιζε τό ρόλο του 
μπράβου, τό ρόλο του δναντρου μπράβου, γιατί δέ διέτρεχε 
κανένα κίνδυνο^ του μισθοφόρου μπράβου, γιατί προκαταβο-
λικά είχε έξαρτήσει τήν πληρωμή των άργυρίων του αΤμα-
τος, των 500 εκατομμυρίων πού θά εισέπραττε, άπό τήν 
πτώση του Παρισιού. Κι ετσι βγήκε επιτέλους στό φώς δ 
άληθινός χαρακτήρας αυτου του πολέμου, πού τόν έπέβαλε ή 
θεία πρόνοια για να τιμωρήσει τήν &θεη και άκόλαστη Γαλ-
λία άπό τήν ευσεβή καΐ ήθική^Γερμ,ανία! Κι αύτή ή Ανή-
κουστη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εστω κι ϊνσι δπως 
τό έννοουσαν οι νομομαθείς του̂  παλιού κόσμου, άντί να ξε-
σηκώσει τΙς «πολιτισμένες>^ κυβερνήσεις της Εύρώπης καΐ νά 
τΙς κάνει να θέσουν εκτός νόμου τήν έγκληματική πρωσική 
κυβέρνηση, τό απλό αυτό δργανο xvc κυβέρνησης τής Πε-
τρούπολης, τΙς παρακινά μονάχα να σκέφτονται άν θέν πρέ-
πει να παραγόσουν στό δήμιο των Βερσαλλιών καΐ τά λίγα 
θύματα πού γλυτώνουν άπό τή σφαγή, περνώντοις μέσα άπό 
τή διπλή στρατιωτική άλυσίδα πού περιβάλλει τό Παρίσι! 

Th γεγονός δτι υστέρα άπό τόν πιό τρομερό πόλεμο των 
νεότερων χρόνων δ νικητής και δ νικημένος στρατός συμφι-
λιώνονται για VÔC σφάξουν άπό κοινού τό προλεταριάτο ·— 
αύτό τό άνήκουστο γεγονός δείχνει δγι, δπως νομίζει δ Βί-
σμαρκ, τήν οριστική καταστολή της νέας κοινωνίας πού ά-
νοίγει τό δρόμο της, μά τό καταθρυμάτισμα τΐ)ς παλιδς ά-
στικής κοινωνίας. Ή άνώτερη ήρωϊκή ϊξαρση, γιά τήν 
ποία ή παλιά κοινωνία είναι ά κ < ^ ικανή, είναι δ έθνικός 
πόλεμος πού άποδείχνεται τώρα δτι είναι μιά άπλή κυβερ-
νητική άπάχΎΐ πού δέν Ιχει πιά άλλο σκοπό άπό τό νά άνα-
βάλλει τήν πάλη των τάξεων καΐ πού πετιέται στή μπάντα 
μόλις ή πάλη των τάξεων άνάψει σέ έμφύλιο πόλεμο. Ή τα^ 
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ξική χυριαρχία δε μπορεί πια να κρύβεται κάτω από τήν 
εθνική στολή, οΐ έθνιχές κυβερνήσεις γίνονται μ, ι α και 
μόνη ένάντια στο προλεταριάτο ! 

'Τστερα άπ' τήν Πεντηκοστή του δεν είναι 
πια δυνατή ή ειρήνη και ή άνακωχή άνάμεσα στούς εργά-
τες της Γαλλίας καΐ στους σφετεριστές των προϊόντων της 
δουλιας τους. Τό σιδερένιο χέρι ενός μισθοφορικού στρατού 
.μπορεί για λίγο καιρό να κρατήσει κάτωι άπό βνα καθεστώς 
%οινής καταπίεσης τις δυό τάξεις. Μα ή πάλη θα ξεσπάει 
ξανά και ξανά παίρνοντας δλο καΐ ιμεγαλύτερες διαστάσεις 
και δέ μπορεί να ύπάρχει /ναμιά αμφιβολία για τό ποιός θα 
είναι δ τελικός νικητής — οι λίγοι σφετεριστές ή ή τερά-
στια εργαζόμενη πλειοψηφία. ΚαΙ οι γάλλοι έργάτες Απο-
τελούν μόνο τήν πρωτοπορία του σύγχρονου προλεταριάτου. 

Ένώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποδείχνουν ετσι μπρο-
στά στό Παρίσι τό διεθνή χαρακτήρα της ταξικής κυριαρ-
χίας, χαλνούν τόν κόσμο για τή Διεθνή Ένωση τών Εργα-
τών — τή διεθνή άντιοργάνωση της εργασίας ενάντια στήν 
παγκόσμια συνωμοσία του κεφαλαίου — σαν τήν κυριότερη 
πηγή δλης αυτής τής συ-μφορας. Ό θιέρ_σος τήν κατάγ-
γειλε δτι είναι ό δεσπότης τής έργασίας, που παρουσιάζε-
ται σαν λυτρωτής της. Ό Πικάρ διέταξε να κοπεϊ κάθε ε-
πικοινωνία άνάμεσα στούς γάλλους πού είναι μέλη τής Διε-
θνούς, uà τα μέλη της πού βρίακονται στό Ιξωτερικό. Ό 
κόμης Ζωμπέρ, ή γρια αυτή μούμια πού ήταν συνένοχος του 
θιέρσου τό 1835, δήλωσε δτι τό κύριο καθήκον δλων τ&ν 
κυβερνήσεων είναι νά έξοντώσουν τή Διεθνή. Οί γαιοχτήμο-
νες τής έθνοσυνέλευσης ούρλιάζουν ένάντιά της καΐ δλόκλη-
ρος ό εύρωπαϊ,κός τύπος συνοδεύει τή χορω»δία των ούρλια-
χτών της. 'Ένας Αξιοσέβαστος γάλλος συγγραφέ<χς,̂ ®^ πού· 
είναι δλότελα ξένος πρός τήν "Ενωσή μας, έκφράζεται μέ 
τα ποφακάτω λόγια: «Τόσο τά μέλττ) τής κεντρικής έπιτρο-
^ήζ τής έθνοφυλακής, δσο καΐ ή πλειοψηφία τ®ν μελών τής 
Κομμούνας, είναι τα πιό δραστήρια,, τα πιό συνετά καΙ τά-
πιό ένεργητικά μυαλά τής Διεθνούς Ένωσης τών Εργα-
τών... Είναι δνθρωποι απόλυτα τ&μιοι, ειλικρινείς, συνετοί, 
άφοσιωμένοι, άγνοί καΐ φανατικοί μέ τήν κ α λ ή Ιννοια 
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της λέξης». Τό αστυνομικά χρωματισμένο αστικό μυαλα 
φαντάζεται φυσιχα τη Διεθνή "Ένωση των Εργατών oôcv 
μια μυστική συνωμο^σία, που ή κεντρική της άρχή διατάζει 
από καιρό σέ καιρό έξεγέρσεις σέ διάφορες χώρες. Στήν 
πραγματικότητα δμως ή 'Ένωση μας είναι άπλώς δ διεθνής 
δεσμός που συνδέει τους πιό προο'δευμένους έργάτες στίς διά-
φορες χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Όπουδήποτε, με ο-
ποιαδήποτε μορφή καΐ κάτω άπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
παίρνει κάποια υπόσταση ό ταξικός αγώνας, είναι φυσικό να 
βρίσκονται στις πρώτες γραμμές μέλη της "Ένωισής μας. 
Τό έδαφος πού πάνω του φυτρώνει καΐ αναπτύσσεται είναι 
ή ιδια ή σύγχρονη κοινω.νια. Δέ μπορεί να ξεριζωθεί δσοδψ 
ποτε αιμα κι αν χυθεί. Για να τήν ξεριζώσουν οι κυβερνή-
σεις θα πρέπει πριν απ' δλα να ξεοιζώσουν τήν τυραννία 
του κεφαλαίου πάνω στήν εργασία — δηλαδή τους δρους 
της Ι'διας της παρασιτικής υπαρξ^ής τους. 

Τό Παρίσι τών έργατών μέ τήν Κομμούνα του ϋά γιορ-
τάζεται πάντα σαν δοξασμένος προάγγελος μιας νέας κοινω-
νίας. Τους μάρτυρές της τους εχει κλείσει μέσα στή μεγάλη 
της καρδιά ή εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές της τους 
κάρφωσε κιόλας ή ιστορία στόν . πάσσαλο της ατίμωσης άπ' 
δπου δέ μπορούν να τους λυτρώσουν fJygτε δλες οΐ προσευχές 
τών παπάδων τους. 

Λονδίνο, 30 του Μάη 1871.190 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Ή φάλαγγα των αιχμαλώτων σταμάτησε στη λεωφό-
φσ ΟύρΙ% καΐ παρατάχθηκε κατά τετράδες ή πεντάδες στο 
πεζοδρ<5μιο κατά μήκος του δρόμου. Ό στρατηγός μαρκή-
σιος ντέ Γχαλλιφέ καΙ τό έπιτελείο του κατέβηκαν άπό τ̂  
αλόγα κι άρχισαν την επιθεώρηση, άρχιζοντας άπό τήν α-
ριστερή πτέρυγα. Ό στρατηγός προχωρούσε άργά καΐ επι-
θεωρούσε τΙς γραμιαές. Που και που στεκόταν, χτυπουσε κα-
νένα στόν ώμο ή εγνεφε σέ κάποιον νά βγει άπ' τΙς πίσω 
γραμμές. ΣτΙς περισσότερες περιπτώσεις τά άτομα πού ξε-
διάλεγαν μ' αύτόν τόν τρόπο τά Ισπρωχναν χωρίς άλλη συ-
ζήτηση στή μέση του δρόμου, δπου σχηματίσανε σέ λίγο μια 
ξεχωριστή μικρή φάλαγγα... "̂ Ηταν φανερό πώς έδώ χω-
ρούσαν πολλά λάθγ]. 'Ένας έφιππος άξιωματικός έπέστησε 
τήν προσοχή του στρατηγού Γκαλλιφέ σέ εναν άντρα και 
σέ μιά γυναίκα, πού έκαναν δήθεν κάποιο ιδιαίτερο παρά-
πτω<μα. Ή γυναίκα ορμώντας εξω άπ' τΙς γραμμές, γονά-
τισε μέ τά χέρια τεντωμένα, ορκιζόταν μέ πάθος δτι εΤναι 
άιθώα. Ό στρατηγός περίμενε κάποια διακοπή καΐ τότε μέ 
απαθέστατο πρόσωπο καΪ άσυγκίνητη στάση της είπε: ""Έυ-
ρία, Ιχω έπισκεφθει δλα τά θέατρα του Παρισιού, δέν άξί-
tet τόν κόπο νά παίζετε κωμωδία"... II ne vaut pas la peine 
de jouer la cotmedie. Τήν ήμέρα έκείνη δέν ήταν γιά τό κα-
λό κανενός άν ήταν αισθητά πιό ψηλός, πιό φώ!^uκoς, πιό 
-καθαρός, πιό γερασμένος ή πιό άσχημος άπό τούς διπλανούς 
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του. Ιδιαίτερα jĵ ou εκανε έντύπωση ενας άντρας πού χρω-
στούσε σίγουρα ττ̂  γρήγορη λύτροστι του άπ' τά βάσανα 
τούτου του κόσμιου στ6 γεγονός δτι είχε σπασμένη μύτη... Ά-
φου διαλέχτηκαν Ιτσι πάνω άπό έκατά, δρίστηκε ενα έκτε-
λεστικο απόσπασμα άπό φαντάρους καΐ ή υπόλοιπη φάλαγγα 
ξεκίνησε πάλι άφήνοντάς τους πίσω» της. Λίγα λεπτά Αρ-
γότερα άρχισαν πίσω μας οΐ δμοβροντίες πού μέ μικρές δια-
κοπές -συνεχίστηκαν πάνω άπό έ'να τέταρτο της δρας. '̂ Η-
ταν ή εκτέλεση των δυστυχισμένων αύτών πού είχαν κατα-
δικαστεί συνοπτικά». (Ό άνταποκριτής του "Νταιηλυ 
Νιούς^^^^ στό Παρίσι, 8 του Ιούνη 1871). 

Αυτός δ Γκαλλιφέ, δ «ζιγκολό της γυναίκας του πού 
ήταν τόσο γνωστή γιά τις ξεδιάντροπες έπιδείξεις του σώ-
ματός της στά οργιά της δεύτερης αύτοκρατορίας» τόν και-
ρό του πολέμου ήταν γνωστός ^ τό ονομα του γάλλου Ση-
μαιοφόρου - Ήιστόλα. 

«" Ό Χρόνος''^ πού είναι μια συνετή έφημερίδα πού 
δέν επιδιώκει σέτ καμιά περίπτωση νά προκαλεί έντυπώσεις, 
διηγείται μια φρικιαστική ιστορία γιά άνθρώπους πού ήταν 
ακόμη μισοζωντανοί υστέρα άπ' τήν έκτέλεση καΐ πού τούς 
εθαφαν προτού ξεφυχίσουν. 'Ένα μεγάλο άριβμό άπ' αύ-
τούς τούς Ι&αψαν στήν πλατεία γύρω στό Σαίν - Ζάκ - λά -
Μπουσιέρ. Μερικούς δέν τούς παραχώσανε καλά. Τήν ήμέ-
ρα, μέ τή φασαρία καΐ τήν κίνηση στούς δρόμους δέ μπορού-
σε κανείς ν' άντιληφθ-εΤ τίποτε, μά σττ)ν ήσυχία της νύχτας 
οι κάτοικοι άπό τά γειτονικά σπίτια ξύπνησαν άπό μακρυ-
νά βογγητά καΙ τό πρωί φάνηκε νά ξεπετιέται άπ' τή γή 
μιά σφιγμένη γροθιά. Τστερα άπ' αύτό δόθηκε διαταγή νά 
ξεθάψουν τά πτώματα... Δέν εχω τήν παραμικρότερη άμφι-
βόλια δτι πολλούς τραυματίες τούς θάψανε ζωντανούς. Μπο-
ρώ νά εγγυηθώ γιά μιά περίπτω·ση: "Όταν δ Μπρυνέλ^®^ 
τουφεκίστηκε μαζί μέ τή φιλενάδα του στις 24 τοΟ Μάηι, 
στήν αύλή ένός σπιτιού στήν πλατεία της Βαντόμ, τά κορ-
μιά τους κοίτονταν έκεΐ δς τό άπόγευμα της 27 του Μάη. 
"Οταν ήρθαν έπιτέλους νά σηκώσουν τά πτώματα βρήκαν 
τή γυναίκα ζωντανή άκόμα καΐ τήν πήγαν στό σταθμό επί-
δεσης. 'Άν καΐ ειχε δεχθεί τέσσερις σφαίρες, βρίσκεται τώ-

—113 



ρα έκτος κινδύνου». (Ό ανταποκριτής του «'Ήβνίνγκ Στάν-
ταρτ»^^^ στο Παρίσι, 8 του Ιούνη). 

I I 

Τό παρακάτω γράμμα δημοσιεύτηκε στους «Τάϊμς» 
του Λονδίνου στΙς 13 του Ιούνη (1871) : 

«Προς τον άρχισυντάχτη των "Τάϊμς". 
Κύριε, στΙς 6 του Ιούνη 1871, ό κ. Ζύλ Φαβρ εστει-

λε μιαν έγκύκλιο προς δλες τΙς εύρωπαϊκές δυνάμεις καΐ τΙς 
καλεί να κυνηγήσουν μέχρι θανάτου τή Διεθνή "Ενωση των 
Εργατών. Λίγες παρατηρήσεις φτάνουν για νά χαρακτη-
ρίσουν αύτό τό έγγραφο. 

Στήν εισαγωγή κιόλας του καταστατικού μας δηλώνε-
ται δτι ή Διεθνής ιδρύθηκε στις 28 του Σεπτέμβρη 1864, σέ 
δημόσια συγκέντρωση πού εγινε στήν αΐ'θουσα Σαιντ - Μάρ-
τιν, στό Λόνγκ "Λκρ του Λονδίνου. Γιά λόγους πού του εί-
ναι πολύ γνωστοί δ Ζύλ Φάβρ μετατοπίζει πρίν άπο το 1862 
την ημερομηνία της. ιδρυσής της. 

Για να έξηγήσει τΙς αρχές μας, καμώνεται πώς ανα-
φέρει ενα "δικό της (της Διεθνούς) έντυπο με ημερομηνία 
25 του Μάρτη 1869". ΚαΙ τί άναφέρει πραγματικά; Τό έν-
τυπο ένδς συλλόγου — πού δεν είναι ή Διεθνής. Σέ τέτιου 
είδους μηχανοραφίες έξασκιόταν ήδτι, δταν ήταν ακόμα ενας 
σχετικά νέος δικηγόρος, καΐ ύπεράσπιζε τήν παρισινή εφη-
μερίδα «Νασιονάλ''"*®'̂  πού τήν μήνυσε δ Καμπέ για δυσφή-
μηση. Έλεγε τότε δτι διαβάζει περικοπές άπο προκηρύξεις 
του Καμπέ, ένώ διάβαζε φράσεις πού τΙς είχε παρεμβάλει 6 
ΐ'διος — ή ταχυδαχτυλουργία αύτή ξεσκεπάστηκε στή συ-
νεδρίαση του δικαστηρίου κι αν δέν ήταν δ Καμπέ τόσο ε-
πιεικής, θα τον είχαν τιμωρήσει μέ διαγραφή από τό δι-
κηγορικό σώμα του Παρισιού. Οϋτε ενα άπό τα έγγραφα 
πού ανάφερε σαν δήθεν έγγραφα της Διεθνούς δέν άνηκε στή 
Διεθνή. Λέει πχ: " Ή 'Λλλιάνς δηλώνει δτι είναι άθεϊστι-
κή, λέει τό γενικό συμβούλιο, πού ιδρύθηκε στο Λονδίνο τόν 
Ιούλη του 1869'\ Τό γενικό συμβούλιο ποτέ δέν Ιχει έκ-
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δόσει ενα xéxto έγγραφο. "Αντίθετα, εχει έκδόσει ενα εγγρα-
φο̂ '̂ '̂  που άκύρωνε το άρχικό καταστατικό της Άλλιάνς'' 
— της "Ενωσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας στη Γε-
νεύη^ '̂̂ — στήν δποία άναφέρεται δ 2ύλ Φάβρ. 

Σ"" δλη τοα τήν έγκό^κλιο, πού καμώνεται δτι στρέφε-
ται εν μέρει καΐ ένάντια στήν αύτοκρατορία, δ Ζύλ Φάβρ 
επαναλο&μβάνει ένάντια στή Διεθνή μονάχα τα άστυνομικα 
παροιμύθια των είσαγγελέων της αυτοκρατορίας, πού κατέ-
ρευσαν οικτρά ακόμα καΐ σ' αυτά τα δικαστήρια της αυτο-
κρατορίας. 

Είναι γνωστό δτι στίς δυο διακηρύξεις της (του Ιού-
λη και του Σεπτέμβρη 1870) για τον τελευταίο πόλεμο, 
τό γενικό συμβούλιο της Διεθνούς κατάγγειλε τα πρωσικα 
ywαταχτητικà σχέδια σε βάρος της Γαλλίας. 'Αργότερα, δ κ. 
Ρέϊτλινγκερ, δ ιδιαίτερος γραμματέας του Ζύλ Φάβρ, απευ-
θύνθηκε, μάταια φυσικά, σέ μερικά μέλη του γενικού συμ-
βουλίου για να πετύχει νά οργανώσει το συμβούλιο ενα συλ-
λαλητήριο ενάντια στο Βίσμαρκ, καΐ υπέρ της κυβέρνησης 
της έθνΐΐ^ής άμυνας. Ταυτόχρονα τα παρακάλεσε ιδιαίτερα, 
στήν περίπτω»ση αυτή να μήν αναφέρουν ουτε και τή λέξη 
δημοκρατία. Στο Λονδίνο άρχισαν οι προετοιμασίες για ενα 
συλλαλητήριο μέ τήν ευκαιρία του έρχομοϋ του Ζύλ Φάβρ 
—βέβαια μέ τΙς καλύτερες προθέσεις:— παρά τή θέληση του 
γενικού συμβουλίου πού στή διακήρυξή του της 9 του Σε-
πτέμβρη ειχε ρητά προειδοποιήσει τους εργάτες του Παρι-
σιού σχετικά μέ τον Ζύλ Φάβρ καΐ τούς συναδέλφους του. 

Τ{ θα ελεγε δ Ζύλ Φάβρ, αν τό γενικό συμβούλιο της 
Διεθνούς εστελνε μέ τή σειρά του μια έγκύκλιο σχετικά μέ 
τόν Ζύλ Φάβρ, πρός δλες τΙς κυβερνήσεις της Ευρώπης για 
να επιστήσει ιδιαίτερα τήν προσοχή τους πάνω στα έγγρα-
φα πού -δημοσίευσε στό Παρίσι δ μακαρίτης κ. Μ'.λλιέρ; 

Παραμένω, κύριε, πιστός θεράπων σας. 

Τζών Χαίηλς'^^Β 

Γραμματέας του γενικού συμβουλίου 
της Διεθνούς 'Ένωσης των Εργατών. 
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256, High Hdborn WC London. 
12 του Ιούνη 1871». 

Σ' ενα άρθρο γιά τή «Διεθνή "Ένωοη καΐ τους σκο-
πούς της» ο «θεατής»"*^^ του Λονδίνου, ό εδσεβής αύτός συ-
κοφάντης, παραθέτει 'στίς 24 του Ιούνη, άνάιμιεσα σέ &λλα 
παρόμοια τεχνάσματα, σκαρωμένα μέ μεγαλύτερη άκόμα 
τέχνη άπ' δ,τι σκαρώνει δ Ζύλ Φάβρ> τό παραπάνω δγγραφο 
της «Άλλιάνς » σαν Εργο της ΔιεθνοΟζ καΐ zb ?κανε αότό 
εντεκα μέρες υστέρα άπό τή δηιμοσίευση τής παραπάνω ά-
νασκευης στους «'Τάϊμς». Αύτό Sè μας ξαφνιάζει. Ό Φρει-
δερίκος δ Μεγάλος̂ ®® συνήθιζε να λέει δτι άπ' δλους τους 
ιησουίτες οι χειρότεροι είναι οΐ διαμαρτυρόμενοι. 

Γράφτηκε άπό τόν Κάρλ Μάρξ 
τόν 'Απρίλη καΙ τό Μάη 1871 
καΐ έγκρίθηκε άπό τό γενικό 
συμβούλιο της Διεθνούς '^Ενω-
σης των 'Εργατών στίς 30 τον 

Μάη 1871. 
Πρώτη φορά βγήκε σάν βιβλι-
αράκι σε άγγλική γλώσσα τό 
1871 στό Λονδίνο. Ταυτόχρονα 
δημοσιεύτηκε στη γερμανική 

καΐ γαλλική γλώσσα. 
Τό θεωρημένο άπό τόν Φ. "Έν-
γκελς γερμανικό κείμενο, στό 
όποιο προτάσσεται μιά εισαγω-

γή βγήκε σάν νέα έκδοση τό 
1891 στό Βερολίνο. 

Σύμφωνα μέ τό κείμενο 
του 1891. 

Μεταφράστηκε άπό τά άγγλι-
κά παίρνοντας ύπόψη καΐ τή 

γερμανική έκδοση του 1871. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑ TOr ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ ΣΤΟΝ 
ΑΟΤΝΤΒΙΧ ΚΟΤΓΚΕΑΜΑΝ 201 STO ΑΝΝΟΒΕΡΟ 

Λονδίνο, 12 ΆΛ^ίλη 1871 

'Αγαπητέ Κούγκελμαν 

«01 οδηγίες του γιατροί» σου, ήταν αρκετά αποτελε-
σματικές δπως μέ συμβούλεψε ό γιατρός μου Δρ. Μά-̂ εσον 
στου όποιου τΙς φροντίδες είχωι αφήσει προς το παρόν τόν 
εαυτό μου. Αυτός λέει παρ' δλα αυτά, δτι τα πνευμόνια μου 
βρίσκονται σέ άριστη κατάσταση κι δτι ό βήχας όςρείλεται 
σέ βροχίτιδα, κλπ. Αυτό μπορεί να επηρεάζει και τό σικώτι. 

— Χτές λάβαμε την κα·θόλου καθησυχαστική είδηση 
δτι ό Λαφαργκ (δχι ή Λάουρα) βρίσκεται τή στιγμή αυτή 
στο Παρίσι. 

'Άν θα κοιτάξεις τό τελευταίο κεφάλαιο του 2ργου 
μου « Ή 18 Μπρυμαίρ», Μ δεις δτι σαν κατοπινή προσπάτ 
θεια της Γαλλικής ΈΙιτανάστασης κηρι^νω: να μήν περά-
σει τή γραφειοκρατική - στρατιωτική μηχανη άπ' τό ενα χέ-
ρι στό αλλο, δπως γινόταν ως τώρα, άλλα να τήν τ σ α κ ί -
σ ε ι (zerbrechen), και τέτιος ακριβώς είναι ό προκαταρκ-
τικός δρός κάθε πραγματικής λαϊκής επανάστασης στήν ή-
πειρο. Τέτια ακριβώς είναι καΐ ή προσπάθεια των ήρωϊκων 
κομματικών συντρόφων μας του Παρισιού. Τί ελαστικότη-
τα, τι ιστορική πρωτοβουλία, τΐ ίκανότηίτα αυτοθυσίας εχοιη^ 
αύτοι οΐ παριζιάνοι! "Τστερα από Ιξι μηινων λιμοκτονία καΐ 
καταστροφή, που προκλήθηκε περισσότερο από τήν έσωιτε-
ρική προδοσία παρά άπ' τόν εξοχτερικο εχθρό, ξεσηκώνον-
ται κάτω· από τις πρω<ηκες ξιφολόγχες, σαν να μήν είχε γί-
νει ποτέ πόλεμος άνάμεσα στή Γαλλία και τή Γερμανία, καΐ 
σαν να μή βρισκόταν άκόμα ό έχθρός μπρος στις πύλες του 
Παρισιού! Ή Ιστορία δεν έχει δμοιο παράδειγμα παρό-
μοιου μεγαλείου! ^Άν ί^;οκύψο^, δέ θα φταίει γι' αυτό τί-
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ποτα αλλο, από την «καλοκαγαθία» τ(η>ς. 'Έπρεπε να βα-
δίσουν αιμέσως ενάντια τΙς Βερσαλλίες, μόλις ό Βινουα, καΐ 
υστέρα τό αντιδραστικό τμήμα της ϊδιας της ιι^ρισιντ^ ε-
θνοφυλακής είχαν αδειάσει τη γωνιά. "Αφησαν να τούς ξε-
φύγει ή κατάλληλη στιγμή άπο ένδοιασμούς σιη^ίδησης. Δέ 
θέλανε ν α ά ρ χ ί σ ο υ ν τ ο ν ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε -
μο, σα να μην τον είχε κιόλας αρχίσει 6 Θιέρσος, το τε-
ρατώδικο αυτό έκτρωμα, μέ την απόπειρα του να αφοπλί-
σει τό Παρίσι! Δεύτερο λάθος: Ή Κεντρική Επιτροπή 
παραιτήθηκε πολύ νωρίς από τήν έξουσία της για να κάνει 
τόπο στήν Κομμούνα. Πάλι από πάρα πολύ «έντιμους» εν-
δοιασμούς! 'Όπως και νάναι, αυτή ή τωρινή εξέγερση του 
Παρισιού — ακόμα χι αν υποκύψει στους λύκους, τα γου-
ρούνια και τα παλιόσκυλα της παλιας κοινωνίας — είναι τό 
πιό ένδοξο κατόρθωμα του κόμματός μας υστέρα από τήν 
παρισινή εξέγερση του Ιούνη. "Ας συγκρίνει κάνεις μ' αυ-
τούς τους παρισινούς πού κάνουν ^φοδο ακόμα καΐ στόν ου-
ρανό, τους δούλους της γερμανό - πρωσικής Ιερής ρωμαϊ-
κής αυτοκρατορίας μέ τις μεταθανάτιες μασκαράτες της, 
πού μυρίζουν στρατώνα, εκκλησία, επαρχιώτικη αριστοκρα-
τία και πάνω άπ' δλα φιλισταϊσμό. 

Και μέ τήν ευκαιρία. Στήν ε π ί σ η μ η δ η μ ο -
σ ί ε υ σ η των ονομάταχν αυτών πού χρηματοδοτούνταν α-
μεσα άπ' τό ταμείο του Λ. Βοναπάρτη, βρίσκεται ή σημείω-
ση ότι ο Φ ό γ κ τ τόν Αΰγουστο του 1859 πήρε 40.000 
φράγκα! 'Ανακοίνωσα τό γεγονός στόν Λήμπκνεχτ^^^ γι̂ ^ 
παραπέρα χρησιμοποίηση. 

Μπορείς να μου στείλεις τόν Χάξτχαουζεν,^^^ μ^ά και 
τόν τ ε λ ε υ τ α ί ο κ α ι ρ ό παίρνω άθικτες διάφορες 
μπροσούρες κ.τ.λ., δχι μόνο από τή Γερμανία, άλλα καΐ από 
τήν Πετρούπολη. 

Είυχαριστώ για τΙς διάφορες έςρημερίδες πού μου στέλ-
νεις (παρακαλώ να μου στέλνεις περισσότερες γιατί θέλω 
κάτι να γράιρω για τή Γερμανία, tb Ράϊχσταγκ, κτλ). 

Τους καλύτερους χαιρετισμούς μου στήν Κόμησσα και 
τήν Kâuzcheln®® .̂ 

Δικός σου, 
Κ.Μ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

1. « Ό Έ^Μρύλιος Πόλεμος στη Γηλλία» είναι ενα άπό τα ση-
μαντικώτε^α εργα της Μαρ|ΐ(ηικης φιλολογίας, ζίαντανή ά-
ναπαρ^οτταση της ταξικής αναμέτρησης στή Γαλλία καΐ της 
πτο)σης της Παρισινής Κομμούνας. 

Στο έργο αυτό, πού γράφτηκε μέ τη μο<?φή διακιτ^υξης 
του Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς "Ένωσης 'Ε<?γατών 
προς όλα της τα μέλη, ό Μαρξ αναπτύσσει παρ·απέ^α και 
ολοκληρώνει σέ σημαντικό βαΰ-μό τΙς βασικές ΰ^σεις του έ-
ατιστηίμο\"ΐχού σοσιαλισμού για την παλη των τά|είον, τον ρό-
λο της βίας, τό κράτος καΐ τη διχτατο^ία του προλεταριάτου 
σ ά ν ά ν α γ κ α ί ο σ τ ά δ ι ο μ ε τ ά β α σ η ς 
σ τ ο σ ο σ ι α λ II σ μ ό. 

Άπο τις πρώτες κιόλας στιγμές πού τό επαναστατημένο 
Παρισινό ντ;ρολεταριάτο κήρυξε την επαναστατική διχτατορία 
του, ό Μαρξ άρχισε συστηματικά να συλλέγει καΐ να μελετάει 
δ,τι υλικό είχε σχέση μαυτή. Κιαυτό γιιατί μέσα àjw τήν έμ-
πειρία της Κομμούνας, εβλεπε να βγαίνουν καΐ να έπαλη-
^>εύονται δλα εκείνα τά βασικά συμπεράσματα πού οί πολύ-
χρονοι αγώνες καΐ ερευνές του τον είχαν οδηγήσει. 

Μέ τη μελέτη αύτη ό Μάρξ επέκτεινε κ<αΙ αποσαφήνισε 
ο Q ι σ τ ι κ α τήν άρχιακή θέση για τό παγκόσμιο κομ-
μουνιστικό κίνημα, τή θέση για τήν κατ«στροςρή καΐ διάλυ-
ση της αστικής κρατικής μηχανής. Ό Μαρξ ξεκαθάρισε δτι 
τό προλεταριάτο δεν αρκεί να «αλλάξει» ή να «^ελτυώσει» 
τή γραφειοκρατική — στρατιωτική μηχανή, άλλα δτι ε ί ν α ι 
α π ό λ υ τ α ά ν α γ κ α ί ο ν α τ ή ν σ υ ν τ ρ ί -
ψ ε ι β ί α ι α κ α Ι ν α τ ή ν τ σ α κ ί σ ε ι . Ή 
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«παράληψη» αύτοΰ ταυ αρου δέ μίίορεί TCaçà να οδηγήσει 
μ έ μ α θ η μ α τ ι κ ή ά κ ο ί β ε ιι α τήν εΛανάστα-
ση στήν ήττα καΐ το προλεταριάτο <ηή ^ςραγή. 

Εμφύλιος Πόλεμος στή Γαλλία» γραμμένος εΙδικα 
μέ τή μορφή διακήρυξης, υοττε̂ α̂ àjto εντολή της Διεθνούς στο 
Μαρ̂ ξ τέλειιωσε στίς 30 Μάη του 1871 άφ' δτου &;ε(Τε και το 
τελευταία οδόφραγμα στο Παρίσι κι αφ' δτου ό Μαρξ συνέ-
ταξε δυο προσχέδια προτού να καταλήξει στο τελικά κείμενο. 

Γραμμένα στα 'Αγγλικά, ;τ;ρΰ)τοεκδό'θηκε στΙς 13 'Ιούνη 
1871, σέ χίλια άντίτυ^τα στο Λονδίνο. Ή γρήγορη εξάντλη-
ση, των 1.000' πρώτων αντιτύπων, όδήγη<Γε στή δεύτερη έκ-
δοση πού πουλιόταν στους εργάτες με μειωμένη τιμή« Σαυτή 
τή δεύτερη έκδοση ό Μαρξ διόρθωσε τα τυπογραφικά λάθη 
της προότης καΐ πρόσθεσε καΐ τό δεύτερο ντοκουμέντο στο 

Τον Αΰγουστα της ίδιας χθόνιας, υστέρα από εξάντληση 
της δεύτερης, κυκλοφόρησε καΐ τρ̂ ίτη εκδοσηι του έργου στήν 
οποία ό Μαρξ διόρθωσε ορισμένες ανακρίβειες πού υπήρχανε 
στις δυο πρώτες. 

Στα 1871 - 72 « Ό 'Εμφύλιος Πόλεμος» μεταφράστηκε 
στα Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, 'Ισπανικά, Βελγικά, και 'Ι-
ταλικά καΐ δημοσιεύτηκε όλόκληρος η σέ άπ»σιπάσματα σέ 
πολλές εφημερίδες, περιοδικά καΐ φυλλάδια στήν Εύρώπη καΙ 
τήν 'Αμερική. 

Ή γερμανική μετάφραση εγινε άπο τον "Ενγκελς καΐ 
δημοσιεύτηκε στο «Der Volksstaat» σέ συνέχεια (Ν. 52-61) . 
Εκδόθηκε έπίσης καΐ σαν ξεχωριστό φυλλάδιο στή Λειψία. 

Στή μετάφρασή του αύτη, ό "Ενγκελς Ικανέ ό<^ϋσμένες 
επουσιώδεις αλλαγές στο αρχικό κείμενο. Πε< ι̂σσότΓερες έγι-
ναν στήν νέα γερμ^ινική έκδοση του 1876, άφιε^ωμένη στα 
πεντάχρονα της Κομμούνας. 

Τό 1891, ό 'Ένγκελς θέλοντας να βοηθήσει στήν νέα γερ-
μανική έκδοση του βιβλίου, αφιερωμένη στα εικοσάχρονα της 
Κομμούνας, συμπεριέλ<χβε στό εργο καΙ δύο άλλες δουλειές 
του Μάρξ, τήν «Π<^ώτη και Δεύτερη Διακήρ^υξη τού Γενικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς "Ένωσης Εργατών για τό Γάλλο -
Π ρωσικό Πόλεμο». Π αράλληλα εγραψε και μιά εισαγωγή 
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εξαι<?®τικά διαφωτκττική yià το SQyo καΐ τα γεγονόττα της 
Κομμούνας. 

Ή ναλλική μετάφ<?α(Τη του «Εμφύλιου», Λρωτοδημοσιεΰ· 
τη,κε στην «L' Internationale» τον 'Ιούλη — Σειπτέμβ^ 1871 
στις Βρυξέλλες. "Ενα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε σέ φυλ-
7ιάδιιο. Ή μετάφραση εκδόθηκε από τον Ιδιο το Μαρξ, ό ο-
ποίος εκανε καΙ άρκετές αλλαγές στα δοκίμια. 

Ή πρώτη ρώσιίκη έκδοση κυκλοφόρησε το 1871 στη Ζυ-
ρίχη: και χρησίμευσε σα βάση για τις έπόμενες πολυπληθείς 
εκδόσεις. 2τά 1905 κυκλοφόρησε μια νέα εϊί̂ δοση βασισμένη 
στη γερμανική τοΐ3 1891. Επιμελητής της ήταν ό ΒλαντιμΙρ 
ΊλΙτς Λένιν. 

Στην νέα αύτη έκδοση ό Λένιν αφαίρεσε δλες τΙς δια-
στροφές καΐ άνακρίβειες των προηγουμέν<ον έκδόσεων καΐ 
ξαναπρόσθεσε δλα εκείνα τα κομμάτια ποΰχαν αφαιρεθεί από 
την τσαρική λογοκρισία. 

2. Ό Φρίντρυχ 'Ένγκελς έ̂ ί̂ α̂ ψε τήν είσαγωγή αυτή για τήν 
τρίτη γερμανική έκδοση του έργου του Μαρξ: « Ό Εμφύλιος 
Πόλεμος στή Γαλλία», πού συνέπιπτε μέ τήν «Ικοστή έπέτειο 
της Παρισινής Κομμούνας, στή μνήμη της όποιας και τήν 
αφιέρωσε. 

Στήν είσαγωγή του αυτή ο 'Ένγκελς, δεν άρκέσίτηκε μό-
νο στο να υπογραμμίσει τήν Ιστορική σημασία της Παρισι-
νής Κομμούνας καΐ να καταδείξει τήν άνεπανάληπτη θεωρη-
τική συμβολή του Μάρξ, άλλα εκανε καΙ άρκετές προσθήκες 
γύρω άτχο τήν Ιστορία της, πού διαφωτίζουν σημαντικά τήν 
έρευνα, σχετικά μέ τή δράση των πρωταγωνιστών της και 
Ιδιαίτερα των Μπλαλ'κιστών και των Προυντονιστών. ('Αρ-
γότερα ό Κάρολος Λονγκέ καΐ \ό Άμεδαϊος Ντυνοα σε δυό 
διαφορετικές Γαλλικές επανεκδόσεις του ^ργου, συμπλήρωσαν 
ή διόρ^^ωσαν ορισμένες — κατά τή γνώμη τους _ άνακρί-
βει^ς, στίς όποιες περιέπεσε ό 'Ένγκελς λόγω Ιλλειψης στοι-
χείων από αυτόπτες μάρτυρες). Ό "Ενγκελς ?κρινε σωστό να 
συμπεριληφτοΰν σαυτή τήν έκδοση και δυό δλλες Ιργασίες 
του Μάρξ, δηλαδή ή Πρώτη καΐ ή Δεύτερη Διακήρυξη του 
Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς "Ενωσης Εργατών για r i 
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Γάλλο - Πρωσικό Πόλεμο. Οί μελλοντικές εκδόσεις του 
«Εμφύλιου» περιλάβαιναν πια κατά κανόνα οχι μόνο την εΐ-
<:fayωyr\ του "Ενγκελς, αλλά και τΙς δύο αυτές διακηρύξεις 
JÎXÏO (Τυνέταξε ό Μάρξ. 

'Αρχικά ή ε'κταγωγη του 'Ένγκελς δημοσ:ιεύτηκε στο θε-
<ορητικο δρ^ανο του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμμα-
τος : «Die Neue Zeit» (Νέοι Καιροί), No 2ι8, Τομ. II, 1890 
- 91. Άπο επέμβαση της σύνταξης του περιοδί-κοΰ, αλλοιώθη-
κε ή τελευταία παράγραςρος του κειιμένου μια και οί συντά-
κτες έκριναν σκόπιμο να μετατρέ-ψουν το «σοσιαλδημοκράτες 
<ριλισταΪοι» σέ «Γερμανοί φιλισταίοι». Είναυ πκχ γνκοστή ή άπο-
δοκι,μασία του 'Ένγκελς yià την αύθαίρ'ετη αύτη άλλαγή. 
(Γράμμα του Ρ. Φίσερ στον 'Ένγκελς, 17 Μάρτη 1891). 
Παρ' δλα αύτα ό 'Ένγκελς, διατήρησε στο φυλλάδιο τις αλ-
λαγμένες λέξεις, πιθανόν γιατί δέν ήθελε να κυκλοφοροΰν 
ταυτόχρονα δι>ο διαφορετικές παραλλαγές της δοι^λειάς του. 
Ή ση,μερινή έκδοση αποκαθιστά τό πρωτότυπο, (σελ. 11). 
«Ή Δεκάτη ογδόη ΜπρυμαΙρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη» α-

ποτελεί ενα άπο τα σημαντικώτερα εργα της μαρξιστικής φι-
λολογίας. Γράφτηκε άπό τό Μαρξ στο διάστημα Δεκέμβρης 
του 1851 — Μάρτης του 1852 και ενώ βρισκόταν σέ αδιά-
κοπη; επαφή μέ τον "Ενγκελς για τήν ανταλλαγή από-ψεων 
σχετικά μέ τα γεγονότα της Γαλλίας. 

Στο εργο του αυτό ό Μαρξ αναλύει μέ μεγαλοφυή τρόπο 
τις βασιοίές αντιλήψεις του Ιστορικού ύλισμοΰ για τήν πάλη 
των τάξεων, τήν προλεταριακή επανάσταση και τη διχτατο-
ρία του προλεταριάτου. Βασικά δμως εκείνο πού για πρώτη 
φορά καταδ^ίχνει και αποδείχνει μέ ακρίβεια, είναι ή θεμε-
λιακή του άντίληαΐτη για τό τσάκισμα (Sprengumg) της άστι-
χής κ<^τικής μηχανής, και τήν άντικατάστασή της άπο ε-
κείνη του προλεταριάτου. 

Διχτατορία του προλεταριάτου χωρίς καταστροφή της ά-
<π:ιχής κ<^ατικής μηχανής είναι απάτη. Ό Μαρξ στηριζόμε-
νος στήν ϊδια τήν ανάλυση της ιστορικής πραγματικότητας, 
θα τό αποδείξει ξεκάθαρα καΐ θά ξεσκεπάσει δλες τΙς μικρο-
αστικές αυταπάτες των συγκαιρινοχν του. «Ή Δεκάτη Ό γ -
δόη>> δέν αποτελεί μόνο μιιαν εργασία ό'λο μεγαλοφυία, μιαν 
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έξοχη κατανόηση του συγκεκριμένου Ιστορικού γίγνεσθαι, ά-
myxEUl καΐ ;ίρότυΛ0 γραφής, άριστουργτϊματιχή σ ύ ξ ^ η '^οϋ 
ζοοντανου λόγου μέ την εΛΐστημσνι>^ή άνάλυση καΐ την Ιστορική 
άκρίιβεια. (σελ. 13). 

4. Έδίφ γίνεταί ανάφορα στους εθνικούς απελευθερωτικούς m -
λέ^ιους του Γερμανικού λαού (1813 - 14) ενάντια στην επ«χτα-
τική δραστηριότητα του Ναπολέοντα, (σελ, 14). 
Προς τό τέλος των πολέμων ενάντια στη Γαλλία, άντιδρα-

στικοί κύκλοι στη Γερμανία, χρησιμοποιούσαν τό δνομα 
δημαγωγοί για να χαρακτηρίσουν δσους λάβαιναν μέρος στόν 
αγώνα γιά την ^ωση των Γερμανικών κρατιδίων, Ό άγώ-
νας αυτός, πού γρήγορα ξαπλώθηκε ανάμεσα στούς φοιτητές 
και δ-ιανοούμενους συνάλητησε έντονα εμπόδια μέ αποτέλεσμα 
πολλοί από τούς «δημαγωγούς» να καταλήξουν στή φυλακή 
και την έξορία. (σελ. 14). 
Ό 'Έ κ τ α κ τ ο ς ν ό μ ο ς (η ΆντισοοΊαλιστικος νό-

μος) ψηφίστηκε στή Γερμανία στίς 21 'Οχτώόρη 1878 απο τήν 
κυβέρνησιι Βίσμαρκ μέ σκιοπό τήν καταπολέμηση τού εργατι-
κού καΐ του σοσκαλιστικ-ού κινήματος. Μέ τό νόμο αυτό άπα-
γορ^εύονταν όλες οΐ οργανώσεις τού σο<τ)κού κόιμματος, δλες 
οΐ μαζικές εργατικές όργανώσεις, δλος ό σοοιαλιστικος τύπος 
'καΐ έφύδόκτεις. Στα δώδεκα χρόνια ;«)ύ ίσχυσε, διαλύθηκαν 
350 περίΐνΊΟου σοσ)κές όργανώσεις, απελάθηκαν από τή Γερμα-
ΛΠϋα 900 περίπου γερμανοί σοοιαλδη,μοικράτες, φυλακίστηκαν 
1500 και απαγορεύτηκαν έκατοντάδες έςρημερίδες, β^βλίΐα κιαι 
περιοδικά. Τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα δμως δέ λύγισε. 
πλοκϊε καΐ κάτω από τΙς παράνομες συνθηκ«ς τή δράση του. 
Τήν 1 Όχτώβρη τού 1890 κάτω από τήν πίε^τη του πλατυού 
πια έργαττίκού κινήματος ό άντισοσιαλιστικός έκτακτος νόμος 
καταργή^κε. (σελ. 14). 

7. Για πε.ρ. βλέπε και σελ. 45 - 46 (σελ, 14). 
Ή αναφορά γίνεται στήν Γαλλική αστική έπανάσταση τού 

Ιούλη τού 1830. (σελ. 16). 
:9. Σαν έξέγερση τού 'Ιούνη τού 1848 εχει μείνει τό ήρωϊκο ξε-

σήικωμα τού Παρίισινού προλεταριάτου ένάντια στήν μαΐ)θ(ΐΗ?ξουα-
ζία. Ή πρώτη αύτη σδλο τόν κόσμο ταξιίκή αναμέτρηση με-
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τταξύ Λ<>ολετα(?ιάτιαυ καΐ μΛθ\>ρζιουαξ|ίας ΰοιίγψ^ε mo αίμα και 
την άντεΛαναστατίκή βία. (creL 16). 

ία. Έκιείνο τον κιαΐ(?ό οΐ Ι\5λλοι μοινα^ω«οΙ ήταν δ<αιθ£μένΌ4 <τέ 
τ^ία δυναοτικα κόμματα: Α' . <ττούς Νομιμόφρονες, Β'* <ττούς 
'Ο^λεανιστές καΙ Γ' , στους Βονίαΐ7ΐκχ<?ττισΐ;ές. 

Α/. Ν ο μ ι μ ό φ ο ν ε ς ονομίαξόντουσίαν οΐ άπΐαδοί 
του ταχληότερου, «νόμϋμοο)» κλάδου της δυναΐΤτείας των Βουρ-
àéxmr jocw είχε τό στέμμα σ;τή Γαλλία ολο το 15θι9 &ς το 
1792 καΐ άκο τό 1814 ώζ τό 1830. Πιρωτοσχηματίσίτηροαν σέ 
κομμία τό 1830 μετά τη δεύτερη άvατρoJrf| της δυνασ τ̂ιείία/ς. Οι 
νομιμόφρονες εκπροισωτυοΰσαν toxmà τα σι^μφέροΐντοί τών με-
γαιλοιτ<Λφλικιάιδων και του ανώτερου κλήρου. Στα 1871 πήραν 
ενεργό μέρος στην άντεχοανοίστατική εκστρατεία κατά της Κόμ-
μαύνας, 

Β ' . Ό ρ λ ε α ν L σ τ έ ς όνοιμαξόντουσαν cl οίυαδοί 
του κλάδου της 'Ορλεάνης, jtov είχε τό στέμμα στη Γαλλία από 
τό 1830 δ ς τό 1848 (Ίουλιανή μοναρχία). ΟΙ Όρλεανκητές 
εκπροσωπούσαν βασικά τα συμφέροντα τηις χρηματιστικής άρι-
στoκρατίkxς κα-^ς και των μεγαλοβιομηχάνων. 

Γ' . Β ο ν α jt α ρ τ ι σ τ έ ς όνομαζοΛΤουσαν οΐ ôjwx-
δοΐ του Λουδοβίκου Βοναταχρτη (Νουτολέων Γ ' ) , (σιελ. 17). 

11. ΆλΌίφέρετα'ΐ στό τυραξιίκάπημα τό κα^ηγούμενο djtô τόν τότε 
ιτρόεδρο της Γάλλύας Λουδοβίκο Βοναίτώρτη. Τό ;«ραξικ6ΐϋημα 
αυτό όδηγησε στη διάλυση της ΈίΟνο<τυνέλευσης καΐ σίβοτέλεσ© 
την άΛαρχή για την εγκαθίδρυση της ΒονΟίΐαρτικής Λεύτερης 
αυτοκρατορίας, (σελ. 17). 

12. Δεύτερη αυτοκρατορία της Γαλλίας άνομάσχηκε ή ««ερίοδος 
κυριαρχίίας του Λουδοβίκου Βονασβάρτη. (18ι52 - 1870). Ή διά-
κριση αύτη γίνεται σέ σχέσττϊ μέ την π;ρώτη αύτοκιρατορία του 
Να;«)λέοντα Βοναπάρτη (1804 - 1814). (σελ. 17). 

13. Ή πιρώτη δημοκρατία άνακηρύχτηκε τό 1792 κοιτά τή διάρ-
κεια της Μεγάλης Γαλλικής 'Αστικής Επανάστασης, (σελ. 17). 

14. Ό πρωσοαυσίτριακός πόλεμος του 18166 εληιξε μέ σημαντικές 
επιπΓυχί,ες της Π<?ΰ)σίας σέ βάρος της Αύσίτρίας, τήιν ojuoia 
καΐ απόκλεισε από τή Γερμανική ομοσίτϋονδία. Ό Μπίβραίρκ ά-
ναππΓύσσοντας έντονη διπ?̂ οοιμα,τική δ<ΗΧ<ϊ̂ ηριότητ'α, καπίόρθωσε 
νά ά&ρανοπ?σιήσ?ει κατά τή διάρκεια του πολέμου τό Ναπο^ 
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λ̂ έαντία Γ', δίνοντας τον μιαν άορισπίτ̂  ύπά<τχρσο δτι δεν ^α 
ένΐαντ)ιώνονταν στην καττάληψη των γε<?μια;νιχων έ ^ φ ώ ν με-
τιαξύ Ρήνου καΙ Μαζέλα ωώ την Γαλλία, έφ' δσίον αυτή ^α 
τη̂ <ητσ"ε μιαν ευμενή ουδετερότητα ojtévavti οττήν Πιρωσια. 
(ύελ. 18). 

15. 53τ1ς 1 μέ 2 Σεπτέμβρη του 1870 δiεξήocθη!κιε μια άπ» τΙς ά-
:«)<ρασιστικώτε^ες μάχες τοΰ Γαλλοστρωίϊΐκου :ιοΙλέμου <κήν 
περιοχή του Σεντάν, μια πόλη της βορειοανατολικής Γαλ-
λίας. Ή μάχη αυτή είχε cràv αποτέλεσμα τή (Πηττριβή ταυ 
Γαλλικού στρατού. Σύμφοονία μέ τους δρους της πίαράδασης 
ό Ναπίολέίον Γ' και περισσότεροι από 80.000 άξϋωμαίτιχιοί καΙ 
οπλίτιες πιάστηκαν αΙχμάλωτοιι π»'λέμου. ΆπΑ τΙς 5 Σε^ττέμ-
6ρη του 1870 ώς τΙς 19 Μάρτη του 1871, ό Ναπολέων Γ' 
περΛορίστηκε στον jtvQyo Βίλχελμσχέε σίτο Κασσέλ. Ή κΐατα-
σίτροκρή του Σεντάν επιτάχυνε τήν πτώση της Δεύττ̂ ρηις αΰ-
τοκραττορΐας και οδήγησε σΐτή Γαλλική δημοκρατία της 4ης 

«· Σεπτε-μβρίου του 1870. (σελ. 18). 
16. Κ ι ν η τ ή φ ρ ο υ ρ ά όλΌμάστηκίαν οΐ στρατιωτικοί σχη-

ματίΛίμοΙ πού σχηματίστηκαν μέ απόφαση, της προσωρινής 
κυβέιρνηοης τό Φλεβάρη του 1848 μέ σκοπ» τό χτυιτημα της 
επανάσταση ς. Τους σχηματισμούς αυτούς άτϋοτελουσίαν κατά 
κύριο λόγο τα πιο άντυδρασηκα και διεφθαρμένα στοιχεία των 
κατωτέρων στρωμάτων του Παρισιού. Χρησΐ4ΜΜ«>ιή#ηκαν 
για να καταπνίξουν τήν εξέγερση του Ίσύνηι. (σελ. 19). 

17. Έίδώ αναφέρεται στήν προσωρινή Γαλλογερμανική συνθήκη 
είρτ^νης πού υπογράφτηκε στις Βερσαλλίες στίς 26 Φλεβάρη 
του 1871 άπο τον Ζύλ Φάβρ από τή μια πλευιρά κίαΐ tèv 
Μπίσίμαίρικ από τήν αλλη. Σύμφωνα μέ τούς δρους της συμ-
φωνάς ή Γαλλία υποχρεώνονταν να παραχωρήσίει τήν 'Αλσα-
τία και τό ανατολικό τμήμα της ΛωρρΟιίνης στή Γορμανία καΙ 
να πληιοώσει πολεμική άĴ )oζη(μίωση υ\ΐΗ)υς 5 δΐ0. φράγκων. Ή 
τελι>οή σΐ'μφωνία υπογράφτηκε στή Φρανκφούρτη (ϊτίς 10 Μάη 
του 1871. (σελ. 19) 

18. Κίατά τον Ντυνοα στίς 29. (σελ. 20) 
19. Κατά τον ΝτυΛΌα στις ί80 και ή απόφαση αυτή άφορούσ® μό-

νο τόν Ούγγρο Λεό Φράνκελ (1844 - 1896), y m à μόνο αότός 
βγήκε σαν ξένος στίς εκλογές της 26 του Μάρτη. (σελ. 20) 
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20. Άπόοτοασμα dbïo αναφορά της έ^τροατης της Κομμούνας για 
τΙς εκλογές, ;ιΐού όηιμο<ίΐεύτηκε oto δργανο της Κομμούνας 
(Journal Officiel de la R.F.», Να 90, 31 Μάρτη 1871. (σελ· 
20). 

21. Έ>όώ ό 'Ένγχελς άναφέριεται πιθανώς στο περιεχόμενο μιας 
διαταγής jcov έξέθωσε ό έξοικΛοδοτημένοις άπο την Παιρισινη 
Κομμούνα εκπρόσωπος της παιδείας καΐ πού δημοσιεύτηκε 
στή «Jouriiàl Officiel...», No 132, 12 Μάη 1871. (σελ. 

22. Στήλη της νίκης στην πλατεία Βαντόμ, όνομάστη^^ε ή άναμνη-
στική στη?̂ η, πού κατασκεχΜχστηκε στο Παρίσι τό 1806 για 
τΙς νίκες τον Ναπολέοντα το 180ό. Για τήν καπί-ασκιευή του 
μιλιταρκητικου αυτού μνημε&χυ, χρησιμοποιήθηκε τό μέταλλο 
1200 κιαλΌνιών, λάφυρων του Ναπολέοντα στίς μάχες μέ τους 
Ρώσους καΐ τους Αύστ<^ιακούς. Στην κορυφή της στήλης τοπο-
Ο ε̂τήθηκε ένας άδριάντας του Ναπολέοντα. 

Μέ διαταγή τη.ς Κομμούνας ή στήλη γκρεμίστηκίε. Ή άν-
τεπανάσταση ξανάσττισε μετά τή συντριβή των κομμουνάρων 
τή στήλη στήν ϊδια θέσηι. (σελ. 21). 

23. Νταρμπουα Ζώρζ (1813 - 1871) : Αρχιεπίσκοπος του Παρι-
σιού. Εκτελέστηκε από τους κομμουνάρους. (σελ. 22). 

24. Μπλανκιί, ΛουΙ Όγκύστ (1805 - 1881) : "Ένας από τους δια-
σημότερους Γάλλους επαναστάτες. Πήρε μέρος σβλες σχε-
δόν τΙς έξεγέρσ'ειις καΙ έπα^'αίστάσεις ποΰγιναν στή Γαλλία 
στα χρόνια του. Γιαυτό και κυνηγή^θηκε άλυπτ^τα από τό 
αστικό κράτος πού τον εξόρισε και τον φυλάκισε Jtάvω άπό 
3^ χρόνια- Τό απέραντο Οάριρος του, ή έπαναστατιική του ά-
δ^αλαξία καΐ ή ολοκληρωτική του αφοσίωση στήν ύπόθ-εση της 
επανάστασης και τοί) προλετΌίριάτου τόν ανάδειξαν σέ σεβα-
στό ήγέτη. της γαλλικής εργατιάς. Ή ταύτιση της ^εωρητιl· 
κής άντίληαΐτης μέ τήν πραχτική δράση υπήρξε γιαυτόν αδιαί-
ρετη καΐ εφαρ-μόστηκε πιστά σδλη του τή ζ(οή, μια και δ-
πως είπε «τό καθήκον ενός επαναστάτη είναιι να άγωνίξεται 
πάντοτε^ νά αγωνίζεται παρόλα αυτά, να αγωνίζεται μέχρι 
θανάτου». 01 θεωρίες του, δμως μείγμα ούτοπικου κομμουνι-
σμού και επαναστατικού βολόνταρισμοΰ, ύποτιμοΐ5σαν ^ τ ά κα-
νόνα τήν αναγκαιότητα της μαζικής δουλείας τήν άναγκαιό-
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τητα της κινητοποίησης ολόκληρης τάξης, τήν ïôia την τα-
ξική ίϊΜχλη τελικά. 

'Έτσι ό Μπλανκισμος έτεινε να άντικαταστή<ίεΐ) τήν ταξι-^ 
κή σύγκρουίτη, μέ τήν βίαιίη άνοϋμέτρηση μιας μικιρης ομάδας 
άπχ3<ρ!(χχησμένων εΛαναστουτών ενάντια όλιόκληρηι τήν αστι-
κή τάξη. 

Γιαυτό καΐ οΐ Μαρξ - 'Ένγκελς καΐ Λένιν μδλο τό σε-
βασμέ καΐ εκτίμησηι ;ι»\>χιαιν στο πρόσωοώ του, δέν ιίοΐραιτήκ 
θη,καν ποτέ άπο μιαν αυστηρή κριτική των βασικών τΐου λα-
θών. (Βλέπε Β.Ι. Λένιν: «"Απαντα», 4η ρω<τ. εκδ., τόμος 
10ος, σελ. 360). (σελ. 22). 

25. Τώρα συνήθως λέγεται ό «Τοίχος τών Κομμουνάρων». (σελ^ 
23). 

26. Τό κυριώτερο νεκροταφείο του Παρκτιου πού ;ίηρ€ το δ\Όμα 
του Ιησουίτη Λασαίζ, εξομολογητή του Λουδοβίκου ΙΔ' . (σελ» 
23). 

27. Ή Δϋεθνήζ "Ένωση Εργατών (Α' Διεθνής) Ιδρνθηικε στίς 
28 Σεπτέμβρη του 1864 στο Λονδίνο. Άπο τότε αποτέλεσε τήν 
-ψυχή κάθε συνειδητής εργατικής επαναστατικής δράσης σδ-
λη τήν Ευρώπη. Τα μέλη της μπροστά πάντα σε κάθε κοινω-
νικό καΐ ταξικό αγώνα, δέν μπορούσαν νά απουσιάσουν àjto τήν 
Παιρισινή Κομ.μουν·α. Κατά τό Λονγκέ ή διαπίσΐΓΰ>ση αυτή του 
'Ένγκ^λς δέν είναιι απόλυτα σοοοτη: Ή μέν πλειχχψηιφία xî\ç 
Κομμούνας είχε τρεις μονάχα καθαρούς Μπλαν^αοτές, ή δέ 
Κεντρική Επιτροπή δέν είχε κανένα καθαρό Μπλανκιστή. Ή 
μειο'ψηφία είχε βέβαια περισσότερη Ιδεοιλογική συνοχή χωρίς 
δ,μως %αΙ αυτή να μπο̂ ε̂ϊ νά χαρακτηρισιτεί σαν άποοίλειστικά 
αποτελούμενη από Πραυντονιστές ή μέλη της Διεθνούς, (σελ. 
24). 

28. Προυντόν Πιέρ - Ζοζέφ (1809 - 1865): Γάλλος οίχονομολό-
γος και κοινωνιολόγος, ένας από τούς σηιμαντυκώτερους άναρη 
χικούς στοχαστές μέ σημαντική επίδραση στό Λατινικό, κυ-
ρίως, εργατικό κίνημα. Κατάκρινε μέ μεγάλη σφοδρότητα τήν 
καπιταλιστική Ιδιοκτησία, άλλα οχι τόν ϊδιο τον κοΛίίταλισμά 
μια και στή θέση του σύγχρονου αστικού κράτους, ?6αζε τήν 
ουτοπική κοινωνία τών μικρών Ιδιοκτητών, τΙς άντϋθέσεις της 
όποιας θα ελυνε μια «Τράπεζα του Λαοΰ» πού θα διέθετε «δω-
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^εαν Μστακτεις» σ' δλους τους έργαζαμενονς, δίνοντάς τους ë-
τΓ<η την εύκαιρ ί̂α να άιι)οκτή(Λ>ΐΛΤ πκχιραγωγικά μ>έο)α. Ό Προυν-
τόν είναι ϋvyyQaφéaς πολλών Ιργων. Τό γναχχτότείρό ταυ ôjto 
δλα, είναι ή «Φιλοσοφία ττ̂ ς Άθ·λιότητας», έργο <ίτό όπ»ία α-
σκησ^ <τυντρΊίΓτική κριτική ô Κάρλ Μάρ| μέ τό διάσ̂ ^μο Ιργο 
τσϋ « Ή 'Αθλιότητα της Φιλ0<ί0φΐας» (1847). Άλο x&ve ή Ι-
δεολογική επιρροή του Προυντονισιμοΰ μειώνεται. βαΟιμιαία ώ-
σιπου εξαφανίζεται οριστικά στις αρχές του αΙώνα μας. (σελ. 
24). 
Κατα τον Λονγκέ τήν Ιδεολογική του αυτή έπιριροή πιάνω 

στους ι̂πίλανκίΜκές τήν άσκησε ό Έντουαρ Βαγβαν (1840-1915) 
μετά τήν ;ϋΓώση της Κομμούνας. — πάντα κατά τόν Λον-
γκέ̂ — είναι πού ό Βαγιαν συνδέθηκε μέ τον Μάίρξ, ήλθ€ σέ 
έ:ΐ3αφή μέ τον έπιστημονακό σοσιαλισμό καΐ άρχισε να άπαγγι-
στρώνιεται από τΙς «καθαίρές» μπλανκιιστικές απόψεις. (<ίελ. 24) 

.̂ 0. Ό Λονγκέ αναφέρει δτι κανένας άπα τους κομμουνάρους δέ 
γνώρ,ιζε ότι ή τράπεζα είχε ^έ διάφορες αξίες μέσα σίτα θη-
σαχΗ>οφυ>̂ άκιά της 3.323.000.000 χ<̂ υσά φράγκα. Έκτος δέ άπό 
αυτό καταλογίζει στήν Κομμούνα καΐ Ινα 6αρύ πολιτικό σφάλ-
μ α : "Οτι δέν έκλεισε τΙς πύλες του Παρισίοΰ κι ετσι ^φησε 
τήν κυβέρνηση των άντεπαναστατών να φύγειΐ άνενόχλητη,. 
(σελ . 24). 
Ή αναφορά εδώ γίνεται) για τό έργο του Προυντόν: «Γενι-

κή Ιδέα της Επανάστασης του 19ου ΑΙώνα», Παρ<ίσι, 1851. 
Mkà κριτική θεώρηση των απόψεων πού εκφράζει ^ Προυν-
τόν σαυτό του τό εργο, δόθηκε από τόν Κάρλ Μαρξ σίνα 
γράμμα του στόν 'Ένγκελς μέ ήμερομηνία 8 Αύγουστου 1851· 
Συστηματική δ'μως κριτική υπάρχει στό ?ργο του 'Ένγκελς: 
«'Αναλυτική κριτική πάνω στή «Γενική 'Ιδέα της Έπανά-
στοΛτης τοΰ 19ου ΑΙώνα» του Προυντόν». (σελ· 25). 

:32. Π ο σ ι μ π ι λ ι σ τ έ ς (Μπ. Μαλόν, Π. Μπρούς κ.δ.). 
Όπορτουνι^τική, μικροαστική — ρ-εφορμιστική τάση «χτούς κόλ-
πους του γαλλικού έργατικου κινήματος στα τέλη του 19ου 
αιώνα. ΟΙ ποσιμπιλιστές άρνιΐόντουσαν τό επαναστατικό πρό-
γραμμα, τήν επαναστατική τακτική και στρατηγική του προλε-
ταριακού κινήματος προσπαθώντας να περιορίσουν τήν εργα-
τική π ά λ η στα πλαίσια του «δυνατοΰ» (possible), (σελ. 2 6 ) . 
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33. εντολή, ονομάσθηκε ό #ε<5ΐμος σύμφωνα μέ τον 
ôjtoîo, οί εκλεγόμενοι (άντυίρόσίωσίοιΐ, ômXemèç κ.λ.Λ.) δέν 
είχαν τό δικοΜομα να άκολοτ/θοίΛτ τη bmà τους κ4?ίστϊ, άλ-
λα δφ&ιλαν να -ψηφίζουν σ^ύμφωνα ,μέ τΙς εντολές jtov τους 
δίνανε οΐ εκλογείς τουις. (σελ. 28). 

34. 'Εννοεί τή Φιλοσοφία του 'Έγελου. (σελ. 28). 
35. Β,λέιτϋε σημείωση 2, τελευταία 7τα<?άγ<̂ αφος. (σελ. 29). 
36. Ή «Πι^ίότη Διακή^^υξη του Γενικού Συμβουλίου της Διε^θνους 

'Ένωισης Εργατών για τον Γάλλο - Π^ωσΊκο ΠόλεψίΛ» γρά-
φτηκιε djco τον Κ. Μαρξ στο διάστημα άνάιμεσια στις 19' και 
23 Ίουλη 1870, υστέρα àjto απόφαση του Γενικού Συμβου-
λίου ττις Διε^)νοΰς. 

Ποωτοδημοσιεύτηκε στα 'Αγγλικά μέ τον τίτλο «Τό Γε-
ν icco ΣυιμιΟούλιο της Διε'θΛΌΰς 'Ένωοης Έιργατών πιάνω στον 
Πόιλειμο» στην Λονδρέζικη εφημε,ρίδα «Pall Mail Gazette», 
No 1702, 28 Ίοΰλη 1870. Λίγες μέ^ες αργότερα τυπώθηκε 
σε ΙιΟΟΟ αντίτυπα και κυκλοφόρησε σαν μαίροσουρα, ενώ μια 
σεΐιρά djiîo 'Αγγλικές εφημερίδες δηιμοσίεψαν ολόκληρο τό 
κείμενο της Διακήρυξης η ορισμένα άποσπάσίματά τη̂ ς. 

ΣτΙς 2 Αύγουστου της ίδιας χρονιάς τό Γενικό Συμβού-
λιο (^εοφάσισε να τήν ξανατυπώσει λόγω έξάντλη<ΐης της. 
Τό Σεπτέμβριο του 1870 ή «Πρώτη Διακήρυξη» ξανατυΐ«ώθη-
ΧΕ m a 'Αγγλικά μαζί μέ τή «Δεύτερη Διακήρυξη του Γενικού 
Σαμβούλιου της Διεθνούς 'Ένωσης Εργατών γιά τό Γάλλο-

Πόλεμο». Μέ την ευκαιρία της νέας αύτης έκδο-
σης ό Μαρξ διόρθωσε τά τυπογραφικά λάθη της πΗ?ώτης. 

Μέ άπόφαστη της Διεθνούς σχηματίστηκε επ».τ̂ οστή πού 
ανάλαβε τό καθήκον της |>ιετάφρασης καΐ έκδοσης της Δια-
κήρυξης στά Γαλλικά κιαΐ Γερμανικά. Ή γειρμανική μετά-
φραιση πιοΰγινε άπ» τόν Βίλελμ Λήμπκνεχτ π;ρωτοπΐαρουσιά-
στηκε στο κιεντρ̂ ικό δργανο του Γερμανικού Σοσ) κιρατικου Ερ-
γατικού Κόμματος «Der Volksstaat», No 63, 7 Αυγούστου 
1870. Ό Μαρξ διόρθωσε τή μετάφραση αύτή και ξαναμετά-
φρ»ασε τό μιοό σχεδόν κ€ίιμ€νο. Ή γα?^λική πκκρουσιάστηκε 
άπ» τΙς στήλες της εβδομαδιιαίας Ελβετικής εφημερίδας 
«L' Egaûté», τόν Αΰγουστο του 1870. 'Από κεί καΐ κέοα ή 
Διακήρυξη σημείωσε άπκχνωτές έκδόοειις τόσο στά Γερμανικά. 
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καΐ στα Γαλλικά, δσο σε μια ύειοά άλλες Ευρωπαϊκές γλώσ-
(Τες. (οτελ. 31). 

37. Για imQ. Κ. Μαρξ — Φ. 'Ένγκελς: «Εκλεκτά 'Έργα>, τομ. 
I, σελ. - 9. Μόσχα, 1951. (Στα Αγγλικά), (σελ. δ1). 

38. Τό 0ηιμοψή!φισ(μ>α αύτο εγινιε «jtà την κυβέρνηση του Ναπο-
λέοντα Γ', τό Μάη του 18170 σαν μια τίροσ^λΌ^ια στερέω-
σης του κλοΛτισμένου καθεστώτος της Δεύτερης Αυτοκρατορίας. 
Τα έρ^ωτήμ-ατα είχαν ετσι διατυατίωθεί jtov ή άττοδοκιμαισία της 
Λολιτικης του Ναικ>λέοντια Γ' θα σήμαινε — ταυτόχρονα — 
αποδοκιμασία κάίΟ-ε δημ^οκρατικης μεταρρύθμισης. Τα τμήματα 
της Α/ Διεθνούς στη Γαλλία άντιστάθηκαγ καΐ ξεσκέπασαν τον 
ΰπχ>υλο δημαγωγικό έλιγιμο του Ναπίολέοντα Γ' , καλώντας τα 
μέλη και τους οΜίδούς τους να απόσχουν dbtô τό φιάσκο της 
ψηφοφορίας. Παιρ' δλες τΙς άγρ ι̂ες διώξεις και την τρομο-
κρατία 1.500.000 άνθρωαηο'ΐ ψήφισαν ενάντια στην κυβέρνηση, 
ενώ 1.900.000 απείχαν από την ιΐηιφοφορία. (σελ. 31). 

39. Ό Γάλλο - Πρω·σικός πόλεμος άρχισε στις 19 'Ιούλη 1870. 
(σελ. 32). 

40. Εννοεί τό πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βοναπά<?τηι ποιίγι-
νε στίς 2 Δεκέμβρη 1861 και τό οποίο εφερε στην έξουσία τό 
Βοναπαρτικό καθεστώς της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, (σελ. 
32). 

41. Εννοεί τόν Ζύλ Φάβρ. (σελ, 32). 
42. «La Réveil» (Τό Ξύπνημα) : 'Όργανο των Γάλλων αριστε-

ρών δημοκρατών. Κυκλοφορούσε στο Παρίσι από τον 'Ιούλη 
του 1.̂ 68 ώς τό Γενάρη του 1871, με έκδοτη τόν Σάρλ Ντε-
λεκ?.ύζ. (σελ. 33). 

43. «La Marseillaises^ ( Ή Μασαλλιώτιδα) : 'Αριστερή δημοκρα-
τική εφημερίδα πού τήν εβγαζε ό Άνρι Ροσςρορ στο Παρίσι 
από τό ΔεκέΙμβρη του 1869 μέχρι τΙς 9 Σεπτέμβρη 1870. Ή 
εφημερίδα δημοσίευε ταχτικά αρθρα πάνω στίς δραστηρω-
τητες της Διιεθνοΰς καΐ στίς άλλες εργατικές κινητοποιήσεις, 
(σελ- 33). 

44. Ιη the name of humaixity, στό 'Αγγλικό Πρωτότυπο, (σελ. 
33). 

45. Τό δνομά της ή συμμορία αυτή, τό πηρε djto τΙς 10 Δεκέ^η 
βρη 1848, ημέρα εκλογής του πατρώνου της Λουδοβίκου Βονα-
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;€άρτη; <τέ της Γαλλικές Δηιμοκ^ατύας. Ίδρι^μένη τό 
1β49, ή μυστική αυτή 6ργάνω<τηί των ΒοΛτουίοϋρτισΓων άπχ>τε-
λιότ^ν ôaoriïcà ojto λουμ^εν «ττσιχεία καΐ τυχοδιώκτες στρα-
τιωτικούς καΐ ΐίολιτικούς. Πια»ρ' δλο jtoù δυαιλυ^ηΐΐύε ετώσημα τον 
Νοέμβρη του 1850, ο βασικός της :Γυρήνιαις εξακολουθουοτε να 
δρα συνωμοτικά. Παίρνοντας ενεργό μέρος στο ΐτραξικοατημα 
τΎνς 2 Δεκέμβρη 1851, Jtov εφερε οριστικά στήν εξουσία τό Βο-
ν«;Λαρτικό καθεστώς. Γνωστότερος άπ' δλη αυτή τή συμμορία 
των Déoembriseur, εγινε ό Ίωσηφ Βυνουά, δολοφόνος πλήθους 
δημοκρατικών και κατοατινα κυβερνήτης του Παρ-ισιου. (σελ. 
34). 

46. Ή σωβινιστική αυτή διαδήλωση γι̂ ά τήν ύ;τ»στήριξη τών κα-
ταχτητικών σχεδίων του Λοι>δοβίκου Βονατίάιρτη εγινε àjvb τους 
ΒονοΛαρτικούς σέ συνεργασ-ια μέ τήν αστυνομία στίς 16 'Ιού-
λη του 1870. (σελ. 34). 

47. Ή μάχη της Σάντοβας εγιν€ στή Βοηιμία στίς 3 Ίουλη 18β6 
μέ άντίΰτχχλες δυνκχιμεης τήν Αΰστ-ρία καΐ Σαξονία ojtô τή μια 
και τήν Πρωσία dbtô τήν αλληι. Ή σημασία τηις ήτανε άτκχρα-
σιστική για τήν εξέλιξη του AύστρoJtρωσuκoΰ Λολέμου ;ΐ5θύ κα-
τέληξε υπέρ' της Πρωσίας, (σελ. 34). 

48. Ή συγκέλτρωση τών εργατών εγινε στό Brunswick στίς 16 
'Ιούλη και στό Χέμνιτς στίς 17 Ίουλη 1β70. Συγκλήθηκε dbtô 
τήν ήγεσία του Γερμανικού Σοσιαλδηιμοκρατικου Εργατικού 
Κόμματος μέ άμεσο στόχο τή διαμαρτυρία ενάντια στή σωβι-
νιστίΜ-ή και καταχτητική ττολιτική της άρχουσας τάξης. 

Ό Μαρξ πήρε τις περικοπές από τό -ψήιφισμα της συνάν-
τησης του Brunswick, άτω τήν έφημ. «Der Volksstaat», No 58, 
20 'Ιούλη 1870. (σελ. 36). 

49. Στό πρωτότυ;το, αμέσως μετά τό τέλος της διακήρυξης, άκο-
λουθοΰν τα ονόματα τών μελών του Γενικού Συιμβουλίου της 
Διεθνούς, τα ονόματα τών κατά τόπους γραμματέων ( Ό Μαρξ 
λ. χ. για τή Γε^ρμανία), τό δνομα του τίρο^δρου, ταμία και γε-
νικού γραμματέα, καθώ^ς καΐ ή δ·ιεύθυνση τών γραφείων της 
Διεθνούς ποΰταν: 256, High Holbom, London, W.C. (σελ. 
37). 

50. Ή «Δεύτερη Διακήρυξη του Γεν ι̂κου Συμβουλίου της Διεθνούς 
'Ένχι>σης Εργατών για τό Γάλλο - Π ρωσικό Πόλεμοί^, 
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γράςρτηκε àjto το Κ. Μαρξ οτο b\άcny)μa ανάμεσα <η\ς 
6 καΐ 9 Σεαϋτέμβρτϊ ταυ 1870, vctVBQa άιώ dbtôq̂ ocJtî ττου Γενι-
κού Συμόοΰλυσυ ττίς Διε·θνονς, τοον αύκΗψίε είδυκή τετριαμελη 
επιτροπή γιαντό τό θ έ̂μα. 

Για τό γράψιμο της ΔιαΐΜΓ|ΐρυ|ης αύτης ο χρίίσιμο-
jtoLTiioie το ύλικο mv τ<η}στελνε ό "Ενγκ^λς καΙ τό ôjttwb ξεσικε-
jcate άλύττητα τΙς Ĵ ;ρo<5!Jï)άΰ"ε;ιες των Πρώ<κον (Κρατοχιρατών να 
ατ;ρο<5»αιρτήσουν γαλλικά εδάφη. 

Ή Δίίακήρυξη εγκρίθι^κε ομόφωνα σέ μιαν έκτακτη ca^ 
νεδρία^Λΐ του Γενικού Συιμβουλιου στίς 9 Σείΐτέμιβρη 1β70 και 
(ττάλ^κε <τδλες τις άςρτικές έφημερ^ίδες του Λονδίνου, Μέ μο-
ναδι^ίή Ιξαίρεση την «Pall Mail Gazette», jtov δημο<τίευ0ε ό^ι-
σμένια άποοίΐιάσματα της Αιακηρυξηίς οτίς 16 ΣεJtτέμβ^η, οι ύ-
JtόλoιJtες άσίτικές εφημερίδες τιτ̂ ηιΟαν ουοολυτη, 0ΐωπήι. 

ΣτΙς 11 μέ 13 Σε^ττέμβρη τυσΐώΰηκαν 1.000 αντίτυπα της 
Διακήρυξης, ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα ξανακυκλοςρόρησε 
σέ ένα ενιαίο τομίδιο με την ;ΐ)ρώτη. 

Ή Δεύτερη Διακή.ρυξη, μεταφράστηκε στα Γερμαννκά ajcô 
τον ιδϋο τό Μάρξ, jvov αυρόσ^εσε ορισμένα κομμάτια — ;τ»ύ ά-
πειτΟύνονταν ειδικά στους Γερμανούς εργάτες — καΐ άφ α̂ιρ-ε-
σ»ε αρκετά που έκρινε άνε;Γίκ'α·ιρία. Ή «ιταραλλαγή» αΰτη δημο-
μοσιεύτηκε στο «Der Volksstaat», No 76, 21 Σε^έμβρη 1870 
καΐ στο «Der Verbote», No 10 και 11, 'Οχτώόρης — Νοέμ-
βρης 1870, διτως και σέ φυλλάδια στη Γενεύη. 

Ή γαλλική μετάφραση της Δεύτερης Διακήρυξης, δημο-
σιεύτηκε στήν «L' Internationale», No 93, 23 Όχτώβρτ^ 1870 
και στήν «L' EgaJité», No 35, 4 Όχτώβρη 1870. Δυστυχώς 
στήν ίϋερίσττωση της δεύτερης ή δηιμοσίευση δεν όλοο^ληρώ-θηκε. 

'Όύτως συνέβηκε καΐ μέ τήν πρώτη Διακήιρυξηι, ετσι και 
αυτή γνώρισε απανωτές έκδόσεις σδλες σχεδόν τις Ευρωπαϊ-
κές γλώσσες, (σελ. 39). 

51. Βλέπΐε και σελ. 34 της παρούσας έκδοσης, (σελ. 39). 
52. Επίσης στή σελ. 85 τήις πίαρούισας έκδοσης, (σελ, 39). 
53. Στή μάχη του Σεντάν ό γαλλικός σίτρατος νικήιθτι^ àJώ τά 

πίρωσικά στρατεύματα καΐ πίαρίαδάΰηκε στίς 2 ΣεΛτέιμόριτ) του 
1870. Ό Ναποιλεοντας Γ' καΐ τό επίϊτελείο του κ̂ α̂ιτήθηκίαν 
αΙχμά?.ωτοι στόν πη^ργο Βίλχελμσχέε άπΐό τΙς 5 Σεπ?ιτέμ6<̂ η 
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1870 ώς τΙς 19 Μάρτη 1&71. Ή ήττα του Σενταν εαητάχιητ^ 
την τννώσγι της Δευτερτκ Αύτοκρατ-ορίας. (σελ. 39)· 

54. ΣτΙς 4 Σεπτέμβρη 1870, άνοκκηρνχτηικε ή Γαλλία σέ δημ^^ 
κρίατία. Μια νέα κυβέρνησηι με τδνομα «Κυβέρνηση Έ^νίΛίης 
"Αμυνας» (Γχηματίοττηκε σέ άντικατάστοιση της αυροηγοαιμένης. 
(cr»L 40 ). 

55. Στο αγγλικό ;τ;ρωτότυ;τα Diet (Δίαιτα). <τελ. 40). 
56. Στη γερμανική έκδοση τον 1870, ό Μαρξ δεν Λε^ιέλαβ-ε τήν 

πρότοίοη αυτή καΰ̂ ώς καΐ τό επόμενο οϋτόστιασμα djco τό μανι-
φέστο του βασιλιά Γουλιέλμου. Έίΐίσηις στήν ιδια έκδοση, τό 
κομμάτι από : «ΚαΙ σαν να μή αρκέστηκε...» μέχιρυ «(χκαταμά-

επιταγή του γερμαλ'Ίκοΰ ε^ους..» ήταν συντομευμένο, 
(σελ. 40). 

57. Μέχρ4. τόν Αυγουστο του 1806 ή Γερμανία ήταν Ινα κομμάτι 
της ονΌμαζόμενής Άγιας Ρούίμαϊκης Αυτοκρατορίας του Γερ-
μανΐ5<οί5 'Έθνους, πού ίδρ^υθήκε τόν 10ο αΙώνα καΐ οϋϊοτελοΰσε 
μιαν ένωση φεουδαλικών πριγκηπάτων καΐ ελενΟ^ερίον πόλεων 
τιχ>ύ άναγνώριζαν σαν ανώτατη αρχή τόν αυτοκράτορα, (σελ* 
41). 

58. Στα 1618 τό έκλεκτοράτο του Βραδεμβουργου, ενώθηκε μέ 
τό δοιυκάτο της Προκτυαις ('Ανατολική Πρωσία), ενα κρατί-
διο υποτελές στή δημοκρατία των ευγενών της Πολωνίας. Σαν 
κύριος της Πρωσίας ό εκλέκτορας του Βραδεμβοι^ργον εγυνε 
υποτελής της Πολωνίας. Αυτή ή σχέση κράτηιΟίε μέχρ«ι τό 1657 
δταν β εκλέκτορας του Βρ^αδειμβούργου έπωφελούμενος των δ\>-
σκολιών της Πολωνίας — λόγω του πο>λέμου.της με τή Σουη-
δία — κατόρθωσε να αποκτήσει τήν αναγνώριση κυριαρχικών 
δικαιωμάτων πάνω στήν ανατολική Πρωσία, (σελ. 41). 

59. ΣτΙς 5 'Απρίλη του 1795 ή Πρωσία εκλεισε χωιριστή εΙρήνη 
στή Βασιλεία μέ τή Γαλλία, Αυτή ή εΙρήνη οδήγησε στή διά-
λ ι ^ του πρώτου άντιγαλλικου συνασπισμού των Ευρωπαϊκών 
κρατών, (σελ. 42). 

60. Ή συνθήκη του Τιλζιτ υπογράφτηκε τό 1807 άνάιμεσ^ στή 
Γαιλλία καΐ στή Ρωσία, υστέρα djco τή στρατιωτική κατάρ-
ρευση; της Πρωσίας στόν πόλε,μΟ' ένάντι^ στόν NαJî»λέovτα 
Βοναπάρτη. Ή Πρωσία εχασε τα μισά σχεδόν έδάφη της καΐ 
συμφώνησε στο να πληρώσει μεγάλη αποζημίωση, να μειωσεν 
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τό στρατό της καΐ να κλείσευ τα -λιμάνια της <π;ά Β^εταννικα 
καραΰια. (σελ. 43). 

61. Α/. Σέ μια συνάντηση του μέ τον NαJCoλέovτα Γ' τον Όχτώ-
βρη του 18-65 ό ΐνίπισμαρκ κέρδισε τη γαλλική συγκατάθεση 
γιά μια Προ>σο - Ίταιλική συμμαχία σέ Λερίίτττοοση πολέμου 
της Προκτίας ενάντια <πήν Αύστ<ίία« Ό Νοϋϊολέοντας &ίολό-
γιξε δτι νικητής όυώ αυτό τον ;€0λεμο Μόγαιν® ή Αυστρία, 
αηράγμα πού τον οδήγησε και στή συγκατάθεση αύτη. 

Β ' . ΣτΙς άρχές του Γάλλο - Π ρωσικού Πολέμου ό υΛουρ-
γος εξωτερικών του Τσάρου 'Αλέξανδρος Γκόρτσακοφ δήλωσε 
στις συνομιλίες πούχε μέ τον ΜΛίσμαρκ στο Βερολίνο, 8τι ή 
Ρωσία Οά διατηρούσε μιαν εύνοίχή ούδετερότητα xmèç της 
Π^ωσ'ίας κι δτι θα ασκούσε μιαν ανάλογη Λΐεση στήν Αυστρία. 
Σαν αντάλλαγμα σαυτή τήν «προσφορά» ό Μαασμαρκ ύποσχέ-
θηκε να μήν σταθεί έμαεοδιο στήν πολιτική της Τσαρικής Ρω-
σίας Λάνω στο Άνατολικο ζήτημα, (σελ. 45). 

62. Ή Βορειογερμανική "Ενίιοση η Όμοσπίονδία σχηματίστηκε μέ 
π)ροτροπή τού Μτώσμαρκ τό 18j67. Άποτελιόταν djto 19 κρατί-
δια και τρεις ελεύθερες πόλεις της Βόρειας και Κ€ντίρικής Γερ-
μανίας και είχε επικεφαλής της τήν Π-ρωσία. Ή δημΛουργί« 
της άτίοτέλεσε τόν σηιμαντικώτείρο σταθμό στήν προστϋάθειία 
για τήν επανένωση της Γερμανίας κάτω άπό τήν πρωσική η-
γεμονία. (σελ. 45). 

63. Στήν γερμανική ^δοση τού 1870 άντι τού «ή ελευθερία και 
ή ειρήνη» υπάρχει «ή ανεξαρτησία, ελεύθερα καΙ εΪ4?ήνη». 
(σελ, 45). 

64. Στήν γερμανική έκδοση τού 18ι70 εχειι προστεθεί ή παρέν-
θεση;: «πού αντιστοιχεί στήν παράδοση της δυναστείας των 
Χοεντζόλλερν». (σε^ 45). 

65. Στή γερμανική έκδοση τού 1870 υπάρχει καΐ μια άλλη πρό-
ταση πού λέει : «Αυτή είναι ή προοπτική εΙρήνης τήν οποία 
«εγγυούνται» για τή Γερμανία, οΐ άνόητοι πατ<^ιώτες της με-
σαίας τάξης», (σελ. 46). 

66. Στήν γε<ΗΜΧ.νική έκδοση τού 1870, έχουν προστεθεί σαντό τό 
σημείο δυο προτάσεις: «Και οΐ πατριώτες κομπασττές θα τους 
παρηγορούν λέγοντάς τους δτι τό κεςράλαιο δεν εχει πατ<?ίδα 
καΐ δτι οΐ μισθοί κανονίζονταν σύμφωνα μέ τόν δ ι ε θ ν ή 
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d ν τ ι Jt α τ Q ι ω τ ι κ 6 νόμο της jtQOCKpOQàç καΐ της ζή-
τησ^ης. Δέν είναι ma λουών καιρός να μιλήσει ή ιδίΛ ή γερμα-
νική εργατική τάξη και να μήν έΛΐτ(̂ έ·ψει mnè πια crcovç κύ-
ριοι>ς της μεσοιίας τάξης να μιλάνε γ ι α λ ο γ α ρ ι α σ μ ό 
τ ο υ ς ;» (σελ. 46). 

67. Έιδώ γίνεται αναφορά στή νίκη πού κέρδιχίε τό άντεπίανα-
στατιχο φεουδαλικό συγκ-ρότηιμα στή Γεριμανία μετά τήν αττώ-
ση του NαJtoλέovτα. (σελ. 46). 

68. «Der Volksstaat», No 73, 11 Σεπτέμ>βρη 1870. (σελ. 46). 
69. Εννοεί τα ανάκτορα του Κεραιμεικου, κατοικία του Νουϋολέον-

τα Γ', (σελ. 47). 
70. Στήν γερμανική έκδοση του 1870 ή πρόταση πού ακολουθεί 

λέει : «τή Οεση του πού είχε καθαρίσει μέ τις γεριμαν^ές ξι-
φολογχιες». ( σε λ. 47). 

71. Βλέπε ση^ιείωση 10. (σελ, 47). 
72. Στο αγγλικό πρωτότυπο middle - class Republicans. (σελ. 

47). 
73. Βλέπε σϊΐμείωση 9. (σελ. 47). 
74. Στή γερμανική εκδοσηι του 1870 άκολουθοίητ οΐ λέξεις: «και 

αυτό είναι ακριβώς πού κάνουν», (σελ. 48)· 
75. Έδώ γίνεται αναφορά στίς μεγάλες κιινητοποιήσεις των "Αγ-

yhûyv' έ̂ ρ γάτων στή ν προσπάθειά τους νά πιέσουν τήν κυβέρ-
νηση του»ζ νά άναγνΰ>ρ·ίσει και νά υποστηρίξει διπλωματικά τή 
Γαλλική Δηιμοκρατία τη̂ ς 4 Σεπτέιμ^ρη 1870. (σελ. 4i8). 

76. Άναςρέι^εται ύπαινιχτικά στήν άντεπαναιστατΊκή ενε<?γό συμ-
μετοχή της Βρετανίας στό σχηματισμό του συνασπισιμοΰ των 
άπαλιπ; αρχικών — φεουδαλικών κρ-ατών, πού κτ^υξαν πόλεμο 
ενάντια στήν επαναστατημένη Γαλλία του 1792. ( Ή ϊδια ή 
Βρετανία μπήκε στόν πόλεμο αυτό τό 1793). (σελ. 48). 

77. Ή Βι̂ εταλπία ήταν ή πρώτη ευρωπαϊκή χώρα πού αναγνώρισε 
τό καθεστώς του Βοναπάρτη πού έγκαταστά^^ίε με τό πρα-
ξικόπημα της 2 Δεκέίμβρη 1851. (σελ. 48). 

78. Στή γερμανική ε&ίδοση του 1870 οΐ λέξεις: «πού μια με{?ί-
δα του αγγλικού τύπου είναι αρκετά άθιάντ<?θίΓη γιά νά τον 
ζητάει φωναχτά» έχουν άντικατασταΰ^εί άπό τίς: «γυά τον ο-
ποίο ^ αγγλικός τύπος συνηγοιρεί τό ίδιο φοονακλάδ^α οπως 
οΐ γεριμανοί πατριώτες», (σελ. 48). 
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7ί). Τον καιρό mv στις Ε .Π.Α. γινόταν ό εμφύλιας αυόλεμος ανά-
μενα στο βιομηχανικό βορ.ρά καΐ στο Νότο των ΙδυοχτκνΓών φυ-
τειών καΐ των δου?^οχτητών (1861 - 65), ό άγγλ^κος άστικός 
τυΛος, τάχθηκε μέ τό μέ-ρος του Νότου, δηίλαδή υπέρ της δια-
τήρησηις της δουλείας, (σελ. 48). 

80. Vive la R^ublique!, στο πρωτότυπο, (σελ. 49). 
81. Στο πρωτότυπο, αμέσως μετά τό τέλο-ς της διακ-ήρυξης, ά-

κολουΟουν τα ονόματα των μελών του Γενικού Συμβουλίου της 
Διεΰνοΰς, τα ονόματα των κατά τόπους γραμματέων ( Ό Μαρξ 
λ.χ. yià τη Γερμανία καΐ Ρωσία), τό δνοιμα του προέδρου, 
ταιμία, και γενικοί» γραμματέα, καθ^ώς καΐ ή διευΟ^υνση των 
γραφείων της Διετούς, (σελ. 49). 

82. Βλέπε σημείωση 1. (σελ. 51). 
83. Βλεπε σελ. 47 - 48 του 6ιβ?υυου αύτου. (σελ. 51). 
84. Στο αγγλικό πρωτότυπο... του στρατού [(υπεράσπισης άμυ-

νας) of Befence of Paris] τοΐ3 Παρισιού... (σελ. 53). 
85. «Journal Offickl» είναι ή συντοιμογραφία της «Journal OfficSel 

de la Republique Française» — (Επίσημη Έφηίμερέδ<χ της 
Γα?ςλικής Δημοκρατίας) επίσημου οργάνου της Παρισιίνης 
Κομμούνας. Κι;κλοφοροΐ5σε από τΙς 20 Μάρτη ως τΙς 24 Μάη 
του 1871. Ή εφημερίδα χρησιμοποίησε τό ονομα της κυβερ-
νητικής εφημερίδας της γαλλικής δημοκρατίας πού κυκλοφο-
ρούσε στό Παρίσι από τΙς 5 Σεπτέμβρη του 1871. (σελ. 53). 

86. Capitulards (συνθηκολόγοι). Περιφρολ-ητικό ονοιμα γιαυτούς 
πού συνηγορούσαν για την παράδοση του Παρισιού κατά τη 
διάρκεια τής πολιορκίας (1870 - 71). 'Αργότερα ή όνομασία 
αύτη επικράτησε στα Γαλλικά για να υποδηλώνει κά^ε λογής 
συνθηκολόγους. (σελ. 54). 

87. Βλέπε τό φύλλο 30 τής 28 'Απρίλη 18|71 τής άριστερής - δη-
μοκρατικής εφημερίδας «Le Vengeur», δπου και δημοσαεύτη-
καν διάφορα κείμενα τής Παρισινής Κομμούνας, (σελ. 54). 

88. «L' Etendard» ( Ή Σημαία) : Γαλλική Βοναπαρτική εφημερί-
δα πού κυκλοφορούσε στό Παρίσι στα χρόνια 1866 - 68. Στα-
μάτησε μετά τΙς αποκαλύψεις για τούς σκανδαλώδεις τρόπους 
πού χρησιμοποιήθηκαν για την οΙκονομική της ένίσχυση. (σελ. 
54). 

80. Στη γερμανική έκδοση άντί του Τζόε Μίλλερ εχει τό δνομα 

—136 



του Καρλ Φόγκτ, και στη γαλλίιχή εκδο<τη, τον Φάλσίταφ. (Τ. 
Μίλλ^ρ: γνωσιτός'Ά/γγλΟίς ήθοποιΛς ταυ 18ου αιώνα. Κ. Φόγκτ: 
Γε4?|μανΌ·ς μικ^οαστος δηιμΌκράτης, jtoù εγιν® πράχτορας του 
Ναπολέοντα Γ\ Φάλσταφ: τύττος άρχιαγΰρτη καΐ αλαζόνα <τέ 
δράματα του Σαίξτϋηρ). (σελ. 56). 

90. Προφανές μεταφραστικό η τυπογραφικό λάθος της έλληνι 
κής έκδοσης. Τό σωστό συμφωνά μέ τό αγγλικό πρωτότυπο, 
υπουργός των οίκονομακών (Finance Minister). (σελ. 6<5). 

91. Société General du Crédit Mobiliers, μια μεγάλη μετοχική τρά-
πεζα πού ιδρύί)ηκε τό 1862. Πηγή των εισοδημάτω^ν της ήταν ή 
κερδοσκοπία πάνω σέ χρεώγραφα των μετοχικών εταιριών πού 
αυτή ή Ιδια ειχε δημιουργήσει. Ή Sosieté General είχε στε-
νούς δεσμούς μέ την κυβέρνησηι της Δεύτερης Αύτοχιρατορίας. 
Χρεωκάπησε στα 18^7 καΐ έκλεισε τό 1871. Σέ πολλά αρθρα 
του πού δημοσιεύτηκαν στήν «New Tork Daily Tribime» 6 
Μαρξ ξεσκέπασε τήν πραγματική της φύση. (Βλ. «Εκλεκτά 
'Έργα», Γερμ. έκδοση, Τόμος 12ος, σελ. 20 - 36, 202 - 209, 
289 - 92). (σελ. 65). 

92. «L' Ekcieur Libre2> CO Έλεύ-θερος Εκλογέας) : 'Όργανο 
της δεξιάς πτέρυγας τών δη;μοκρατικών. Εβδομαδιαίο άρχιικά 
έγινε κατόπιν ήμερήσιο μετά τήν κήρυξη του Γαλλοπρωσικον 
πολφιου. 'Έβγαινε στό Παρίσι άπό τό 18)68 ως τό 1^71 (σελ. 
66 ). 

93. Στήν 'Αγγλία δίνουν συχνά στούς κοινούς εγκληιματίες, άφον 
εκτίσουν τό μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους, προσωρινά απο-
φυλακιστήρια, μέ τά όποια αφήνονται έλεύ^ροϋ κάτοο άπΑ ά-
στυνομική επιτήρηση. Τά άποφυλακιστήρ-ια αυτά όνομάζονται 
tijckets - of - leave καΐ οΐ κάτοχοι τους tickets - of - leave 
men δηλαδή, άνθρωποι μέ άποφυλακιστήρΛα. (Ση(μειΐωσ»η τον 
'Ένγίοελς στή γερμανιΛίή έκδοση του 1871). (σελ. 55). 

94. Saint Germain Γ Auxerrois: Π ερίφημη γιά τΙς ζωγραφιές της 
γοτθική εκκλησία του Παρισιού. Χτίστηκε τόν 6ον αΙώνα 
καΐ καταστράφηκε στή διάρκεια λαϊκής έξέγεροίης τό 1831.. 
(σελ. 66). 

96. Έδώ ό Μάρξ άναφέρεται στίς ενέργειες ενάντια στήν Έκκλη^ 
σία και τούς Νομιμόφρον^ς που συνέΰηκαν στο Παρίσι συΐς 
14 - 16 Φλεβάρη του 1851 καΙ βρήκαν ανταπόκριση καΙ στήν 
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έ^αρχία. Για να δι«.μοιρτυ<^ΐθυΰν èvavrux οττή 5ιαθηλα>σΐι των 
ΝομΛ|«Μρ^ων κατά τή &ιάρκ€ΐα της κτηόείας του Δούκα του 
MjtEQv, οΐ μάζες κατάστρ-ε-ψαν τήν εκκληοία του Άγ&υ Γερ-
μανού του Ώξερουά και τό παλάτι του à^xt^jtidxôjûav Quèlèn, 
γνοκϊτοΰ για τή αυμιχάϋειά του στους Νομιμάφρονες. Ή 'Ορ-
λεανική κυβέρνηση βρήκε ;ϊ)άτηιμα για να κατα<ρέρει ενα 1<^υ-
ρο χτυατημα στους Νομιμόφρονες γιαυτό καΐ δεν συγκράτησε 
τό λαό. Ό ίδιος ό βιέ(^σος σαν υπουργός &ιεισ€ 

τήν ΈίΟνοφρουρά να μήν εĴ :εμβεu Στα 1»32 ό θιέ<^σος διέτα-
ζε τή σύλλη^ της Δουκισ-σας του (μητέρας του κάμη 
του Chambord — Νομιμόφρονα, διεκδικητή το\5 θ^?όνου), τήν 
εόαλιε κάτω από αυστηρή παρακολουθί^ση και τήν ανάγκασε να 
ύ;α)στ€ΐ μιαν έξευτελιστική Ιατρική έξέταση ωοτε να κάν€Α γνω-
στό τό μυστικό της γάμο και να τήν Ιξοχ^δετερώσεο πολιτικά. 
(σ€λ. 56). 

96. Έδιω ό Μαρξ αναφέρεται στόν άτιμο ρόλο τϋοϋπολξε ό θίερ-
σος στήν καταστολή της εξέγερσης του προλεταριάτου και των 
μικροαστών πού ένώθτρίαν μαζί του, του 'Απρίλη (13 - 14) 

του 1834, ενάντια στήν κυριαρχία της Ίουλιανης Μοναΐρχιας. 
'Αναφέρεται επίσης στα διάφορα άντυδραστικά άρ̂ ρ̂α τώγ Νό-
μων του Σεπτέμβρη του 1835, δπου ή γαλλικ^ή κυβέρνησ»ΐ) έπέ-
βαλε πλήθος από αναστολές και πε< ι̂ορισ!μοιυς. (σελ. 56). 

S7. Τό Γενάρη του 1841 6 βίερσος υπέβαλε ενα σχέδιο yià τό 
χτίσιμο οχυρωματικά έργων γύρω άπό τό στή Βουλή 
των 'Αντιπροσώπων. ΟΙ επαναστάτες δημοκράτες πού κατάλα-
βαν τήν άντεπαναστατική σκοπιμότητα δλου του σχεδίου τό 
κατάγγειλαν αμέσως, (σελ. 56 ). 

^8. Παρατσούκλι πού δόθηκιε στό βασιληά των δύο Σικελιων Φε<^ 
δινάνδο Β ' γιΐά τό μανιασμένο βομ6α(^δισμό του Παλέ^^ιου, με 
σκοπό τήν κατάπνιξη της έκεϊ λαϊκής έξέγερσΐ|ς — προμηνύ-
ματος των αστικά επαναστάσεων του 1848 - 49 <nà Ιταλικά 
κρατίδια, (σελ. 57). 

S9. Τόν 'Απρίλη του 1849 ή γαλλική άσηκή κυ6έ<^νηση σέ συμ-
μαχία μέ τήν Αυστρία καΐ τή Νάπολι «Ισέβαλε <ηή Ρωμαϊκή 
Δημοκ<^τία, με σκοπό να τήν άνατ^ έ̂ψευ καΐ να êjtavwpéQst τόν 
Πάπα. ο ι εΙσβολεΐς βομβάρδισαν άγρια τήν έπανα<^ιτημένη 
Ρώμη και άνέτρεψαν τελι«ά τή Ρωμαϊκή Δημοκρατία, δλη 
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τήν οϋτεγνοχχμένη - ήρ(ωϊκή αμιτνα Jtov αντέταξε ό λαός ττ ς̂. 
Μέ τήν καταφο>ρη αυτή Λαρ.α6ίαση του γαλλιχου σνντάγματος, 
jooi) σοίζε δτι ή δηιμοκ<?ατ(α δε Μ χρησψ^Μίαιήσει ΐβοτέ τή 
ναιμή της για να κατουτνίξει την έλενθ«ερία àjtowxuôrptote δλλου 
λα(ή), ^ σ ε οριστικά κά^ε μάσ!κα -ψευτοφιλελευθε^υσιμου Jtoi 
ôιέκlρivε τη γαλλική μπουρζοι^,ζια, ((yεL 57). 

100. Εννοεί τήν καταστολή της ήροι>ϊκης έ|έγ©^σης του πίορ ι̂σινου 
προλεταριάτου τον Ίουνη του 1848. (σελ, 58). 

101. Το Κόί^μα της Τάξης jfloù Ιδρύ^κε στα 184)8 ήταν το χόμτ 
μα των «συντηρητικών» μεγαλοαστών στή Γαλλία. "Ηταν®, δα-
σικά, ενας συνασΛισμος τιών δυο δυναστικών ςχραξιών, των Νο-
μιμοςρρ^^ων (οπαδών της δυναστείας τών Βο(υρ6(&να)ν) καΐ των 
'Ορλεανικττών (οπαδών τηις δυναστείας της Όιριλεάνης). "Er 
παίξε τον κύριο <^λο στή διάρκεια της νομοθετικής συνέλευ-
σης της Δεύτεριτις Αύτοκρατο<?(ας, άπο το 1849 ως τό πρ«ίξι-
κόπηιμα της 2 Δεκέμβρη 18-51. Τή χ<^εωκοπία της άντιλοΰίκής 
του πολιτικής εκμεταλεύτηκε έντεχνα ή συμμορία του Λουδοβί-
κου Βον^απάρτη για να οικοδομήσει στα δικά τη,ς μέτρα τό κα-
θεστώς της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, (σελ. 58). 

102. Δράμα του Φρειδερ-ίκου Σίλλερ. (σελ. 58). 
103. Δ-ηλαδή του Μεγάλου, (σελ. 59). 
104. Μετά τή συνθήκη του Λονδίνου του 1&40 μεταξύ της Ρω-

σίαις, Βρετανίας, Αυστρίας, Πρωσίας και Τουρκίας ή Γαλ-
λία απειλήθηκε μέ διεθνή αποκλευσιμο άπο εναν άνηγαλλικό 
συνασπισίμο τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Στή συνθηχη (̂ νμ̂ μω-
γτξ&τροε να ύτοοστηριχτεί ό Τούρκος σουλτάνος στόν αγώνα του 
ενάντια στον Μωχάμεντ "Αλη — κυβερνήτη της ΑΙγώπτου ηχΛ 
τον υποστήριζαν οΐ Γάλλοι. Ή γαλλική κυβέρνηση άναγκά-
στήκε νά αποσύρει τή βοήίθειά της, πράγμα πού σήμαινε Ιμιά 
σοβαρή ήττα της γαλλικής διπλωματίας στήν Μ. Ανατολής 
Ή γαλλική αυτή παραχώ<?ηση της επέτ< ε̂'ψε να λάβΰΐ) μέρος 
(ηήν ολοκλήρωση της συνθήκες του Λονδίνου τ6 1841, ή &πο£α 
απαγόρευε σέ καιρό εΙρήνης τή διέλευση ξένων πολεμικών σκα-
φών από τα Στενά του Βοσπόρου καΐ τών Δαρδανελλίων. Ή 
συνθήκη υπογράφτηκε στίς 13 Ιούλη 1841 όυώ τή Ρωσία, 'Αγ-
γλία, Γαλλία, Αυστρία καΐ Πρωσία άπο τή μια καΐ τήν Ινηιρ-
κία άπο τήν αλλη. 
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Στην τ^ίτη αγγλική εκδοστ} τον 'Εμφύλιου 6 Μά(̂ ξ avàr 
φερε τή σνν&ήκη του Λονδίνου του 1840 oràv Ινα JtαQάÔ€ιγμα 
άττοτυχιας της γαλλικής δυιλωματίας. (<τελ. 59). 

105. Στην jûQoajtà^sui του να ενισχύσει τΙς άντεΛαναστατιχές στ^α-
τιωτυκές δυνάμεις, ετσι οϊού να υποτάξει εύκολώτεοα το επα-
ναστατημένο UaQÎoiy ο θιέρσος ζήτη<τε την άδεια του Μπι-
σμαJρκ. Ή κυβέρνηση του Θιέ^σου συμφωνά με τΙς προκαταρ-
κτικές συνομιλίες για την εΙρήνευση,, είχε αποδεχτεί τους δ'-
ρους των Π ρώσων για διατήρηση στρατιωτικής δύναμης λι-
γώτερης από 40.000 άνδρες. Ή εξέγερση του παρισινού προ-
λεταρ-ιάτου την εφερε σέ άδιιέξοδο. 'Έτσι, άφου διαβεΰαίοκϊε 
τό Μπίσμαρκ δτι τα νέα στρατεύματα ΰά χρησιμοποωυνταν απο-
κλειστικά για τό πνίξιμο τής εξέγερσης του Παρισιού, πήραν 
την άδειά του. Σύμφωνα μέ τή συμφωνία τής Ρουέν τής 28 
Μά^τη 1871 ή γαλλική κυβέ<?νηση μτω^οχκιΐε νά αύξήοει τό 
στρατό της στους 80.000 και κατόπιν στους 100.000' άνδρες. 
Στή ^άση του ελεεινού αύτοΰ συμβιβάσιμου, τό γερ<μανωώ επι-
τελείο έπαναπάτρισε βιαστικά τους Γάλλους αιχμαλώτους πο-
λέμου καΐ κύρια αυτούς πού είχανε συλληφτεί στό Σεντάν καΐ 
τό Μέτς. 'Έτσι μέ τήν ανοιχτή βοήΰεια αυτών πού κατάγγει-
λαν σαν «αΙώνιους εχθρούς του γαλλικού έ'-θΛ'ους» καΐ πού για 
τόν «αγώνα» ένάντιά τους, σφάγιαοαν τό άνθος τής γαλλικής 
νεολαίας, οί Ιππότες τής γαλλικής μπουρζουαζίας επνχξαν στό 
αιμα τό Παρισινό προλεταριάτο. 

Ή άντεπαναστατική αύτή συμμαχία, ξεσκέπασίε στους ευ-
ρωπαϊκούς λαούς τούς αστικούς «πατριωτικούς» μύθους, δεί-
χνοντάς τους κα:θαρά τήν σκοπιά από τήν οποία βλέπει πάντα 
ή αστική τάξη τα πράγματα, (σελ. 59). 

106. Στό πρωτότυπο κείμενο άντί του «Στό Μπορντώ, τό 1871», 
γράφει απλώς «Στό Μπορντώ». Ή προσθήκη είναι από τή 
γερμανική έκδοση του 1871. (σελ. 60). 

107. Ό Μπελαι ήταν επίτροπος τής Κομμούνας στήν Τράπεζα 
τής Γαλλίας. Ό Λογκέ 1σχι>ρ·ίζεται δτι δέν είχε καμιά σπου-
δαία περιουσία, άλλα άπλως οτι ήταν εύπορος. Ό Μαρξ τόν 
λέει «καπιταλιστή» παραβάλλοντάς τον με τή φτώχεια των 
άλλων συναδέλφων του τής Κομμούνας, (σελ. 60). 

108. Παραλληλισμός μέ τόν Ρωμαίο δικτάτορα του 1ου π.Χ. αΐ-
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ώνα, γνοχιτό για τΙς <ρρικια<ΐτικές ττρογ^αφές τό^ν δημοούρατι-
ΐοών. (οτελ. 60). 

109. Βλέίίε σημείωση 10. (σελ. 61). 
110. Chambie introuvable: 'Έτσιι ονάμ^οε ή ιστσρία την φανατική 

ύπ;ερ6ασιλόφρονα και αντιδραστική βονλή Jtov έκλέχττ^ αμέ-
αως υστ€ρα duro τή δεύτερη ;αώση ταυ Νουωλέοντα στα 1S15. 
(Σημειδωση του Φ. 'Ένγκελς στήν έκδοση του 1895 του βι-
βλίου του Καρλ Μαρξ: «ΟΙ Ταξικοί 'Αγώνες στή Γαλλία από 
τό 184i8 ως τό 1850). (σελ. 62). 

111. PouTceaugnac .(Άρχοντοχο>ριάτης) : Πρόσω;τ» από μια κω-
μωδία του Μολιέ^υ, κλασικός τύπ»ς του κουτοΰ και στενοκε-
ςί>αλου μικροτσκρλικά. (σελ. 62). 

112. Ή «ΰνΌσυνέλευση πού άρχισε τις εργασίες της στο Μπορντώ 
στίς 12 Φλεβάρη 1871, άποτελιόταν στή μεγάλη της πλειοψη-
φία από μρναρχίΰωύζ (450 στό σύνολο των 750 βουλευτών), 
πού αντιπροσώπευαν τούς τσιφλικάδες καΙ τα άντιδ^ραστικα 
στ^οομ^ατα της πόλης και του χωρίου. Γι' αυτό πηρε τό ονομα 
«συνέλευσ»! των αγροτικών ή συνέλευση τών γαιοχτι^μόνων». 
Ή ύπεοαντιδραστυκή σύλ'θεσή της οδήγησε τον Κρεμιέ σέ α-
νοιχτή σύγκρουση μαζί της. Μιλώντας στό βήμα τής «Έ'Θλό-
σιτνέλεικτης του Μπορντώ», τήν αποκάλεσε ανοιχτά «Χωριάτικη 
Συνέλευση, αίσχος της Γαλλίας». Τό τόλμημά του δμω ς̂ αυτό, 
του στοίχισε τό κεφάλι του. (σελ. 62). 

113. Eîvoii τό ονομα του γνωστού ή^ωα της τραγωδίας του Σαίξ-
πηρ: « Ό "Έμπορος της Βενετίας». 'Αντιπροσωπεύει μια τυπι-
κή μορφή τοκογλύφου, (σελ. 62). 

114. Βλέπε σημείωση 17. (σελ. 62). 
115. Decapitate and decapitalise στό 'Αγγλικό πρωτότυπο, (σελ. 

63). 
116. ΣτΙς 10 Μάρτη ή εθνοσυνέλευση ψήφισε τον «Νό»μο γιά τήν 

'Αναβολή τών Πληρωμών τών Χρεών», ό οποίος ίλεγ€ δτι τα 
χρέη πού γίνανε μεταξύ της 13 Αυγούστου καΐ 12 Νοέμβρη 
1870 επρεπε να πληρωθούνε μέσα σέ εφτά μήνες από τήν ήμέ-
ρα πού συνάφτηκαν, ενώ αυτά πού γίνανε μετά τις 12 Νοέμ-
βρη δέν μπορούσαν νά άναβληθουν. 'Έτσι 6 νόμος δεν ίδινε 
στήν πραγματικότητα καμιά αναβολή πληρ<ομής για τούς πε-
ρνσισότερους χρεώστες, κατάφερνε ένα δυνατό χτύπηιμα στους 
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εργάτες καΐ τα φχωχόχεοα στρώματα του ΐΐλη,θυ(ίμχ)ν ocal αδή-
γτι<ίε (ηή χρεωκοΛία ιωλλούς μικροβιοτέχνες καΐ εμπέοους. 
(σελ. 63). 

117. Σημαντικός Γάλλ»ς Μίτλανκιστής επαναστάτης. Μέλος της 
στρατιωτικής επιτροπής της ΪΙαρίισινης Κομμούνας και οΰώ 
τους συνεπιέστερουις εκφραστές της ε;ίαναστατικής της ΐτίολιτι-
κης. Στις 3 'Απρίλη (ό μεγαλόκαρδος καΐ 1ιτ»τ)οτικος — Κ. 
Μαρξ) Φλονρανς δολοφονήθηκε, υστέρα àjto σκλτϊρή σΰ7κ<?0'υ-
ση των κομμουνάρων με τΙς άντεπαναστατικές συμμορίες τον 
Θϋέρσου, κοντά στίς Βερσαλλίες, (σελ. 63). 

118. Είναι ό Σάρλ Κουζέν - Μοντΐομίΐάν, ενας Γάλλος στρατηγός 
jtov δωΐΛίουσε τΙς ενωμένες γαλλικές και αγγλικές διτνάμεις jcov 
εισέβαλαν στην Κίνα τό 1860. Του δό^κε ό τίτλος του Κό-
μητα Παλιικαό από τόν NαJW>λέovτα Γ', γιατί νίκησε τά στρα-
τεύματα της δυναστείας των ΤσΙνγκ (1644 - 1911) στό Πα-
λικαο, ενα χοοριό ανατολικά του Πεκίνου, (σελ. 63). 

119. Σύμφωνα μέ δημοσιΐεύματα τοΰ τύπου, ό θιέρσος καΐ άλλοι 
άξιωματουχοι της κυβέρνησης επρόκειτο νά πάρουν Λερισσότε-
ρα από 300'.0001000 φράγκα σαν «προμήιθ'εια» ΟΛο αυτό τό 
εσωτερικό δάνειο. Ό ίδιος ό βιέρσος ομολόγησε άργότε^α δτι 
αντιπρόσωποι οίκονομικών κύκλων μέ τους όποίοι>ς διαπραγμα-
τεύονταν για ένα δάνειο είχαν άπαιτήσει τη γρήγορ<η καταστο-
λή της επανάστασης στό Παρίσι. Ό νόμος για τό εξωτερικό 
δάνειο υιοθετήθηκε στίς 20 Ίούντϊ 1871, άφου πρώτα τά €η:ρα-
τεύματα των Βερσαλλιών είχαν κατατϋνίξει τήν Παρισινή Κομ-
μούνα. (σελ. 63). 

120. 01 δυό πρώτες είναι συνοικίες, ή τελευταία είνακ Λροάστειο 
του Παρισιού, (σελ. 65). 

121. Κατά τόν Λογκέ ή μεταφορά αυτή ε γίνε στις 27 Φλεβάρη α-
πό τόν ϊδιο τό λαό αυθόρμητα, χωρίς καμιά διαταγή, μόλις 
τοιχοκολλήθηκε ή προκήρ.υξη ελεγε δτι τήν 1η Μάρτι^ θά 
έμπαιναν στά Ηλύσια Πεδία 30.000 Πρώσοι. Ή Κεντριχη 
Έπιττροπή, πού συγκροτήιθηκε στΙς 28, δέν μπορούσε (άφου 
δέν είχε καν συγκροτηθεί) νά πάρει πίρωτοβουλία. (σελ. 65). 

122. Καγιέν: Πρωτεύουσα της γαλλιχής Γουιάνας στή Nikta Ά -
μεριχή. Τόπος έξορίας καΐ καταναγλαστιχής έργ<ισίας, γνω-
στή άπό τό «νησί του Διαβόλου», δπου οι εξοντωτικές καΐ άπαν-
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θρ̂ ωσίες σ^θήκες δια^ίοχηις, «ζευγ^αχναν» μέ την κτηνώδη 
μεταχείριση των κρατουμένων. Τελειπ;«ϊα ή ^κδοοη του άςρη-
γήματος του ΆνρΙ Σα^ιέ<} « Ό Πεταλούδας» Ικανέ πλατειά 
γνωστή την ανατριχιαστική αυτή τιραγματιοωτητα, ξεσ^εττχχ-
ζοντας τό αίσχος του γαλλικού Ιμπεριαλισμού, (σελ. 65). 

123. Πιγκάλ: Πλατεία του Παρισιού πού ;τηρε το δνομα του γλΰ-
τττη Πιγκάλ. (σελ. 67). 

124. Κατά xm Λογκέ, ό Λεκόντ στήν αρνηιση των στρ^ατιωτών 
τους απείλησε μέ εκτέλεση λέγοντας τους στο τέλος: «"Εννοια 
σας! Θα κανονίσω τό λογαριασμό σας!», (σελ. 67). 

125. Κλεμαν Τομα (1809 - 1871). Πρώην επιλοχίας που εξελί-
χτηκε σέ στρατηγό υστέρα από ατέλειωτες ϊντ(^ϋγκες. Διετέ-
λεσε αρχηγός της Έ;θνοφρουράς τό 1848. Εκτελέστηκε άπό 
στρατεύματα πΐού πέρασ^αν στή διάρκεια της Κομμούνας στο 
πλευρό του λαου. (σελ. 68). 

126. «Le National» - (Έ-θ^ι^ή). Καθημερνή γαλλική έ<ρηιμερίδα 
πού εβγαινε στό Παρίσι άπό τό 1830 &ς τό 1851. "ΟΗ γ̂ανα 
βασικά των άστών δημοκρατών πού έκπροσωποΐ5<ταν τμήματα 
της βιομηχανικής αστικής τάξης και των φιλελεύθ-ε^ων θιανο-
ούμενων. (σελ. 68). 

127. Ή φράσΐι «πού είχε αναλάβει να έκτίευ τΙς ποινές φυλάκισης 
πού επιβάλλονταν στήν εφημερίδα», εχει προστεΌ ε̂Ι στήν γερ-
μανική έκδοση του 1871 και 1891 χωρίς νά υπάρχει στό πρω-
τότυπ». (σελ. 68). 

128. ΣτΙς 31 Όχτοά^ρη του 1870, εργάτες και έπαναχκατημένα 
τμήματα της ΈιΟΛΌφρουράς στό Παρίσι, κή<^υ|αν άντα;ρσία 
μόλ4.ς φτάσανε τα νέα δτι μια σειρά περιοχών είχαν καταλη-
φθεί και δτι ό θιϋρσας είχε αρχίσει τις διαπραγματεύσεις μέ 
τους Π ρώσους. ΟΙ εξεγερμένου κατέλαβαν τό δηιμαρχειο και 
εγκατέστησαν ενα οργανο έπαναστατικής πολιτικής διακυ6έ<?-
νησης, τήν Επιτροπή Δημόσιας Σωτη<?ίας, μέ ;ίρ06δ<?ο τόν 
Μπ?.ανκί. Κάτω άπό τήν Ισχυρή πίεση των έργατών ή κυβέ^-
νη.σηι Εθνικής "Αμυνας, ύποσχέ-θηκε νά πα<?αιτηθ«ΐ καΐ νά 
προκηρύξει εκλογές για τήν Κομμούνα τήν 1η Νοέμβρη. Ή 
ατελής δμως οργάνωση των επαναστατπχών όυνάμε<ον του Πα-

καθώς και οΐ πολλαπλές άντιθέσεις τους (κυρίως οΐ με-
ταξύ Μπλανκιστών, μικροα<ττών 0ημοκ<?ατών καΐ Προυντονι^ 
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<ηών), έδωσαν τή δυνατότητα στην κυ6έρνηση να αθετήσει 
την ύπόσχεσή της και να ανακτήσει την Ισχύ της ρέ τή βοή-
θεια λίγων —^πιστών σ' αυτήν— συνταγμάτων της Έ-θΎοφρου-
ράς Jtov άνακατέλαβαν σύντομα τό δηιμαρχείο. (σελ. 

129. Ό Τροσύ πού καταγόταν cbto τή Βρεττάνη, χρησΊμοΛοιούσε 
σαν χοοροφύλακες σ^ιμ^ατριώτες του, οΛως ακριβώς καΐ οΐ Βο^ 
να:τάρτη^ες Λού κατάγονταν από τήν Κορσική χρη<Τφ,0ί«)ΐ0ύ-
σαν ώς έμπιστους τους κατά κανόνα Κορσικανούς, (σελ. 68). 

130. Φρανισουα - Λωράν 'Αλφόνς Ταψιιζιε. Γάλλος συνταγματάρ-
χης και στρατιωτιοώς εφευρέτης. 'Αριστερός ρεπουμπλικάνος, 
γενικός διοικητής της Εθνοφρουράς, (σελ. 6,8). 

131. Άντόλφ - Έμανουέλ - Σάρλ Λεφλό (1804 - 18^7). Γάλλος 
στρατηγός, ιμοναρχικός, μέλας της συνταχτιχής καΐ της νομο-
θετικής συνέλευσης (1841 - 51) καΙ υπουργός των στρατιωτι-
κών στα 1870 - 71. (σελ. 69). 

132. ΣτΙς 22 Γενάρη 1871, μέ πρωτοβουλία τών Μπλανκιστών, τό 
προλεταριάτο του Παρισιού καΐ ή ΈιθΛ^οφρουρά έκαναν μιαν 
επαναστατική διαδήλωση απαιτώντας τή διάλυση της κι^έρ-
γησης καΐ τήν άνακήρυξη της Κομμούνας. Ή κυβέρνηση Εθνι-
κής "Αμυνας διέταξε τήν βρετανική κινητή φρουρά, π»ύ φρου-
ρου<τε τό δημαρχείο, να ανοίξει πυρ ενάντια στΙς λαϊκές μά-
ζες. Στή συνέχεια συνέλαβε πλήί^ος διαδηλωτών, διέταξε τό 
κλείσιμο ολων τών λεσχών του Παρισιαΰ και πολλών προοδευ-
τικών εφημερίδων καΐ απαγόρευσε τις μαζικές διαδηλώσεις. 
'Αμέσως μετά τήν καταστολή της επαναστατικής ούτί^ς κίνη-
σης ^ χ ι σ ε τις προετοιμασίες για τήν παράδοση του Παρι-
σιού. (σελ. 69). 

133. Α/. Ζώρζ - Σάρλ Χεκερέν (1812 - 1895). Γάλλος ευγενής. 
Δολοφόνος του 'Αλέξανδρου Πούσ^ ι̂ν. Δραστήριος βοναπαρ-
τικός. Β ' . Αουΐ - Σάρλ Κοετλογκόν (1814 - 18<86). Γάλλος 
ανώτερος κρατικός λειτουργός. Γ'. Ερρίκος Ντέ Πέν (1830 
- 188>8). Γάλλος δημο<ηογράφος, Ιδρυτής τών εφημερίδων 
«Γκωλοΐία» καΐ «Παρι Ζουρνάλ». (σελ. 70). 

134. Somimations ήταν ένα είδος προειδοποίησης πού έξέθϋδαν οΐ 
γαλλικές αρχές για τή διάλυση διαδηλώσεων, συναντήσεων κλπ. 
Σύμφωνα μέ τό νόμο του 1831, ή κυβέρνηση είχε τό δικαίω-
μα να χρη<τιμοποιήσει βία μόλις ή προειδοποίηση είχε έπανα-
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ληφθεί τρεις φορές μέ τό χτύπτμλα των ταμπούρλων η τό φύ-
σημα των τρουμπετών, (σελ. 70). 

135. Είναι ό Juks Bergeret. Κύζλ. 70). 
136. Είναι ο Maljournal. (σελ. 70). 
137. Κατά τον Λογκέ αυτή ή αιερινραςρή βασίζεται στίς μαρτυρίες 

του σο^αρώτερου άνγλιθ€οΰ xxmo\} και èJtεκυιρώΰηκε αργότερα 
àrco τή μαρτυρία του αμερικάνου στρατηγού Σέρμαν, jcov εί-
χε διακριθ^εί στον εμφύλιο πόλεμο της 'Αμερικής για τΙς νίκες 
του κατά των Νοτίων και ό όποϊος είχε παρακολονθήσει όλό-
κληρίϊ τή σκηνή απο τό παρά^ρό του. Ό ΛισσαγκαροΙ στήν 
'Ιστορία της Κομμούνας τονίζει δτι κανένα άτώ τα είκοσι Ι | η 
στρατο-δικεία πού δίκαζαν τους κομμουνάρους δέν επεκαλέστ^-
κε τή σκηνή αυτή της πλατείας Βαντόμ, δίν καΐ έψαχναν να 
δρουν κατηγορίες μέ κάΰ̂ ε τρόπο. (σελ. 71). 

138. Κατα τον Λόγκε, δταν ό Μαρξ έ'γραφε αυτά δέν γνώ<μζε 
άπλυτα τήν κατάσταση της οργάνωσης καΙ του έξοπλισμ^ίί 
των λαϊκών ταγμάτων στίς 19 Μάρτη. Κατά τή γνώιμη του ή 
κυβέρνίτ^ σέ περίπτωση άμεσου κινδύνου θά μποροίκτε μαζι 
μ' δλο τό στρατό και τή γραφειοκρατία να αποσυρΰΐϊ στό Φον-
ταινεμτιλώ κι άπό κει να εξακολουθεί να επηρεάζει τήν επαρ-
χία. 'Αντίθετα ή Κομμούνα δέν μπορούσε να κρατηθεί για πο-
λύ καιρό στις Βερσαλλίες, ποΰταν τελείως ανοχύρωτες. Ή 
γνώμης αύτη, γνώμη κύρια του Ιστορικού τής Κοιμμούνας Λισσα-
γκαραί, φαίνεται άρκετα Μσιμη δταν συνδυαστεί μέ τό γεγο-
νός της σχετικά περιορισμένης Ιδεολογικής απηχ-ησης πουχε ή 
Ιδεολογία της Κομμούνας στήν ύπόλοιπίη Γαλλία, (σελ. 71). 

139. 'Όταν συνέβηκαν τα γεγονότα της 31 Όχτώβρη 1870, μέλη 
της κυβέρνησης Εθνικής "Αμυνας συνελήφθησαν καΐ κρατή-
θηκαν στό δημαρχείο. *Ένιας άπό τούς έπαναστάτες απαίτησε 
τήν εκτέλεση τους, άλλα τόν σταμάτησε ό Γκουσταβ Φλου-
ράνς. (σελ, 72). 

140. Α'. Βλέπε τό κεφάλαιο 22 της σάτιρας του Βολταίρου « Ό 
Άγαθούλτκ^. Β ' . Στό πρωτότυπο άκολονθεί σέ παρένθεση ή 
φράση (^λέπε σημείωση, σ. 35), πού αντιστοιχεί στίς σελίδες 
112 έπ. του «Παραρτήματος» της παρούσας έκδοσης, (σελ. 
73). 

141. Είναι ενα απόσπασμα άπό τήν άνακοίνωση για τους όμηρους 
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πού έ|έθωοΓ€ ή Παρισινή Κομμούνα στίς 5 'Απρίλη 1871 και πού 
δημοίίιεύτηκε στίς 6 <ττήν «Journal Officiel...» No 96. 
( Ή ήμερομηνία πού άναφέ^ει 6 Μαρξ είναι ή ημερομηνία δη-
μοσίευσης της στις αγγλικές εφημερίδες). Ή ανακοίνωση ε-
λεγε δτι οποίος κατηγοριότανε καΐ άποδεικνυότανε ένοχος για 
συνεργασία μέ τις Βερσαλλίες -θα κρατιόταν σαν όμηρος. Με 
αυτό τό μέτρο ή Κομμούνα προσπάθησε να έμτϊοδίσει τα στρα-
τεύματα των Βερσαλλιών από τό να πυροβολοΰν τούς κομμου-
νάρους. (σελ. 73). 

142. Βλέπε σημειώσεις 11 και 45. (σελ. 73). 
143. «Times» (Καιροί) : Μεγάλη ήμε<?ήσια αγγλική εφημερίδα πού 

Ιδρύθηκε τό 178s8. Στη δεκαετία του 1870 είχε φιλελεύθερο 
προσανατολισμό, (σελ. 74). 

144. Journal Officiel de la Rép^ublique Française, No 80, 21 Μάρτη 
1871. (σελ. 75). 

145. Εννοεί τούς πο?^έμους της Άγγ?άας, Ρωσίας, Πρωσίας, Ι -
σπανίας καΐ άλλων κρατών ενάντια στην επαναστατική Γαλλία 
και αργότερα ενάντια στην αύτοκρατορυκή Γαλλία του Ναπο-
λέοντα Α/, (σελ. 75). 

14̂ 6. Στη γερμανική έκδοση του 1871, τό τελευταίο μέρος της πρό-
τασης λέει: «ή κρατική εξουσία έπαιρνε δλο καΐ περισσότερο 
τόν χαραχτήρα μιας κοινωνικής δύναμης για τήν καταπίεση 
της εργασίας, μια μηχανή ταξικής κυιριαρχίας». (σελ. 76). 

147. Κατά τό Μεσαίωνα ό φεουδάρχης ήταν αυτός πχΛ εβινε στούς 
υποτελείς του τιμάρυα, προνόιμια, άξιώματα κλπ. Τό σύστημα 
αυτό χαρακτηριζόταν άπ» τόν απόλυτο ελεγχο πού εξασκού-
σαν οΐ ανώτερες βαθμίδες της κοσμικής καΐ κλητικής όλιγαρ-
χίας πάνω στίς κατώτερες βαθμίδες, (σελ. 81). 

148. Οι Γιρονδίνοι ήταν οπαδοί του κόμματος της Γιρόνδης πού 
δημιουργήθηκε κατά τήν μεγάλη γαλλική επανάσταση. 'Αντι-
προσώπευαν βασικά τα συμφέροντα μιας μεγάλης κατη,γο^ ί̂ας 
μεγαλεμπόρων, εφοπλιστών και μεγαλοβιομηχάνων. Οί Γιρον-
δίνοι ονομάστηκαν ετσι γιατί πολλοί άπιό τούς πολιτικούς τους 
αρχηγούς, αντιπροσώπευαν τήν επα<^χία της Γιρόνδης στή Νο-
μοθετική Συνέλευση και τήν Εθνοσυνέλευση. Κάτω από τή 
σημαία της προστασίας των δικαιωμάτων των επαρχιών για 
αυτονομία και όμοσπονδιοποίηση, οί Γιρονδίνοι αντιτάχθηκαν 
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στην Γιακωόινικη κυβέρνηση (Ροβεσπιέρο) και τις επαναστα-
τημένες μάζες jtov την àxoXovdoikW*v. (σελ. &2). 

149. Vestry είναι στην 'Αγγλία ή συνέλευστ^ η δλων των ivoQVtm 
(ordinary vestry) ή τ?ών αίρετών άντυεροσώποιν τους (sdet 
vestry), πού είχε δικαιοδοσία να άποφασίζευ για τήν υγιεινή 
της ενορίας καΐ αλλα μικιροξητήματά της καΐ Jtoi άντικατασταΓ 
#ηκε μέ τα ένορυακα συμβούλια (parish counldls). (σελ. 82). 

150. Φόρος πού έπεβλή^κε για τη συντήρηση των φτωχών. 01 
καταχρήσεις και οι αθλιότητες, πού παρατηρήθηκαν στην 'Αγ-
γλία μέ την εφαρμογή των διάφορων νόμων «υΛέ<? των φτω-
χών» (poor - laws), περιγράφονται άπο τον Μαρξ στο «Κεφά-
λαιο». (σελ. 82). 

151. Στο αγγλικό πρωτότυπο counties (κομητείες), (σελ. 82). 
152. Α'. Κλαντεραντάτς : Εικονογραφημένο γερμανικό σατιρικό 

περιοδικό, Π ρωτοκυκλοφόρησε τό 1848 στο Βερολίνο. 
Β' . Πάντς: Χιουμοριστι»ώ εβδομαδιαίο περιοδικό της φιλε-
λεύθερης πτέρυγας τ;ής αγγλικής αστικής τάξης. Πρωτοκυ-
κλοφόρησε τό 1841 στό Λονδίνο, (σελ. 82). 

153. Κατά τον Λογκέ ό Μαρξ υπονοεί τή φ ^ σ η πού μεταχειρί-
στηκε κείνο τον και^ό σ' ενα λόγο του στό Ράϊχσταγκ ό Μπί-
σμα^κ: «Στήν Κομμούνα υπήρχε ένα πνεύμα εύθ^ρισίας». 
(σελ. 83). 

154. Στή γερμανική έκδοση του 1871 καΐ 1891 άντί του «ταχτι-
κός στρατός» γράφει απλώς «στρατός», (σελ. 83). 

155. ΣτΙς 19 'Απρίλη 1871 ή Κομμούνα δημοσίευσε ενα διάταγμα 
τό όποιο ανέβαλε δλες τΙς υποχρεώσεις χ̂ ρεών για τρία χρό-
νια καταργώντας και τό επιτόκιο. Τό διάταγμα αύτό πού ελά-
φρωσε τήν οικονομική κατάσταση τών μικροαστών τό πολέμη-
σαν ανοιχτά οΐ μεγαλοαστοί πιστωτές τους. (σελ. 86). 

156. Άναφέιρεται στήν καταψήφιση του νόμου πάνω στό «concordats 
a Γ amiabk» από τήν συνταχτική συνέλευση ςττίς 22 Αυγούστου 
1848. Ό νόμος δριζε τήν αναβολή της πληιρα^ής τών χρεών 
από οποιονδήποτε όφειλέτη που μπ0<}0υσε νά αποδείξει δτι χρε-
(«>κ0Λησε συνεπεία της μή υπαρ-ξης εμπο< ι̂κών συναλλαγών πού 
προκλήθηκαν λόγω της επανάστασης. 'Αποτέλεσμα αύτου ήταν 
οτι ένας σημαντικός άριθϋΛς μεσοαστών χρεωκόπησε ολοκλη-
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<?ωτικά καΐ αφέθηκε στην «φιλεσ^λαχνία» των μεγαλοαστών 
δανειστών. <σελ. 86). 

U57. Πα<?ατσοΰχλι γ^α τό θρησκευτικό τάγμα πού έμφανίστηκε 
στο Reims τό 186α. (σελ. 86). 

158. Παρμένο πιθανόν άπό μια έκκληση της Κομμούνας Jtov δη-
μοσιεύτηκε τον Άατ^ιλη η στις ά(^χές Μάη τον 1871 στίς εφη-
μερίδες της Κομμούνας καθώς καΐ σέ φυλλάδια. Ή Βκκληση 
τέλειωνε μέ τό τριπλό σύνθημα: « Ή γη στόν χΰ>ρωςό, τό έρ-
γαλείο στον εργάτη, ή εργασία για δλους». (σελ. 87). 

159. ΣτΙς 27 'Απρίλη 1825 ή αντιδραστική κυβέρνηση ταυ Καρό-
λου του 10ου, δημοσίευσε ενα νόμο άποζημιώνογτας μέ τό πο-
σό του ενός δισ. φράγκων τους αριστοκράτες έμιγκρέδες πού 
χάσανε την περιουσία τους στην περίοδο της γαλλικής έπανά-
στασης. Τα βάρη της αποζημίωσης πέσανε —οπω^ ιϋάντα— 
στίς πλάτες της άγροτιας καΐ της φτωχολογιας της πόλης, 
(σελ. 87). 

160. Έδώ στους νόμους που χοορ ι̂ζαν τη Γαλλία σέ στρατιωτικά 
διαμερίσματα διοικημένα μέ τόν πιο αυταρχικό στρατοκρατικό 
τρόπο. (σελ. 88). 

161. Εννοεί τόν αριστερό Προυντονιστή και μέλος της Διεθνούς 
Λεό Φρανκέλ. (σελ. 89). 

162. Έν\Όεί τόν ήρωϊκό Πολωνό αξιωματικό του τσαρϋωΰ στρα-
τού Γϋοροσλάβ Ντομπρόφσκι, γενικό διοικητή από τΙς αρχές 
Μάη των στρατιωτικών δυνάμεων της Κομμούνας καθώς και 
τόν Βαλερύ Βρομπλέφσκι, γενικό στρατιωτικό διοικητή του 
Νότιου Τομέα της Κομμούνας καΐ διοικητή του Ιππικού της στήν 
αριστερή πλευρά του Σηκουάνα, (σελ, 89). 

163. Ό βαρώνος *Ωσμάν (Hîaussinann) ήταν στήν περίοδο της δεύ-
τερης αυτοκρατορίας νομάρχης του νομοΰ του Σηκουάνα, δηλ. 
της πόλης του Παρισιού. Κάτω από τή διεύθυνση του ίγιναν 
μια σειρά εργα για τόν άνακαινισμό της πόλης,̂  για νά διευ-
κολυνθεί ή καταπολέμηση εργατικών έξεγέρσεων. (Σημείωση 
του Β. I. Λένιν στή ρώσικη μετάφραση πού τή θεώρησε ό ίδι-
ος). (σελ. 90). 

164. Στήν έκκλησία του *Αγ. Λαυρέντιου ανακαλύφθηκαν σκελε-
τοί γυναικών, πού άφοΰ τις β-ίασαν οΐ καλόγεροι τΙς ίθαψαν 
ζωντανές στα ύπόγευα. Τήν ίδια τύχη είχαν καΐ άλλες γυναί-
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κες στο μονα<ίΓτήρι του Πικπούς, ojtov τΙς κρατούσαν οί καλό-
γεροι μέ το ;τ3ρόσχημα οτι είναι τρελές. Τα γεγονότα αυτά ^yi-
ναν δημόσια γνωστά υστέρα από τή δημοσί€υσή τους σ' Éva 

φυλλάδιο της Κομμούνας, (σελ. 91). 
165. Blauchet. (σελ. 92). 
166. *'AμJ«σεvτηρς ('Ajto τή λέξη absent - απών) : 'Ιρλανδοί τσι-

φλικάδες που ποτέ σχεδόν δε ζούσαν στα χτηματά τους που τά 
νοίκιαζαν σέ διάφορους μεσοαστούς σπεκουλαδόρους. (σελ. 93). 

167. Jeu de Paume: Αίθουσα γιια τό παιχνίδι της μπάλλας, δπου 
ή εθνοσυνέλευση του 1789 είχε πάρει τις περίφημες άποςράσεις 
της. (Σημείωση του 'Ένγκελς στη γερμανική έκδοση του 1871). 
(σεL 93). 

168. Francs - fileurs (λιποταχτών) : Στήν κυριολεξία «ελεύθεροι 
φυγόδικοι!». Μέ αυτό τό κοροϊδευτικό παρατσούκλι χαρακτήρι-
ζαν τους μπουρζουάδες πού εγκατέλειψαν τό Παρίσι κατά τή 
διάρκεια της πολιορκίας. Τό παρατσούκλι ήταν εΙρωνικό γιατί 
προφερόταν τό ίδιο μέ τό Francs - tireurs (^Ελεύθεροι σκοπευ-
τές), τήν ονομασία πού είχαν οΐ Γάλλοι παρτιζάνοι πού πήραν 
ενεργό ^ λ ο στόν πόλεμο ενάντια στήν Πρωσία, (σελ. 94) 

169. Κομπλέντς : Πόλη της Γερμανίας, άντρο των άντεπαναστατιπ 
κών συνωμοσιών των μονα<^χικων έμιγκρέδων πού προετοιμά-
ζονταν για εισβολή ενάντια στήν έπαναστατημένη Γαλλία του 
1789. (σελ. 95). 

170. Κάρολος - 'Αλέξανδρος ^ντέ Καλόν (1734 - 1802) : 'Τπουρ-
γός των οικονομικών έ;ά Λο\>δοβίκου XVI καΐ αρχηγός των φυ^ 
γάδων άντεπαναστατών στό Κομπλέντς τόν καιρό της μεγά-
λης Γαλλικής αστικής, επανάστασης, (σελ. 9$). 

171. Σουάνοι. 'Αρχικά ονομάζονταν ετσι αύτοί πού πήραν μέρος 
στίς άντεπαναστατικές ταραχές στή βορειοδιητακή Γαλλία κατά 
τή διάς^εια τής Γαλλικής αστικής έπανάστασης. Τήν έποχή 
τής Παρισινής Κομμούλ'ας οι κομμοιτνάροι χρησιμοποιούσαν 
αυτό τό δνομα για τους μοναρχικούς του στρατού των Βερ-
σαλλιών πού στρατο^.ογαόντουσαν στήν Βρεττάνη, (σελ. 95). 

172. Κάτω από τήν επίδραση τής προλεταριακής επανάστασης του 
Παρισιού ξέσπασαν στή Λυών τή Μασσοιλία και σέ άλλες γαλ-
λικές πύλεις άντίστοιχες εξεγέρσεις, μικρότερης δμως δυναμι-
κότητας καΐ δυνατότητας. ΣτΙς 22 Μάρτη ή Έ ^ φ ρ ο υ ρ α καΐ 
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οΐ έ^γαζόιμενες μάζες της Λυών κατέ?ναβαν τό δημαρχείο. Στις 
26 Μά<^τη μετά την άφιξη άντυτροσωπείας ojio τό Παρίσι ά-
ν<χκ-ηρΰχτι;|κε ή | Κομμούνα καΙ στη Λυών. "Αν και ή έπιτροίτή 
της S Κομμούνας (ατού δημιουργτ^κε για να τίροετοψάσει τΙς 
εκλογές για τήνίΚομμούνα.) είχε στα χέρια της Ισχυρή Ινοπλη 
δύναμη, έγκατέλει·ψε τελικά την εξουσία λόγω ελλει-ψης επα-
φής μεταξύ της Εθνοφρουράς και του λαοΰ. "Ενα δλλο ξεσή-
κωμα των έργατών στή Λυών στις 30 Ά;ι;ρ(λη κατααητίγηκε 
βάρβαρα άπο τό στρατό καΐ τήν άστυνομία. Στή Μασσαλία ό 
εξεγερμένος λαός άφοΰ κατέλαβε τό δημαρχείο και συνέλαβε 
τό δήμαρχο, σχημάτισε μιαν «έπιτρο^ι διαμερίσματος» και α-
ποφάσισε να κάνει εκλογές για τήν Κομμούνα στΙς 5 'Απρίλη. 
Τό επαναστατικό ξεσήκωμα της Μασσαλίας καταπνίγηκε στό 
αίμα στίς 4 'Απρίλη από κυβερνητικά στρατεύματα τα άποια 
βομβάρδισαν τήν πόλη. (σελ. 97). 

173. 'Αναφέρεται στίς προσπάθειες του Ντι^ρόρ να στεριώσει τό 
καθεστώς της Ίουλιανής Μοναρχίας κατά τή διάρο&εια της πε-
ριόδου της ένοπλης εξέγερσης της Société des saisons τό Μάη 
του 1839 και για τό ρόλο ποΰπαιξε 6 ϊδιος στήν πάλη ένάντια 
στήν αντιπολίτευση των μικροαστών της Montagnards στήν πε-
ρίοδο της Λεύτερης Δημοκρατίας τόν 'Ιούνη του 1849. Στήν 
πρώτη περίπτωση ή εξέγερση πού προκλήθηκα από τή μυστική 
δημοκρατική - σοσιαλιστική Εταιρεία των Ιποχών της 12 Μάη 
1839, ξεκομένη καθώς ήταν άπό τις μάζες συντρίφτιροε, îîoîq' 
ολο τόν ήρ<)ΐ>ϊσμό των μελών της και εΙδικά του ίιγέντ^ της 
Μπλανκί. Ό Ντυφόρ έπαιξε ένεργό ρόλο στήν νέα κ\ιβέ<^νηση 
που σχηματίστηκε για να πνίξει τήν έξέγερση. Στή δεύτερη 
περίπτωση ό Ντυςρόρ σαν ύπου»ργός των έσω.τερικ«^ πρότεινε 
σειρά άντιδραστικων μέτρων ένάντιία στα έπατν<χσΐΓατιχά τμή-
ματα της ε^οφρουρας, των δημοκρατών καΐ των σοσιαλι-
στών, πού ξεσκέπαζαν τήν άντιλαϊκή δημαγωγική πολιτική του 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη, (σελ. 98). 

174. Έδώ αναφέρεται στό νόμο, «Για τήν καταδίω^ξη ένάντια στα 
αδικήματα του τύπου», που υιοθετήθηκε από τήν 'Εθνοσυνέ-
λευση. Ό νόμος αυτός ενίσχυε τό κατοίσ^οιλτικό περιεχόμενο 
των προηγούμενων άντιθραστικών νόμων περι τύπου του 1819 
και 1849, όρίζοντας βαρείες ποϋνές καΐ άπαγο<^υσεις γιά τα 
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δηΐμοσιεύματα πού περιείχαν άντικνβερντιτικές ΟΛοψεις αΐχ-
μες. 'Αναφέρεται επίσης στην επαναφορά δλων των αξιωμα-
τούχων της Δεύτερης Αυτοκρατορίας πού είχαν άπομακρυνθεί 
από τΙς θέσεις τους, στους είδικούς νόμους πού αφορούσαν τη 
διαδικασία επιστροφής των περιουσιών πού κατασχέθηκαν από 
την Κομμούνα καΐ τόν καθορισμό μιας τέτοιας κατάσχεσης σαν 
έγκληματιχής πράξης, (σελ. 9|8). 

175. Ό νόμος πάνω στη διαδικασία των στρατοδικείων, τόν ο-
ποίο ό Ντυςρορ εΙσήγαγε στην Εθνοσυνέλευση, περιόριζε α-
κόμα πιό πολύ τη διαδικασία δπως αύτη καθορίζονταν στό 
«Gode de Justice Militaire» του 1857. Επιβεβαίωνε τό δικαί-
ωμα του άρχηγού του στρατού και του ύπουργοϋ πολέμου να 
φέρουν σέ πέρας δικαστικές διαδικασίες σύμφωνα μέ τΙς επιπ 
θ^υμίες τους. 'Έτσι, χωρίς καιμια προκαταρκτική εξέταση, ή 
δικαστική υπόθεση — συμπεριλαμβανο,μένης και της προσφυ-
γής — ίπρεπε αμέσως να τακτοποΜίθεί και ή απόφαση να 
έκτελεσθ^εΐ μέσα σέ 48 ^ρες, στερώντας από τόν κατηγο-
ρούμενο κάθε στοιχειώδες μέσο δικαστικής αμυνας. (σελ. 
98). 

l-ÎG. 'Αναφέρεται στήν εμπορική σύμβαση μεταξύ 'Αγγλίας και 
Γαλλίας στις 23 Γενάρηι 1860. Στή σύμβαση αναφερόταν δτι 
ή Γαλλία δέν θα άκολοχ^ούσε πολιτική απαγορευτικών τιμών 
καΐ δτι θα αντικαθιστούσε τΙς άπιαγορεύσεις μενα φόρο πού 
δέ θα ύπερέβαινε τό 3 0 ^ της αξίας τών αγαθών. 

Ή σύμβαση έ'δινε τό δικαίωιμα στή Γαλλία να έξάγει τα 
περισσότερα από τα προϊόντα της στή Βρετανία χωρίς φορο-
λογική επιβάρυνση. Μετά τήν υπογραφή τής σύμβασης ή ροή 
βρεταννικών προϊόντων στή Γαλλία αυξήθηκε σημαντικά μέ α-
ποτέλεσμα να οξυνθ^εΐ ό ανταγωνισμός στις έσωτερικές αγορές 
και μαζί μαυτόν ή αντίδραση τών Γάλλων βιομηχάνων, (σελ. 
100). 

177. Μακ Μαόν: (1808 - 1893): Στρατάρχης επί Ναπολέοντος 
Γ' και πρόεδρος δημοκρατίας από τό 1873 ως τό 1879. Διοι-
κητής τών στρατευμάτων τών Βερσαλλιών πού χτύτϊησαν τήν 
Κομμούνα, (σελ. 101). 

178. Ό Μαρξ εδώ κάνει Ιστορικό παραλληλισμό άναφερόμενος 
στήν ανοιχτή βία καΐ τήν αιματηρή καταπίεση πού κυριαρχοΰσε 
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(ττήν αρχαία Ρώμη κατά τον Ιο π.Χ. αΙώνα, οταν σαν απυτέ-
λεσμα τ ^ άξύτατϋον κοινωνιχοπολιτικων άγωνίον κλονίζονταν 
άνεπανορΰ^α ή δουλοχτητική Ρωμαϊκή Δημοκ<?ατία. 

Ή δίχτατο<^ τοι5 Σύλλα (82 - 79 π.Χ.), π^ησς &ΠΜ?έτης 
των δουλοχτητών εύγενων προκάλεσε μαζικές σφαγές τ6ν αν-
τυϊροσώπων ,τών άντιδουλοχτητικών κομμάτων* 

ο ι δυο τριανδρίες της Ρί&μης (50 - 53 κςά 43 - 36 π.Χ.> 
αποτελούσαν διχτατορίες τριών άπο τους πώ επιφανείς Ρω-
μαίους στρατηγούς οΐ οποίοι μουράζονταν μεταξύ τους την ε-
ξουσία. 

Επικεφαλής τοϋ πρώτου τριανδρικοΰ συγκροτήματος ήταν 
οί Πομπήιος, Καίσαρας και Κράσσος ένώ τό δ<εύτερο άπαρ-
τίζονταν από τους 'Οκτάβιο, 'Αντώνιο κ<ιΙ Λέπιβο. Οί τριαν-
δρίες αντιπροσωπεύουν Ιστορικά τό στάδιο έκείνο πρίν τήν ε-
ξαφάνιση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας καΐ τό σχημ<χτισμό ενός 
απολυταρχικού μοναρχικού καθ-εστώτος. Στηρίζονταν στήν πλα-
τειά φυσική εξόντωση των αντιπάλων τοι>ς καΐ δνοιξαν τό δρό-
μο στους σκληρούς αιματηρούς εμφύλιους πολέμους πιού τελικά 
παράλυσαν όλοκληρωτικά τήν άρχαία Ρώμη. (σελ. 102). 

179. Κατακόμβες λέγονταν τα μέρη δπου τούς πρώτους χρόνους 
οΐ χριστιανοί έκαναν κρυφά τή λατρεία τους καΐ Ιΰ·αβαν τούς 
νεκρούς τους από τό φόβο των διωγμών τοί5 εΙδωλολατριΛίου 
κράτους. 01 κατακόμβες του Παρισιοΰ ήσαν παληά εγκαταλε-
λεϋμμένα νταμάρια, (σελ. 10·3). 

180. Journal de Paris: Βδομαδιάτικη έφημεριίδα πού πρωτοκυκλο-
φόρησε τό 1867 στό Παρίσι. "Εκφράζε τα συμφέροντα τή ς 
μοναρχικής φράξιας των ΌρλεανκΛΓών. (σελ. 103). 

181. Τάκιτος (50 - 120; μ.Χ.) : ΣηιμαντίΛως Ρω4>ιαίος Ιστορικός 
πού ασχολήθηκε μέ τα γεγονότα τών πρώτων χρόνων της αυ-
τοκρατορίας. Βασικά του έργα είναι τά: «Διάλογος περι Ρη-
τόρων», «Άγκρικόλας», «Γερμανία», «Ίστορίάι» και «Χρονίι-
κά». (σελ. 104). 

182. Kai τα δυό αυτά αποσπάσματα πάρθηκαν από ëva άρθρο του 
Γάλλου εκδότη Έδου(ί<?δου Έίρβέ πού δημοσιεύτηκε στή 
«Ζουρνάλ ντέ Παιρί», Νο 138, 31 Μάη 1β71. Τό κομμάτι φ ώ 
τόν Τάκιτο είναι από τήν «Ιστορία», βιβλίο III, Κβφάλαιο 83. 
(σελ. 104). 
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183. Τον Αΰγουστο του 1814 κατά τη διάρκεια του Άγγλοαμερι-
κάνικου ^ωλεμου, τα Βρεττανιικά στρατεύματα κατέλαθογ την 
Ουάσινγκτων και κάψανε το Καπιτώλιο, το Λευκό Οίκο καΐ 
αλλα δημόσια κτίρια. Τον Όχτώβρη του 18^0 κατά τή διάρκεια 
του αποικιακού πολέμου πού εξαπέλυσαν εναντία στην Κίνα οΐ 
Άγγ?.ογάλλοι, τα στρατεύματα τους λεηλάτησαν καΙ έκαψαν 
τό θερινό ανάκτορο του Γιάν Μινγκ Γιαν κοντά στο Πεκίνο-
(σελ. 105). 

184. 'Όταν 6 Μέγας Ναπολέοον νίκησε τους Ρώσους στα 1812 καΐ 
μπήκε στη Μόσχα, διοικητής της πρίγκηπας Ροστόφιν διέτα-
ξε να τήν κά-ψουνε όλοκ?.ηρωτικά. 'Έτσu ό Ναπολέων ^εινε ά-
στεγος και χωρίς τρόφιμα μέσα σένα φοβερό χειμώνα, πού τε-
λικά τον ανάγκασε να υποχωρήσει, (σελ. 106). 

185. Πραιτολριανοί: Όνομοίσία πού χρησιμοποιούνταν στην αρχαία 
Ρώμη για τήν ευνοούμενη προσωπική φρουρά των στρατηγών 
και του αυτοκράτορα. 'Αργότερα ή λέξη πραιτωριανος έ'γΐίνε̂  
συνώνι\ιιη του μισθοφόρου καΐ δλων αυτών πού έκτελοιίσαν τις 
εντολές των διάφορων στρατιωτικών κλικών. Έδώ ό Μάρξ μέ 
τή λέξη «πραιτωριανοί», εννοεί τΙς άντεπαναστατικές στρατιω-
τικές δυνάμεις τών Βερσαλλιών, (σελ. 107). 

186. Λουδοβίκος - Ευγένιος Καβαινιακ (180*2 - 1857): Γάλλος 
στρατηγός πού εγινε πρωθυπουργός μετά τήν επανάσταση του 
Φλεβάρη καΐ επνιξε στο αιμα τήν επανάσταση του 'Ιούνη τού 
1848. (σελ. 108). 

187. Π ρωσική βου?̂ ή : 'Ανάλογη μέ τήν άντιδραστικώτατη Γαλλι-
κή βου?ιή του 1815 - 16. 'Απαρτίζονταν από τή βουλή τών Λόρ-
δων δηλαδή τών προνομιούχων αριστοκρατών καΐ τήν κατώτε-
ρη βουλή, τών «ανεξάρτητων Πρώσων», πράγμα που εξασφά-
λιζε τήν απόλυτη ήγεμονία στούς Γιοΰνγκερς γραφειοκράτες 
και τα ακρα δεξιά στοιχεία, (σελ. 108). 

188. 28 Μάη, τελευταία μέρα της Παρισινής Κομμούνας, (σελ.. 
110). 

189. Πι^^ανόν ό Ζάν - Φρανσουά — Ευγένιος Ρομπινέ. (σελ. 110). 
190. Στο πρωτότυπο, αμέσως μετά τό τέλος της όιακή<?υξης άκο-

λουΰ^ούν τα ονόματα τών μελών του Γενικού ΣυιμβουλΛου της 
ΔιεΙ^λΌΰς, τα ονόματα τών κατά τόπους γραμματέων ( Ό Μαρξ 
λ.χ. για τή Γερμανία και τήν ^Ολλανδία), τό δνομα του προέ-
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δ^ου, ταμία, οίκονομικαΰ γ<^αμματέα και γενικού γραμφίατέα, 
κά^ώς καΐ ή διενθννοη των γραφείων της Διεθνούς, (ύελ. 111). 

191. «Daily News» (Καθτιμερινά Νέα) : Μεγάλη έγκυρη άγγλική 
εφημερίδα, (σελ. 113). 

192. «Le Temps» ( Ό Χρόνος): Φιλελεύθερα Jtρo0αvατoλiσμέvη 
γαλλική Ιφημερίδα. 'Έβγαινε στο Παρίσι àjw το 1861 το 
1943. (σελ. 113). 

193. ΆντοΐΜχν - Μαγκλουαρ Μτίρυνέλ (1830 - 1871): Μέλας της 
Παρισινής Κθιμ4ΐουνας, επιφανής Μπλανκιστής, μέλος της κεν-
τ^κτ^ επιτροπής της ΈΌνοφρουρας. (σελ. 113). 

194. «The EK êning Standard»: Κυκλοφορούσε στο Λονδίνο καΐ ή-
ταν απογευματινή έκδοση της «Standard», μιας καθημερινής ε-
φημερίδας, δργανο των Συντηρητικών, πού Ιδρύθηκε το 18ΐ2)7 
στο Λονδίνο, (σελ. 114). 

195.;Βλεπε σημείωση 126. (σελ. 114). 
196. 'Αναφέρεται σε μΐιαν Εγκύκλιο του Μαρξ « Ή Διεθνής ^Ενω-

ση Εργατών καΐ ή 'Ένωση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας», 
(σελ. 1115). 

197. L' Alliance de la Démocratie Sosialiste at Geneva, στο 'Αγγλι-
κό πρωτότυπο, (σελ. 115). 

198. Τζών Χαίηλς: "Αγγλος εργάτης, τρέϊντ - γιουνιονιστής, μέ-
λος καΐ γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς "Έ-
νωσης Έίργατών. (σελ. 115). 

199. «The Spectator» ( Ό θεατής) : ΒδοιχαδιΑτΛκο δργανο των "Αγ-
γλων φιλελευθέρων. Π ρωτοκυκλοφόρησε το 1828 στο Λονδίνο, 
(σελ. 116). 

1200. Φρειδερίκος II (ό Μεγάλος) (1712 - 1786) : Βασιλιάς της 
Πρωσίας άπο το 1740 ,μέχ̂ ι̂ τό θάνατο του. (σελ. 116). 

201. Κούγκελμαν Λούντβιχ (1830 - 1902) : Γιατρός από τό Ά ν -
νόβερο. Μέλος της Α' Διεθνούς καΐ ςρίλος του Μάρξ. Πήρε 
μέρος στήν επανάσταση του 1848 στή Γερμανία. Κρατούσε πολ-
λά χρόνια αλληλογραφία μέ τόν Μαρξ τόν όποΐο^^Μά βοήθησε 
στήν έκδοση του «Κεφάλαιου». Τα γράμματα πού τοδστελνε ό 
Μαρξ πρωτοκυκλοφόρησαν τό 1902 στό περ. «Neue Zeit». 'Αρ-
γότερα (1907) μεταφ^στηκαν και κυκλοφόρησαν και στα ρώ-
σικα μέ πρόλογο του Β.Ι. Λένιν. Τό δημοσιευόμενο στήν προ-
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σθήκη γράμμα θεωρείται απ» rà σπουδαιότερα <ττήν αλληλο-
γραφία τους. (σελ. 117). 

202. Λήιμπκνεχτ Βίλελμ (1826 - 1900) : "Ένας dbto τους σΐί||ΐαν-
τικώτερους ηγέτες του γερμανικού και αταγκόομίΌυ έργατι^ωΰ 
κινήματο-ς. Προσωπικός φίλος των Κ. Μαρξ καΐ Φ. "Ενγκελς 
κάτω άπο την έπΐίδραση των όπ:οιων εγινε επαναστάτης σο-
σιαλιστής, χωρίς δμως να άπ»βάλει απόλυτα τη λαθεμένη άν-
τί?νηι1>η για συμβιιβασμο μέ τα Λασσαλικα κ.λ,π;. οπορτοννιστι-
Ttà στοιχεία. Δραστήριο μέλος της Α/ και Β ' Διεθνούς, αρ-
χισυντάκτης του Κ. 'Οργάνου του Σ.Κ. Γερμανίας «Εμπρός» 
καΐ μέλος της Κ. ΈπιτριΟπης του για πάνω άπό 25 χιρόνια. 
Πήρε μέρος στην επανάσταση του 1848 - 49 στη Γεριμανία και 
εκλέχτηκε πολλές φορές βουλευτής ξεσκεπάζοντας μέ μοναδι-
κή επιδεξιότητα τήν άντεπαναστατική πολιτική των Γερ^μανών 
γιοΰνκερ. Γιιαυτή του τή δράση φυλακίστηκε έπανειλημένα. Ή 
μπροσούρα του «Κανένας Συμβιβασμός, Καμιά Έκλογ«<ή Συμ-
φωνία» έκτιμιόταν Ιδιαίτερα άπό τό Λένιν π»ύ καΐ τήν προλό-
γισε στή ρώσικη έκδοση της του 1907. (σελ. 118). 

203. "Αουγκουστ Χάξτχάουζεν (1792 - 18i66) : Π ρ ^ ο ς συγγρα-
φέας καΐ κρατικός λειτουργός. Περιέγραψε τά ύπολείματα του 
ρωσικού κοινοτικού συστήματος στίς άγροτικές σχέσεις (σελ. 
118). 

204. Kâyzchen : Ή Φρανκίσκα Κοΰγκελμαν, ή κόρη του Αούντβιχ 
Κοι'>γκελμ.αν. ( σε λ. 118). 

Α. Α. 

ΆΟήνα, Μάρτης 75 — Γενάρης 76 
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