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ΚΑΡΛ MAl>~ 

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1'U1· ΦΡJΝΙ'ΡΙΧ ENΓK~Λ): 

MoίJ ~ρθε &.ναπάντεχα fι πρόταση νά έτοιμάσω μιά \;έCΙ 
εχ.Οοση της OΙCΙΚTιρυξΊjζ τοί> "(ον ιχοί> σuμβοuλίut) τrιζ ΔιεθvΟf>Ι; 
τιά τόΥ «Έμφύλιο πόλεμο στή ΓαλλΙα» χαί vά ΠΙ συ'/οδεύσω 
μέ μιά EΙσα.yωy~. Γι' αυτ6 δέ μΠΟFW εδώ ν:ί ~ίξω παρά μόνο 
Υυντομα. τά πιc ουσιώδη σ'-ημ.εί~- . 

~τ-ή μεyαλύτεfι"η έΡΥασΙα π(;:.) αναCfέ~ω ΠΙG πάνω ::ροτάσ
σω tlς δuό συνt'ομ6'CεΥS~ διαΚΥιρύξεις τού YEytxc/) σuμ~ουλΙου 
γι~ τ6 γaλλo-π~ωσιχό πόλε.μο. 11Fώtct &π' 3),0; Υιατί στόν «'Εμ
φόλιο πόλεμο» παραπέμπεται ό a.νcιyνώσΤΎJ~ στrι δεύΤ8(..ιΊ} δι~
Χ-ήρυεη, πού 'ή ratCt μΒ τή aEtri της δέ μπορεί νά χατανοηθει 
δλότελα. χωFίς τ~ν πρώτ-η. !\1 ά κΙΧί Υιατί of ευ6 :χοτές ο,αΧ1Jρύ
ξει~, πού τΙ, s~XE συντάξε ( επΙσ1,Ι; δ ~1άρξι i[YCΙt χι αότέι;. οχ ι 
λΙΥόtiΡΟ c1πό τόν « Έμ.φύλιο πόλεμο », εζαιρετιχά παραοεΙΥματα 
Υιά τ6 &'ξtοθαύμαοι:ο χάFισμα τού συ"(Υρα.φέα) πού πρώτη φορά 
εΙΧΒ ,διαπΙάτωθεί στή « 18η ~1 πρυμ.αΙρ τοί> ΛοuοοβΙχοu Βοναπάρ
τη», νά συλλαμβάνει καθαρά τ6 Χ CΙ.FΙΧχτηFCC, τη σ1Jμ.σ.σί(1 χαΙ τίς 
άναΥχαΙες συΥέπειες tG,)v μεΥci:λωv ~στoριΧώ\l '(ΒΥονότων ι tlv 
χαΙΡG πού τά yεγo"ό-:ιl αότά ξ~τoλίyoνται &χόμα. μπρός στά μά
τια μ~c; 11 πού μόλις εx~'υν τελειώσει. Και τέλ~;, y~ατΙ ~μι;Ις 
στή Γερμανί~ δποφέρουμε αΧόμΎ} καΙ σ)~μερa άπό τίς συνέπειες 
των ΥεΥονότω') έκείνωΥ, πού τίς πρt)είπε ό ~I άρξ. 

'Ή μΥ/πως δέ. συνέβηΧβ εχεινσ r:ού λέει ';J ΠFώΤΊj δισ..Χή-
ρυζηι οτι άν ό άμUΥτιχcς π6λεμος ~Tlς l'EPIlCC'Jfctt; ένάΥΤΙα. ατό 
Λου80βίχο Βοναπάρτη lκφUΑιστs[ σέ χατα-ΖΤ"11τικό πόλεμο ένάν
tta στό Υαλλ:Υ.ό λΙΧό, ηλsς o~ σU!-Lψορές πού β~yιχαν τ"ή Γερ-
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μανΙα υσ τεpcι &πό τού " λεΥ6με νους άhε λ ε')jε~ωttΧ (jU~ πc;λέμοuι; 
θά ξανΙΧζωντ& νευσ.Υ πάλι μέ χιχι νούΡ1,a fvtao"t" ~ 1 7Jπως εέν ε~
χαμε άλλα ErxOat XFcS vta χuριa~χ ίι'Χς του B ίσμαp ')'~ χαι dY"t~ Υιά 
tού~ δ~ωyμoύς των 01ίμαΥωγώΥ οέν είχαμε τον εχταΧΤΟ νδμο 
χα, τό xυVΉγ~μa των ι:10σιαλ,σtων μέ t Ίν (ΟΙα. άστuvομtΧ1 cxu
θαιρ σΙα μέ τήν lOt CX 4χρ,βω ς; φF~ΧΤ1ι iρ μ1jvεία: τοu νόμου; 

Κα Ι δέν έπa.λi/:Jευσε μ~πως; xcx t ci "( ράμμα fJ πρ6βλεΦη οτι 
~ πρ?οάρτησ-η τΥ" ' . λσατία~ xa. l Τ '1ις Λωργα.Ιν1ις; (f:Jάo ~ ΡΙX YB tiι 
ΓαλλΙα σπ/ ν άΥκαλ cά τ~ς l )ωσΙας » χαΙ οτ ι υστε ρα απ' αότη 
t i,v ΠFοσci:ΡΤ1j OΎJ, .,1 ! 'ερμα."ία 1, θ& tYGtav ό ciyo,xtc" uπηρέ
tr,ς Τή~ Ρωσίa ς; 1; Οά εΠFεhε, ύστερα &πό μιά σύ'ντ ομ7'; άνά
πcxuλ"ι ν~ έξΟΤ:Αtστε ί ΥΙά. ενσ.Υ χα ΙVGύΡΥ ~ o πcλsμG χαί μάλιστα 
«Υιά ενα fuλε't Ι Χ6 πόλεμο έ" cί.ν Τια στ ί .; o υ\'α.σπ ~σμένες λαΤ(Υιχές 
χαΙ oAcx ι χ έ, φυλ~ς »; ~I yι πως 1, Πr CισάF 't"f,Ο 1j τών γcιλ λικών iTtap .. 
Χ ιών δέν εσπρωξε τΥι Ι'σ.λλ iα στ~y iΥχο:λιά Τ ΤΙ' Ρωσ ίας; λ] ή
πως εΙχοσι όλδχλ "IFlX χρ6ν . α ό ΒΙσμaFΧ εΙν lπ ι"" "ltGUO S μάτα~Q 
νά χερδ ί σε ι τή ν EUYCiLa τού :σά ρου, δεν τ rιν Ιπ, 'ι τοϋοε προσ
φέροντας &π-ηρεσ Ιες τa~ειy6τεpες άπc χεΙνες πού συ\l~ ~ιζε VcX 
προο t"- έrιΕΙ σtήv « Α ι ,α Ρωσία » ~ μιχρΤι ΠρωσΙα , ΠΥοτοί> γίνε ι 
«ή ΠFώ τ.,ι ΜSyάAη Δύναμ1ί τ fι ς Eύ ρώΠΊjς »); Καί μ~πως δέν κρέ
μ..ε τ αι χ.~θημεριν& r:άνω iπ' τό χεq:άλc μας fι δαμόκλειος σπά-
6-η t'JDς πολέμοu , ί':ού "χπ' τΥ,ν πρώΤ 7Ι μέρα του -ελε~ οΞ χάρ
Τινες συμμaχί ε '- τώΥ ΠΡΙΥ κΙπων θά σκο~πισΤGUV σάν τ " α,χ υρα 
στόν άέρcx, ί νός πολέ μc.u· πού γ ι ' aυτ6ν τί πCί ΤΙX δέν εΙνα.ι έ
βa ιο . lχtQ, άπό τ ( ν άπόλ ~τyι ά εβ cι : 6 τr{tr% Υ ιά τήν εχ a.ais του , 
έ νός φυλετιχοο ποΑεμου μέ τόν bπο : ο όλ6Χ ),7ιΡ ''; ~ Eύ~ώπ~η θά 
έρημώσει &;:6 cεχ(1 h:έν τ ε ως είχοσ ι έ χατο μ.μύ ρ ια brwΑισμ ένο υς; ιΧΥ
τ~ες, χa ί πc,u ιiν δέ ν λυσομανά άκΙμα E! yo:t μονάχα γ ι ατί καΙ 
τό πιό laxupt aπό τά μεγάλα στρατιωτ ικά xpcit Yι τ ρeιμάζε ( μπρο
o'tci στC γεYCι '/6 ς (; τ : ε ~yaι άπ6λυτ;α άδύνατο νά π~οβλεcrθε~ τό 
~ελικό &ποτ Ι λεσ μα. ; 

Γι' α utό εχ ου με iχcμτ με.yαλύτε~o κa.θr,χ ον νά ςαvcιχάνoυμB 
προσ ιτά στού , Υεr;μαν ούc; έFτ ά ΤSζ τά μ ιοοξεχασμ { Υα )~αμπρά 
α Ι)~ά τεχμr, r; :α; ΤΤι ζ C~ιι~ατιΧ6 τ ·.,τα ς; Τ1 ς Ζ.ιεύΥου, έF-Ί Cl: τ ιχΎ" "Πο
λ ~ τtχτ,ς στ:Χ 1870. 

"O,tt ε !~α. γ ~ τ ι δυc Cluτές ε ~ aΚ"(ιFύξ6ις ·~ σl. ~ ε~ -, α ί Υιά 
τή δι αχr, ρι,ς"ιι yti τ6ν « Ι~μ:ruλιCι τ.ι ι. εμο -:Jtrj Ίαλλίa» " Στίς 
28 τόί> )1 ~"ΙI μπροο""c( atoήv . ϊ"ε ροχΎι τιί)',Ι δυΥάμεων tGU €~OρOO , 
uπ6ΧJψα ν στίς πλαγ ι ές τΥι, !\ΙΙ ϊ.εί" ~Ιλ G ~ τ€ λεuταίCι~ μαχ- τές Τ 9ι , 
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Κσμ μ,ο6"ας; χαε μόλις δυ6 μέρε~ ϋστερα, στί<; 30 το& ~I άη , ό 
~ίάpξ οιάβααs μπροστά στό γενικό συμβ Cίύλιo riJY sΡΥα.σlα: του 
Ζπυυ πε ριyράφετ~ι ~ [a tOptxi] σημασία. τΎj ς Κομμούνας τού Πα
ρισιοί) μέ σuντομες, Οuνct.τ~.ς , μ.~ τόσο &ερέ~ χαί πρ :Ί .χπ ' ολα 
τόσο άλ -ηθινές; Υραμμές t πού δέ ν τίς lφτασε ξανά χ~νένας σΙ 0-
λ TJ τήν ά.φθονη <ριλολΟΥΙα πού ΥράΨΤΥ,χε γύρω απ' αυτό τό θ έ μα. 

Χάρη. στήν οίχο\ ομιχή . χ αί πολιτιχrJ ανάπ τυξη ΤΎ,ς Γαλ
λΙct.ς άπ'! τό 1789. διαμορφώθηχε ~δώ καί πενfιντα Χfiόνια μ.ιά 
τιτιcι χα;τάστασΎj ατό Πα~Ισι, πού καμιά έπαΥάσταΟ'η Ιέ μπο
ροβσε Υά ξεσπάσοι σ' αότό χw~Ις νά πάρει πρσλεταρ ιαΧό χα -
pt1xt~pa, ετοι πού 'εό Πf;Ολεt"ριάτο πού ε~xε χερείσει τη νί-Ι.1] 
μέ τό αί μα του, ~ μφα νίσ. τηχε Οστερa &1:6 τή νίκη μέ τΙ~ δι χές 
'tOU διεκδικήσεις. Αυτέ, οΙ δtεκδικήσεις ~τσ.ν λίγο Τ.ολύ αχαθό
ριστει;, άΧ6μα καΙ μπsρδεμένες, ανάλογα: μέ τ6Υ κάθε φορά βαθ
μό &νάπτuζYις τώΥ παρ,σ,νων ΕΡΥατών. Τελικά εμως: ο),ες ετειναν 
πρός Πι Υ χα. τάΡYϊJση τΎ" '[αξι κ ",ς dντ ί θεστ" άνάμεσα. στού, χΕ
φcιλαιoχράτες και σ τoύ~ Εργάτες . E~ya ι aAf,eEto: ΟΤ ' δέν i,ξε ρα." 
πως επ~εΠE νά γΙ νcξ t " οτό. ("Ωστόσο α.ύΠι ~ διεχδΙΚ1jσιι, 300 άχαθό
ρισtα κι αν ~ταν &Χό μα διατυπωμένη, εχ λεινε. μ έσα ΤΤίζ μιά 
d. πειλή Υιά t6 χοινωνικό 'Χ4fJεσ τ ώς Τ;: Cιύ όπ1JFχe. ΙΗ -έ~rάt~ πού 
τ~ν πρόβαλα.ν ~ταν ακόμ 1) δπλισμένοι. Γι) a. ό τ6, Υ ιά τού, 
dστού, πού xp~to u ocιv τ6 τιμάν , τοό χράΤG'Jς, πρωιι;αρχ ιx.~ προα
tαYTJ ~t(XY νά άCPΟΠλισΤΟUΥ οΙ έρyάτε~. Κι Ιτσι, υοτερα &π6 
κιΧ ~8 έπανάστασ1] πού κέρδιζαν ο[ lpyιXtE'J ξε ·~πάει ~yα, νέο, 
~ΥώΥcιt; πού τελειώνε( μέ την ~πα twv έρ,ατων. 

Αυτό συνέβηχε γι&. πρώτη φορά στά Ι 848. Οί φιλελεύ
θεροι d:σtόΙ τήι; ΧΟΙΥοβοuλεuτιχης ανtιπολΙτεuσης δΡΥάΥωΥαν συμ
πόσια: ϊιά ν~ TCttuxOUY την ~χλoyιxή με~(!ρό$μιση ποί> θά 
έξασφάλιζε ΠJν χυριa.ρχία τ06 κόμμα'tός του,. Σtόν άΥώνα tοuς μΙ 
τ:ήΥ χυβέρν ηο-η ανσΥκάζονταν 3λ ο κα.Ι πι6 πολύ ν ά. κάνουν εχ
χλYJοη στό Aιtό, χι όποχρεώνονΤιΧν β a:θμ ια ία Υά δίνουν tt προ
βάδισμα: σtά ριζοσπιχοτ ιχά χαί 011μοκρaτιχά σt~ώμα.'t'Ct: 'tfις άστι
κiί, τάξης Ζ α.Ι των μικροαστων. ~1 ά πίσω &Τ;' α ότούς βρΙσχΟΥταν 
οί Sπcxνασtάτε·- i pycitE , ~ι o~ εργάτες αυτοί ε~χαν ιiι;:oχτήσει &πδ 
τό 1830 πολύ μεγαλύτε ρη πoλιτιχ~ aυτοτέ λεια άπ ' Ο,τ ι τό δπο
πτεύονταν οι &σ το! 'Κι οΙ ,γ,μο'Χ r;α ΤΩ~οί α Υ. Gμα. Ι'ή στιγμrι τ Υ/ χρΙσYI~ 
ανάμεσα στΥι ν χ uβέρν1jοη χα,ί σπιν &νΤΙΠΟJ, ίτευσ-η, οε ε ργάτες άρ
χισ χν τή μά χη στούς δρ6μCι~ς. 'ο ΛvuοοβΙχος ΦΙλιτ::πο<; έξα 
φανΙσ tY{XE χι:ι ( μ c.ιζί του έξ"φaΥ[στηκε χα.Ι fι έχλΟΥιχrJ με 'tctρύθμ ι ο'l1. 
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τoχ~"τop ία:ς είΤΒ .. ταΥ -χυχλωμένες σ τ6 ~lέ τ, χωρί, tλπίδα. "ιι 
ξεq;uγοuν J iΊ x patLOUytav cx lχ μάλωτε, ατή Γε~μαyΙ(X. Στ1,ν 'X,fιΙ
σΙ~7) αυτή χατάσιca07ι ό λαός επέτρεψε ατού ουλ υτές του Πα
Pισιo ~) τού προηΎού μενου verμο(Jε ΤΙ Xι:J ί> σώματος ycx Stlcpaytat OQY 
σάν «κυ έ ρ" ."οη έθyι')( "~ άμυνας ». Κcxί τό δέxτ·ηx~ aύτδ τόσο 
Π~·: 6U '1.~λ'.X ;: ')U y ~ιf τό χο;τ;6 ΤΤι; ιiμ.uνιx~ 3λο, o~ ίx(Xytιί νά 
xρ~τ ,'}v Ο'ϊ.Λ α πaρι~ινoί εΖ):αν χα.t~Τ::tχ6εt τώρα στην ε.θyoφυλax~ 
χι -(ιτ '.Χν δπ λ~σμΙνo ι , χι ~τσ ι τώF ΙΧ O~ έΡΥάτες άποτελΟόοιχν τή με
"( 'ΧΑ.,. πλε ~ιj '~·ηφία . Δ έ" άΡΥΥίσο ομως; ν:Χ ξεσπ~oε σέ ο'ύΥχρουση 
+ι & ντi(j ~ σr :iνάμ σα: σπ, ν χυ έρYYjΟ ( πού άποτελιότa" σχεδόν 
ο:ποχλε ισt ιχά &πό άστούς · χ.αί τ6 όπλ,σμένο προλετο;ριάτο. ΣτΙ~ 
:3 Ι του 'Ο χ tώ ~?1J t ΡΥα:τιχά tiΥματ χατέλα: Q;Y μέ - lqJooo τ6 
ΟΊί' μαρχείΟ Χ2ί πιάσανε μ.ε ιχά ιiπ6 τ& μέλ1. t'i" χο6έρνηο-η" ~H 

. rtpolClo' σ. , f, ιi μ ση ιiθέ Υιση τού λόΥου τη~ &π6 Τ~Y χυβέρν ση 
χα.ί fι παFέμ~ctση μερικών μιχροaστιχ - ν τa;Υμάτω'ι τούς άπελευ
fJέFιωοιχv ξανά χά[ () ~ έr ~ ci t E Ίιά νά μΤ,Υ ανάψουν τον έμφύλιο 
πόλεμο μέσχ σέ μιά πόλ~η πoλ~')px-ημ.έ V1j &πι) ξsνεις στρατιωτιΧέ, 
δυyάμ~ :ς ά 1}σ~ν στ:rι θέ Θ1 τη Τ.; Υ πα), ιά χυοέρν cπι . 

'1' έλeιζ, σtίι; 28 τού r v:i p1J 1871, συνθ χολόrησε· t6 πει
νασμέ'/'.) Παρία" Lu vθ-ηχολ6Υ-ηαε ομω '" μέ τ~μέ, ciyvwate, ως τό
ΤΕ aτήν !στορiC1 τών πολέμων . Τά ι:pρoύρ~α παραδόθτ Χ'ΧΥ, ή 6"1 U
ρωματιχ. ' 1P~ μή ποό περ,έβχλΕ τό Π~ρ[aι &φοπλΙστηχε, ό 
'tιΧχt~χ ό at r;a tc,.; χaί 11 χ ι ν-ηtr, φροuρά παράΟοσα.ν ά οπλα 

του ; χα.: θ εω~T/ OTΊχι:t\l cι 'χ μ2λωτοι πολέμου . Ή ΙΟΥοφυλαΧή όμω, 
xpt.ίτησ ε τCΊ .Oπλ~ χσ. ί τά Κιιχνόνιa Τ1J' χ ι ε χ λεισε μόνο άναχω
χΥ, μέ τούς ικτιτέ, . ΟΙ Ιδιοι o~ vιχηtέ δέν 't6λ '10α:ν νCΊ μποδΥ 
~Ρ~ :1 μ.~su ttχά at6 llcxp(o t. Τ ό μδνο πο' ~όλμ ησ :ν vti -χ.ιχτιχ ά

βουν ';{t'~y μtd: μιχρΥ, Υω'ιιά τ ο ί> Πaρ~l]ιoύ , πού ιx.~ cxότή ι!ποτ:ε
λι6ταν 'Y.~τά E\tcx μέρo~ άπό οημι5σtcx πιiρxa. ΚΙ αότά μ6νο yιιi 
λΙΥες μέρε ! Κaί σ ολο σ.ό ό τό Ot&σt1Jμo: αυτοί. ποό 131 όλ6 .. 
Χληρsς μέρε χρ&τησaν πι.ριχυχλωμένο τό ll!Xpiot t βρέθ1j'Χαν ο[ 
Ιδιο: περιχυχλωμένο, απ' τοό, δπλισμ.ενοu~ ~~rtitE τοό ΠιΧρι
σιου πο6 πρδσεχαν χαλ f νά μ ' π ράσε xcxvivcx; «πpώσo~» τά 

oτεy~ op~α; τYJIb Υωνcα, πού εΖχε π«ρα;χωΡ7Jθε"" στoύ~ ξένοος XCI

.ιcaχ 'tΎ]tέ~. Τέτιο '" ~ εαν ό σε !Χομό πού lμ.πνέανε οΙ lρr~τεc; τo ~ 
rΙαΡ:.σ ~ο '-) στό στρατό, πού μ.προστά tou εΙχαν χαταθέσει τcΊ o πλcι 

οΑl:ς ο Ι στ~ατ~ές t ij~ alJ'to~(ZtOpLcι~. ΚΙΧΙ οΙ πρώσοι 1,oOνX8~1 
ΠΩύ βΙχα.ν lpBQ ~ ν& i ΧDιχηθοσν στην έσ"ία. Τfιι; έΠ'1νάστασης, ci",cx 
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χt.Xστ"χαν ν& στάΟοό\l μ.S ι;)εβa.σμό ~(Xι νά xatfi!'Claou'J 'tούΤ1j άΧFt
~ τ'~ν ένοπλη επα;vcX:]τaοη. 

"Οσο διaρχοόσε ό πόλβμο" οί ΙΡΎάτες του Παρισιοό περιο
ρtστηχιχv νιΧ ζ-ητoίJν 'C+' δριχστ'ήρια συνέχιση το6 &Υωνιχ. Tώρ~ 
3μωι;, 'Πού μΙ τη σuv6~χολόr1Jσ1J 'tOD Παρισιοί> alXE IΙνβι Elpr,
Υη, τώρα ό θ,έρσo~) ό νέο, &?X1Jy6, τη, ΧUββΡΥ7Jσηι; d:νarχά-
στηχε ν& ~ιxταλάβ8' ?τι ή χυριαρχΙα των χaτεχουσων τάξεων 
-τ(ί)Υ μ.εγάλων ΥC1ιοχτ-ημόνων xtXl των χεψαλαιούχων-θά βρισχό
τ"ν οέ ~διCΊxoπo χΙΥδυνο 300 of lΡΥ&tε, "to1i Πaρισιοο xpatoo
σαν cά οπλα: ατά χέρια του,. ΙΗ πρώτη t'ou πρ&~η -ηtaν fι &πό
πειρα νά τού, άφοπλΙσει. ΣτΙς 18 του Mcipt''1J ΙσΤΕιλβ δυνάμει, 
tou τα,χτιχοί> στρατοϊ> μέ τη δtaτα;r~ ν& άρπ&~oυν τ6 πυροβο
λιχό πο6 aνΤιχε στr, ν i (J\t οφUΑaχή t τό πuρσβoλιx6 πού εΙχε χ~
τ"σ')('β"uαστεl στ~ διάρκεια tij, πoλ.,oρxία~ το& lΙο:ριοιοδ ωΙ 
πού εΙχε π'λ:ηρωθει μέ δημόσιο ερα,ΥΟ. ΙΗ απόπεΙΡlΣ &πδtUΧ9, τ6 
ΠαρΙσι εεσ'"1]Χώθηχε o!iv €νa~ άνθρωπος Ύιά vcl άντtοtι:r.θel. 'Έτσι χη
ρύΧΤ1Jχε ό πόλεμο, άy~μεσa. στό ΠcιρΙσι κa.Ι τη y(Xλλι)(.~ χυβέ~ν-ησTJι 
'ιtού εΙχε την Ιδprι τη~ σ τΙς BspaaAA Έ~. ΣτΙ~ 26 'to5 Μάρτη εΥινaν 
of 8xλoyέ~ τ7j~ Koμμoύyα;~ t ou Παρισιοο χαί ati, 28 τ'~ν &yαx~
ρυε~ν. ~ Η Κεντρ ι'Χ.-ή Έπιτροπή t ij, έθνoφυλcιx~ς ΠΌύ εΙχε &rrX:fJ
σει ωι; tόΤ8 Τ~Y έξουσΙα, uπ6βCXΑS την πα.ραΙtησ'ή τηι; στΥιν Κομ
μούνα) άφο ί> πρώτα χαtάΡΥYjσε μέ οιαταΥμα τη σχ~vδαλώδιχ.1J 
«&στυ ΥομΙα 1, θών » του Παρισιοο. Στίς 30, 'ή Κ ομμούνα 'Xατάρyη~ε 
τ"ή σΤΡattωtική θ TJτε Ια. χα.ί τ6ν ταχτικό στ ρ,,~6 καί &ναχΥιρυξε 
σιΧ μοναδιχ'ή ΙΥοπλ-η δύνα:μ1) τήν έθνοφυλαχή, στην όποία θά 
άνΤΊχΙΧΥ ολο, οΣ πολίτες ο ! εΧ~'1 0ί ν~ xpc>:touv Οπλα. Χάρισε 3λα 
τιΧ νοίκια Υιά τε; χατοιχ[ες από τόν J χτώβρη τοί) Ι 870 ως 
:όν ΙΑπρΙλ-η τοί> 1871, οομΨη1'ΙζονΤ'1..ς ατά ένoίxι~ της περι6Βου 
τοό θ' &κολουθο- ~ε τά πoσ~ πού εΖχαΥ ~δη πληρωθε! χαΙ &..,ct-, 
JtE.LAf χάθε πούλ1jση ~y χύρων ατό ο-ημαρχιαχό lVExuFoDcιVEt
,τηρ,ο. Τήν Ιδ (Χ μέρα έ n:tχuρώθηχ~ f; εκλογή twv ξένων D1t1J 
χάων σιεήν Κομμοuνα ι Υια:τί « Υ} ΟΊlμ" Ια: . Τ?, ς; ΚομμούνιΧς; Elvat 
ο-ημ"Ια τ1'jς; παΥκ6σμιαι; δη~oχρ~τΙα, }). Tfι ν Ι 1J 'Coo:J πρΙλη άπο
ψα.οΙστηχε, ό μεΥαλοτερο, μισθό, όποιουετιποτε δπαλλ-ήλου tYJ~ 
Κομμούνας, σuνεπwς χα.Ι των ίδ~ων των μ.ελών τη", ..,ά μ~ ξε
περνά ει τί, 6.00 φρά1ΚCΙ (4.800 μάρχα:). T~ν tπόμaVΊ] ~έρa 
ψηφΙστηχε τό διάταΥμα γιά το χωριcμό ττι, ΙκχλησΙα, άπό το 
ΧΡάτο χαί Υ ιά την χα.τάΡΥ-ηση 3λων τωΥ χρατ,χων lπιχορ-ητή .. 
~iωΥ ytct θρησxευτ,χoύ~ σχοπού, χαθώς χα! γι~ τ"ή μετcXΤΡΟπTj 
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ολων των εχΧλησιαστικων χτημάτων σέ Ζ()νικΎι ~ε~oXtτ,'σΙα:. 17}~αΤE

ρα: απ' αΩτό δια~άxθηxε στiς 8 το5 Ά πρίλ -η, χι έφαρμ6σΤίjxε 
atycl-at,ti ~ άπομάχρυΥση dπ' τά σχολειά ολων των θρησχευτι. 
χων συμ-βόλων ')Ι"α.Ι Βιχ6νων, χσ.ί 'ή χατ:άΡΥΤιοη 3λων τών θρ-η
σχευτιχων ΟΟΥμάτωv χα:~ προσευχ ων-μέ μιά λέξη «xcιθ Bτ ί πού 
άνάΥετaι ατή σφαΙρα. τής άτομιχΥ,ζ συνεΙΟησης» . 1.1 πrοστά στΙ, 
.χa;θημερινέ, ~χτελέσεις άγωνισΤών τ~, Κομμ.οόνας π οι) πιά
νονταν αΙχμάλωτοι από τά σtρaτεύμ.α.τα των ΒSΡσαλλιωv) εχδό

θ-ηxs atlt; 5 τοί> Ά πρΙλη ε'l~ διάταγμα γιά τΥ, σύλλ ΎjψΎ] όμήρων, 
πού ποtέ 3μως δέν εφαρμ6σt1jχε. ΣτΙς 6 τοό Άπρίλ-η τ6 137 
τ&τμα τ~ς !θyoφυλαχ~ς fβΥαλε τ~ λα: μ~τ6μo καΙ τ~ν lχαΦa 
~ημό~!α μέσα σβ λαι'χό άλαλαΥμ6. Ltί~ 12 τοί> ' πρΙλη fι Κ ο μ
μούΥα &πoφιiσ~σε '16. κατεδσ.φ Ι σε-ι· tfr σττ,Α-η t"-(ις; \/ Ι -ιtη ς στΥιν Πλα
τεΙα τfις Βαντόμ.] π ού είναι χuμέvη από τό μέτ~λo των χανονιων 
πού εΖχε χυp~εύσει ό Ναπολέοντας υστsρα άπό τόν π6λεμο ΤΟD 
1809, Υιατί &.ΠQτελοUσε σύμβολο ·έ θ ν~χ ισμo ί) κα.Ι μίσους ανάμ.εσα; 
στούς λαού,. Τό διάταΥμα: αυτό εχτελ~στηχε στίς Ι6 τ06 ~1άη. 
Σ~Ις; 16 τοό Άπρίλη Υ; ΚΟ!-LμούΥα. Οιάτα.ξε μ~ά στατ~στιχ~ άπο
Υρα,φή των έΡΥοστχο!ων πού τά εlχcxν χλεΙσει οί έΡΎοστασιάρ
χει; κα.Ι τrιν έπεξεΡΥασία σχεδ.iων Υιά τή λειτουργία CΙιιτωy τω", 
έρyoστ~σΙωy άπό -;;ο ύ ι; ~ py άτες πού ~ρyάζσνταν πρίν σ' αυτά 
X':J.l πού τώρ_~ θά Opγανώy')yτcι:ν σέ σU'JεΡΥατικούς συΥε ται ρc σ μού, 
χαθώ, ΚCl.Ι Ί ιά τΥι Υ opγ~νωση ~ύ ων των σUΥs;ιr:.ι:ΤΙΚ{"7)V συνε ται

ρισμων σέ μ~ιά μεΥάλ Υ} 'Ένω'~ΊJ. Lτ. lς 20 -:0 6 ) Απρiλ-η fι Κ ομ
μoύY~ χιχτάΡ'Γ'ι:JΞ τή Y:JxtEptVYl δαυλιά y~ά τούς άρτεΡΥάτες κα
θώς καί τ~ Υραφεια: εξ::ύρε σ-ης εργασίας πού &π6 τ6ν χ σ; ~pό Τfις 
οε ύτερ-ης ~υτoy ρατορίας τά διαχ ειρίζονταν μο'lοπωλειαχά όρι
α μένα uποκείιtεvα-πρώ-:r;ς γΡQ:μμΥ,ζ έχμεταλλευτές τί;.!Υ εΡΥατών 
πού τά εΙ χε δ~opίσει fι ασ:υYOμ[cι. Τά ypx~ε~~ αυτά με~αβιβά 

αΤΊ}χαν στά aημ'ΧΡΧ::Ι~ τών slxoa~ δ,:xμεp~σμcίτων Ι: Cιi".> Παρισ ιοΟ. 
ΣτΙς 30 τοί> ) Α πρΙλ 1] Υι Κ ομμο ύνα, ct,j ταξΞ τό χλε ~σ ! μo tG) V 

tvsχuροΟα.νε(σt1jΡ{wν ΠΟIJ αΠΟΤ6Αοuσαν μ,ά tδ.ωτιχή εκμε!άλ 
λευσ-η των εΡΥαΤώV t κ! ερχονταν σΙ cΧyτΙθεση μέ t ό διχαίωμc 

των ~PY'1.των στά tΡΥαλεια, τ-ης δουλιά'; τους καί μέ τ6 δΙΧ-1. ίω
μα νά παίΡ'JΟUΥ Π'Gτώ σεcς. 2τίς 5 το6 ~I~η & ;τοφά σισε Υά χα
τεδσ.φΙσε~ τ6 παρεχ·κλΎ. σ ι που ε!Υε χ t~στ ε ε σά ν εξ~λέωσT) yti τήν 
Ιχτέλεσ1} τοί) Λoυ δo~~κoυ XVI. 

• t a t &πό τΙς 18 τού 1rf άρτη πρ6βαλε ΚG.l)α ρά κάΙ lvtova 
C τaξιxό~ χaρακτΥ,ρα, τοί> nαptatVGiJ χtν-;lματο~ πού, με τ6ν 
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πόλεμο ~y:.(ντια. or{jV ξενιχή επέμβαοη, ElxE. ως τώρα άπω&1ι θεΙ στό 
βά~oς τΥις ΟΧΊΥΥ,ς. Καί μιά καί oti~v Κ ομμούνa επαιρνα,ν μέΡΟζ σχε
δόν μ.6νο έργ.jτε\ -η ά\'ayyωp~σμένoι έκπρ6σωποι των lΡΥο:τώ Υ, o~ 
&πo~, ~σε(ς ~yις &~xαy αΠΙζfασιστ(κά π~oλετι:x ρ~axό xαpα.χτήρ~. 
Είτε ψήφ ιζε με tαρu~μίσεις, πού "'ι ε·Γι μο χρο. τ~χ-;; άστιχΥ, τάξ1] τΙς 
ε~χε π~ρcι:;λε ίψε~ μ6V(j άπ6 δεtλίσ., πού & η:ο 'Τ;ελο ί)σαν ομως απCΣ
ρ~ίΤ1ι Τ1ι βάσ.,.ι 1~~ τ:~ λεύΤΕF1J δράση Τ1ι ζ ΕΡΥα.τικΥI, τάξη~, 3πωι; 
~ έ; :χρμο )'';1 ΤΊις ά ΡΧ j,ζ στ ι 1ι θ Ρ1ι σχεία E ~yα ι χσ.θαρά {διω cς .~ ~ 
ό π i. 'J ε ~ '1j τ ώ Υ ά τό μ ω'l σ τ rJ σ Χ έ σ YJ t Ο U ~ π F ό ς t ό χ Ρ ά t Ο ~ , 

εετ€ επαιρνε άΠΥ'-ράσε{ς πού εξυπ-r;ρετc.ι~σα.y άμεσα τά συμ.φέ

FC,ΥΤ:Ι ~·ίις εpyα τ~'XΊις τάξ1jς χαί πού μεfJ~κά εΟΙΥαν βαθιά 'tG 
ΠClλ=~ χο(νwνο,.G χα () ε σ τώ~. Γ,~ Τ~\) πραΥμ.ατοποίηΟΊ] ομως; ~λιυν 
cxuτώ') μέσ::χ σέ μιά πολιορκημένη πόλη μπορο&σαΥ νά γίνουν -το 
πολύ--;τολύ τ-;( πρώτ~ μ6νο O~ματα. W Αλλωστε από τΙ, άρχέζ -:;00 

Μ ά11 ~λες t ς δυνάμεις 'tOt)t; τις άποροφοt>οε ό &y~\lα~ ενi \ι tια; 
οτά στρα Τ5ύματα πού aurxi Υτρωνε ολο χαι σέ μεΥαλύτεFΟ αΡι(J
μ6 ~ ;ι.υβέρνΎjOη τώΥ Ηsρσ~λλιων. 

Lτίς ,7 τοο 'Απρίλη τά στρατεύμα.τα τωΥ Βερσαλλ!ών ε~xαy 
x(%ταλ~βει '(,) πέρ~σμα τοί) Σηχουάνα στό Ν εΙΥύ στό δυτιχό 
μέΤώ1:0 τ~Γ) "nCtF~at(ju, ιΧ'Ιτίθετα 2μως, οtlς 1 Ι τοί} '.Απρίλ-η σΕ 
μ~i έ niUs0Ύι του a-::~'X,:"(/(oiJ νl!:vΤ στό νότιο μέτωπο &ποκρ·ού':1τη
χαν μέ β~;;~ές &πώλs,~ς" "6 Παρία, βo~6αρδιζ6ταν συνεχώς χαΙ 

μάλι.::ιτα &πό τούς ~O'O:;';' Exείνoυ~ "'Υθρώπους πού εΙχαν σΤΙΥ
μ~tl~ε~ σάl,ι ίεροσυλία tC βομβα;ρδ,σμ6 Πιι; ίδια~ αύΤfις r:ό λ1jο 
άπό τούς ji:ρώσ~~ζ. O~ !διοι αατοί άνύρωποι (κλιπαρόΌσαν τ+ι ν 
πρωσtΧΥJ ΚU~~Ρ\ι1j~1j 'J~ έnιa:ρέψε, ΥρήΥορα τούς γάλλους στρα
'Ct(t> :ες ΠΟ') ε~%Ξ ι.χeχμα),ω~ίσει στό Σεντάν κα,ί σtό ~1 έτ~, Υιά νά 
ξαV)'ίι~~ΧλiβJU') :6 11 :l~Ι:JΙ y~ά λoyαριασ~ό τους. Ή ~αθμιαία. 
E1t~-'JtP~~T) αότών tώv σt~'ΧΤlΞuμάιωv εδοσε από τΙ, &ρχές toi) 
~1ά T, i π.')~ασιστι .,,:ι', b περuΧΥ; στίς oυν~μεις τιί)ν ΒερσαλλΙώ". ..\ ύ
τό Υάνη'jl.ε χ~6λαζ σ:ίς 23 ΤΟ() Άπρίλ1j , oτ~y σ θ,έρσος Dιέχοψs 
τίς δΙ~Π~'.ΧΥμatεύ3SΙ; yti τήν άνταλλαy~, πού πρ6ΤE~νε t, Κομ
μuuνα, τοί) i~Χtεπ,σΧ'>TCου τού Π αρισtCιlj χα.Ι ;τολλών αλλων πιχ
πάδων ~σύ xp~t'Gvtav ~μ Yι~OΙ στό Π αρίσι, μέ μ6νο τ6ν Μ πλαν
x/~ πού ElXS εχλεγΙΙί δυό ;,ρορiς στΥlν Κομμούνα, μά ~τa.ν φυ
λαχι~μέyoς σcό Kλαιρ~ώ. ΦάΥ1ι Κ8 &χ6μ'Χ περισσότερο σ::ήν dλ
λα·,' μ έν11 Υλώσσα τοί) ιέρσου. ·Ω~ τόΤΕ ~ταν (ΤJΥΚΡcxπι μέΥΟ, 
χαί δtφορΟΟμεvος. τάφ'1. εγινε ξαφνιχά. ~θάδηι;, άπειλΎjΤΙXσςι 
βάνcιυσo;. ~ τ ' ~ 3 ΤΙ:Ι') ~r-:i"1] οΣ 11e.Ρ'Jαλλιέροι Y.."τέ λαβ~ν τδ Ο Υ'uρό 

11 



του ~Ioυλέν Lακέ, ατό νότιο μέτωπο, στΙς; 9 τό φρούγιο 'rOO 

'Ισσύ πού χαταστράφηχε όλ6τελα άπ' τ6 χανονίοι χαί atΙς 14-
τό φρούριο ΤΥ,ζ Βάνβ. l:τ6 outtx6 μέτωπο προχωρο,jσαν αΙ1α
σΙ1ά χυρ!εύoyτ~, τά πολυάριθμα χωριά x~ι τά ΧtίΡ~(t πού άπλώ
νΟΥταν ως τά τείχη της π6λ-fις , ωσπου ξφτασ" .. ν στ"ήν χύρια: 6χυ
ρωμcxτtχή "(F~μμή, ΣτΙς 21 μέ προδοσία xal άτrό &μέ),ε~C1 τοό 
φυλάχιου ιr1Ίς έθνοφρουρας ατό σημεΙο αυτό, κα,τάrpερcxν νά μπουν 
μέσα στή,; πόλη. Uf πρώσοι πού χρατοί!σαν τά βo~εινιi καΙ 
dνa.τολΙΧά οχυρά eπέtρεψcιν ατά στρατεύματα: των Βερσαλλιών 
νά ΠΕ?άσοuν μέσα. άπσ την άΠΙΧΥqρευμένη, σύμφωνα μ.έ τοόι; 3ρoυ~ 
nις άνιχχωχ-ης-, ζώY1J O't6 βΟΡβινό μέρος τΥις πόλης. κι ltat νά 
πρoχωρ"ήσCιυy κΙΧί YcX lπιτεθοί)Υ σ' εύ~ύ -μέτωπο πού ο[ παρισινοΙ 
πΙσtεuιχν πώς χcxλuπt6taν dπό τούς 3ρους ττ,ι; άνaχωχήζ καί 
1tct ιτ;ό λόγο αυτό τό φρουρΟ6σαν μόνο μέ μιχρές δυΥά μεις. 
Αότό εΙχε σ~ν σuνέπεux νά- προβλ1jθεί μικρή μόνον άντίσταΟ1] 
στό δυτικό μ~σό tμfjμα: τοί) napta~6rj, στΙς χαΘαuτc πλούσιες 
συνο:Χίες τί~ πόλης. ·000 tά στ"cιτεύμ.ατα τοί> slσβuλέα; π).:η
.:Jίαζαν ατό α\α'tολΙΧG τμ:tιμ~ το& ΠαρισΙ~UJ σtr,ν χαΘα.υτC €ρ
γα.τούπολ 11, τ6σο fι άντΙσταση δυνάμωνε χαί γινόταν 1: ιό πει

σματιχή. ~r 6νο υατsρα άΠ,6 (,xτa~μεγo άΥώγα όπ6χυΦαν στά bψώ
ματα τΥις ~Iπελ β ίλ χαΙ το5 Mε~ιλμoντάy ο! τελευταίοι uπeΡa
σ;τ: ιστέ~ τ:i,ς 1\ ομμοόνας χa.ί τότες Ιφτασε σ -τό άπcnιορύφωμά. της; 

~ σφα.ΥΤΙ τών άοπλων &.νΟρώΥ, Υυνaιχων καί πα.ιδιων l 'fι ~φαy"ή 
πού μάνιαζΕ. ελη τ-ή β~oμ&o" σέ δια:ρχω, CΙ'JξανGμεVΥ, lxtaarj. 
Τό τουφέκι δΙ σχ6tωνε πιά dPXitcl yρ~yoρα, γι' tXut r" Cι~ 'ftX1,

μένo~ Ξχτελο6νταΥ μαζιχ<Χ χα:τά έχατοντάδε, μέ τά π ο λ υ μ 6 λ Cl • 

'() «ΤΟίχος των Ι()μοσπ6νδων» στό vs-xpota:rE[o τυό nέΡ-Λα.
σα.Ι-ζ, όποu ΙΥινε fι τελευταία μαζικ"i; o'~σ.y~, ~~Ou;'JEta~ αΧGμα 
σήμε~tχ, βΟ'Jβή μά ε(jΥλωττη μαρτυΥΙα '{ιά τ~ λUJ~ πού . ε~yα~ 
ίχ'Χνή ·ιά. φθάσει ~ χυρ "αρχη τάξη, μ6λις το πpoλEτ~pιάτo τολ
μ';ισ~: νά τvαλαΙψsι Υcά τ6 δίκιο του. wratspa, σταν &ποδείχτηΧΕ 
ητ( .(, tαν άδύΥατο νά τού, σφάξουν ~λoυ" cipX ισαν "νά χ~νoυν 
μ.~ζιχές oυλλήΨε:~, ~ά tοu~εχίζDUΥ τά θύματα πού διάλεγα.ν 
α.υΟα.Ιρετ-χ μέσα α Jt6 τΙς τρα μμΑς τών αΙχμ.αλώτωΥ κaί νά με
τα.ψΕ ρνουν tού; όπ6λοιπου, σΒ μSΥάλcx ~τρατόπεoα, Ζπου π;ρι
με~!tν vi OtX2')tc.ιUv tXπt στρατοΟιχsΙα. T~ πρωσικά στρατεύ
μQ.t~ πού πεpιxύχλωνcι\' τ6 βιι~E~νό τμrJμ-χ ΤΟΙ) Παρισ~(,ι) ε~y'ιXν 
δ~aταy~ νά μήν dζfijoCιuV )( ανέ';α φυΥάδ.." \I~ rtbpcias~I μα: οί 
ιίξιωμ~τ:)(o~ εχαναν συy'ν~ σ:r;aβά μ~Τta.ι οταν οί φa\lτάρo~ lixtj~-
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Ίαν πε;:.:σο6τερο τδ nplotawyι-uι tvb &\ιf]ρωπισμοu :ΙΠG τΙ~ Btata
γέ~ ;:οί) rsvtxou 'ΕπιτεΑεΙοu, '] διαΙτεΡΊι τ~μ';l dν+Ιχει οτό ΟC1ξω
"ιχ~ σώμα στρατοί> πού r:pέρ(:J1]χε μέ πολύ 6:'νθ~ωπ:σμ6 χι &;Ίσε 
·ιά. περ6 σου", πολΑ( ί ποό -ήταν όλCiφάνεfiΟ ετ~ ~τ~ν μαχητέ, t1j'; 

Κ eιμμeιύνας . 

• • • 
" Αν σήμβρa , σσΤΒρa άπό 8~χoσι χρόνια, ρΙξουμε μtti μatt~ 

πίσω στη δράο-η χαί στήν ίστοριχ"ή σημασΙa Τ'Υι , Κομμούνα, τοί) 
Π -;tptatou τού 187 Ι ι θά Οοuμ.ε 3τι ,ΙΥaι άΥάΥΧ1] νά χάνουμε μ.ε
ριχέ, πρσσθ"i'jχεζ. στην πεΡΙΥριχφή t7JC; πού γίνεται στόν «Έμφύ
λιο πόλεμο ατή Γαλλία». 

Τά μέλη Τ'ί'" Κ ομμούνα<; χωρΙζονtαv σέ μιΙΤ πλειοψηφΙα, 
τoύ~ μπλ~νxιστέ~ πoιJ έπιχρατο6σαν καΙ στην Κεντριχ+, 'Επιτρο
πή Τ1, ζ έθνοφυλαχΥι', xcιi σέ μ.ιά μεΙΟΨΥιφΙα:: μέλη Τ1, ' ΔιεθνΟό, 
• Eνωσr,ζ 1 ων J ΕΡΥατων, κuρΙως &πδ 6παδούι; Τ'Υ,ι; σοσιαλιστι~.ι;J' 
σχολΥιΙ; το Ι.) Πρ~υyτ6ν. U[ μπλαν'χιστέr;J σ~ μεΥάλ 1] τουι; πλεtο
ψηφία, ~ τα.νε τ;(ίΥ Ιπox~ sχεΙνη σoσιαλισtέ~ μ6νο ιΧπό lπα\lαlJτα
τιχ6 χαί ~~ολεt"ρ,cιχό ενστιχ tO, Λ(ΥΟ' μ6νΟΥ εΖχαν "άπoχτ~σει 
μεyαλύτε~"', σαφήνεια άρχων, χάρη ατό' ΒαΥιάν πού γνώριζε το 
ΥεΡμa.'iιχ6 έπιστtιμOνιχό σοσιαλισμό. Καταλαβαίνει χανεΙς, λo~
πΙν) or: atc,y o~xoνoμι'Xό τομέα. -'Ι] Κομμούνα. παρά).ειΨε &ρχετά 
πpά.γμ.ατ~. ~oυ χατά τή στ,μερ~yή μας dνtlλ~ΦίJ' εΠFΕπε νά τά 
ε.~ 1.6 κά'lΕ ~. Δυσκολότερα βέβαια. ά π6 ολΙΧ μΠO~5! νά χα,τανΟΥ,
θεΙ τό yεyo~,;ς ετι fι Κομμούνα otcXa1JxE εύλαβιχά μΒ Σsρό σε .. 
β?σμ6 μπ~oστά στ{~ π6ρτες Τ1',ς '! ράπεζας τ-η, ΓαλλΙαζ. Α ύτ6 
"ή-=αν έπίσΊις σσβαρό πολιτιχό λάθος. C 1-1 τράπεζα. στά ΥέFΙα. Τ'iις 
1\ oμμoύνCΙζ - αύτό θά. άξιζε περισσότερο &πό οέχα Χ ιλιάΙε<; Gμή
ρουζ. θ:l σiιμcιινε τήν πίsση πού f:Jά aσκoύσε στ';ιν χuβέFνΊιοη 
τών 13ερσ~λλ,ων όλ6Χ;~"'ιΡΎ1 ~ άστιχτι τάξη 1(4 νά χλείσει Εt{i+Ι
νη μέ ";Τι'} f\qμμούΥCΙ. Πι6 dξtοθα.ύμασtα ομω, &χcμα ε[Υαι τcί 
-:602 σιι.:οτά r.:ράΥματα πού Ικανε ~ Κ eιμμoόνα, μΙ 010 ΠCιύ tιπo
τελΙGταν άπ6 μπλα'Jχιστές καί προuνtονιστές. Φuσικά οί ΠFοuν
ΤΟVΙΟ1:ές "ί,ταν κυρίως ΔπεύθυΥΟΙ Υιά τά οιχονομ,χά διατάΥμχτcx 
τΥ,ς Κ oμμc.ιύνας, ΤGσο Υιά τ!ι; αξιέπαινες 000 xa( Υιά τίς μή 
άξιέπαινε, πλευρές τους, σπω, οί μπλανκιστές ·;J,tav uπεύθU'JΟΙ 
γ,ά τίς: πυλιτcχές Τ1fς πράξεις χαί τ:αραλείψεις. Και στΙς δυ6 

περι πτώσεις ~ ειγωνεία τ?;ι; ίσΤΟΡΙ1:Ι; θέλησε - c: πωι; συνήθως συμ
βαίνει οταν εΡΧΟ'JΤα.ι στην εξουσ[α; of δΟΥ ματιχο[ - νά χάνουν 



χ.αΙ οί ουό τό CΙytlfJEto απ' Ott ορ!ζε ~ θεωρΙα τΥις σχολΥ" τoυ~. 
ιυ ΠΥουΥτόν, ό σoσισ.)~ιστYις tou μιχρeιχωpικou χαΙ 'τοί> βιο .. 

rkxv7J μάστορα., μΙ::JQuοε ti( Υ 6 ΥΥάνωση μέ ύετιχό μΙσος. • .b:AE
Υε γι' αυτήν ΟΤΙ περιΧλείΥει περισσ6τεFΟ καχό παρά καλό, ο",: 
&π' τή φUΟ1j της ε~ν~~ iiΥοvΊJ) · ιiχόμιx "I:~' βλαβερΥί , γιατί άποτε
λει ενσ. ε,Ιδο, δεσμ~ στ';ι ν έλευθΒριa του έΡΥσ. τ"η, 3τ( ε l να.ι. ενα. 
)(αθαρά στείρο καΙ ~x λ Ύirιό δ6Υμσ. πού 6ρίσχετα,( σέ οιάστcι01J, 
ιr6σo μέ ΤΤιΥ έλευθερΙα. του ~ρyάτη) 000 κα,Ι μέ tijv G(χονομία 

τrJ~ εΡΥασίας, 3~ι τά μειoνεxτ~ ματά τ-r,ι; μεΥάλωναν YP1jYc ρ6τε
ρα. άπ6 τά πλεονεΧτ1ιματά τη" οτι απ.βycιντι σ' σ.~ΠίY ό &'ν-
1:αΥωνιαμός;, ό καταμερισμό, τη, QQuλιας, ~ ατομΟ(1) ΙδΙΟΧΤl1σΙσ., 
dποτελοuν ΟΙΚΟΥομιΧ,έ, δuνάμεις. Μ6νο· ατί~ έξα.ΙΡ8τικέ~ περιπτώ
αε(~ - 3πως τΙς &ποχαλεί ό Προuντόν - της μεΥάλ'Yjr: βιομΥιΧα.
~ία.ς κα.ί tffiv μεγάλων έπιχειρ'ήαεων, δπως; o~ σιδΊjρ6δpoμaι ι lxet 
θέ~'Y] "ή 6ργάνωΟ1J των ~pyaτών (βλέπε: « [dee general e de la 
revolution», 3eme etude. «Γεy~κή lOia. ΤfJς έπαν&στα.σης»), 31] 
μελέτη.) 

Στ~ 187 Ι, fι μΒΥάλη βtομrJχο.:Υία, άχόμη χaί στό ΠαρΙσι, 
(J'J αΔ -:ό τ6 χέντρο t"?J' χειροτεχν!ας, εΙχε τόσο πολύ πάψει ΥΙ άπο. 
-rελ&L εξaΙρεσl1 πού τό πιό σημαΥτιΧό διάτα:Υμσ.: ΤΥ,ι; Κ ομμουνa, 
ιθέσπtζ; μt~ 6ΡΥ«νωοη τ1jς με,γC(Α 1]' βιομ1JΧ~VΙ"bJ dΧlμα; χα;Ι 
τfι~ χειροτεχνΙα.ς, ·πού ~πρεπε νά βασΙζετcιι οχ, μόνο ατήν apy&.
__ ωσ-η των εΡΥατών μέσα σέ χάθε εργοστάσιο, μά καΙ πού lπρε
πε νά συνενώσει 3λoυ~ αύτoύ~ τoύ~ auvεtatρισμού~ σβ μιά με
Υάλ7] Ινωιrη, μέ λΙΥα. λ6ΥΙC1, μι? όργάνωση ΠΟU t οπω, πολό 
οωστά λέει ό ~1άρξ στόΥ « Έμψόλιο πόλεμο», τε)~ιχά θά Ιπρεπε 
.."ά καταλήξει στόν χομμουΥισμό, δηλ. &χριβωι; τό άντΙθετο 'tTj, 
'ΠρουΥΤΟΥΙΧ1ίζ (;ΕωρΙας. ΚαΙ ΥΙ' ιχύτό ~ KoμμoύY~ lYLYi εΠΙΟ1J' 
~ τάφος ΤΥ,ς σοσιαλιστιχΊίς σχολr,ς ΤΟί) ΠΡΟUΥτόν. Σi,μερc: ~ σχο • 
. λή αυτή εχει E~αφαyιστεΙ άπό τοός ΥΙΧλλιχοίΗ; έρyaτιxoύ~ χυ
-χλους. Τώρα; 0:1 αύτούι; έπικρ~τεί ιXνc.ιντίρ-ητα. ~ θεωρία τοό Μ:lρζt 
~xt λΙΥότερο &νάμεσιχ στούς ποσ,~μπιλισtέ~], άπ' Ο, τι άνάμεσα 
στούς «μαρ;ισtές»). jf όνο dyj μεσα στή «ριζοαπαστιχΥι» άοτ!χή τά
ξη uιτάρχοuν άχόμα π;ιουΥtΟΥ~'Jtές. 

Ol μπλCX'JΧΙJτές δέν ε!χαν κα.λ6tεΡ1J τύχη. Δtcxπcx;ιοσΥωr"η
μένοι στΥί σΥ'ολ ή τΎiς συνωιιοσιας κι ένωμέΥΟΙ μέ τή'ι aόστ-ηρ+, 

ι Ποσιμπιλισιιός: 6~OΡϊ:Oυ'JιOτιχfι ταοτ, c-::6 l'αλλιχό έΡ1aτιχό χΙν-η" 
ρα σ~cί -:έΑη 't')U Ι90υ C'Ll(:JY~ . (LΥιμ. ~~'J't.) 
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rtEteapxfa πού CιΥταποχrίνοται σ α6τήν, ξεχινοuσαν &~ό την 
ά. ΠΟψ7], ΟΤΙ Ιναι; σxε~ [κιΧ μ ιχρός; &ρ ι θ μδς ci~ό dΠGφaσισμέ νους, 
χαλά oρyαyωμiνOυς &νΟ ρώπου; fl y.~! [κaνοί σέ μιά δοσμένη εό
νO~"χ,'ή στιyμ~, ox~ μ6νο vi πάρουν το πγ,δάλιο το6 "Ι.ράτους στά 
χέρια τους μά ακόμα, xat μέ μιά' δρ~aτfJ;; Ι α,' καί d, νελS''ι,,,-η δρά
ση νά τό χρσ.τ';ισουν ι6σο, ωσπου νά κατορθώσουν νά τρα j'ή
ξουν tYι μάζα τοί> λ :χο - στ~ν tπανάσταση χαί νά ΠΙ συσπειρώ
σουν γύρω dΠG -crJ Υ κα&'Jδ"f,γ1, τικ.;1 μικρή όμilα. Γιά τό (;κοπό 
αύτό χρειάζο\)ταν πρίΥ a.π 3 λα αUσΤYJ?Cτα.τη δ ιχ ταΤΟΡΙΧή συγ
χέντρωση 3λ τι τ9ί ζ εξουσία ς στά χέρια τf;ς νέας εΠιJ.να.στατ(χ1ι , 
χυβέρ\ιηο-ηζ. Κα, τΙ εκ,αΥε fι Κομμούνα, πού atiJv πΑειοΦ"',φ(a 
της ctποτεΑι6ταv από τέτιουι; ακρι6ώς μπλαΥχιστές; Σ Jι 3λες της 
τε, διαχηρύζΒ{ς πρός τούς γάλλου;; των έπαρχιων, τούς xa"ou
σε ιιά σχημι:χτΙσου' .. μιά ελεύύεrι-η όμοσπονδΙα από 3λει; τΙς γαλ
λcχ.ές χοινότητες μα.;ί μέ τό lΙαρίσι, μιά έθνιχή όΡΥάνωση πού 
Ύιά πρώτη φορά θά. δΥιμιουΡΥόταΥ ΠΡΙΧΥματιχά &πό τ6 ίδιο τδ 
εθ.νος. ΚαΙ Ισα-ίσα ~ χαταπtε σtοc;" δόναμ1} τΥις' ΠΡOΊjΎOύμεν-ης; 
a~ΥκεντρωτιΧ'i,ς χυβέρν.,.,σ ,.ς - σΤΡα.τGς, πολιτική &στυνομΙα καΙ 
ιρΙΧφειοκρατίσ. - πού ΒΙχε δ.,. μΙΟUΡΥή:Jει ό Ναπολέων' οτά 1798 
χαί πο6 άπό τ ότε τΥιν ι:αpαλά β~ιyε, σάν βολικό οργανο κάθε 
.... a~νoύpYιa χυβέρνηστι χαί τ~ ΧΡ'rιο!μοποιοuσ2 ενάντια στούς άν
ttπιiΑuuς tYjc;, σ.χριβω; αυ trj ~ δύναμ-η επρεπε παντο5 νά πέσει 
3πω~ ε~xε κιόλας Υχρεμιστει στό Πα,ρΙσι. 

!: ,"Ι Κ oμμCΙόνa &ναΥχάστ-ηχε αμέσως ιΧπό την &PX1J νά ανα
Υνωρίσει στ, οτα,ν ~ ipyattX~ τά.ξη ερΘει πια στήΥ έξοuσtα Ιέ 
μ πo~εΙ νά εξαxo.λeιυθε! Υ:Χ ειο ι κ€Ι μέ ti, ν παλιά ')( ρα,: otrJ μ r,-
Χ '1. ν ~ J 3 τ ι ~ ε Ρ)' α -: ~ κ TJ ~ ύ τ Τι t ά ξ η J Υ f ά ν ά '"''' ή ν ξ α ν α Χ ά u ε ι τ Τι ν 
xu~tary'la πού μ6λις εχει χαταϊ.τIιoε~, πρέπει, &πό τη μιά 'I~ 
παραμΒρίσει Όλη τ-ήν παλιά χαταΠΙE~τικ .. ί, μ1ιχα.vrJ πού ί;Jζ τό
τε εlχε xρ~ησιμoπoιyιθ&[ εναΥ-:ίuΥ Τ'1/ς, χι ά.πό ττιν ιίλλ'{, νά. εξα.
σφαλίσει τόν έ?:υτ6 ΤΊjζ ά 1:6 τούς ίδιους Τ Ίj Ι;' τ ού ς CιυAε,υτές χσ.,ί 
Dπαλλ-ήλοuς, DΡlζΟ'Jτας Ο-ΤΙ 0),0[, δίχως χaμ ~ά εξα ίρεο'Ι , μΠΟΡΟUΥ 
v' ciναχλ ηθουν σ' όπo~α:εήπoτε στη~μiJ' Ποιά fιItav ~ χαρακτη
ριστιΧή lδιομορφΙ~ το6 ω~ τά τώρα χρά τους;; Γιά τ';ι v έξuπ-η
ρi ι"ησ η των κοινών σuμφεΡ~ Υ rwY fΊ χo~νωyία ε[ Χ ε &ρχ. ικά 01J μι
oυ~yήσει δικά της ΟΡΥανα μέ τόν άπλό καταμερισμό τ1ι ς δ~υ
λιας. Ί'ά ΟΡΥ'). ν:ι ομως αύ τ~ πού fι 'Κορυφή τους ε~ναι fι Y.~ατική 
έξουσία, lξU7:Ύj~εtUJVΤα,; Τ~ aικά τους εΙδικά σuμ~έpυντα, Ξ~y'αν 
μ,έ τό') χσ.ιρ6 μετ~τpαί:oE iΠG ύΠ"Λ~·έτες: τΥ,Ι; χoινωνίr.ις: σέ clt~V-
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tες τη" lπως τό βλέπουμε λχl οχ, μό',lο ο τΊι ν κλΥ/ρονομιΧή μο
yaρxΙa:~ μi χα.ί σ τΥ,ν άστ.ιχ:;ι O Ίιμo)(.~ατίι;(. Πουθενά eι ί «πολιtι
χοί) δέν ~πoτελoι)y εΥα. π!ό ςεχωΡιatό χσ.ί πιό (οχυρό τμΥ,μα 
τοο εθνo~ς) oσCι &x~,βως στη ΙΙόρεια: ~Aμερική. 'Εδώ τ6 χ.αθέ
να iπό τά C;uό μεγάλα κόμμχτχ ι ποτ; δ:<χ-οέΧΟΥτaι τό έΎcι τ6 άλ
λο στην έξyυσί~, GtEuOuvE ται μέ tή σε tpi το!) άπό ,fνθρώπΟUΖ 
πού xivouy 't1JY πολιτ:χή προσοQοrtόΡα. ύπόθεση, πού xε~δόσχo
ποί>ν πχνω στίς εδ;;ες tiJt;; νομ(.ιθετ, χ TI~ οuνέλε υσηι; τόσο τη, 
όμeιOΠGιYδίας 000 καί των ςεχωριοtcl)V πολι τειών 1, ποι:, ζούν από 

ι ~.. ., ", ι 1 i!Y , 

τη ~υμωσ'η τ:ου χαΥουΥ Υια το χομμα τoυ~ και που Όταν το 

χόμμ~ τους νιχήσει άντaμsίβοντα ι μέ θέσε ι,. Ε!.ναι Υνωστ6 πώt; 
οί σ.μερ~χά\/oι τ~ι:iντα. χpCιYΙ(X τώρα προσπαΘύuν ν ~ 6.πoτ~Yάξoυν 
1:6 ζυγό αιJί 6 πού εΥινε άφόρητος καΙ πώς, Π2Ρ ~ (jAct aυτά, ου .. 
λιάζουν Ιλο χαί πιό β2fJιi μ.έσα στό βάλτο Τ'iι~ Ο:aφθΟΡάC;. 
J Ακριβω; στ-ήν Άμερ,χrJ μπορο,jμε Υά δοuμε χαλύτερα πως συν
τελείται (Χυτή ~ ανεξα~τoπoΙηση τΥ,ς Xp?ttxrI , iξοuσΙα.ς &πό τ.1ι'Υ 
χοινωνια πού άρχιχά γ/τα,Υ προορισμένη Υά Υίνει &πλό 0(--Υα
'ιό τ-η,. J Εδώ δεν ύπάρχει χ~μιά δυναστεία, oiv δ~άρxoυν εύ
ΥενεΙ<;, ου"ε μόνιμο, στρατό" ht6, άπό (ους λίγου, ιiνoρε, 
yti την έπίβλεψη τωΥ ινδιάνων, δέν ύπάρχε( ουτε Ί?αφεLc,χρα
τία· μέ μόνιμει; θέσει, ή μέ διΧιχΙωμα: σUντά.ξης. Κι ομως, εxo~
με έδώ ουό μεγάλες συμμο;,Ιες ~πό πολι τικοός κερδoσXότtOυ~ 
πού παΙρνουν δ,αδοχικά στά xέpι~ τους Τ~Y χρατιΧή lξοuσίΙΧ 
ΧlJ.ί τήν εχμεταλ).εύoντcιι μέ τά πιό διεφθ~ρμ.ένa μέσ'! καΙ ytcX 
τού, πιό Οιεφθ.~ρμένοu, σκοπού;, ένω τό έθνος; εΖναι άνΙσχυρο 
μπροστά στούς δυό μgΥάλοu~ atltou, oυν~-:1π(oμoύς των πoλ~ τ (
κών, πού βρΙοχονται Di/JEY στήν bΠ1,Fεσία του ι μά πού σt"'ήν 
7:~αyμ2τιxόΤ·Iιτα τ6 lξοuσιάζΟUΥ κ:ι.ί τό Χ~tα.):1Jσtεύοuν. 

'EvciYtcet σ' αύτή τΎί μετατροπή τοί> χράτουζ κα.Ι τών χρα-
τιχών o~yάνων tx.πό όΠΥιρέιε, της χo~νωνία., σέ ~φέντες Τ1jζ, μ.,ci 
μεta:tροπή πού εΙΥα( ιίναπόφευγη σ' Όλα τά ως τά. τώp~ κρά
τη, ~ Κομμούνα, χρησιμοποΙησε δυ6 αλάΥljaο.τα μέσα. Πρώτα, 
σ- όλες τΙ<; θέσεις - διοικητικές διχα.σtιχέ, χσ.ί έχπα~δευτιχές

εραλε υπαλλ1ί λους iκλεΊμέ νους μέ βιiσ-η tiJ\l καθολιχΥ; ΦηφοφορίΙΧ 
ολων των ενει~φσρ6μεyων, και μάλCστ1. μέ τό ειχαΙωμα των rδιων 
ΤΙl>V ΙΥδιαφερόμενων Υ' άvaκο:λΟUΥ τ6ν αντιπρόσωπό του, όποια
Cήποτε σ-tΙΥμ~. ΚαΙ δεύτερο, 1!λ~ρωyε στούς uπαλΑ ~λoυς τ-ης, 
στούς α.νώτ~oυς καί στούς κατώτερους, μονάχα τό μισθό πού 
~παΙFΥα.Υ οί &λ).(;ι eΡicζtες. cU μεγαλύτερος μιό1Jός πού 1ΕΙJΙΧά 
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πλ.ήρωνε ~ Κομμούνα -ήτ:ι.ν 6.000 ;CΡάΥχα. "Έτσι μΤ:Ύ,κε ενα 
σΙΥοuρσ lμπόδιο ατή ~εσΙ()Tιρίa χαί στόν αριβισμό, άχόμα καΙ 
χωρίς τίς tεσμεuτικές lΥ::ολές ΠΌύ έπα.ιρνα.ν χώρια: απ ' εΑα 
τ' a.λλ~ οί. &ντ;ιπρ-6σωποι στά αντ,προσω1:ευτιχά σώματα. 

Αοτό τό τσ~κισμα tr6 π:ιλ~i~ χρα.ΤΙX~ζ εςου(1(ας χαΙ fι αν
τ t χσ.τάατασή τ'rις &;τ Cι μ ιά χαι νού':'Υ ια, &λ:η&~ νά δΊj μο7/. ~α τ~χή 
~ξoυσΙa, περιyρά φ~τα~ ο. εζοδtκά Qtό τρίτο μέρα.; του « 'Εμφυλίου 
Πολέμου» . .,. Η ταν 3μως &πσ:ραΙτητο νά σταμχτήσουμε ~δω μέ 
συντομία: Υιά άλλη !-,.Ι~ φορά ~' όρ ι μένα xα:pαχτηPΙ~ΤΙ"1.~ του, 
)'ια.τΙ &.χριβως στή Γερμcινlα ~ δεισιδαιμονία Υιά τό χράτος πέ
Fασε άπ6 τή φιλοσοφία στΥ{ν κο:νή σuνε ΙDηση t"7J ζ άστικ~~ τά
ξΊ)~, κι &XG~O: χαί σέ πολλούς εΡΎάΤΕίς. ΣύμφωΥα μέ τή ;?ιλο
σοφcχή ά.ποψη, τό κράτο, E!yat ή «πραΥμαΤΟΠΟΙ1]ΟΥ) τ1j~ 'Ιδέας» 
ij fι βασιλεΙα: του θεο[) πάνω στΥ} Υήι μεταφρ~σμ.έ\l11 σέ φιλα
σοφικ.ή γλώσσ~) τ6· πεδΙο οπου fι :ι;Ζώνια &λΎιθεια χαί -;~ lικαtο
σύVΗ πραΥμ.ατοποΙΟUντCX{ -η πρΙκβιτα., νά πραι·ματoπo~:(/)o')\I. Κι 
&π6 οω ΠΤιΥάζει ~yας δεισιδα.tμονtχός σεβασμό~ πρ6ς: τό κράτα, 
καΙ πp6~ τό καθετί πού συν~έεται μέ τ6 χρ:ίΤΟζ} εΎας σεβα
σμό, πού ριζώ\lεt τόσο πιό εύκολα. 300 εΧΟ:.Jμε σuψηθΙσεt άπ' τά 
πιό μιχρά '~μcις; χρόΙJΙGC νcί· φcινταζ6μa.στε Βτι ό λες o~ δποθέαεtι; 
χaΙ τά. συμφέΡΟΥΤα. πού ΒΙνα, κοινά Υιά δ).6χλ-r;Ρ1J την χοινωνΙα: 
δΙ μποροον ν& έξuπηριτηθοuν ciλλιω~, παρά oπω~ εξυΠΎJρε
τιόΥταν ω, tώρcx, δηλαδή &π6 τ6 κράτο, χαΙ τά χαλοοιορισμέ
να ΟΡΥα.νά του. Ka( οΣ άνθρωποι φιxντ&ζo''1τo;~ 3τι κάνουν κιό
λcις ενο: ΙξαιρετιΧά tολμηρό βj1ιμα πρό, τά μπρδ, οταν dπολυ
τρώνΟΥΤα.ι ιίπ6 τήν πΙστη στή\' χλ -ηΡΟΥομιχ ή μοναρχΙα χι όρ
xlCo\l't'tXt στό ΟΥομα t~ς clatt x~, Ο"fjμοχρατΙας. Σ1Υ, ν ΠΡΙΧΥ μ~τι
χ6τητa 3μωι;) τ6 χρά το, οέν εZνcιι. τί ποτ

) 

άλλο παρci μ-tά μ -ηχα
\I~ Υιά Τ~Y xr.ι:ταπίβση μιας τάξη, cίπό μιά άλλη καΙ μάλιο"τα 
~χι λιγότερο στήν άστιχΤ] δ-ημοκριχτΙα dπ~ 3τι Υίνεται στη μο
να.fiχtα! Kcr;l στ~ν χαλύΤSΡTJ ΠβρΙπτωσ-η, τό χράτος εΙναι g~CJ; 
Χ«χό πού χλ -ηροΟοτεΙται. στό προλsταρ~άτο, πού νΙχ 1ισε στ': ν d Υώ
να yt:i την τaξιχrJ κυριαρχία. ΧfJ.ί ποu τίς χειρ6τεΡi~ πλευρές 
tou, επως τό Ιχαμε fι Κομμούva δέ μΠΟΡβ! να μ-ήν τίι; πβρι
)(c.Ψeι οσο τό δυνατό ΥΡr;~Ύορότερα. ώσ6tοu μιά YS'Iιcl, μεΥαλω
μέΥη μέσα. σέ νέΖς καΙ έλεύθεΡΕΙ; χοινωνιχές σu\l~f;χεςJ θά si.vcxt 
σέ 'Η ~η νά r.:ετάξε": (;λα auti τά π~λιoπράΎ ματα πού &ΠΟΤSΑΟΤ)V 
τ6 Υ-ρ:Χτος. 

Τ6ν τελSU\;1.ta xαι~6ι τό σοσιcxλδ-ημΟΥ"Ράt·η Z~A(ot~i~ 1;';11 

π 
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πι~yει ξανά g\la..~ !ερ6~ τρόμος 'τ~Y άχούε ι τΙ, έξε,,: ιχτa
τορΙα τού π ολε1:CXΡΙt.Xτοu . 9Ε, λοιπδν Χόριοι. θέλετε νά μciθετε 
τΙ λΟΥΥι ε .. ναι α;ότΥ] J διΧt2ΤΟΡt~; Κοιτά tε τ-ήΥ Πapισι~ή Κομ-
μούνα. υτη ·Γ.τa.~" ~ 8 ΧΤ!Σ-tορία τοο -r;ροΑε'tαριcZ-τοu. 

Δ oν~Ι ',1 0, a-t~ v • Ιχοοτή ~πέ Τ8ΙΟ 
τT}~ Da~c.c;LviI)~ Koμμooνιx~, 

18 τοί) Μά ρτη (891. 

[~άφ ιηΚB άπό ιόν Φ . .. Εηκελς 
aτή"έ Ικδοση του έρΥου loi' lt[ό.ρξ 
ι.' Ο έμφύλιος :τάλ εμος σηι ΓαΙλία. 

ΒιραΊ,'ΥΟ 1891. 

18 

φ. ~Έ)1yκελς. 

l'vμ ωtια μΒ -ιό Κδ[μΙΥΟ rjf> 
ϊκδοσης fOV 1891. 



n~ΟΣ Τ .ΜΕΛ Η TH ~ Δ tΕθ~οrΣ Jι:N2ΣHΣ EPrATQN 
ΣTH~ ~rPQnι-J ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝQΜΕΝΕΣ nΟΔΙΤ ΙΕ.Σ 

Ι 

ΠΡΩΤΙ-Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣγΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΙ-]Σ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ε.ΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΟ-ΠΡi2ΣΙΚΟ ΓIOΛE~10 

Στην «~I δρυτιχή οιαχ'ήFiUC1j τϊιι; Δcεθνοϋ<; ςΈνωσηι; των 'r:pya
τών») τό Νοέμ.βΡ1) τοί} 1864, λέΥο:με: « 'Ά Υ fιtχεcραfέτ-ηοη τΥι, εΡΥα" 
t!Xr;, τάξ1J~ άΠCΗτεί την &δερφιΧή συνεΡΥα:σία 1:ών έΡΥaτών δcCt
φόρων leVW~, J πώ~ θά μπορέσει νά έχπλ ΎJρώσει αυτή "tή μSΥά
λΥ] Ιιποστολή) ~έ μtά ~ξωτερ~χή ποΑιτιχή ΠCι:) έ1tcδιώχει έΥχλη
μ,aτιχούζ σκοπούς, πού πcιΙζε~ μέ τΙς έ~yιχές ΠfiοχαταλfιΨ~ις κα.Ι 
xcιταoπατιιλά σέ ληστριχ.ο6, πολέμους τ6 α;~α χa.ί τ6ν πλο·jτο 
το5 λαοο;» ΚαΙ καθορΙσαμε τήν έξωτερι)(ή πο.λιτcΧή πού tπι
δΙωκε fι Δ!εθν~ς μέ touta τά λόyιcι: «Οί άπλο! νόμοι ττ,ς ~et
χή, χα.Ι τi/ς δ,κcιιoσύνηζ, πού πρsπε~ νά οtέΠΟUΥ τί, σχέσει~ των 
χωριστων άτ6μων πρέr:ει νά έπ~βλ 1,θοον σάν ανώτατοι νόμοt 
Ο'τΙ; σχέσεις αναμε:J7. στά €θν'1I». 

Καθ6λuu παράξενο λοιπ6ν ΟΤΙ ό ΛυυδoβΙχo~ Boναπάρrης. 
r.ou εΖχε σφετεριστ-sl τήν εξuuσiα εχμετ~λλευ6μβyoς; Πrν ταξι χή 
πάλ-η οτή ΓαλλΙα xιxl πού τήν ~~~ά.τεινε μέ μιιi σειρά έξωτερι
κούς πολέμους, μsτα;χειρίστ-ηκε &π6 τ"ήν &'FxiJ κι6λ~ζ --:.Υι ΔιsfJνrι 
σάν έπιχΙνδυΥΟ εxθρ~. Τήν παραμονή τοό δ·'ιμoΨy,φΙσμα.τo~ ι ε !έ-

J Τό ~ημοΨ"ijφ~ομcι 1:ό lxa'JI 6 ΝαπσλΙων 6 r .. τό Μά-η 1:01] 1870.1t6 
νά ~Lα.πιστώσ.~ ~~ & ιν t'l] 01:άση τΙUν λαϊκ6)γ μa~ών άΠ8vαΥΤΙ σηjv α. uto
χρα'tΟΡΙcr.. Τάο έρωτ~ματα ι,μως ιίχaν lto' ~tιχ'tuπαι8.t, ποu 'ή &.πσδοκt.μ.ασΙα 
της πClλ1 τΙ)( Υ; ζ το ι) iaίCολe ονtα Γ' 6ά σΥιμαΙΥΒ τcxutόχ.ρ?vα καΙ τΥιν :Χπ ο , 
~oκιμaσΙa κάβιι .!~oυς ~-ι;μoκρα:τtκ ~ς μStaρbθμισ"'ι'~ Τ cX. τμr;IΙGΣτa 1:~ς 1/ις 
Δ~.&νCl[)ς στ'ή ΓΙΧλλΙα ~&oκέ πιχοaν αύτό ,;ό δ"1]μαΎωlικό ~λι Ύμό κcιΙ xciAs
σαν τα. μέλη τους ~ά. άπόcχοuv από τ,'ήν ψηφοφορΙα.. (Σ-ημ. ΣU'J 't . ) 
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τaξ αζιχ.έ, σuλλ~ΨΕ(C τών μελων ti'i>v ΟΙΟΙΧ1,τιχων Ιπ(Τ~OΠών 
τijς ΔΙΒθΥΟ "" "'Ενωση, των 'EpyatffiV ατ6 Π(lpΙ~c, ατη Λυών, 
στή P~υΙν-η, στη }ft1σσιχλΙ~, τ'ή BFlat7J, μέ δυό λ6y,cι ο' .δλη 
τή Ι'αλλΙΙΧ, μΙ τό πρόσχτιμ'% 3τι ~ ΔΙIi&γή, Ινιχι μιά μυoτιx~ 
€tatρία χ.aΙ ΟΡΥιχνωνει συνωμοσΙ« yt« tf] δολοφονΙ« του, lν~ 
πρόσχημα πού πολύ yρ~yoρa τό ξεσχιπιχσ7νΒ οΕ Ιοιοι οΙ 8ιχΙΧ .. 
στέ, tOfi Βοvcxπceρτη Βτι ~ταy πέρι.χ yιςi τΙρα rελGΙΟ. Ποι6 ήτClv 
τό πpayμcι.τιxό Zyxλ~μ(1 των ΥιΖλλιχων ιcμτ,μάτων τij, Δ,εθνοuc; 
Τ6 IΥχλτιμ& τους ~tC&Y στι alxa.v πεΙ dvCιtx'CιX χaΙ $,πΙμ"νιχ ' o't6 
Υα;λλΙΧ6 λαό πώς; άν ψήφιζε ατό δημCiψήφtσμα θά φfιφι' rtci 
τδ Οβοποτισμό στό Ισωτεp ι~ό, xccl rtci τ6ν πόλεμο πρ6ς τιi 
Ιξω. ΚαΙ ~τrιν πρα.Υματιχ& διΧ6 ιroυς lFTO τό ϊιΥονός,. δ't'ι o't Βλ , 
'ti~ ΜSyάλες; πόλει~) σΙ Ολα. τ& βιομ τιχαν,Χ& χέvtρcx Τfις rccAAlcι" 
f, έρrο:ttΧ~ τ&ξ'η ξεστ;'Χώθ-ηχε σάν Ινα, ιiνθpωπoς χιιί ά:ποδοχΙ
μο:σε τδ Οηιιοψήφισμa . Δυστυχω, οΙ Ψ~ΙPO[ τ6,)ν Ιpycιτων όπερ· 
ΜλύφθΤι'Χ.ι1ν dπό dJ βαθιά άμάθειιχ των &rpOtt~liJv 2tεριφιρεΙlόν 
χ cιΙ rι πλάστιγγα Ι1ει~ε άπό Τ1ιν .iλλ-η μ&ριά . Τά ΧF1jμt1τιστη
ρ ιcι, οΙ x υβερν~σει" ΟΙ )(,uF((%~XE, τ&ξε,ι; χα! δ t11πo, tf], Εο
F-ώΠl1' ΠC1V1jΥύ r tσaν τό t1/μGΦ~φισμGt σάν μι& λιχμπρΤι ν Ιχη tOO 
Υάλλου αOτoxρ~τopα. Ινάντια στή ΥαλλιΧή iΡΥιιτιχή 'tάξη. Στ~ν 
ΠΡaΥμ.aτιχGt7/tcx T(CΙXV .τό σuνθτ,μcc δχι τιά τή δoλoφoνΙcι ένό, 
άτ6μου , μά όλόκλ -ηρων λιχων . 

'-Η συνωμoσΙ~ τοό πολέμου το5 ']οόλ7J te.701 δΙν ~ttEY Π(Ι
F& μι& βελ τ (ωμένη lxccoτz too π ραξιxoπ~μα το; fOfJ Διχέμ.δρη 
Ι 85 Ι. 'Από πρώτ-η μιχτιά tό πράμα 1'&.,,11)(ε τόσο ncXFιZAoyo 'Itού 
~ ΓaλλΙ" δέ θέλ11σε νά tό πιστέψει στιi οοβaFr%. Πολύ Πδpισ~ 
alttFo πΙσtεΦε τδ βoυλευτ~ πού στoύ~ πολεμιχούc λόΥου, tG>v 
όπουρτών ElOE μ6νον lva. XGA1IO τού ΧΡ"1μ«~στηFΙου . ·Oτczv ΙΠ , .. 
τέλ ου" στΙ, ί 5 tOD IΙούλ1l, dνcxΤΥέλθηχs ΙπΙσ-ημα: ό π6).εμος 
ατό νομcθετtχό σώμιχ , ή άντιπολΙτευση όλδχληF11 lι.pνή&ηx νd 
ψ-ηφΙσει τΙς προσωρ tν4c; π[στώσει~. ) ΑΧόμcx xc δ θt~ρσοc aτΙ1μ.ά
τισε τ6ν πόλεμο σ6. ν «ciπεχθf, » . "'Oλε~ οΙ άyεε&ρτητε~ Ιφllμε
ρΙδε, τού Παρισιοί> tlv χιχταδ Ιχασaν χ αΙ, 3σο παρόξε\ιο Xt δ:ν 
φιιΙνετGtι, ό tnapxtcxxb, tύπο~ σoμφών~σε σχεδ6ν δμ6φωνα . 

Στό μεταξύ, τά μέ λτ; tfJ, Διε& νΟf>, στο ΠaρΙο ι Ιχα.ν ~~yaρ-

1 ι Ο ,αλλοπρωσι'Κός πόλ μο< cfPXC08 o'tLc; 19 'toίJ Ίοόλιη ιa70.(Σημ. ΣΟντ.) 
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χΙσιι ιςή Ooυλ~ά. Στη «Ρ 8 β έ t Υ}) l 'Πι' 12 τοδ ' ~JGύλ"l δ'Τιl.\-οαΙευ
αCΙν τ6 μα.νtφ'σtο tQUC «Προ, 'tού, ~ΡTάτε, ολων tOO... θνων» 
~oύ λέεc : 

«fti μιά άχ,6μ.α φορά μΙ τ6 πρ6σΧ1}μα; ti;~ εόΡωπcttχ9/ , 
ΙσοροπΙΙΧ, χcxΙ nι Ιθνιxfι, 1:ιμΥΊ<:, οε πoλιτι~έ, φιλοδοξΙ ~ άπει
λοον tTJV εΙρ~νη too χόσμου. Γάλλοc, yεpμaνoΙ, ίσπσ:νοΙ ΙΡΥάτε, t 
.. Ac iνώσοuμε τη φωνή μcx σέ μιά χρaυΥ1ι ιiτo:νά;χτηστ;, ενάντια στ6ν 
πόλεμο! . . . "Ενα;, π6λβμοι; rtcX ζ 1jΠιμcxtct έ~ι~ράτηση<; Yj rtci xcx-
τ~ρι μιά~ ουν"στεΙcxι; οέ μπορ ΙΙ' σtά μά~ιo: των έFτaτώv, παρά 
Υ- αποτ λεΙ μoν«χcι Ιν~ν έΥκλ ημ«τιΧό πcxραλΟΥtσμ.6. ΈμεΙ~ πού 
θέλουμε ElpήV1j, δουλιιΧ χι Ι).ευθ ρ(cι, οtαμαρτuρlμαοtε μS ολη 
μιις τή φωνή ενάνtιCl att, πολεμι){έ, ΟΙCXΧ1Jρύξεtι; autOvffiv ποι:. 
άπα;λλ20σοντa ι άπ6 τό φόρο τοο αϊμ"tο, πληρώνo~τaς χρημα:
τ,χ6 &.ντισ~xωμ.o: χaΙ πού 6λέπουΥ στ~ ΟΥιμδσιιχ δuστuχΙa μΟΥιί
χα τήν πΥιΥή yέω~ χεροοοχοπιων! . . . • Αδέρφια μ", στή fEp
μιινΙC% Ι ~o διχασμό, θ<i εΖχε σάν συΥέπειιΧ μονάχα t6Y όλΟΥ λ η
Ρωτι'Κό θρΙ~μβo τ06 οεσποτισμΟD xcxL στε, ευό πλευρέ~ τοο 
Ρήνου. ". ΈΡΥάτε, ολων των χωρών Ι· Oπoιoδ~πoτε χι a.v εΖνaι 
πρό, τό παρόν τδ ά7tοtέλεσμcx των xotVfuv μa~ προσπαθειων, 
Ιμεϊς;, τ&. μέλη τi)ς Διεθνοο, ·ΕνωΟ'ης; τωΥ.ΈΡΥaτων, yιCΊ τά όπoΙrι 

Υ δπάρχουν ΚΡιΧτιχά σύνορα, σα, στέλ νουμε ι σάν ~χέyyυo tf,ζ 
ιIδιάσπaσΤ1)~ άλληλεΥΥό-η, μα" τΙς; xιxλύτερε~ εύχέ χαΙ τού, 
xcιιρετισμoύ, των lpyatG>V ΤΥι, ΓιΖλλΙα,». 

"r στεpcι ιiπό ιΖότά τδ μανιφέστο του πcxρtσινΟD μ~ τμ~
μcxτ ος;, ά'Χολοόθ1Jσ~Υ πoλλέ~ παρόμοιε, ΥaΑΑtχέ, διιχκηρύξει" 
ιΙπ ' τί, όπo~ε~ μπορούμε Υ' άνaφέρουμε εοώ μονάχα τ~ o~λω
ση 1:06 ΝεΤΥύ-σόρ-Σέ)' πού 01Jμ.οσι.εύτηχε σrή «Μa;ρσεγιέζ»1 τ?" 
~ το5 'Ιούλη χ(ΧΙ πού λέε,: «Είνα ι δΙχa ιο, ό π6λεμo~ ' "Οχ,1 
ΕΙΥΙΧ Ι έθνιχ,ό, ό πδλεμo~ ; ΙΌχι Ι EZYcct άΠOlCιλEιστιxιX δυΥιχστιχό,. 
Στ' ονομα t7j~ δικαιοσύνη" τ-fι, oημoxρ~τΙa, χa.Ι τών ΠΡCXΥμιχτιχωv 
αuμφερόντων tfJ~ ΓtZλλlιχ" προσχωρΟί>με όλοΧλ ηρωτιχά 'ΧαΙ δρα
στήρια. στή οιaμαρtuρΙα; τ'ίj, ΔΙθθνοοι: evtiyttcz σtόν πόλεμο» ι 

ΟΙ δt(ΧμtXρτuρΙε~ αότt, έxφρrίζανε τιΧ &λ'1θινά ιχ lσθ~μα;t(l 
ιr'&)ν yιiλλων ΙΡΥcxτωv, Bs(.ι)~ 'tό άπόδειξι σ' λΙΥΟ 'TtSvtιx'X.t.ίea:pcι 

1 cReveίl ~ : άριoτ.ρ~ &ημοχρο:τιΧή φ'1μιρΙδα. πο6 "'~'ι1 Ιδρυσι δ Σcίρλ 
ΝτιλιΧλ6 . • ΕβίClιν. οτό ΠcxρΙσι άπ6 '(6 1868 cj), 't6 r"Hip~ Ι87Ι .(1.:ημ . Σ ' ντ .. ) 

S cr Mareeills iset: ci:ΡΙΟΙΤ:8ρή ~μoxρι1oςιx~ ίφ']μιρΙδα: '1'1:06 'fή Υ Ιβτα.ζ. 
6 • Α νρΙ Ροσφόρ σ-τ6 Παρ(σι ό;π6 τ6 ΔιΧ'μβρη τοσ 1869 ώ~ 't(t; 9 Σιπ't μ
'ρη 1870. (Σ1Jμ . Σ6ΥΤ.) 
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Ινα χctρcxχτηριστιχ6 πεpιστ~τ,xό. ΟΟ τaν ~ συμμορΙιι τη~ Ι Ο τοο 
ΔεχέμβρηJJ πού πρωΤΟΟΡΥανώθηχΕ χάτω (ιπ' Τ~Y ΠΡΟβδρΙα. τοο 
Λ oυδoβΙ~oυ Βοναπάρτη, ξαπολύθ ηΚ8 στούς δρόμους τοο Παρι
σιου μ~σΧCXΡεμέΥ1] μέ μπλουζε, ~ρy~-τωy) Υιά. ν&= δποοιχυλΙσει μέ 
lvOtιXvLx.otJ, ΠΟΑε(-Lιχού, χορούι; τόν πολεμιΧό "ορετό, οΙ .τcΡCΙy
μaτιχοΙ lprtitE~ t-U)Y πporιστεΙων &πιίντησaν μέ τόσο επιβλητι
χέ, διaδr;λώσεL~ Υιά τήν εί[.ι~νη ποό ό διευθυντήι; tfJ' &στu -
νομ,Ιας Π ιετρΙ, θ ώρησε φρόνιμ.ο νά σταματήσει ιiμέ~ω, 
κάθε παρaπέρ~ πολιτική έκδ~λωση στoύ~ ορ6μου, ΜS τό πρό
αχημα στι ό πιστός λα;ό~ του Παρcσιοu slχε άριuτιi έχΟ1Jλώσει 
τόν ciπ6 καιρό συΥχρατημέΥΟ πατριωτισμ6 του χαΙ tcSv πολεμιχό 
lνΟοuσtασμό του πού ~εxείλιζε. 

Ι()παιαδήποτε χι ιiν εΙναι -fι lχ βcxσ·η του πολέμου το5 Λου
δοβΙχοu ΟΥ(%πάρτη μέ τΥ/.) ΠρωσΙa , σ~μανβ κιόλα, στό Παρίαι 
~ νεχρικ~ χa;μπcίνιχ τΥι; οεύtερη, αύΤOΚP~ΤOPΙ(1'. θά τ-ελειώσs,ι 
οπως άρχ :ae J μέ μιά παρωδία.. λΙ & ΙΙ, μ~ ξθχνάμε ΟΤΙ ο[ xu
βΙίρν-ήοει(; καί οΣ χυρ{αpxε~ τάξειc; τ9/, ΕόρώΠΎjC; ΙΟοσσ.ν τrι OUY,,
τ6ΤΥ,τιχ στό Λουδοβίκο ΒοναπάΡΤ'-η νά παίζει, οεχaοχτώ όλόχλη
ρα. χρόνια. τ-ήν &πάy~ρωΠΊ] φάρσα. τYι~ παλινορθωμένη(; ιxιJτo
"Ι.ρο:tορlcxς;. 

ι Α πό τη ΊeρμCXΥtχ~ πλευρά, ό πόλε μα.; αότ6, εΖνaι πόλε
μο, &μυ ';τιχόc;. Π oιό~ ομως δδή"l-ησε τ~ Γεpμ"νΙ~ μπρ6~ στην 
tlν&Υχη νά άμυνθει; Πoιό~ ~δoσε dj 8υν(1τόΠJ~ στό ΝaπολΙ ονΤa 
νά χάνει πόλεμο ev.civ-tta. στη Γερ-μανΙα; C Η Π Ρ ω σ l cι! r Ι Ι ταν 
ό ΒΙσμαρχ πού συνωμότησε μ? α.lιτό τΙν Ιδιο τ6 Λoυ~oβίχo 
Ν (tπολέονtα )'ιά vcx συντρΙψει τ~ AarxY] dντιπολΙτsυσ1] 000 tσω
τερικ6 Τ'Yι~ ΠρωσΙιχς χα. Ι yιCΊ νά προσαρτηο·ει Πι rεΡμαvί~ στή 
OUYf!.atela των Χ οεντζ6λλερν. • Α v θά Ιχανσ.ν tι.ντΙ ν& ".ερδίσουν 
οΣ πριΟΟοι τη μάχη τΎjς Σάντoβa~2, τά Υσλλιχά τάΥμα.τιχ θ·ά 
χατάχλυζαν τη ΓερμανΙα σάν σύμμαχοι τΎj~ ΠρωσΙα~. i\1 ~πω, 
Οστερα από trly νΙΚΎ) Τ-ιιι; σχsφtΊj'Χ,8 Ιστω χαί r ι1 μιά στι Υμ-ή fι 
π ρωσΙα Υ' a:vτιτάξsι στ~ σχλαβωμέν1} ΓαλλΙιχ μιάΥ έλεbθΕΡ"fJ 
Γερμα ΥΙα; ΙΈΥινε άχριβω, τ6 άντιθετο t J Ενώ δ,cιτηρooσε ζ 1Jλό
τυπα ελα τά πατροπι%ράΟοτα. θέλ yη-τγm τοο παλιοί) τη, σuστή
μ.α:tο" πρόσθεσε σ) αυτά ολες τί, παΥσυ'ργίες Πι, δεύτεfι1J' a.δ-

1 Βλe rt8 osl. 339-343 αότοι) 1:013 τόμο!.). (.Εημ. Σόντ.) 
~ ΙΒ μάχη τ~~ :Σάντοβα.ι; (σ'[~ ... ·ΒΟ'7)μΙα:) πο6 ΑΎnι • ο-τΙς 3 τοα 

·Ιο6λη 1866 Ιχρινι τόν a6στρ·ο-πρωοιχό πδλιμο όπjρ τ~, .πyω~Ιιz<. 
(Σημ. ΣUντ.) 
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tο-.<.ρα:τορίας, τδν πpιxyματι.χ~ τη~ οεσποttσμό χαί τδν Φsυ ΤΟD7j 
μΟΧΡatισμ,6 t 1] , 't ύ, πο l't'L'xo6r; Τ1jς φεΥaχ (σμ.Q6~ )' .. a τΙ~ o~xo
ν μ. xf τη, άπάτε J τά φoυσχωμ.Sνα: Τ7JΙ; λόγια κα, τί, χυδαίες 
~αoxuBCZxtuAoupylSς tη . Τό β ναπ:χριrΙ"Ι<G Χαθεσ'tώς παί; ω tοτs 
a,νθι ε μον&χιΧ (ιπ6 τη μtct π).,εΙI ?~ τού Ρήνο') , βρ';, κ ~ _ το' ιtl(Κ1. 
τ6 τα.ίρt του ):.αΙ στην ά. -:, . '-s~)pi. τι α,.}.Ο &;1";6 π ό ) f. ο 
ποροόσ νά. φέpε~ μ , "t6.τ!~ ):ec:'=2at~or; αϊμά-:ων; 

Αν t, ΥερμaνΙΥ.Υ} lP"'1tv'Χ7J τάζΊ: "; π~τpέΦε ,. νά χάσει " "Ίj
μ ρ ι.. ι5 π6) εμο, ~6y ~ύστ-ηρά ~ '1νΤ Ι . . ό χα.ρaκΠιρα το!) Χ~ί νά; 
χφυ ,στε Ι σέ πόλεμο ε cίντια; στο Υ~λ.λ(j(Q λ-χ6 ι τ6 ε κrt ' f, ν~

"Ι..1} χ"Ι ΥΖ ητt~ θCΊ s!vα ι tό ΙδιΓ.J όλέΟρtες" δ'υλ'" fι Quο"tuχίΙΧ πού 
ορ9Ικε τ~ , Γεγ ι ~yί (jO~EF'ιx άπ6 τού λε G εν u, -:ro έμc,u,=, ci e
ξaρττ, :α, ο? ξaνσ. ζων-ι; ν i(~ ει μέ Ey~). tJ tE(r. lντι:ισr,. 

Ο Ι άρχές' 't'~ ς Δ,sθ νστ), (uστδσο εχουν τ6 ο ΠΟ), ':' δ~ιx~oύει 

'ΧαΙ τόσο γερά ρ ιζώσει o~ --: ρμανιχ' έ ΡΥα.τιχΥι τάε1ι ΠCιύ δέν 
π(έ7tεt \ιά ιΡοβ6 ασ τε μιά τέτιο: fj)I.(,t ε ρ~ κβιtoη . t Ι ~ωνή των 
γάλλων έΡΥατων βΡ?ι'χε π. ν άπ1ιχ·ησή Τ1 ς ~τή Γε(ιμαν!cι. M ~ά 
μ« . ιχή συ)'χέντρωοτ, ipyatGJy πού ε ι,v ε at6 f πράc.. l)νσβάϊ'1. -,τίι; 

16 'tob )Ιοόλη, τάχ θ""χε π Ε ρα; y ι ~ πέ~α ά λτ; λ 'Y Y~.)1ί μέ τ ό 
μαν(φέσtο tou Παρισιοο, άπ6FCcJ, ιfπocρασ σ ιχi τf Υ ιδέα τj,; 

t6Ytxij~ d ν τΙθsσrι ς μέ τή I'cιλλΙα κα.ί π~pε μιά άΠGφαοί'j πού 
λέ ι: « ΕΖμαΟΤΕ t xepoE ολων των πολέμων ι μά πρ ί ν ιΧπ' Ολα. τών 
δυ"ιχστιχών πολέμων... Μ ' β~θ(ά λύπη κ~ι με πδνο είμαστε 
&.vαγχcxσμένοι νά. πάρουμε μέF'ος σ' ε YCΙν &μ Υτικό τ:6λεμο σά ν 
dναπόφεUΥΟ 'X(lx6~ Ταuτ6ΧΡΟΥa .Ιμω~ χάνουμε Ικχ λ τισ7J σ ' όλο
~ -ηρ-η τ'ή γερμανιχή εΡΥaτ ιχή τάξη νά κανει &ούνα-: -ιι tf;Y επ σ. 
ν&.ληψ-η μιας τέτια φοβερής χοινωνικ-ης υμ,ψορας, δι χδ,χών τa~ 
γι&; τού, Ιδιους τοόι; λαούς τή δόνα,μ"η ν" dποφασΙζοuν μΙνo~ 

τοος ytci ειρήν-η χα! γtά πόλεμο )( αί κάνοντάς τους Y.ύ~~ooι; Τ 'ίl~ ' 
τύχ 'r,~ {ους;». 

Στ6 Χέμνιτ,ι μιά σ'UΥχέντρωΟ1J άντ ιπροσώ;:ων ΠCιύ άντ~
προσώπεu!'.tV 50.000 lΡΥάτες τ ης Σaξων ί~ς Φήφισs όμό ωνα τ~ν 
πcιραxάτω &πδφaο·η: « Στό ΟΥομιΧ τijι; Υερμανι κ'Υ,; Δημοχρατιας 
χaΙ Ιδιαίτερα t(i)v έργαϊ:ων tO~ σοσιαλ- ο-ημοκρατ ιχΟί> 1ιc μματο ;, 

δ-ηλώνουμε ΟΤΙ ό σ-ημεριν6ς πόλεμος βΖνaι άποκλεισttκά ουναστι
χό, .... Μέ χαρά σφΙγΥουμε τό άδερφικ6 χέρι ποj μας τεΙνο:;ν οί 
yάλλo~ lΡΥ&τε, ... ·'Έχοντας πι:Χντa στό μυ<χλ 6 μας τ6 συνΘ'lιμ~ 
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τ~, .Διεθνοί>Ι; Εν-ι..;σ1l' των "ιΕΡΥιχτων: JI Π Ρ ο λ ε τ ά? ι ο ι Ο λ ω ν 
t ω Υ Χ w Ρ ω ν έ ν td θ jj Τ ι !cc δέ θά ξεχάσουμε ποτl ΟΤΙ οΙ ~ρ
jcX'tE' ο- λ ω ν των χωρων εΖναι φ Ι λ ο , μα~ .χαΙ οΙ δε-οπότε, 
3λων τών χωρών, έχ 6 ροί μαtϊ. » . 

Ίό τμΎΊμα tr" Δ ιεθνΟί>ς στό ΒερολΙνο ci1tάντησε χι αυ-
τό ατό μανιφέστο τού Παρισιο6: «Προσχωροuμε μέ τrιν χαρ
~~ά χσ.Ι μ.έ το χέρ ι στή διαμ~ρτυρΙιx σα-ς... ~Yπoσx6μaστε 
ΠCΙΥηΥUΡΙΚιΧ 3τι δέ θά μ,αι; &πστρέψει a.πό τό xo~ν6 μιχς lpyo 
τijς auνένωσης των έΡΥaτων 3λων των χωρών οϋτε ό ήχοι; 
τΥ]ς σ,iλΠ'Τ1 cις, ουΤ8 ό χρ6ΤΟζ των χανονιών J οUτε 'ή νΙχ-η, ουτε 
ή f]t t ιx » . 

Ν α. ί , αύτ6 θά Υίνει! 
LΤQ " ie .; τi)' OX'fj'i fι b (%ο-:Ύ,; τΥιι; πάλη~ πoιJ (σoδυνα~εΙ 

μέ ιxotox.ovi cx. 1,~οβάλλε t fι ά πa.ΙΌ'~ μoρφ~ τη.; PωσΙa~, J Α πο
τελεί χακό c lωινό τ6 YByoν~ς oτ~ τ6 σύνθημα ΎΙ~ τό σημερινό 
πcλεμ,ο δ~θΎϊxε ' σΤΙΥμ'ή ιixριβω~ πού ή ~ωσιχ1Ι χ βέρνησl μ6~ 
λι; Β! χε tελ ι αισει ~ ν xat~oxΞ'UYJ tιj)Υ σ CΡ"C."Υcκών σΙδη~oόρoμιχωy 
Ύρ~;.ιμωy τ-ηζ 'Χ-%Ι σUΥ χrέ v τr.>ωνε χt6λιχ, στρ~τεύμ~τ~ πρόι; τη\! 
χατ;ύθυΥση ΤΟ[) Προύθου. "υσες .::υ μπά θε!ε~ χι ~y διεχδικοόσαν 

μέ τό δίχ ι') Τ ~ ' ο ί Υsρμανο ί σ' εναν άμυνtΙJI.ό πόλεμο ~ νάν,:, ~ 
(]1;ή oναπα~τ~χή lπΙθεσ1l1 θα. τΙ, εχαναν μεμ ~ας αν Ιπέτρεπσ:ν 

ot~y πρωσ!κ~ y.υβέρν -ηOΎl Yi ζ Υι Tισε ~ rι Χ !ΖΙ 'I~ Q "'χ'Jε Ι άχόμα 
τή βοΎι ~ε:a . τών "ι.οζάχων. • __ ι; θυμ r,eouv στ , {J σ τερα ιlπό "'''·1 
&πsλguΘS~ΙΙ'ί:χό Τ1j ς π6Αθμο ενiνtι'l ot6'J πρωtο I\ α;πoλέoντ~ fι 
rεΡμ~vlα "(ti ΩSΧ'1&τΙει; όλόχλTjΡΕ; χo:τότ~ y άνήμπορη . at& π6-

o~"" το!) ~oipou. 
(Η έ?Ύσ..τ~xή τ άξ-η τiΊζ ., ΑΥ,λί'1.; τείνει άοερφι χi τό χέp~ 

στούς '(άλλου; χα:ί τού γερμCΙYOύς eΡΥάts; . Π,σtSύ ε~ αθιCΊ ε τ, 
6ποιαδήποτε τρaπ'ή χι ~ y πάρε ό τωρινός φoβε p ιj <; πόλεμo~, fι συμ
μ-χχί.ι των έΡΥ:χτώ'; ολω'l τώ", χωρών θά ξsρι;ώοs ι τελ ικά τόΥ πό
λεμο. Τ ' σ ~~y μ~ ποό fι έπίσημ1j Γa.λ λ Ι α: χ): Ι ~ ~π ! σ1'Jμη Γερμ.α
νί? ρίχνΟΥΤ:ΙΙ σέ ενΙΧ Υ ;"Ελφοχτ6ΥΟ άΥώνa. ο . έΡΥάτει; τ fι~ Γα ).. 
λί~ς Χ-Χί t'fις Γ8ρμ(1 yΙ α;~ ~ντaλλ1σσoυν μιι ..,Uμ'lΤCt. ειρ+,νη~ Κ2 Ι φ t· 
λΙιχς. Τό μεγάλο at}t6 ΥεΥΟ'Jό , J πού ομt:Ηό του δsv uπάρχει σΤ"J" 
Ιστορία, &νοίΥΒΙ ·t6 δρόμο Υιά εy~ τc~6 φωΤ Εινό μέλλον. Άπο
οεΙχνεt ετ ~ χντίθε-οa dπ' Τ7}ν r.αλ ,ά χ')ινωνΙcx. f.lέ τYj'J ΟΙΧΟΥομι

X1j τη~ d(JλιόΤ 7J t~ χα ί μέ τήν πολιτική Τllς; παραφροσύνη, ξεπη-
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δάεt fLtcX νίcι xot\fωvl"" ποό διeθΥ~' τη~ x~y6yι1~ θ& εΙνεΖ[ ~. 8 i ρ~ .. 
ν ΤΙ, ΥιατΙ σ' 3.tι τ!i εθνη θά χυρια.ρχε! ~ rOtCΙ dPXTJ'-Yj l Ρ r α:
σ l α. Ι (Η Διε6vr" • Ε\ιωση tWY ΈΡΥιχτωΥ εΙνιχ( ό σxαπα:νίιι~ 't'ι' 
νέα.~ ιxu'ty" 'Χο,νωνΙας. 

Δ oy~!νo. 23 toj) ''IOUA7) 1870. 

Γράφιηκ άπό rcW Ktίρλ Μάρ 
καί ήκρί{)ηκ, &.:τό ι'; 

1ιε{)γ,J '" Ε"ωση 1'ιίΊν 'ΕΡΥcιrώ"r 
οτί, 23 ιοϋ ι (ούλη 18';'Π. 

. Δ~κ('ό{}ηκ ll Τ ιnόχρoYα σάν .'1 ρ{) Κ ή -
Ρ" !' σέ ΟΥΥλική , Υερμα)lιχ-ή χα ι' 

Υαλλική .,λώοο '" 

Σι:·μφ(ι) να μί ιό Κ6ψ$flΟ 

ιης "ροκήeuξη~ . 
.. 'tfειαφeάl1rηκ,. ά.π6' τά 4Υ)'λικιί π.aiρ
νοντα: ί':το'ψη και 1'& γερμανικ.ό 
κιιμΙΥΟ. ό:'ιως δημοσa~6η",e O'f~ 
{κΟΟση το 1891 το·σ «"EμφUλloυ 

Πολίμ()1.· σιή Γαlllα ι" 
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11 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΗΡ 7ΞΗ ΤΟΥ ΓΕ ΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΗΣ ΔΙΕΘ ΥΣ Ε ΩΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙ Το ΓΑΛΛΟ-Π ΣΙ Ο 1 ΕΜΟ 

Στ~ν πρώτη μα~ οtaχήρυς1j .τΥ,- 23 Ίοόλ1J (187) λέycιμε : 
«Σή μα.νε χιόλcxς στό llo:pfot fι νεχρ ιχ r χιχμπάνa τ~~ δεό

tEP1J' ~υ oxp~τoρΙιx, . ά tελειώσει 3πως άρχ (σε, μέ μιά πcx~ω
δΙα. . ?tίά ιfc; μ~ ξεχνάμε ΟΤΙ of xυβ~ρνήσβI' καΙ οΙ xuplapxs, 
~&ξ8Ι ΤfιΙ; ΕόρώΠ1) ~δoσιxy τη υνατ6 ητιχ ατό Λουδοβίκο Βο
ναπάρ 1] νrί πaΙζε~ οεχczοχτώ δλόχλllΡCΙ χρόνια ήν ιΧπάνθ.ρωτη 
φάρσα. tt'i π ι'% λ ι ν ο Ρ θ ω μ. έ Υ 11 , α δ 't Ο ')(, Ρ ~ τ ο Ρ l α: ~ » 9 

ΙΈται, προτοο άχομιι · άFΧ σουν ο{ πολ μιxέ~ ~πιχεtρ~σεt~t 
μιΑ ήσιχμε xι6λ(X~ Υιά t") βΟΥ π~ρτtχη σιχπουνό:ρουσχ.α αάν Χάτι 
πού άνήΧΒ ατό πα: βλθόν. 

ΔΙ τελ«στήx~με )'ιά ή ωt~χότηt(t τή δεύτερης αοτο
χρcιtορΙcx, . Δέν εΙχαμε :'πΙσηζ άοιχο ΟΤΙ φοβόμι:χσtε μYιπω~ ό 
ΥερμaΥοιό π6λεμo~ «χ&"ει τόν a.όοτηριΧ dμυνtιχ6 του Χf%ΡtXΧΤΤI
ρα. χι lχφuλιστεΙ 011 ενιχ πόλεμο l νιΧΥτιa ':)τ6 ΥcxλλΙΧ6 λα:6» . 
Πρcx"(μ.aτιχ&, ό dμuνΤΙΧδ πόλεμο, τΙλειωσε μ.έ τ~ν παρ&.ΟΟΟ7] 
το ΛοuδοβίΧΟU Βοναπάρτη, μέ dι συνθτιχολ6Υηοη το ί) IEV'tιXy 
ΧςΧΙ μΙ την dνaΧfι ρuξη της 0τιμοχρaτΙας; ατό ΠαρΙσι Ι . Μά πολύ 
προτήτεριχ άπ' αότά τ& ΥεΥο\ι6τ-χ, άχόμι:χ άπδ τή σttΥμη πού 
άποΧ<χ ύφθηχε Βλ η fι σ"πίλα. των βΟΥιχπcxρtΙΧών οπλων 1 ή πρω
σtχ.ή στρ~τcωιr:txή χαμαρΙλα dποφάσtaε τήν κατάχτηση . ΕΙνaι 
dλήθει" 3τ, ύπij~X Υ(1 δυσάρεστο εμπόδιο πο& t11, Ιχοβε τό 
δΡlμΟJ ~ Ο t α. χ ή Ρ υ ξ 1) 't Ο ύ r ο ι ο υ τ ο i) β α: σ ι λ t ά r ο u λ ιέ 1-
μ ο u σ Ι, α. ρ χ έ ~ τ (j ύ π ο λ s μ ο u. Στό όrο το& θρόνeιι) 

1 .Σ1:Ι<; 4. τοσ :ε πτ'μβρ Ij 1870 άvcxχηρuχ τηχι ατή ΓaλλΙιχ ή δημοχρa.τΙα. 
χcxΙ σχημα.'tΙοτηχι μLcf γ&ιΣ χυβέ?νηο"η , 'ή λ 16μιν"η Kυβ~ρν"1σYI 'θνιx~ι; 
ciιAuva, •. (Σημ . .Σ6ν-τ.) 



πού εΖχε Ιχφωνησε! a't6 Ράϊχστα1Χ iJ~ B6ρε ι~ς ΓερμιxνΙ~ζι εΙ
χε eπΙσημα οτι ώσεt o'tt 0& κάνει πόλεμο ένάντcιχ atcv ιxιJτo
ιx.ράτoρrι των Υ& ων χaΙ αχ, lνιiντι:t στ6 ΥΙΧλλιΧ6 λα:ό. ΣτΙ 
Ι 1 τού ύΥούσtου ε!χε αΠΕυθύνε , ,& δ,~x';ρυςη πρό~ τό Υaλ-

χ.δ εθ~oς πού ΙλεΥβ: «' ) αύτοχρ&τορα aΠljλtων Ιπιτέθ1)ΧΙ 
dπό τή στβριά χα. Ι τή θιiλασoιx lvciv'tca στό ΥερμανιΧό εθνο, 
~oύ επ υμοόσε x~ι έξιΧχολουθδ! \1& έπιθυμεΙ ν« ζεΙ lfJ1Jvtxo 
μέ -ς6 γαλλι Χ6 AaG. ι Α νιiλαβGt τή οtοΙχ:ηΟTj το - yερμaνιxo5 
σ~ρ 'Χ 't Cι ό t ά Υ <Χ ά ο χ Ρ ο u σ ω t +. v έ:π l θ ε σ Τι t Ο υ χ" l 
τ ά σ t Ρ cι; τ ~ ω τ: t χ ά Υ ε r ο ν ό t cX Β όποχρέωσα:ν ν ά: 
. '" β ώ f ά σ ύ ν ο Ρ α τ 9;.; . " λ λ Ι cι, ». ΚαΙ σάν νά μή 
άρκ.έσ, χ. μέ τη εβ~Ιωση ΟΤΙ δ r.ό).εμο έχε: <OtCXecx·pcx dμuv-
τιχό xaρα.χτηρ~ » δ~λώνΟΥfaς ΟΤΙ άνάλαβε Πι δΙΟΙΧ1J01J ",ων ερ
μ(Χ'Jιχω~ στρατιών μόνο <ζ)'ιά νά άποχρούσει Πιν Ιπίθεση», Πf'Gσ-
6E.~ε χ ι 6λα, πώς .μονάχα: «οτριχτιωτ-:Χά YEyeιv6'tα τ6ν ΟΠGχρέω
σ~y» ν& δ(cιβεΙ -τci σύνορα τΥις l'ιΖλλΙι:ς. "Ενας ~μuv~ικl~ πό
λεμCι C έν ~πox.λειε, βέβα: ct. Ιπιθβτικές; επιχειρr,οεt" πού δπaΥΟ
ρ!ύOYΤ2 ~ άπό «t ' στρt%τιωt(χά ΥεΥΟΥ6τιχ». 

~~"τσι, ό θεοφοβούμενο, tOUtO ~σ[λ(ά ε!χε άνczλάβει 
~σ~ ατή "λλΙα χaΙ μπρός α' ολο tόν χ.6σμο τ1ι Υ δποχρέω-

σ ά χ&νει χaθ%ρά άμυντιχ6 πόλεμο. Πω~ μποροuσε ~& &παλ 
λι:ι =.Ι ~πό "tr, Υ ΙπΙστ μ"tj czu,,:f, δπσχρέωση; U σχτ,Υοθέτε aότfι~ 
ΠΙ χωμω~ίa~ Ιπρεπ€ vi τό\' Π~Ρο()σtάσοtJΥ σάν νά όποχωροϋσε, 
Π2Ρ.:Χ. τή Oέλrιoή του, μπρ6, o'tTιν &χatα;μάχ ητ~ επκα ή τοί> Υερ
μ~νιxoι) εθνeιuς. Γ ~ 1 α.υτό tό σχοπο έεοσa.ν αμέ ως ιε6 σόνθrιμα 
σ' ιλεl εύθ~Ρ71 μεοaΙα: tάξτ, t ~~ Ι'ερ α;yΙα~ μΙ 'tού~ χaθη-ΥΤ! τΙ; 
τη"'". τoύ~ χεφaλαιoχpιiτε; της, τoύ~ έχπροσώπου, των πόλεων · 
xι;rΙ tούς lφ-ημερtΟΟΥράφοuς τη;. rn μεσιχΙ" (%ut~ τάξη πού σ~y 
τ;2.ι."'i π. yci τή') aattx~ έ)~εuθερΙ" ε~χε παρουσιάσει, άπ' τ& 
1846 ω, ι 18701 εν2. πρωτoφ~νές Q 2μ~ άyιxπσφασ!στιxoτητ~: 
άνtχ~ν6ΠJτ:α~ X!Xt οε,λΙι%" εΙχε φυσtΧά κο:τcxγΟ1jtεuθεί μέ tό ρδ-
ο πού τ~ς cλ~χε) νά όποδυθ:Ι στ';, ν εόρωπaϊX~ σκ:ην~ τό ρυ

'Χώμεν~ )~tOYt&Pt ΤO~ yεpμσ.y~χo[) Πl%t,,~ω'ttσμού . Φόρεσε Π'Υ Φεύ
τικη μάοΧ4 ΤΎις πολιttΧij άνsζcxρτησΙα:ς, κάνCιYΤιx δΥ,θε π~ έξ~
να. κά ει ΠιΥ πρωσική κuβέf1Y7jση ν1 lχτβλέσ;Ι J τΙ;-τ& μuσtι
χ σχέδι-χ ιχu-tfις; τ'ijς Ιδια:ς Τfι - κυ , ipvy,01J~ . Σέ ενοειξ71 μετ&.-
o~(%'" yti τή μαχρ6ΧΡΟΥ ι xcιΙ . οχεδlν OprιOXEu'CtX πίστη τη; 
στό &λcίθ-ητo τού Λουοοβίκου οv(Χπά:ρtη άπαιτοί>σΖ φωνα-
χτά τδ διαμΖI ισμό ΤΤ}, Υcxλλιχf" ΟΤιμοχΡa;τΙa~. ., A~ άκούσουμ;: 
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rt2 μιά: στ:ιyμ~ 't" εuλΟΥCX 1tρ~aχημczτ~ α:δτων τών ΥεVΥC1ίων 
πGtτριωτG.>ν Ι 

Δέ\' τολμουν νά Ισχυριοτοον 3τι ό λcι6, τ~~ 'Aλα(%τΙα.~ χα.ί 
-t1I , ΛωρριχΙνη, λcιxτapC'ίει tό ΥερμaνιΧό ΙνaΥχaλισ-μ6. 'Αχριβω, 
τ6 άντΙθετο σuμβ(tΙνει, χ"Ι Υ ιά νά τ6ν τιμωρήσοtJν yti τ6 Υaλ
λι'Χό του πατριωτισμό βoμβ~ρδισ",ν έπΙ Ιξι μέρε, «οχ.οπα ΧιΖΙ 
βciFβ~ρa μΙ «Υερμ.ανικέ,» E.XΡ"fιΧΤΙXέ όβΙοε, tQ LΤΡGtσβοόΡΥΟ, 
μtcX πόλη πς,ύ τή δεσπόζει ενα άνεξάρτητο φρούριο, τό lΧCXΦCXV 
χα;Ι σχ6τωσ~y· πολλού, dvuπεράσπισtc.u~ κο:τοΙχου, . ιι ciAtota! 
μιιi φορά 'Χι €νcιν x~ιρό τό lοcxφο, ctutwv των έπcιρχιων d;yYIxe 
στήν παλιά ΥερμανιΧή t.I0.ΤΡΚΡGtτορΙα:, πού πέ θaνε πρΙν ιΧπ6 πο
λύν 'Χιχιρ6. Γι' αυτό e:i πρέπει ι φιχίνετα.ι, · 'ή Y~' αύτη 'Κα. Ι αι α,ν 
θρωποι πού γενν-ήθηχαν σ' .cιύτήν νιΧ χaτο:σχεθοΒν a;iy «παρci ... 
Υρ"πτη YΞρμαy,x~ Ι5ιοχτ-ησΙο: . ., Αν ομω, πρόχεttαc νά ξa.να.ΥΙ
νει κά πoτε~ ό xάρτη~ Πjς EυρώΠ1ι~ σύμφωνα μέ tci Ιστορικά 
δίχ"ιa., δέ θ~ πρέπει σέ καμtά περΙπτωσ-η y~ ξεχάσουμε, στ 
ό Έxλέχτopα~ τοί) ΒρανοεμβούΡΥου τιτο:ν x<XΠOtξς; δποτελή, tf" 
πολωνΙΚή" δ'ημCικριxτία~ Υ Ι & τΙς πρωσικέι; tou χτΥισει . 

~QatGOO of πιό Xt1lttXtOOt πaτριώτε; ζ ητοδν τΤιν 'Αλσcxτί~ 
καΙ τ6 Υερμ.αν6γ λωσσο 'η.ιiΊμιχ 'tr. ΛωρραΙνη σ&.ν «όλιx~ έΥ
γόη3η» . ένάΥτιa σέ yo;λλιχέ~ Ιπιθέσ~ι". 'Επειδή (Ζυτ" το &ξιοχα
tcxcppbvTJ'to πpόσx~μ '% Ιφερε σύΥΧ ΙΟ1) σΕ πολλούι; πού πάσχουν 
άπό άμβλύνοια, εΙμcxστε όποχρεωμένοι νά τό ιεεt~σ"uμε πι6 
διεξοδικά. 

Δέν δπ<iρχει &μφιβολΙa οτι fι ενική οcα:μόΡCfωσll Τfις; ~ Αλ
a~tlCXC; μιχζΙ μt 'trJV dYt[xPLY~ οχθll τοί) P~νoυ, καΙ ή πcxροu 
σΙr.ι ένδι; μεy&λeιυ όχυρου επως; εΖνaι τ6 Στρασβοuργο , σχεδόν 
ατά μισrί tojj δρόμου άΥάμεσο: otft ΒaσιλεΙα χαί at6 Γχέρμερ
σχάΥ , εόνοεΙ πά;ρα πολύ μ:ιi yaλλικ~ εlσβολ~ στ~ νότια rερ
μ.ανΙα, ly{Jj ΠQ\Flμβάλλει {οι6μορφες ουσχολ{ε" σ' μιct εΙσβολή 
οτή ΓcxλλΙcι &π~ 'tyι ν6τιιχ rεFμ~νίcx . -Δεν όπάρχει έπΙσ'1]ς χιlμιά 
tιμφιβoλία στ, Υ; ΠΡOΌ~pτηση tfI~ 'AλσaτΙιt, καΙ τη~ rερμ~Υlφω
νη~ ΛωρpaΙνη~ θά Ιοινε πολύ lσχuρόtερ~ συνΟΡ2 στ~ νό ια; 
Γερμcxνlcx . Στ~ περtπ'Cωa71 a.udJ θά. έ~οuσΙcxζε τΙ~ χορuφοrΡdμμέ~ 
των ΒοσΥΙων o~ 3λο τους; ,;ό μfJχο~ χαΙ τά: όχυρ& ΠlJύ 'Χιχλύ
ΠΤΟ'JV τά βορ ινά 'tOU," περά:σμctτα. ν Αν προαaΡtοϋσcxν κο:Ι τό 
Μέ ~~, θά στεΡοί}σο;ν βέβα,ο: πρ6 σΤΙΥμή άπ6 τή ΓιxλλΙc:ι τΙ, 
out κυριότεΡiς; βcίσεt, τη; yux πιx~ιρ~σειι; ένάντια ατή Γερμ2.
νΙ!Σ, α.ύ-τ:ό 3μω, εέ θ~:την tμπ6δtCε vi φτιάξε ι xιzινoύρyιε~ β~-
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αει~ ατό Ncινσύ ~ σ~ Bapvuv. Ή rερμαvΙcx Ιχει 1:6 ΚομπλΙv-t" 
Τ1] Marevtfcx. 'tb ΓχέρμερσΧC1τμ, 1:6 Pάσw.τ :χαΙ Πιν ουλμ ποό 
εΙΥαι gλε, βάσε ι, 1t~ Ιπιχειρήσει, έν&ντι(l στ~ ΓaλλLα. χα! ποό 
τι, χρ-ησιμοποιει μέ -τ:6 πcxραΠcXνω σέ "toutO τΙν πόλεμο . ΜΙ 
ποιά σχιώοη δ,χιχιολΟΥΙα: θά μποrοuσε νά φθονεΙ τ:ή faAALc1 
yι~ τό ΣτρασβΟΟΡΥΟ 'Χ α.Ι τό ~I έτς, Υιά τά C;u6 μονaει?(" 01lμaν
t'Xcl φρούρια ~oύ διαθέτει σττιν περιοl.+Ι aoτ~; 

Χώγια άπ' (X~τ6, ""ό ΣτρασβοϋΡΥΟ &ά &πειλεΙ τη vlttcx Γερ
μcxvΙα, μ.όνΟΥ έφGσον 1; νότια. ΓερμαΥΙα fJti tinotEAr μ~ά δύνα
μη πού θά Elva.t χωρισμβΥη &πό τ'ή β6ρεια ΓερμcxνΙσ.: . 'Από τ6 
Ι ί92 ω, τό 1795 δέν ΙΥινε ποτέ έπΙθεση lvtiYtt!C στη νόtι(% 
ΓερμανΙα άπ rι.Oτ"ή τ'ήν nAgUPιX, rtt%tl 'ή D ρωGία. tπaΙF'ν μέρο, 
στόν πόλεμο ενάντια; στ~ Υa.λλιχ.ή Ιπανάστα.ση. ιtfδλt, " ομω, 'ή 
Πpωσ~ <x Ιχ.λεcσ; τή xωρ[στ~ τη~ εΙρήν-η ατά 1795 ΧΙ !φ-ησε' τό 
νότο νά τcΊ βΥάλει πέρα. μόνος tou, cfpxtacxy ο[ έπιθέσει, ένάν
ftcc στη νόττι:ι ΓερμιχνΙcx μΙ βάσ7J τό ΣτρασβοορΥ.Ο, ~aΙ συνεχΙ
at1JXcXV ω, "ό 1809. Σ!:ήν πριxyμαιrι'X.δτητα, μιά έ Υ ω μ έ ν η Γερ 
μα.νΙα. μπορει πάντα ytX X&YiL cixlv8uvo καΙ τ6 ΣτριχοβΟf>Ρrο χα! 
χάθε Υιιλλιχό atpcxt6 '3tήν :t AλσιxτΙcι, σUΥχεvtρώνοντα, 3λα. 
t& στ~α;τ; όμGC"tά τη, &ν&μεσιχ στ6 ΣάαρλουΙ χαΙ στό ArίytQ,ou, 
ε.ω~ lxιxvE στόν τωρινό ΠGλεμο, χιχΙ πρoχωpώyτa~ Υ, δεχόμενη 
τή μάχη ατό δρόμο lιπ6 "ή λίαΥβντΙα; πρ6<; σtδ ~1 Ιtς. υσον 
χαιρό , θά; βρΙσχεται βχεΙ δ χύpΙιiς; ~yxo, 1:ων Υ ρμιχνιχων στρατευ
μάτων, δπoιoσo~πoτ "(czλλtΧG~ atFGttQ, πού θά προχωρ-/)σει άπ6 
τ6 ΣΤFα:σβοf>ρτο πρ6ι; τη νόttcx r ρμcινΙ ", θ &: ό1Έ;ρφ(Χλ~rΥιC6t<Χν 
χαΙ θ& xινδύvευε οτΙς; συΥχοινων Ιε ' t"U. • Α ν &πlοsιξε χάτι ~ 
τω((νή εχ.σ'tΡ~tεΙtX, 8~νaι. &χρ , βώ, με τΙ 8~x.oλΙιx μπορεί νά a~ ι'tε
θε! χ~yεΙς dΠQ τ'ή rερμ(!ΥΙ~ lνάΥτt(Ζ στ~ L(Χλλfa. 

?f cΊ, Υιά νά μ,ιλ-ήσcυμΒ τΙμια, fιέν ε~νaι γεν,κ& παρα:λΟΥΙ
σμ6<;' χ"ι α.νcxχρονtσμός; οτaν ι:!νCXΥΟΡεύει χaνεΙ, σΙ ά.ρχή τούς 
οtΡ2ctωt'tχού, δπολΟΥισμού, στόν χcxθΟΡι,μ.ό τών συν6ρων civ&
μεσ~ στά εθν~; .. Αν θά &.χολουθούσαμε !Χοτ-ό τόν χο:νόνα:, Υ; Αό
στρ(α; θά. εΖχε διχaΙωμα νά ζTjt~ ti] Βενε τΙι:ι xa.l τ~ Υρa:μμή tou 
1tοt~μοu Α-ίΙΥ1:0ΙΟ χaΙ fι ΓαλλΙ~ τή ypcιμμ~ το!) Ρήνου Υιά ν« 
ΠΡΟ~tctτεύε ι τό Παρίαι, πού σΙγουρα εΖνα.ι πιό ΙΧτεθειμένο ~lί lπΙ
θεσ-η άπ6 ti βΟΡεtοaν~tολιχcί" άπ ' ΟΤΙ ε!νιχι τό ΒερολΙνο α:π6 
τ& νeιτιooυ",ιχά. • Αν θά ΙπρεΠΕ ν~ xcιθCιρΙζoντιx~ t& σύνορα σύμ
φωνα μέ τά σ!:ρcttcωttΧ& συμφέρovτ~, τότε δέ θά τΙλstωναν 
ποτέ ο! &ξιώσ&ι~, ΥιατΙ Χiθε σ~ρ~τιωτι".ή τραμμ-ή άνayxaστιxc:ι. 



εΖνα.ι tλa.'ttωμ(Χ'tι~ή χαΙ μπορει νά βεΑtιωθει μέ τήν ΠΡοαciρtη
ση νέων ~διxφων. ΚαΙ ιΧΧδμα., δ έ μπσροον ποτέ vcX χcr.θοριο'Cού Υ 
'tEA,xci καΙ 'tίμ (χ, 1ΙιΖ Ι πάντα θά τά lπtβάλλ~t ό Υιχηtής στ ό 
νιχ-ημένο xrι.Ι Xat& συνΒπεια. θά χλsΙνοuv μέσ" 'touc; τό οπέρμ.α 
ivb νέου πολέμου . 

~Όλτι ~ ~oτoρία μιi~ δ ιδ&σxsι, Zt, μέ ιτιΧ l6VΗ ~υμβα.!~ει 
3,t' καΙ με τά. άtομα;. Γιά νά σtερήσεt~ tf, δUΥcxμ-η πι (r.l
θθσης πρέπει ν& τoύ~ σtεΡήσSLζ Βλ" τά μ.aσα. άμυνιΧ'. Δaν 
πρέπει μόνο ν& τούς πιάνειc; άπό τΙ καρύδι, μά πρέπει χΙΧί 
νά. τού " σίI .. (,.τώσε[~ . • Αν ποτέ ~~(X,~ χ"τaχτητή, mjρε «UAt
ιχές έyyυy,σει~» Υ,ά νά σΠcXσο~ τή δύνa.μ-η εν6, Ιθνου" αυ-
1:6 tό εχα.νε ό Κιχπολέων Α' μέ τη συνύήχη τοί> ΤιλζΙτ Ι χΙΧί 
με τ6ν tρ6πο πού τήν έψάγμοσε ένάντι<Χ. οτ:ΥιΥ U ρωσΙα xaL τΥιΥ 
όπόλοιπ-η ΓερμανiCΣ. Κα.Ι ομω , λίΥa χρόΥΙ &py6tspa, ~ Υ ΙΥάΥ'" 
τιa. ούνα μή του lσπασε σάΥ oάπ~o χaλάμ ι μπρ6~ στό Υερμα;Υιχ6 
λΙΧ6 . ΤΙ εZyα~ οΣ « ύλ,κέ~ έY1υrισε,,}) πού, μέσα ατά πιό τρελά 
t 7j' oystpcx , μπορεί YJ τολμάs~ ή ΠρωσΙα. ά έπιβάλει στη Ι αλ
'λΙ(/., άν tl, σUΥχρίνοuμε μέ τ! « δλιχές ε. ΥΥυ'ήσεις» Jtού δ Νσ.
πολέων Α' -cij άπόσπιχσο μΕ τή εΙα; C Η lx6ctarι x~ι τη CPOFtX 
αυτΥι δέ θά. 8lvc" λ ΙΥGτερο όλέθρ,α. (Η [στορ:" θά μεΤF7ισε c tTιv 
.ι!vtα.πόΟοσΤ τ~ς οχ, σύμφων μέ tTιV ΙχταΟ1, τών τετ ρσ.:Υωνιχ.ών 
μ ιλΙων πού cίπoσπάστηχα.ν άπ6 τ~ Γα:λλΙα , μά συμφω"ιχ μέ τό 
μέΥεθος 'tofi ΙΊ'χλ~μctΤΟ' νά ξ~y«ζωνταyέ ouv σtό δεύτερο μ.ισό 
τού δέχaτου εvva; του ΙΧlώvtX τ' Υ 1:0λιt~Χ1 τών xατ~xτησεωy. 

Τά μεΥάψωΥσ.; τ ο'ο τευΤΟΥ ικοδ πΙΧτρ ιωτισμοο λένε: Δέν πρέ .. 
ΠΕ Ι δμω ς; νά μπερδsιJεtε τού" "( ερ μα.νoύ~ μέ τούς ΥάλλΟ<Jς . Έ
μείς οέ θέλουμε · δ6ξα, μά άσφάλεια. f ΥερμανοΙ εΙνα ι οόσ ιι2: 
στιχά είΡΎϊνόφιλο, λα6~ . Κάτω &πό τ~ συν τ~ κ-ηδεμονία του, 
χα! ~ χαtά.χτ-ηο-η ιΧχ.6μα, άπό αίτΙα. μελλΟΥτιχοί> πολέμου με
τa.τρέπεta.ι as l xirruo α.lώνιC% εΖρήΥ-ης. Φυ~~xά Stv εΖνιχι οΙ 
Ύερμ'1ν9ί πo~ εισέβαλαν στά 179:2 στη ΓaλλΙcx μέ tlv δΦηλό 
σχοπό νά συΥτρΙψουν μέ τΙς; λόΥχε τ1ιν επa.νciσta.ση τοί> δέχa
tou 5Υδοου a.lώνcι ! Δ€ν ήταν μήπως fι Γsρμιχν(ο: πού λέρωσε τά 
χέρια της στ'ήν UΠCίGούλωοη ΤΎι ς 'J ταλΙο.ι;, στΥιν UπC? tσ. y~ ΤΤ, ι; 
06ΥΥαρΙα..; χαΙ στό Οta.μsλΙ:iμό τYι~ Πολωνία, ; Τό σημεριν ι Τ1,Ι; 

1. ~ Η ουνθήχ"l] το!) TLλ~Ιτ όΠOϊρ2φτ'ΨC. τό 1807 άν-:ίμισιχ σt~ raA-
).,ΙCΣ χαΙ ατή ΡωοΙcc, uotspcx <Χπ6 ή οτρrxτtCOΤΙΧή κατάρ IJ01l "['~ς; qproolar; 
οτόν πόλεμο vdvtta ατό Νaπολeο'tΤG. Α'. (Σ-q -. Σ6ντ.) 
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σ-CΡα.τιω,;ιχό σύστημα πού δι~~ρεΙ όλόΧλ 1JPO τόν brtti &ρρενα. πλ-η
θυσμό 'tη, σέ ου6 μέΡ11-σέ Ινα. μ6νιμQ atGiC1tQ σέ ~ν!ρyό δπrι
ρεαΙ{% χαΙ σέ άλ ο lVt% μόνιμο ~φεδριx6 στ:ρα't'ό ΚιΧΙ πού xa l ο! 
ουό τους εΙν<χι στόν Ιοιο βα;θμό δποχρεωμένοι ν& 6πa;χούοuν 
παθητικά σέ έλέω θεοί> άρχοντε,-lνσ. τέτιο στριχτιωτιχ6 σόστη~ 
μα 6:πο τελει φυσικά μιά «δλι'Χή ΙΥγύτ;στρ> γιά. τη ΟΙΟ:Τ"Ι, (J1i ση 
tll' ε Ιρήν-ης στόν κόσμο χαΙ επιπλέον rtιX τον δΦ1Jλδ σκοπό 
τοό πολιτισμ.οδ. Στη l' ρμι:ινΙα) σπω, χa:ί π:cιντoD. of xtSAa.xa" 
'tων Z~χυρωy τιη~ ~μ.έρα;~ ~.,.λ τηριάζου'.' την χο ινή γνώμη μέ 
λιβ χν!σμα:τa χaΙ μέ ψευεολόΥΙΙ: π ριιχυτολο,ΙΙΧ. 

ΟΙ ΤSr'μα,vc,{ αότο Ι παΤΡΙtl>τες Χ!tμώνοντcxι πώς; άyα;νaxτo~y 
στ "ή θέα; twv "(αλλιχων οχυρών το5 ~Iέτ; x~ι to,j ΣτρaσβούΡΥου, 
οέ βλέπουν Ομω.; χαμιά: ιiδιχ{α. ατό tsp:iottO σύστημ.α ιrων μο
σχοβ !ΤLκων οχυρώσεων στη Bα:ρ~oβΙa, στ6 f όντλιν x~ι ατό 'J βάν
Υχοροντ . Ένώ &νατρ,χιάζουν μέ τΙς fΡΙ'χCΙΑεό ~ητε, των βονα
πcxρτιχων ε Ζσβολων, xά 'Jou v τιΧ, στραβά μάτια. μπρ6~ στ~ ντροπή 
,;1J~ τσ~"Ι'χYις 'χηδ ε μονίαι; . 

Ά'χριβως 3πως στά 1865 ε~xαy &Υτaλλ«χτει όπoσxέσει~ 
ivcίμaσcι σtό ΛουοοβΙΧο Βοναπάρτη ~a! στόν ΒΙσμaρχ , ετσ ι καΙ 
:)τά 1870 άyτo:λλιfχτyκι.xν όποσχέσει άνάμεσ~ σΤGΥ Γχόρτσ~)(oβ 
xιxL τό Βίσμ'1ρχ ... ~ Α χγ!βως δπως δ ΛουΟοβΙχ.οι; ΒονtX1tάρt.,,~ 
!Χοtοχολcxχεuόταν ΟΤΙ ό πόλεμο; τοu 1866, μέ τήν aμoιβ~Ιιx 
Ιξ~yτληση τΎι ς; ΑύστρΙα:, και Τ'ις ΠρωσΙ,,~, θά. τόν Ιχιχνε ανώ
τατο διαιτητΤ] Τ1ι ς 1'ερμανΙας , έ-:σι χι ό ~ Αλιεcxνδρο; αοτοχολ,,
χεόεται Οτι 6 πόλεμο το ί) 1870 θcί τ6ν Χάνει &νώτιχ,:ο oιαΙΤϊj
τή τ-ης οιιτιχης; Eόρώπη~ μέ τήν ci οι ο:Ιιχ tξάντλ 1}ση τfι~ Γερ .. 
μ'1νΙας M l tfj, r(XAAla~ . 'Α 'XF ιβως οπως ~ oBίJΤBρη ιχοτοχρατο
ρΙa θεωροοσε dσuμβίβ~σΤ1J μέ τ~ν ϋπαρξή τη τήν βορειογερ
μαν χή COμoσπoyδί~ , ίτσι καί ~ απολυταρχιχΤ, Ρωσία πρέπsι \ιιί 
θεωρεΙ πώ~ )(ινδυνεύει από εycι. Γερμ.~νι'X6 Ρά!χ πού θά orJl
aXS'trxt κάtω άπό τήν πρω~ χ' f;yeaEa. Αόtός εΖναι ό νόμος ΤΟi) 
ΠtXλtοϋ πολι 'tικο) συστηματος. ~Iέσa στά πλαΙσιά του ι τό χέρ
δος τού ~yό<; Elv~! απώλειι:ι Υιά τδν άλλο . = Η χυρccιΡΧΙXή έπι
ροή το[) τσάρου πάνω ατήν ~ύFώπ εχει τΙ, ρ ί ζΒζ 'tTJt;; σττιν 
πατροπαράοοtη έπ,χυριαρχία του π&νω στή Γεpμ.cι. νΙα . Πω~ μπο
ρε! ό τσάρo~ Υ' ιΙνΞχθεΙ τήν ~ξα;σΟ έ \ιr,σ-η τ-)jι; θέση~ t ou στό " εξω
τβριχ6, τη στιγμή πού στην !ο,α; τη ΡωσΙα fιφ(X(στBΙΙXχέ~ 'Χοινω
yικέ~ δυΥάμεις άπειλούΥ νά συΥκ.λονΙσουΥ χαΙ τcX π,ό 6ιxθιrί 
θεμέλια ΤfιΙ; dπολUΤQ;ρχΙα~; ο! μοσχοβίτικες εφημsρΙδες μt~Οl>ν 
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χι6λα, tfι 1 λώσσα πού μ~λoϋσ<xy ο[ βoναπaρτ,x.έ~ ΙφTιμtρ~εε~ !)στε-
ρα άπ6 τ6ν πόλεμο τ06 1860. ΠΙOΤIίύeιυY πραΥματιχ& οΙ τεότο .. 
νε~ πιχτριώΤ8 3ιτι θ& Ιt(Χσcp~λtΟtε ~ έλsuθ ρΙα. χα.Ι ή εΙΥΥ, νη 
'tij, rεΡμ.ανΙα~ ι!ν ά\'!Χτχ&σ t tή cxλλΙ!Χ νά ΡΙΧΤβΙ στήν άΥχαλιά 
τ~, ΡωσΙΙΧι;; "Αν ttJxYl των δπλων, ή αλα GV6l~ Τ~ έπ~τυ
χ ίcx~ χα.Ι οΕ οu v«σf:ιχέιϊ ραδΙΟΟΡ1Ιε, όΟ1((11σουν τή Γερμανία ν' ~ρ-

. π&ξε ι Υι%λλιΧά έδάφη, tQτε δυδ op~μoι μονάχιχ μένουν &νοιχτο( 
σ τ'ή Γερμa'ι'UL "ΊΙ ι1 & πρtπεc, oJtt χ ι άν lπιχχολCJuθήΟ;'J ycχ ΥΙνι, 
& Υ Ο Ι χ t 6 ~pγaινo το - ρωοιχοό iπεχt"τtαμο[) ~ ι σ,τερα άπ6 μιά 
σύντομη ι!vιΧπ<luλα., θιί πrέ7tει νά προsτοιμασt l πάλι 1t2 fva;y 
ν έο «άμυντιΧό πόλεμο» ) οχ ι Υιά εy~ν σάν τού.; νεοξεφοιιρνισμέ
νου, ({Ι ντoπ ισμένou~» πολiμοu" dAAd ΥΙ& lv~ φ u λ ε t ι χ ό n ό
λ ε μ ο ένάντι!Χ atf, σuνcxσπ,σμ.έν~ σλΙΧβιχ ~ χaί λaτινιΧέ; φtlλέ~. 

(Η ΙΡΥατιχ1) τάξη τfΊ~ 'ερμ~ν Ια, όποοτηριξε δριxστη~ιιx τόν 
πόλε μο, πού δβν ~τα.y ατό χέ~ ι 'tTI' νά tc.v lμποδίσaι , aiv πό
λεμο τιά τή Υιρμανιχή ιIνSΞaρπ, ~Ισ. χaΙ τrιν άπελευθέρωσ-η τ'V" 
ΓaλλΙΙΧ, χ<lι τ' ι, ΕuρώΠ1j~ άπό τ6ν Ιφιcσλτιx6 βραχνά τYι~ δε~
τεfΠl~ (Z6τoxp~τoρΙ(%ς. Ω{ Υ ρμ!Χνοί ΙΡΥάτες tfι~ βιομ τlχιχνΙα " μ~
ζΙ μι τ~ύ~ t:;ycii" tfι~ δπα;Ιθρου , &:φήνοντα:, π Ισω ou, μισΟΠΕ ",: 
θιxμένε~ άπ' Τ~Y πstνcz τΙς oίxoyέyειέ~ t'OU~ J ~δoσσ.ν τ& VEf>po: κ~ι 
τά μΠFCΙτσcz τών ~ρ ίΧω" σΤΡ2τιών . Άπo8εκατισμένcίΙ άπ' tΙς 
μάχε, οπ/ν ξενι tι ci, θ ' άποδεχσ.τισθΟ')Υ άλλη μιά φορά &πc. ΠΙ Υ 
dθλt6Τ1j το: aτήν π«τ"Ι8~ 1:0U(. Μέ tf, σειρ& τoυ~ ςy;τ~ν τώρα Χι 
<χ,jτ-~Ι « Ιιyυήσε [~» -ΈΥΥυ"ή'] "' ις ΟΤΙ οί t tpclotte; θυσΙε~ τoυ~ οέν 
πΥl1αν χcιμένε,) ετ ι 'Xι!Xτ~χτη.,αν τή λεu τsρtά, o't~ οΙ νίχε, ϊwOιJ 
χέρΟισt.Xv ένάντι<Χ στΙς aυτοχρατοριχές σΤPt:ιτ ιέ~ δέ θά μετιχτρct
ποον, οπω<; στ&. 1815, σέ ~ττιx tt;>o ·ΥεFμανιχοί> λα: οί> . Καί a':iv 
πρώττι έ1Υυησ(1 "fltouv μ t ιi ν ~ ν t c' μ 1] ε i Ρ ή ν τι Υ ά t ή r α. λ
Α Ι α, χ α ί τ ή ν «:i ν cx r ν ώ Ρ ι σ Τι t 1: ~ Υ cx λ λ ι χ 'lι ς Δ 1) μ 0 -

χρa τ Ι ας». 

rH ΚεΥτρ,χή Έπιtροπr; τoίi ΓερμανΙΥ .. Οί) Σoσ,aλOTιμoχρ~τ, 
χο& ΈΡΥατιχοο K6μμ~τo~ lβΥaλε ottIί 5 του ΣεπτέμβΡ1J lyC& 
μaν :φέστο οποu έπιμE '/ε ~ ένε ρ, -ητιχ.ιί σ' (Χ τέ ς- tL~ lΥru~σεtς. «' Ε
μ~Ις t λέει, Ο tΙJ:μαρwρ6μασΤ8 γιά τΥι ν προσά.Ρ~TJσ1J 't~, ~ Aloa tLcx, 
"!(.!ΧΙ π,ς; ω ρραΙνηι; . Κα Ι σU',ι~tσ&ανόμaσtε στ ι μιλc2με οτ6 ~YO
μα; Ττ',(; ΥερμανtΧfΊΙ; lΡΥaΤΙΧ1J ' τάξl1ς . r,ci τό χοιν6 συμφέρον 'tfJc 
Γaλλίας; χαε t1J ΓερμανΙ(Χς-, rυX τό συμφέρον τfJ, εΙρήνης χ'Χ Ι 
oε j,~ lλεuθ· ρ Ιας , 1 ιά τό συμφβρον ΤΟΟ ουτιχο6 ΠΟΑttΙi,1μοο lycXvιctιx 
στΥιν άνιχτολιχ i} βaρβ~ρ6τητα) ο! Υερμ?νοί lΡΥ ιΧτες δέ θά άνε-
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χθο)ν xxptEptxcX τ-ήν προσά.ρ-cησ1J 'tij, ι Αλσcx~lClς; xtXl τη, Λ 'ωρ
ραίνη~ ... θά σtaθοuμε πι,τσΙ ατό πλSUΡ9 τών αυνcp6φων μα;~ 
ΙΡΥαtών σ' οΑ , tl, xωpε~) Υιά την χοινή οιεθνij όπό&ιση τοί} 
ρολΕίτιχριάτου .}) 

υστυxώ~ οέ μποροομε νά όπολογΙ oυμa σέ μcά CΙμεση 
ι τυχΙα: του . ., Α Υ οΙ Υάλλοι $prcXn;~ δέν κατάφεραν Υά ataμa-

, "OUY t6v έπ 'tιθέμεvο σέ καιρό ElpYJv1J;, έχουν μήπω~ οι Υερ
μα, ΥΟΙ έΡ1άτε, μεΥα:λύτερ-η πιθavc,τ"fJ ta Υά x~τaφέpoυν νά στα
ματήσοuν τό νΙΧ1Jτή μέσcι σΤ1,ν κλα.γΥή τών οπλων; Τό μcινιφέ
οτο των Υερμα.νων s~Y(ttfuY 1lτά τήν fΧδοση tou ΛουδοβΙχου 
ΒCiΥa'l'tάρτη σά:ν κοινού εΥχ.λ-ημ.α. τία ατή Γαλλcχ~ Δημ.oκρcιτ Ια . 
, Aν ί~ετα, οι χυβεΡΥΥ,τε, τους βάζουν ολα; τc,uς τά δυy~τ~ Υιά 
νά τόν εrκcxτιχσΤ)Jσοuv ξανci atlv Κεριχμειχ6 σάν τόν πιό χιχ
~&'λληλo άινθρωπο Υιά νά χα,τασ1:ρέΦεc τ~ αλλΙα . ·0, τι χ ι άν 
ΥΙν ει, t, [στορία θά οεΙξει ΟΤΙ ~ τερμο:ν ιχΤ] έΡΎaτιχή Τάξη δέν 
εΙναι. χιχμωμένη άπ6 τό Ιδιο ευΧcXμ1tο όλιΧό &πό τό όποεο εΙν"ι 
φτι~yμέν11 fι TερμαYΙX~ μεσα Ι" τάξη. ά. κιΧViΙ τ6 xaO}jxOY Τl1 ~~ 

Ω'υπως κι έχείνη ι χaιρετΙ"" ουμε καΙ μεΙς τήν rχ"θΙδρuσ~1i 
"t1l' OΎjμoxρατίf.Σ στή Γαλλία, μi σύγχρονα; μας ρ<ΧσανΙ ουν 
ΙΥΥοιε" πού έλπίζουμε v' &ποδειχτοϋν άβ2σιμε~ . rH Ο''ιμαχριχτ[α 
οέν άνάτρεψε τ6 θρ6νο, πήρε μόνο τ-ή θέcrη tOU πού ε ~ χε άοε,ά
σει . Δέν άνα:Χ7]ρύχτηκε σ~ν χοtνων ι χή χατάΧΤ1)σ-η. μά σάν Ιθνι
χό μέτρο ιiμυνα ,;:-. BρΙσxετ~c στά χέρια μι~ς πρ.οσωΡΙ'IΥ,ς χυΟέρ
V1jσ-ι:ςι πού άΠΟΤΒλεΙτιχι εν μέρει άπό yνωστoύ~ όρλιaνιχού κιχ ί 
έν μέρΞ.Ι aπό άστσύ δημοχράτε. χ"Ι άνάμεσα σ' (Χύτού εΙνιχι 
x«L μεριχοΙ πού ~ έξέΥερσll τού 'Ιούν1J Ι 848 ιiψ1]σε πάνω τoυ~ 
τό άvεξΙt λο στίΥμα π,ς. t'() κ<Χταμερισμό, tfι' δουλιc2{; ανάμ~σα 
στά μίλη ιχύΤ1 ς τ~~ χυβέρV1]01j' δέ φaΙνε (χι ν& όπ6σχεται 
'Πολλά ')(.ιχλά. U! lρλεaν χοΙ 'Κατέλαβαν τΙ~ Ισχυρές θέσBΙ~ τού 

. στρατοϋ χαΙ t1j~ αστυνομΙα:ς, Ενω σtού λεΥ6μενους; δ11μοχρα;τι
χού Ιπεσαν οΙ θέσεις μέ τά Π~ΧLά λόγια. ?t18ρ,χέ~ &T:~ τΙ πρώ
ιτ:ες του, πρ!iξεις οεΙχνουν άρχ τά καθαρά στι από την ctlJtoxpa
'toFlo: δέν 'Xλτιρoνόμ.ησ~y μονάχα ενcι σωρό άπό ερε 'π,~ , μ2 κ"ε 
τ ~ q;όβο μΠΡGς σ ήν ε~Υat tχή τάξη . "Α Υ σήμερα μέ ~περιόρ[στη 
φλυaρΙα δπόσχοντaι αχατόFθωtιχ πράγματα ατό δνομα τ~~ δη
μo~ρaτΙa~, μήπω, αυτό δέ γίνετα ι μβ σκοπό νά ρoκaλέ~oυν 
την χραυγ'ή ΤΙ" μcά βιώσιμη χυβέ ρνηση; 1ιΙ ήπως fι δ'1μοχΡ(tτί~ 
'Υ,ά μεριχούς &.πό τού ' fιΥέtε των άστων. πού μέ εuχaρΙσΤlο-η 
θ« rlvovt~y οΙ yεXPoθ~φτε~ τη-; , δέ ν προορΙ,ζετa, νά χρ-ηο ιμεύσε 
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~άν μ~t(lβClΤ L"Λ~ βιxθμΙ~ι2 χα! rΙφuΡtX πρό, τήν 6ρλε(&νιx~ πCΙΛι.
ν6ρ&ωση ~ 

·~τσι ~ γΙΧλλιΧή ipyattxi} τάεll βρΙσχ t Clt Χάτω άπό lξctι
.,It txι:i οόσχολει; σoyθηxε~. K~θε άπCιπsιρcx &Υ(lΤ ΡΟΠ1J~ ή/~ νέ cι, 
'XυβέΡYTι'σ~~J τ1; στ!γμή που ό εxθ~, χτuπ~ c xι6λιx~ τΙ~ πόρτες τοο 
Πα((σ~oί» θ~ ';Jt~Y απεΥνωσμέίΙη τρέλα . ΟΙ άλλο ι iρrάτε~ πρέπει 
νά έχτελέσουν τό xaθfιxoν τoυ~ σάν πολΙτε, μά δiν ΠFέπει ,,~ 
dq;+pouv τόν έα.υτό τO~~ νά χυριιχρχ-ηθει dπ6 Ις. έθν~χέ~ aνα:μνήσε,ς 
τοσ 1792, σπω, ΥελάσΤ1ιχaν οΣ Υtiλλοt χωριχοί άπ 1 Ις έθν~xέι; 
άya.μνήσε ι~ τ~ς -r=ρ ώΤ1J~ αυΤOXρaτoρ!a, . Δεν πρέΠΕΙ νά έπαΥα.λά
βοον τό ΠrIF λθ6ν μά vi άνοιχοοομήσουΥ τ6 μέλλον. "Ας χ ΡΤ,σ ι
μo~o,ήσoυy ~ρεμ~ χα ί άποφaσιστ Χά t:i μέσ" πού τούς δίΥΒΙ 'ή 
.o~μ.oχρα;τ~χYj ελευ&~ρία Υιό: ν& στερεώσουν τήν όργάνω σΥι τ Yι~ 
τάξΥιΙ:: τους . _ ut6 ΙJά τούς χαρίσε ι χtUνούΡΥ,ε, fιpάχAειες οuνάμicς 
Υιά trly &·Jc.t Υέ ιlv-ησr, tr; ς Γαλλ Ιcις χ"ί y ~ά τό χο ,ν6 μας χαθΥι -
,)(ΟΥ , τΥ, ν 21';ελεufJέρωση ΤO~ προλετaριάτοο . Άπό τη δική του. 
δύ Ίlaμ~ χα! oιJy εOη εξαρταται f; τύχη τΥις 07}μοχραt ~~,. 

Ο ί ά . Υ λοι εργ ά τες πήραν κιόλας μέτ ρα Υιά νά όπερν~χ~
O CIUY μέ μ~i Υερή πίεσίJ &π6 τά lξω την ~πρoθυμίa tr, ς χυ
βέΡΥ Υίσή, τoυ~ νά άνα.γνωρίσει τ~ , ϊαλ λιχ' Δ1ι μΟΥ.ριχτία Ι . rl-f 
(]ημε~ ινή ΟΙΟΤCΙΧΤΟΙGτηtα τΎj~ &Υ Υλ,χΥlς xυβέρν'(ισTι~ εxε ~ Έσω, 
Ύιά σχοπό νά.. tπa:νορΘ ώσει τόν &νΤΙΥιa.κομπίΥ ΙΧΟ πόλεμο "Co ιJ 
1792, χαθώ, χα.ί τΥ Υ ΠΡΟΤιΥ ουμδνΥι α. πρε πη β~α σύΨ1j τη~ μέ τr,ν 
όποΙα. έπ ιCοκίμασε τ ό πραξ:κσ πr;μα . U ί &ry λο ι έΡΥά Τ Ες απαι 
'tCJ uv l r=ί 'J1]' άπό τήν κυβέρνησή του ς ν' &Υτ :τaχθε ι μ ' δ λη .τη~ τή 
lύναμr. ατ 6 δ ιαμ ελισμ6 τΥ/' Γαλ λία, πού μ~ά μεp~δα tob &Υγλι
"x.o~ Τ UTwου εΙνα;, &ρκετά αοιά νΤΡΟΠ7J Υ:ά ',11 τ:6''1 .... -ι;τάε ι φων~xτά . 
F!',α~ ό Ιοιος έχεΙ'JΟζ τύπο" πού επΙ εΙxoσ ~ χρόν ια άποθέωνε τό 
Λoυδoβί)~o ΒΟΙJcιπάΡΤ1j σάν τ'ή θ εία. π ρόνοια τiΊς E6ρώπη~ χαί 
πού φ~Evιασμένα xε~ρoχρoτ oί> σε τήν εξέΥεFi σ"f1 τ ών άμεριΧά νων 
.(jοuΑΟΧΤΊτών 2. ΤώF" , ι;πως χσ.ί τ6τε, μοχθε [ Υιά τ6 δοuΑοχtrιτΥ,. 

1 9Εννοar 't-r; μSίά λr; έ κ ο . ραΤδΙα μέ σ Ujχs V'tρώσ8 ~ς ίΡ "i'tXτ (ίlν π ο6 όΡ1a> 
νώ &"'Ικε στ-ην • Α 11 λία μ έ ~ρωτv~οu λ Ια. του Μ ~ρ~ χα! τοί) ..., "LXOU σuμβοu · 
λ!ου τη; ΔΙθθνοσς, 'f ιά '10.. Π & tUx. ουν ,...,; ν άνα~\lώριoη -tτ;ς ";'CΙλλ ι X7J<; ~-ημo
χρατΙα<. (Σ Υιμ . Σύ\lτ.) 

2 Τό'J καφό πού cτΙς Έ',ιωμ ενβς Π ολ Ι Τδιες ττ. "» • Αμβρtχ 'iς ίινό -αν δ 
έμφόλιος πόλι μ ος 6:νάμ ιοa στό ~ ιoμyιxαν ικό Βορρά κα Ι ο τό -ότο 'tGJV Ι~ΙO ~ 
Xt"r'jt(UV ζfUΤ Αtών καΙ ta}v δΟUΑΟΧ ΤΥιτων ( 186 1-1865) 6 άl1λιχC<; άΟ't~κ6ς τύ
πος -td x. bYlXI μ~ τό μέr:ιoς το σ Ι ότου, ~Ylλα~f1 ί ιά τ~ ~ : a τ"ljρ 'YjΟ'1J t'i~ Ιου
λι{ας. (~'tιμ. ΣU'iΤ.) 
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Τ ιΧ l' μ. ήμ α 't α τ ~, Δ ι ε ~ ν Ο U ς 'Ί~ Υ ω σ r; ς τ ιί) Υ , ~ ~ Υ α + 

t ων σ' ~λs; τ~~ χώρε, & ς ~αλέσc, 'J Υ τ( ~ ε( Ί'~τ~xέζ t ~ξε{t: των χω .. 
p6W ΤDυ~ \ιά δράσο υν. • Α ν 7:αp~ λ είψουν c, f έF'Υ ~τες τ6 χαθ?ι χCιν 
t.Oυ-~ civ παρa;μSΙVΟUΥ ίt,,6yτ~xoΙ. ό σημερ ~ ν6~ τρo μερ~ς πόλεμος εt 
θ& ι;~ναι πα~~ δ πρόδpoμσ~ πtc 'f P ~xtfuy Τ~Cιμεpών aurχρούσsων χ ~Ι 
θ" όS1Jr1/ιJ6 Ι, οέ χ~(;ε Χ ώρα χωριστά, at ν έ ε ς ήnε ς t fuv εΡΥσ'twν 
dπό τούς ίππ6 τι, το& σπCl~ΙΟU. tr;ς ΥΥι, χα! toί) χ εφcXλα:tοu . 

Ζήτω ή Δ ημoχρcιτΙα ! 

ΔονJ}Ι'JΟ, 9 Σaπτ'μβρ-η 1870. 

rρ4φτηκ~ d,πό τιW Κάρλ Μάρξ 
και έΥκρΜ-ηκι dπό ri:S )'a)'ικό ουμ
βo6lu:J τη, Δuθvoδ-ς • ΕνΟ) σης τώ~ 
-E{!1tk1ώtι σι/ι; θ ιού L1Πψβρη 1870. 
ByήJt8 . ~atJTdZΡ01fQ otl.v προκήρυ
~ (14 dyyλ.ική, Y6ρμαtιική ~α{ "αl-

1ι~~ Υλώσσα. 

Σύμφωνα μέ ιό κείμενο της 
, t 

προκηρ ι'", ης. 

Μεταφράσιηκε άπό 1ι1 (ί ΥΥλικα 
παίΡVΟΥ"r:ας ύπόψη καί τό γορμανικ6 
κt!{μεvο σπως δημοσιεύΤl1κε σrήv 
ίκδοση του 1891 τoίi ('( ' lΞμφύλιοv :"[0 -

. λtμοv σrή Γαλλ{Q b, 
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ΠΡΟΣ ΟΔΑ ΤΑ ΜΕΛΉ ΤΒΣ ΕΝS2ΣΗΣ ΣΤΠΝ EIPQDH 
ΚΑΙ .ΣΤJΣ ENΏlιfENEΣ ΠΟΔΙΤΕΙΕ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛlOY 

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓ Α Τ11Ν ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΜφγΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΤΟ 1871 

Ι 

ΣτΙι; 4 τοο Σεπτέμβρτι Ι 870, ΟΤt1ν οΙ ΙΡΥάτε, to& Παρι
σιοϋ &ναχ.ήρυξczν t'ή δ1Jμοχρα.τΙα:, πού σχεδόν τήν Ιδ,α; σΤ:Υμή 
χa,ρεtΙστηχ όμόφωνιχ σΙ όλ6Χλllrni τ'ή rα:λλΙιι, μιά χλΙ,Ι(Ι .:iπ6 
θεσιθήρε~ δ'Χ1Jrόρουc;, μ.έ τό θιέρσο yιιi πολι'tCΧ6 'tOu, ΜΙ τ6ν 
Τρσσύ ;ΙιΧ, σΤ(Jc%τ-ηrό τους, Χ(J.τέλαβΙΙΥ tb οτιμα;ρχ Ιο. ΑόtοΙ οΕ 
cfνθFωποt ήta.v tότε διαποτισμένοι μΙ μιcΣ τΙτ~ φtXν(ttt)c'~ πΙστη 
στην ι%ποστολή ΤΟί) ΠαρcοιοΟ. νΙ t!vttΖροσωπεύβt τη ΓΙΧλλΙιΖ 
σ' oλ~ τΙ, έπΌχΙ, fσtoΡιχωv ΧΡΙαeων, πού , rtti νά νoμιμoπoι~
σουΥ τ6 αφ&τερισμένο ι tΙtλο σά.Υ χυβερνijτe, t7j; retΑλ1cx" νό
μισαν οτι ΒΖνaι dΡΧΕτό νά 1tιXρoυσιάooυν τ« Ιχπρ6θεσμιι- πλη,. 
ρaξoύσιά του, σ~ν βΟtJλ8utέ~ tOO Παρισιοϋ. Στ~ οεύΤΕΡ11 διa:χ.ιή
ρυξή μcι<; yuί τ6ν τεΜυταΙο πόλεμο. πένtε μΙ", Οστερα d~6 
"t~v dνοδο !Χυτών των άνθρώπων , σιi εΙπαμε ποιοΙ ~t(%.". ΚιχΙ 
oμω~, μέσcx σtήν Ιφοδο 1:05 «ltpvtOt.ιzcηLOo, μέ τού, «ρα"(ματι
χού<; ήΥέτ., τfjς lΡΥαΤΙΧfις τά~η, χλQισμ'νου~ ιt1tόμα στΙ~ φυ~ 
λακές τοο ΒοναπάΡtll χα.Ι μέ 'totJ~ πρώσoυ~ πού ~άoιζay χιόλας; 
πρό~ τό Παρίαι, 'tCι ΠαρΙσι &νΙχτ η~ε τήν ΧςΖτάλτι 11 jj~ ~ξoυ
σΙa~ dπ' CΙDτού" «λλ" μΙ το ρ-ητ6 ορο στ, Yj ~εoυσΙιx cι.oτη 
θi ΧΡ1lσtμοποιότcxν dποχλaιστΙΧά Υιά τό σχοπό ή~' levtxlfJ, 
!μυνα.,. Ί'ό ΠαρΙσι Βμω, οΙ μποροuοs νά χι;ίνει α μ.uvα; χωρΙ, 
'11& όπλtσιrεΙ. "ή έpycxτιxή t'&ξ1] tou, χωρlς yct με't(%ΤΡαπεΙ σΙ άπο
Τ8λεσμα:τι'X~ στρα.ιτ:tωtιχ'ή δύναμ1} χaΙ χωρΙ, νά εχ.Π~Lδεύσεt τΙ, 
."ραμμέ, ΠJ~ στριχτιωtιχcX μέ 'tGY Ιοιο τόν πόλ6μο. Μά: στα\' tδ 
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ΠιΖρΙσι εΖνaι όΠΑtσμtvο, ιιόtό ση~α;Ιν8Ι νά alvcxt ό1tλισμένη ή 
lBt(t ή lΠ<1vάστcxοη. Μι& ν(χη "toύ Παρισιοο Ιν«νΤΙ(Ζ σtόν πρώ
σο επώρομέct θά ~1:(Iν μιά νΙΚ11 τοό γάλλου έΡΥάτ-η ένάντ,,, 
0;6 Υάλλο χ φ(ιλ~ιoxpάτη και! στά xpcσ'ttxcί 'tou πaράσcτιχ. Mπρ6~ 
σ~6 δΙλημα: yct διαλέξει ctvιiμεσα; ατό Ιθvιxό χα;θ1/χ.ον καΙ σtό 
WΞιxό συμφέρον, ~ χυβΙρνη,7Ι Τ'ίj, έθΥtΧij~ άμυycxς δέ δΙσt(Χ
α οδΤ8 στ,yμή-με~<xτ"άπηχ σέ χυβέρνηση levcx.ij, προδοσίιχ<;. 

Τό πρώτο βfιμ~ πού Ικιχνε ήτcιν νά σtεΙλει τό θιέρσο Πβ
ριοδβΙΙΙ σ' ολες; tlt; αόλέ, 1:jj, EυρώΠ1l~ Υιά νά εκλιπαρήσει τ~ 
μεσολάβl1σή tΟυι;, προσφέρον1:α, ΥΙ' αυτό ν') &ντο;λλάξει 'tT] οη
μΟΧΡC1τΙa μέ lva βαοιλι<i. TsaOEptt; μ.Τ/νε<; uat8pa 4πό τήν 
Υa.ρξη τη, πολιορχΙα;" Ota,., νόμ,σCΙY πώ~ Ι~τασε fJ σΤΙΥμ'ή νά 
Ι~oμΙαoo." ΥΙιΧ πρώτη φορά tή λέξη σuvθ-ηχολ6Υηση, δ 'fPQatJ, 
μπροστά στόν Ιbλ Φάβρ χaΙ σ' ιiλλα μέλl1 τy/~ χοβέρνηΟf4" προσ
φώνησε μέ το&τa τά λόΥΙΟ: τούς συyxεν1:ρωμένoυ~ orιμάρχoυι; 
(των διιι~ρισμά.των) τοί) Παριοιοο : 

«Τ6 πρliYtο έρώτημ,α; πo€> μ.οϊ> lSsactv οΣ συνά:οελφοΙ μου ~ό 
Ι6ιο βράδυ τ~, 4 ιr;ou Σεπtέμβρ~ ήταν ιr;ooτo : Μ πορει tb Π,,
ρΙο, νά ciνθΙξει q' μttX. πολιορχΙα. άπ6 τόΥ πρωσικ6 atpcx:r6 μ,ι 
xάπoι~ π~θaνότητα ΙπιτυχΙιχ,; Δέ δΙστιχσα. ν ~ dπ~ν1=ήσω ιΧ Ρ ν-η
t Ι Χι ά. ΜεριχοΙ ~πό tού~ συνι:r.oέλφoυζ μου πού βρΙσχοντα;ι lOG) 
θιχ έΤΥυηθοΟν 1'& την dλ ήθιι« των λόΥων μC\u κιιι '(ιά 't~y 
Ιπιμοτη μου σ' (l6τ~ τη γνώμη μου . Ί'ούς: βΖπιχ ι tιxpιβώς μέ 
1:0fιτ~ 'tcX λόyιfΣ, o"tt οπω, lxouy τ« π?«rμcxτα αιΊμιφιΧ, θά ~Τ~Y 
τρ'λιΖ ycX 1tροσπιχqή~εt XΙXViL, νά, χρο:τήσει τό ΠαρΙοι σέ μιά 
πολtορ~cx dπό τ6ν πρωσιΧό στpcι-τ6. θ« ήτανε, πρόσθεσιχ, oΙxω~ 
«μ.φιβο"ιιι, μι« ~ρωϊ'X.~ ιr:ρέλ«, μά τΙποτα 1Ζ:ερισσότερο &π6 μui 
τρ Acx'. ι. Tti rsγoν6τcι (πού 'tcX 'X:t τεύθυνε ό [0'0,) δέ otci
Φ υσαν ~-ήν πρόβλεΦ~ μου» , 

Τ6 ώραΙο toQιco λΟΥ(ΟΡΙΟ τόίi Τροσύ τό δημοσΙεΦε χιχτοπι ... 
Yri ό Χ. Κορμπόν, l\lα~ άπ6 τού, 1t~ΡQuρι.cmόμεΥους . δημάpxoυ~. 

-Ετσι, t6 Ιοιο εχεΙνο βράδυ . πού 4ναχηρυχνά1:ιιν "ή οημο
'ΧριχτΙa, ο! αυνάδελφοι 'tou Τροσύ ξέΡt1V ΟΤΙ tό «oxiotO») τοο 
Τροσύ ~Τ2 ν νά σUΥθ7J)tολοr~σει τό Πο:ρΙσι. "Αν ή έθyιx~ άμυν~ 
ηtα.ν XιXtt παραπάνω &;π6 lvιx ιiπλό πρ6σχημ.a; Υιά την προσω
πιχή χ~ιιxρx(~ -τοο θιΙρσου, tofi Φιίβρ 'X.~Ι ΣΙα., οί τuxάρπ"στO~ 
~ 4 toD Σεπtέμβρ-η θά slxczy ΠCXΡ!'ιτ-ηθεΙ σtΙ, 5 1:00 Σεπτέμ ... 
βρη-θci εΖχa;ν μυ~σ!ι τό Acx6 του Πa.ρισιο5 στό «σχέδιο) -ςοί) 
Τροσύ χιχΙ θά ~όν χcιλooσcςν Er.ca νά ouverr'0Aor~ae, ciμέσω" 
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εΙτε νά. πάρε ι t"ήv tuχη τ'ου στά οιχά του τά χερια. 'Α ντί 
γι' αότ6) οΙ ιi τιμοι ttοtο Ι &πατεωνε, άποφάοισαν Υά, θεριιπεύσουν 
την «Υ, ρωϊκή τρέλα» το δ llt1ptatOfi μέ Τ~\I πεΙy~ χ"Ι (Ls τ6 μα
ΤΟΧύλ! σμά του χα Ι νά τό lξaπaτοu~ ατό μstαξύ μέ μSΥaλόσtlJ-
α μανιφέστα, οπως; λχ, μέ ύποσχέσει, Ιτι δ «Τροσύ ό oco ~

χητής τοί> Πaρισ'Οί> δέ θά συν&ηχoλoYfισει ποτέ» χο;Ι οτ ι ό 
Ιύλ Φάβρ, δ όπουΡΥός toov lξωτεριχων «6έ θά παρaχωρ~σει 
ουτε μιά πιθ"μ~ dπό τό lοaφc,ς μιχς , outf μιά :έτρα άπό ~ά 
δχυρά μας» . Σ ενa γράμμα 'tou πρό~ τ6 Γαμβέτα αότός ο ίδιο, 
ό Ζύλ Φάβρ, όμολΟΥεί στ ι δέν «εχανε t!μuνcι» άπό τού, πρώ
σου στρα;τtώtες, άλλά άπCι τoό~ ΙΡΥάτες; τού llapta,05. ΣΙ Νλ1j 
τ"ή oιάρχειcι τ- ~ πολιορκΙα, οΙ ονcxπο:ρτιχοΙ μαχa : ροβΥάλ
tες, ποό ό Τροσύ πολύ σοφά τούς ε!χε έμπιστευ6ει Τ7] οιοεχ:η
ση τοί> στρα 05 τοο llαptotou~ · άντΙΧλλάζανε, στ~y Ιδιωτιχή τoυ~ 
άλλ1jλΟΥραψia, αΙσχρά άστεΙα Υύρω &πό τf]ν όλοφάνερτι χοροϊ
οία. 'ε~' άμυνας . Βλέπε λχ, ΙCY,y &λλτιλογρaφΙα τοο '»Αλφόνι; Σ~
μ.6ν Γχυό, το5 ά"ώταtοu διo(~:ητη το ί) πυροβολιχο5 .. τoίi στρ~

του 'tou Πα.ρισcοϋ χαΙ τιμ -ημένο • .> μέ τ6 μSΥΙΧλ6σtcXUΡΟ tYJt; λε
γεώνας tjJ ~ τιμ?;" πρός; τό Σοζάν, μέραρχο τού πυροβολιχοο, 
πού τή 07J μοσlευσε ~ Κομμούνα στη «ΖουΡΥ&λ Όφφισιέλ »l. 
'Γέλος;. στΙς 28 'tOιJ Γενάρη 1871 εΟΥa;λαν τη μ&σχο; njς &;πάτη~ . 
Μέ πραΥμa;τ ιχδ tιρωϊσμό όλοκλ ηρωτ ιχης αuτοtcxπείΥωση" ~ κυ
βέ ρνηση ~fις; i eycxfj, άμυνας παρουσιάστηκε στή συνθηχολόΥ-ηοη 
1:06 Παρισιοο σ~ν χυβέρνΎ]ση Πι, ΓαλλΙα., ποό άποτελιότα.ν άπ6 
χιχμαλώτους τΟί) Β ίσμιχρκ-εvσ, ρόλος πο6 ήταν τ6σο ποταπό, 
τού κι αότ6ς ό ΛουδοβΙχος Boνcιπά pτ"1' ']τό Σεντάν. τόν άπιχρ
lήθτικε τρο μ'1.Υμένος . 'Ύ στερα άπό τά ysrov6tcx τ 9'j~ 18 το ο 
Μάρτη, οΙ συνθ1]χολ6ΥΟΙ του Παρισιοϋ μ~σ(X στήν π<Χνιχ6βλ11τη 
puy-f] tljU, πρ6ι; τΙ~ Βερσαλλίες;. ιiφ1jσaν ραφτέ, &ποδείξει, tf], 
ιτροδοσία:ς τους στά xlFtr:x τοό ΠαρισΙΟί> . ΚαΙ Υιά νά καταστρέ
ψου ν τΙς &ΠOOθΙξει~ αυτές , λέε ι fι Κομμού\ι α ατό Μαν ιφέστο τη~ 
πρός τΙ, ε παρχlεc, «of ιiνθρωπoι αοτο Ι οε θά 8ΙστcxζαΥ νά μΒ
τατρέφουν τό ΠαρΙσι σέ σωρό &πό lρsΙπ ιcx μέσα σέ μιά θάλασ
σα; άπό αίμα» . 

Μεριχά r,Υnιχά μέλη τ~ι; χυβ'ρνησ-η, tr,r; άμυν~ S~XCXy 

1 «Joumal officiel de la Repub lίque Fraπι;aίse» ( ΈΠ(Ο'lμη Ιφ1jμsρΙ
δα: 1:91ς Taλλ~x~ς ~--ημoκρα:τΙa<;» ): δΡίCtVΟ τ~ι; χυβ'ρνηoη~ τt}ι; Κομμούν czc; 
'toiJ llaptO Loa ποι> lβιaιν. ατό ll<lptOf. άπό τ Ις 19 'toO Μdρ-cη ω~ τΙς 24 
1:ai} Μάη 1871 . (1:ημ . Σίιν τ. ) 
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Ιλλωσ~ε πολύ ειδικού, &:τομtχοu λόγους ytcX νά έΠLόιώχουν μ.πί 

",έttιι λύση-
ΛΙΥΟ μετά Τ1] σύΥ2Φη τη~ αναχωχ'7,ς, ό λl,λλιέΡJ εY!1~ &πό 

τού, &;Υτιπροσώπου, τοΟ Παρcσ,ΟΥ) στήν έθνοσυνέλευΟΥ 7 πού του
φεχΙστ-ηχε υστερ'" μέ ειδική δ~α;τayή ΤΟ '] Ιύλ Φi~Ρ, 01]μο
σΙευσε μιά σβιρ:Χ ~uθaΥτιχά διχα:σttχcX εΥτρα,φα, πού άποδείχνομΥ 
δτι ό Ζύλ Φάβρι πού εΙχε π(ΧλλακΙοα: τ·ή rUY~lxa: έyό~ με&6~τa
%t% χ&τοικου τοί) ) Αλ rsp(ou, χ.aτ6Ρθω'Jε μέ τολμ ηρδΤ'Ζτες πλ~
στoyρ~φΙε w πού συνsχ ί O'Jtαy χρόνια: όλόκλ ηρ~ νά !δΙΟΠΟΙΥίθεί 
ατό oyoμ~ τωΥ νόθων π~~διωy του μιά μεΥciλη χλ Τ,ρονομ.ιά πο,j 
t6v Ιχιχν πλοόοιο, 'Χ4Ι 3τι σέ μ~~ δίΚΥΊ πού ΠΡΟΧ2Αε:3'Χν of νό
μιμ.οι χλ ηρονόμοι rλύtωσε -:.ό ξεαχ~π~σμl% μονάχα: χά.ρη σtήν 
όποστήριξ-η τ6)ν βoyαπ~pτικων Οικσ:στγιρΙων . Κ "ι έπειοή δέ μπα .. 
ροοσε Υ' άπ~λλ<xxτε! &π' at)tά τά atuyvcG διχαστικά εΥγρα.φ α. οση 
μεΥάλ11 Ρ1Jτοριχή δύy~μ1 χι άν διέθΖτε, ό Ζύλ Φi~ρ Υιά πρώτη 
φορ« στη ζωή του xατάπ~ε τή r λώσσχ του περιμέvονt'Χς σιω
πηρά tό ξέσπασμιχ του εμ:rύλιου πολέμοu ΥΙ" νά διασύρει 
lπεtta: AuafXQ ένα τό λαό το - Π αρ~σιoό σάν μcά σuμμ,ορtα: άπό 
pρ"πέτ~ πού &νσιχιr:ά έΠ2ναστάτ-ηοιχν ενά.ν tta ατήν Ο(ΧΟΥένειa, 
ιdj θρΤ} xEtα, "e~y τά.ξΎ1 καΙ ττ ν Ιοιοχ τησΙa . (ο [διο; aυτδ~ πλα
στοrρiφο~ δέ εlχε άχόμ'η ερθε καλά-χαλά στήν · lξοuσΙα, 
χα Ι, τήν έπομένη χ ιόλα;~ τ~~ 4 1:0- ΣεπtέμβρYJ~ άποφuλάχισε 
«πδ tiλλ'lλεrruη τόν Πίχ 'Κα Ι τ6ν Τaϊγεφέρ πού εΙχο:ν χaτa· 
δ,κaσΤΩΙ άx6μ~ χaΙ έπΙ α;ότoχρ~ t(.φίας r α 1;Αι:tσtΟΥρcr.φΙα; σ tή 
σxανOΙXλώOΙΧΎj ό π6θεση ΤΤI ς εφ μερίδσ:~ ( ~'\' 'ΕταΥ';ιΧρ» . "Eνa~ 
άπ αότούς "ους ~ρωε , ό Τ α:ϊΥεφέρ τόλμ7]σε νά. ξιχνdΥ uρίσει στό 
ΠαρΙσι τόν χα.ιρό 't.η~ Κομμούνας &λλά ξανα::t.λείατηχε ά .J.έσ~ 
στη φυλaΧ;ή . ΚαΙ τότε ό Ιύλ Φάβ ρ &πό τό ~Tίμα τ 'lι ι; έθνοσ υ
νέλsuσης οιαλiλ ηοε σ' ολο τόν κόσμο 3τι τ.5 11 ιΧρίσι &.φήνει 
λεόtερoυ, ολους ιι:οό, tΡ6φιμους τών φuλCXΧώ'l! 

f() :. Ερνέσ τ Πιχ.άρ , ό Τζόε ~Iίλλερ ι τη, κυβέρνΥlοης τΥ" 
4θ."ιx~, ciμuνο:~, πού tXuteιDCΟΡΙσΤ1jΧ όπουΡΥό τών εσωΤΕρικών 

οημοχρατΙας, ιx~oύ μiτaι~ εΙχε πρoσπ~θήσε, ·νά ΙΥε( ό1tCιUΡ-

ι .Σ..: ή Ύ'8ρμα:ν~x'ή - 1( 00"1 «..,τΙ "toG Τ όδ ΜΙλ ιρ Ixst 't6 δνομα; tiJ ιJ 
Κάρλ Φότκτι καΙ οτ'ή ιaλλΙ;ζ;11 !χ~oσY1, τσίJ Φάλσταφ . Τζόι ΜΙλλ ρ : 1νιο
οτός 4ΤΎλοι; ήθοποc.6" "tOU 1δΟΒ Q,Ιώνα. Κάρλ Φότ)(.τ: ίιρμανόι; μtχρο
«Ο1:ό, δ-ημοχρ cXΤ 'l1Ι;, xou ~Ύιν. πpCΊx.τo ρ~;; τσίl Νιχ1tCJλέ"VΤGt Γ'. Φ ·:iλ ... 
9~«: tuποc; ιXPX.t.G(1up't~ καΙ άλαΙ;όν ιχ ΟΙ; ~ραμα~<x 'toO CZΙ~Π11p. (Σημ. 
uvτ.) 
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Υό, twv εσωτερικών τijς αύτοχρατορίας , βΙναι άδερφό~ χάποιου 
'Ap'toup ΠιΧάρ, πού τον Ι8 ιωξαν σάν &πcιτεώνa &.πό τό χρη
μ2t~σtΤιΡtΟ τού Παρισιοο (βλέπε σχετικά τΥι Ιί έκθεση τγ, ς Οιεύ- . 
θυνο-ης ΤΊjς &στ υyoμΙa~ τοι) ll cx ptatof> τ)'ις 13 τού Ίeιύλ ΊJ 1867) 
χα.ί πού καταδιx.άσ'tΎjκε, υσ1;ερα άπό οιχή του όμολΟΥΙα;, Υιά χλο
πή 300.000 φρ~γxων σταν -ηtct.ν ίΗευθυντής σ~ ενα άπό τά 
ύποχατ α;σΤ Tι μcιτιx τη, ΥενιχΥις ΒμΠΟΡΙΧΎι ς; έτcιιρίας στ~y όδό Πα
λέοτ:ρο αρ. 5 (βλέπε σχετικά τήν εχθεσ-η της διεύθυνσης τγ/~ 
άσΤUΥομίct~ t 1j, Ι Ι τού Δεκέμβρη 1868). Αότδν τόν 'Aptovp 
Πιχ.άρ, ό Έρνέστ Πιχάρ τόν διόρισε άρχισυντά.χτ#η τής εψYj
μερίΟ'1.' tOU «L) Electeur Libre». ΚαΙ ~νώ οΣ συνηθ(σμένοι χ ρ-η
ματcσtές παραπλα.νιόντα;ν άπό τά επίση"μα ψέματα αυt'iΊς t1j; 
6πσυΡΥικ-ης έφ-ημβρίδα" ό 'Αρτούρ Πιχάρ ΠΎJΥαΙΥcερχό't'αv άνά -

ι,. ... " , ι, . t 
μεσα στο οπουΡΥειο και στο ΧΡΎ(μ'Χτιστηριο, YΙ~ να μεΤcXτρεπει 

σέ μεΤΡ-ηt6 χρΎιμα τΙς -ήττε ς twv ΥαλλικώΥ στρατ ιών. C ()λόχλ71-
ρη Υ; Ιμποριχή &λληλΟΥραφΙα αυτών τώΥ δuό dξι6τ ιμων άδερ
φών επεσε στ~ χέρ ι α: Τ11 ς Κομμούνας. 

C() Ζυλ Φερρύ, ΙΙπένταρος διχγ , όρος , πρΙν άπό τίς; 4-τοό Σε
πτέμβ;:ιrι, χατάφεΡ3 σάν δήμαρxo~ τ06 Παριαιοο :όν καιρό τΥιζ 
πολ (ορκία;; ν6: δ-ημιουΡΥήσ8Ι -μιά όλ6χλ -η~Ύl περιουσία &πό τήν 
πείΥα το ί> ).~o ί> τΥι; πρωt8ύοuσ.~,. c J~ μ.έ~α; πού Oi κληθ ε~ νά 
λorοδοτΥ, σ ει γιά τήν χαχ.ή του διαχείριση Οά ε! ναι καΙ fι μέ ρα 
τijς; χα tαδίκη ζ Τ ου. 

Οί &ν O ρωπo~ aυτοί , λοιπ6ν, μόνο μέσα στά έρείπια to6 Πtι
.ρι~~o - μΠ ')(J':ιuσα:ν νά. p ~ OϋY τά t:cket s~ of-Ieave.l τους : '(ιταν 
&χρ.β G)~ ot ιi ν & pωπoι πού χρειαζόταν ό ΒΙσ μαρχ. Xρε~άστ-η)( ε 
λίγ η ταχυδαχ τυλουΡΥία κα Ι ό (-:)ιέραος πού ως τ'οτε τιταν ό μυ
στ~ Y.o σύ μ β o~λoς της κυβέ~yησης, έμφaνiσΤ"(lχε τώρα. επc χεφαλ'7jς 
της μέ 6r:ΟU~ΥΟΙJς tcu το6ς t ickets-of -I eave men .. 

C() ~ιέpσoς. b tεΡC1τώδη~ αυ τος νάνος , επί μισό χα.ί πάνω 
alώ'lCX, κρατο6σε Χάτω από τ-ή γ~ητε(o: του '{.~ γαλλική &.στιχ7Ί 
τ~ξη γι~ τε αποτε λε : τ ήν πιό τέλεια; οια:VCιTJ τ tχή εΚιΡραση τΎιι; 
ταξι χ-η.; Τ"1]'; Oι~φθoρας. Πρστ-cιί> ΥΙνει πολιτικός εΖχε κ ιόλας & 7:0-

1 ΣΤΥ,ν "ΑπλΙα. ~Ινoυν ouxv ιX οτοδζ χo'_νo6~ &1χλ~lμα; ΤΙBς, ά,φ οιΊ έκτΙ
<)OU'J '1:6 μδΎcι λ.oΤBΡo μ ~ρ?-= τ-η~ ,::ο~""'i)ς τους, προσωρινά άποφuλαχc.οτή ρ t.al 
μ~ -cci όποΙα. ά.φYινo yτ,, ~ !λ86~βΡO Ι χ άτω άπό άοτ u νομ. ιχ Υι εΠ L1: ήρηΟll _ Τά 
d:.τσφu λaχ.tοτfιΡ~a C:ΙδΤά όνομα;οντιχι tickets - of - Icave κα;Ι οΙ χcι:τoX O Ι 
'tοuι; tickets-of- Iea ve nlen ~ 1JA!'L~ oήt ιfνθρωΠΟL μ~ άποφυΑαΧLοt"ή ρ c.α. (Σ'Υ)μ ι
αι Ο Ί) στ Υι ίδ~μaνt χ+, εK~ooη tcιJ 1871). 
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δ Ιξει σάν fσΤΟΡ'ΙΟΥράφος; τίς !χανότητές του νά λέει ψέ μα.τα. 
Τό χρr; ',ι' tχδ τijς; δ1]μ6σιαι; ζω-ης του Elyat τό ίστοροtό των σuμ
φορων t1J~ Γαλλίας. Σύμμαχος των δ1JμοκΡσ.τικ GJY πρΙν &πό τά 
1830, εΥ ,Υε ό πουΡΥ6ς; έπΙ ΛουοοβΙχ,ου q)~λΙπποu προδίνοντα; τ6Υ 
Twpoata:tΊj t ou Λαφίτ. Προσπάθ-ησε νά xoλαxευσε~ τό ασιλιά 
μέ τ {~ &VΤΙΚΑTJ F ιχ ές ~ xλayωyΙες ΤΟU-ΠGύ στή διάρκειά ΤGuς 
λεηλατrιθηκε fι εχχλr, σί" τ ού r ΑΥίοu Γερμανού του 'Ωξερου :Χ καί τό 
μέ Υαρο Τ7Ίς άρχ ι επισXOΠfις -χαι μέ τ6 ρ6 λο 'tOU" bποt)ΥΥοu-σϊ:ιούνοu 
χaί τοϋ oεσμo~ύλaχα-μάμoυ πού επαιζε &πέναντι στή Δού 
Y .. ~σσα tO O !l πε ρύ. Ή σφαΥή twv ο-ημοχρaτ (χών στήν ~δό Τρανσ
νοναίν 1ΊΤ3.') Ο ι χ ό τ ο U ΕΡΥΟ. Δ ι κ 6 τ ο υ ~Ρl0 ·;(ttJ.v 
χa.ί r;f άτ ~μo~ νόμοι lΥάv!ια atov tuπο καΙ στό διχ.α.ίωμα ΤΟD 

συ ν rϊ τιxιρίζεσOα ι πού &κολούθησ~'J. "ΟτaΥ ξαν~εμ1'ιxνίστηκε ociv 
πρωθ vΠΟUΡΥcς τό Μά ρτη τού 1840, ξάφνιασε τ-ή l'αλλί~ μέ τ" 
σχέδιό το νά οχυ ρώσ$Ι τό Παρίσι. 2.:τούς δημοχρατιχο6ς πoιJ 
xα~=ί yε~λ~'1 τ6 σχέδιο αυτό σάν χατο:χθό νtα συνωμοσία χα.τ<Χ 
τ~ς έλευ&ε ~:ας' το') Ώαρισιο5, απάντησa από τό β~μ(X tYjς 
βουλ Υι ς : 

«Πώ,; ΦΙΧΥτάζεστε πώς τά όχυρωματιχά εΡΥα θά μπορο[) .. 
σαν ποτ ε ,/ άποτελέσουν ~πε (λή Υ, ά; τή λευΤ6p~ά; ΠρΙν άπ' ολα 
συκoφα;'/ τ ε~τ ε τ ήν Χ,υ έ ΡΨ'ιΟΥ - -όπoιαδrιπoτε χι &.ν ε ~ναι σ.~τή
μέ το ν~ όποθέτ ε τ ε ~ τ , μ πορε ι μιά. μέρα: "νά δοκιμάοsι νcί κρα
tϊι esl 0:1/'1 εςουσΙ α. ο μβαρδ Ι oνΤ~ζ τό ilapiat .'. Mt" τέτ ι~ χυ
βέΡ 'I 1}ιJT, ~:.ί. Τ, ταν ~xατ6 ψορέt; π ~ό ciDuycι-ro νά στιχθ εΙ μετά τή 
νΙχη Τ Τις από oτ~ e:i ~τaν π?ίν » . ΚαΙ π:-;αγματιχιΧ , χο:μιά Χ~
βέ ρν1]σΥι δέ &ά τολμοοσε ποτέ νά βομβαρδΙσεc τό ΠαρΙσ, άπό τά 
οχορά , έ, χ τ6ς &:πό τήν 'Χuβέ ~νr;σ1j έκεΙνη πού Θ~ εΙχε πρoτήτερc.ι 
πα p~otaE~ τά οχυρά ao tci στούς πρώσ ους. 

"Οταν τό Γενάρη τοο 1848 ό βασtλιάς Mπό~π~Ι δοχ(μ.!Χ.σε 
τη δύναμ~ του στό ΠαλέΡ~'.) J δ Θιέρσος, πού τcτε βρtσκ6tcx',J 
άπό καιρό Ιξω άπ~ τήν χuβέΡV1Jση, ξανασ-ηχώΟηκε πάλι στή 
βουλή xcxl s[πs: «Ξέρε τε, κύριοι. τΙ συμβ~(νε ι στό Π~λS Ft μο. fΌλους 
σιt~ σας πιάνε' φρίκη (tiπό χοινο βουλευτιχή &'ποφ-η) σταν &xouts 
ΟΤΙ iπΙ σαF ;χντcx οχτώ ώρε~ βομ.6αρΟιζόταν μ~ά μεγάλη πόλ η-"I.cι.ι 
a.πό πο 6ν ; ~{ήπω, &πό κανένα ξένο έχθ ρ'-' πού άσκοϋ σε τό Οικσ.ίω-

ι Παρα.τσούκλι πού ~6θ'ηK στό βι:Ζat),ιά των ~uό ΣΙΚ8λ~ων ΦβΡδLνά'J~Ο ΠΙ 
1ιά "Cό μανιασμκνο βoμβaρ~ισμό "CoιJ Πcιλέ ρμo. (t1jμo. ΣUΙJΤ.) 
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μα τοί> ΠΟΑsμοu; ΙΌ Υ'!ι χύΡΙΟΙ J ιtπό την ίδια τηι; t~y χυβέρνΎJ
σ1]- Καί ytrxtt; Για. ti ~ δύστυΧΎJ αύτή πόΑ η δΙΕχδιχοοσε τά δί
καιά της" ΚαΙ sπ/S,δή δ,sχδιχ,Οί)σε 'ίά δΙχαιcί της τήν ομβiΡ -' 
δισαν ' έπ( σαράντα οχτώ ώρες. " 'Επιτρέψτε μοu ν ά; κάνω εΧΧλη
OTJ oτYJv κοινή Υνώμ.-η Τ'fιζ ΕύρώΠ1ις. Νομ.ίζω 3τι προσφέρουμε. 
όπ-ηρsσίr:x στήν ανθρωπότητα οταν άπ' τό β"f,μα τοί>το, πού Ισως 
y~ EZν~, τ6 μεΥαλύτερο στήν F~ύρώπη) κάνουμε v" aντηχήσοuν με
ριΧά λόΥΙj. (μάλιαtα, λόγια) ,χyαyάxτησll~ ένάντια σΕ τέτ~oς πρά
ξεις ... υΟταν δ &Υτιοaσιλιάς t Εσπαρτέρο, πού elXe προσφέρει δπη
ρεσΙες στ~ χώρα του (πράyμ.~ πού δέΥ !ό εκανε ποτέ ό ~ι~ρσoς) 
σχόπευε vά. βoμβ~ρδίσει τη Βαρχελώνη Υιά ν± κατ~~τείλει μιά 
έξέΥερση, ~6τs:ς &π' 3λα τά μέρ-η το 6 κόσμου αηχώ~ηxε Υενι κή, 

,.. , 
χραυΥη άycιναχτηση<;»" 

Δεχ~ox τώ μΥιν ε.; άΡΥδτερ3.., ό Θιέρσος "ι ταν ενας από ,:,ouc; 
πιό λuσασμi νους δποστηριχτές; τοί> βομβαρ5ισμ.οο τη~ Ρώμ-ης 
άπ' τό y~λλικό στρ~τό 1. Στήl,ι πpcιγμ.ατικότ-ητα, τό λάθος 

τοί) βασιλcα A'f πόμπα φ~Ινεται μόνο vi ήταν στ! περιόρισε τό 
βομβαρδισμό του σ~ σαράντα όχτώ (~ρε<;. 

ΛΙΥες μέρες πρΙν απ6 τ·ήν έπανάatασ-η τοί> Φλεβάρη, δυσ~
ρεστημένο, y~aτί ό Γχιζό τόν. f~Xs απομ~ΚΡ6Υst χρόν ι!t. όλ.Gχλ η~ 
ρα από τη,) έξουσΙα ~αί &:π6 τΙς καΤ~XP-ήσεις} κcι.Ι ε 'ΠEιδ~ μυριζό·
ταν στι πλησίαζε ενα. λα·~κό κίνημα, δ ~ιέρσo~ δήλωσε στή 
βουλ ~ των dνΤΙΠΡοσώπων μέ τό ψsuτο-ηρωϊκό του Βφος ποί> τοί>. 
εδοσΒ τό πα.ρατσοόχλι M,ρ~ι-ιπώ-ό μυιγας: 

« 'Α ν 1. κ ω σ τ ό χ ό μ μ α. τ: '1j ς l π α ν ά σ t σ. σ Yj ς, (5 χ ι μ.α
vάχα σt-ή Γαλλία, μά στ~y Ευρώπη. Eϋxoμ~ι ή χυβέρ\ιη,ση Τf/ς 
έπ·~νάστaa-ης ν,χ μείνει σέ μ.ετριοπαθη χέρια ... σ.ν δμως ~ κυβέρ
Υ1]σ'η ~,jtfJ Ιπ ε :ρ τε σέ χέρια. θε?μ'~αιμων ι1.νθρώπων ι &κόμα χα,Ι σέ 
xέp~ιX ρι"'"οσπασrώv, παρ' 3λα aut~ εΥιί> δέ. θ&: ιiπαρνιόμoυψx. tfJ\J 

uπόθεσή μ.ου. Θά ανήκω πάι;τα στό κόμμα tijς έπανάστασ-ης). 
TI-lpBE fι επανάστcιση t'JO Φλεβάρη. Α ντ {ς νΙ &'ντικατα.στή 

σει τήν κυ έρν-ηση Γχιζό μέ μ.:~ χuβέΡVYJσγj θ l pao'J
t 
επως ο νει Α 

ροπολοuσs ό αvθρwπάκος α~τ6ς, ή επανάσταση αντιχατ::ίστησε 

1 Τόν Ά πρΙλ 'η '(ου (849 o-: άλ ~YIκαν -ro:Ai.txci στρα τεύμcι ta: aτiι v Ί τιχ
ΛΙα ίιά v=i. Κcι-tCtΠ J !~ouv τήν Ιταλ ιχ~ έπανάστασ71_ Τά ταλλΙΧά ο"l.:ρ«τειjμα
τα " ομβιiρ.δt σcιv τ, fι ν βπ ανaοτα"t-ηιι svη ΡΙtl μ η, παραβιάζ;o\lτα~ κατiφωρcx τ ό 
ίαλ λ ικό σύνταγμα πού δριζε δτι ή δ-η μ~ΧΡ,Ι t Ιιχ ~! θ ά χρ-ησ ιμοποc.ήοε ι πο
τ~ τή δ '>ναμ}j "tYJr; τιά νά χατcxπ\lΙ ;f!t '(ήν ~A auB8pla δ1tοιοuδήΠQ~6 άλλ οι> 
λ"οΒ . (Σ-,.. · · Σύν τ. ) 
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tb Λ.ουΟοβΙχο Φ(λιππο μ.έ τή δημοχραtΙα. T~ν πρώΤΊ] μέρα: τή, 
λα;ιxη~ ')[χ:'1; κρύφtηκε προσεχτιχά, ξεχνώlJτα.ς ott ~ κα.τ~φρόνια: 
πσύ εΥιωθαν γι' αυτόν οί SΡΥά (ες τόν προφ6λa.ΥΒ άπό το μίσοι; 

Ltους. ΙΩσtόσο, μέ τό Θρυλικό θάpρo~ του. Ιξαχ,ολουθΟόσε Υ' dπο
φεόγει τή δημόσια χoyίστ~a, ώσ6του 'ή σφα.Υ ·ή το;) '10ύνη Ι Χ~
θάρισε τ6ν τόπο γιά ιiνθpώπoυς το - είδους του. Τότες εΥινε τ6 
ήΥετικ6 μυαλό τoιJ κόμμ~τoι;; της -r:iξεω, μέ τήν χοινοβουλευ. 
ttXTJ -ΤΟΙ> δημοκρατία, Ε.χεί'ιη δηλ. Τ~\I &.νώνυμη μισοβασιλεΙC!: qποlJ 
3λες οί αyτα:yωyισ~ικέ; όμάδες τ~ς κuρiι:ιρχης τάξη.; συνωμο'τοί)
σ'1ν &. ν α. μ ε τ α ξ U 't Ο U ς Υιά νά τσακίσουν τό λαό καί ραοιουρ
Υοuσσ:ν fι μιά έ v ά Υ Τ Ι α στήν ii.λλ-η )'ιά νά παλ~yoρθώσoυν t, 
κάθε μιi τοuς dl οική τrις μοναρχΙα. Τ6τε, Οπω.; κα( τώρα, ό 
θιέ,ρσo~ κσ.τηΥοροUσε τούι; δημoχp~τικoύς σάν τό μοναοιχό έμπό
διο Ίιά τό στέριωμα τής δΥ;μοκρατΙα:ς. Τότε, σπως καί εώρα , 
μΙΑοuσε 01.,1] δ'Jμοχρ~ τίσ. σπως μΙλ ΎjσE ό δήμιος στό Ν τόν Κciρλος : 
«θά σέ δολοφονr;σω, μ-i Υιά τι) χαλό σου». Tώ~α, οπως καΙ 
τ6τε" θά. όποχρεωΟεί τήν έίt·oμέYΊj της vίχ:ης του νά φωνάξει: «L' 
Em pire est fa H»-~ αuτοκραtορία sl\lσ., gtoLiJ:fJ. Παρά τά όποκριτcκ,i 
tou χηρόΥματα Υιά «αΥα. yκ~ίες έλευθεp~εζ» κα.Ι παρά τήν προσωπι ... · 
χή του' μν-ησικαχ.ία ένάΥτια στό ΛουδοβίΧο Βον:ιπάρτη πού τό" χο
ρ~ί~δεΦε καΙ ~ξoστpάκ,σE τ6\1 κοινοβοuλεuτcσμό-χσ..Ι εζω άπό τ-ήν 
τεχνητή &tμόσφαιρ-χ tOU Υ-οινοοουλευτισμοί) τό &νθρωπάριο αύτό 
μιχραζώνει χαί χαταvτάει fLΊJaεΥ~χό κα,Ι αυτό τό ξέρει πολύ κ~λά
παρ' ολα αυτά, δ ιέρσοι; slXE τό δαχτυλάΧι του σ' oλ~ τες 
dtιμlες τη~ δεύτερης αότoχρατoρ~αςι άπό τήν, κατάλrιψη τyι~ 
Ρώμης μέ γαλλιχά στρατεύματα: ως τ6Υ πόλεμο ένάντια στην 
ΠΡωσlα, πού τ6ν ύποοαύλισε μέ Τ~ζ &'γριβ, έπιθέσεις του ένάν
tt~ στή γερμανική έν6τ-ητα.-Οχι Υιατί ~τ:σ.Y τό πρ6σΧTJ}Lct τοu 
πρωσιχοί> Οεσποτισμ.οu, &λλ6: σάν έπέμσασ-η ατό κληρονομιΧό 
δι-χαΙωμα τΥι, Γαλλίας νά χ~ατα δια,ρεμέν-η τή ΓερμανΙα·. f\.ύ
τοί> το6 νάνου πού τού α.;,εσε νά χ.Fα.Οcι.Ινεt μπρό~ στ'ήν Eoρώ~-η 
τό ςΙφος τοί> πρώτου Ναπολέοντα, τοί> Ωποίου εΥινε δ ίστοριχό, 
του λο6σtρος, -η έξωτερική του πολιτική χορuφωvόtα.ν πσ.νΤΟΤQ 
σ-τήν εσχα~YJ ταπsίνwοYj τΥ,ι; ΓαλλΙας, από τή σύμβαση τοϊ> ΛΟΥ
oiYQU τό {84 Ι ωι; τ-ή σ uνθΤJχσλ6rΊΊοη τοο Π aρισιοί> τό t 87 ί, 
καΙ ως τ6ν τωΡιv6 ~μφύλιo πόλεμο στ6ν όποιο εστελνε Βνάντια 

1 ·EννOδ~ τ'ήν χcιτcισΤQλή Τ~Ι; 6~έ"1'βρση~ τσα πo:ρι,aι"σιJ προλβτcιρtά1:0U 
't6y • Ιο6ν-η tou Ι 848. (Σ'r)μ. Σ(, ';τ.) 

43 



.Jtό Παρίσι, μέ τή'ί ύΦηλή συyκ<X.τάθεσrι το6 ΒΙσμ2ρχ, τού, σolX
μ(lλώτοu, τοί) Σεντάν χα:Ι τοί> Μέτ,. Παρ i tfJY εόα tpo~(G( τοί) 
ταλέντου του χα,Ι τ ό εύμετάβλ -ητο τών σχ.cπWν του, α:οτός ό ιiν
θ ρωπο, εμsινε ιiλυσoδεμένoς σ' 31:η του τή ζωή atfJv πιό απο
λιΘωμένΊj ρουτίν:):. E~ναι δλοφ:iVΞΡΟ οΤΙ ΤΟί) εμεναν Υιά π~νtχ 
μυστικά τά βαθύτερα ρεόμ.ατα τΥιι; συΥΧΡΟΥη, χοινωΥΙα,. ~Iά 
αχ6μα Κ~[ ο! πι6 xειpoπι~στές dλλt.ι.Ίέ, στήν χoινωνιx~ επ,φά-
'νεια lν:ιν t:ώνΟ'JΤΙ:ΙV σέ ενa. μυ~λό πού ελ η ,:ου ~ ζωτικ6τητ'Χ 
ε!χε μo't;~utE[ στή γλώσσχ. 'Έτσι, ποτέ δΞν Κι):.Jραζ6ταν ν~ ΧCΙ .. 

ταyyέλλε~ σάν Ιεροσυλία κάθΞ π~ρsχχλtση από τ6 απαρχαιωμένο 
γαλλι χι) πpoστα:τευτ~κ6 δασμολΟΥικό σύστYιμ.~. ιιrU ταν -ηταΥ όπουρ .. 
Υ6ς τού Λοuεο~~χοu Φ,λΙππου χορό'ίΟΕυ3 τοuς σιδηροδρόμους aiv 
θs6ΤΡ3J.:η xΙμ~ιρα. Σάν &y:ιπoλ~ t ~υόμενoς, τ6ν κα.ι~6 το6 Λου
δο6ίχου Βοψιπάρτη, χ-χu't'1)ρίαζs aiv βεβήλWJη κάθΒ πρoσπάθε~α 
·μετ~~ύθ μ~σ't].; τοϋ σάπιου συστήμ~τoς το5 ΥαλλΙΚΟ6 atpcxtoi). 
llOtE: στ+Ι μαχρόχρlJV'η πολιτική του σταΟιο5ρομΙα. δέν πη ρε 
o~τε gva, έστω Χαί τ6 πcιpι:ιμιχρ6, μέτρο ποu νά εlvd.Ι πρ~xτ~χά 

ωφέλιι-ιο. ~o θιέΡal)~ "ητιχv συνεπής μονάχ ~ στην απλ -ηστεΙα του 
"Υ,ά πλούτη καΙ στό μΙσος του ένάντια σtούς άνΘρώπους πού 
τά π:χράΥΟU'J. ~I πηκε στό πρωτο του όπουΡΥείο επί Λooδo~ίχoυ 
Φ~λ~ππoυ, φτωχός σ"ν τ6ν 'Ιώβ. χι. εφ~yε άπ' α.υτό σά.') έχα.
'CfJι-ιμ,uριοί>χος. ΙΌτ~ν. Ύιά τήν τελ8υταία του δπουργία έπί 
Λ <Juao5tx.ou Φtλίπποu (άπ6 τήν 1 TJ ΤΟ() ~Ιάpτ-η 1840), χατ-ηΥΟ
ρ'ήθΎjXε άνοιχτά ατή βουλή γιά. κιxτ~xρήσεις t ιipχέσΤΊjχε ν' άπαν
τήσ~ι στΙς κ.~~yιγopίες αύtέ,= μ~ δiΥ.ρu'Χ-ενσ. ~μπ6ρ;υμα: πο6 τ6 
διέ~ετε τάσΙ) φτηνά οσο χ~ι δ Ζ6λ Φά6ρ η δποιοσοήποτε a~
λος χροχόδειλος. Σ":G Μ πορντώ, τ:ό 1871, τ6 πρώτο του μέτρο 

"'(~&. tft σωτ-ηρία τγ,ι; Γaλλίαι; 6.π6 τ"ή'.' SπεΡχ6μ.εν-η oΙxoνoμ,~xή 
κατχστροφή fJtιxv vi προιχΙσε, τόν έ'Χυτό του μ~ τρία ~χα.τoμ
μυρ~cι το χρόνο Χ1:ί ~Τ·:1.') α.ύτή ~ πρώΤ'1] χα.Ι ~ τsλ~uτ~ίcι λέξΎJ 
τ?ις «οίχονομικ:ης δ·ημοχ.ρατΙας» του, που τή'ι πρόβαλλε σάν προο
πτική τό 1869 σtοuς εχ.λΟΥεΙς τοu ΤΟί) llaptatclJ. α Ενας άπό 

τούς πρώη'J συναοέλφους του της βουλ rιζ το6 1830, πού γ/τα.ν 
ό ίδιος χε:ρα.λα.ιοχράτης-πράγμ.α ποί> δέι; τ6ν εμπ6διaε Υά Υίνε, 
άφοσιωμένο μέλ.ος ΤYΊ~ Κομμοόνας--δ κ. 1\'1 πελciΙ, σέ μιά από τίς 
τελsuτα.Ιε~ διGtΚYJΡύξεις του πού τοιχοχολλήθ1lχg απευθύνεται στόν 
~~έ?σo μέ τά παρακάτω λόΥΙΧ: «C' Η δΠOδoόλωσΊJ τTjς έΡΥα.σίας; 
από τό χβφάλ~ιo bπηρξs πivτ~ δ ~x.ρoyωνιι:t.Ιoς; λΙθος; τη, πο
λ.ι-ι;ιΧΥJ~ σ~~, Χ~~ &π6 την ~μέρα; πl)u Eroats vi έγxαθΙστaτ~ι 
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στό ο-ημ(Χρχ είο τοί> llttptato5 ή δ."μ.οχρctτ[~ Τ11ζ spyaaLcxc;, δέν 
πάψατε ποτέ νά. q::w\lιiζaτε πρ6ς τη ΓαλλΙα: "ΊΌύ~ βλέπετε, ιχ6-
τοΙ εΖνα:ι έικληματίΒς !Η» ~ίάστopaς στίι; μιχρές xρατιχέ~ παΑΙΙΧΥ
θρωπιέ" δεξιοτέχνης o'tYJV tπιορκία χαί στ~ν πpoδoσ~ά. ειδικευ
μένος σ' 3λα τά πoτα:~ά. στρα't -ΙΙΥΎl ματα, τά υπουλα χ6λπα καΙ τίς 
πρόστυχ Ες άπιστΙες ττιζ χoινoβCιυλευτι.xT,ς κομμαΤΙΚi" πάλ 1]~, πάν
τα ετοιμος oτcιν Υ,ταν διωΥμένος ι1π6 ττιν ~ξGuσίa 'Ι' άνά.ψει μιά 
επ~νάστασ1] Υιά ν:;ί Τ1ι ν π')ΙζΕΙ στό αί μα μ6λις lp~st απιν εξου
σΙα., Υεμάτοι; ~π6 ταξ~χές ΠΡσλrlφεtς άντί γιά ιδέsς, άπό μα
ταιο30ξία α'Jτί Υιά χαpδ~ά, μέ μιά (διωτική ζωή ποό εΙνα:ι τό ... 
σο &τιμη ~σo σιχαμερή εΙναι ~ 5-ημόσισ: ζωή τ:)υ-δέ μΠbροί>σε 
νά. μ ~ν αuξα:ίνε ι ό Θιέρσσς τή βoε),υ~OΤΎJτα των πράξεών του μέ 
τό γελοιο χομπαΘμό του, αχcμα χσ..ί τωρα: πού π~ΙCsι τό ρό-
λο τοο γάλλου LUAAa. . 

~ Ι! συνθ"ηκολόΥησ-η τοί> Πcιρισιοu ι πού πc.ιρέδιoε adtv Πρω
σία 15χι μ~όyo τό Παρίσι, μά όλ6κλrιPΎ} τ~ ΓαλλΙα, τερμ.άτ,σε τΙ, 
μακρόχρονες προοοτιΧές ρα.διουργίες μΙ τtν έχΙJρCι, πού χατά 
τcί λεy6μενcι τοί> Ιοιου το5 Τροσύ εΙχαν αρχΙσει o~ σφετεριστέι; 
ΤΤι ' 4 το6 ΣεπΤέμβΡ1J Τ~Y rδ~α μέρα πού κα;τέλα βα. \Ι τήν εξοu
σΙα. Άπό τήν &λλl1) αύτή ~ σuνθ-ηκολ6ΥlΙση έΥκαινΙασε τ6ν έμ
φύλιο Twόλ;μο πού τ6ν εκαναν τώ~α μέ τ~ βOYJ~εια τ~~ Πρω
σΙα~ Ινάντια. στή 6Τιμοχρατ[ο; 'i'.al στ6 Πσ..~Ισι. CH παΥΙδα εΙχε 
at7jeer κιόλας μέ τούι; οροuς τΤις συνθΊjκoλόyγι σης;. Τή σΤΙΥμή 
έχείν-η πάνω &π6 τό ενσ. τρίτο Τ1jς χώρας βρισκόταν στά χέρια 
't'ou εχθροο, ή πρωτεύουσα. γιτα.ν αποκομέν-η &.ntS τ[ς επαρχίες,. 
Ιλες οί σογΚΟΙΥωνΙες Ύιτaν ξεχαρβαλωμένες. ΤΗ Τ:Χ'ι' άδύνατο μέσο; 
ο) αιJτές τίς συνθΥlκες νά lχλεΥSΙ μιά πραΥματική α~τ~πpoσωπεία 
τrις [ΙαλλΙας, χωρίς τόν άπcιιτoύμενo χρ6νο προετοιμασΙαι;. Ά κ;;ι
βω~ 1ΙΙ αυτό τό λόΥΟ "ή συνθηχ.ολδΥηση ορισε νά εχΑεΎ2Ι μέσα 
σέ 8 μέρες μιά ~θνoσυνέλευσΊ}, ετσι πού σέ πολλά μ~~-η τΎι~ Γcι:λ
λΙα<ι; ~ είδηση Υιά τίς επtΧGΙμενε~ έχλΟΥέ, εφτασε" μ6λις τήν 
παραμονή τους. K~ άχόμα ι ~ συνέλευα-η αυτή θά έχΑsγότav, σύ~ .. 
φωνα μέ εΥa.ν ρ-ητό δρο της σt>νθ-ηκολόΥΊjσ1]Ι;, μέ μ-ΟΥα:δικ6 σκοπό 
νΙ &ποφασίσει Υιά τόν πόλεμο fι τήν είρήν-η) χσ.ί σέ περ{πτωση 
αΥάΥκης νά χλΕίίσει τή συνθήκ'η εlρήν1Jς. t() πληθυσμό~ ξτι:ρεr.s 
ΥιΧ νιώσει ΟΤΙ οε οροι tYj, άν(1χωxή~ εχαναν αoύνcιτη τ·ή aU'Jέ
~~ση τοί> πολέμου 'i'.cιl στι οί XEtp6tEpot άνθρωποι τΥιζ' ΓαλλΙας. 
"ι ταν οΣ κα.ταλληλότεροι "(ιά νά δπογράψουΥ τΥίΥ Ei~';JV1J πού έπέ
βαλε δ Βίσμαρχ. ~ίά έπειΒΥι δέν ίχανοποιήΘ-ηΧΕ μ" 3λcι αυτά τά 
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"ΠροφuλαχτικrX μέ τρcι:, ΠΡΙΥ άχόμιχ σ.y~xo ιyω&εΙ στούς ~αpισινoύ, 
aτό μυστικό τΥIι; άνaχωχ91 ;, δ θ ιsρσο~ ξεχΙV1jοε σέ έxλo"{ιχ~ ΠQ
ριοδεΙα σtίς επ~ρχΙε, γιά νά ξaναζωντσ:νέψει τό xc μ.μα των νο
μιμοφρόνων, πού τώρα μαζΙ μέ τούζ ορλεΙΧΥιχο ύι; ~πρεπε νά 
πάρει τή Θέσ-η των βονaπαρτιχ.ών πού ~τσ.Y &δύν"το νά ata.
θούν πιά. Δέ φοβόταν' τυύς Υομιμόφρονει:, τ Η ταν ιΧδ6νaτο νά 
ataeouy σάν χu~έΡΥηση tfJ, OUrXPQY1J' Γcι:λλΙα~ καΙ ΥΙ' aίΙ τό ι τώ
ρα πού ήταν χατcx.φΡΟΥ-ητέοι &ντΙπ~λoι, πο,ό &λλο χόμμα ~τα.y 
πι6 χ,~τάλλ:ηλo σάν οΡ,αΥΡ ΤΥι <: cXντsπaνάσtcxσ-η,; από τ6 κόμμα 
αοτ6, πού ή oprίση του, σύμφωνcι. μέ τά λόγια τού Ιδιaυ tofi 
θιέραου (σΤ'ή συνεδρΙαση Τ1j_ βουλ η~ tών άντιπροσώπων της 5 
τοi) Γενάρη 1833), «Elxs πάντα ';tIjPLO~catEt σtlι; τρεε, βο-ηθ-ητι
Χές π-ηΥές: στήν ξέψη lπέμβασ-η, στό,. έμφύλιο πόλΒμο χα,Ι στήν 
άνaρχία»; Οί νομ.ιμόφρονες πάλι, πΙστ€υaν πραr(-L~τιχά στΙν sp .. 
Χ ομ.ό Χ/.1.Ι στήν επανcίλ ηψη τ9ι~ χιλιόχροY1jC; βασιλεΙας ταυ,. , ΚαΙ 
πρ~γμ.ατιxά, οΙ μπότες της ξέν-ης εισβολήζ τσαλcιπατoί>σαy ξανά 
tYj Γαλλία,' εΖχε πάλι πsοsι μιά autoxpa-topi~, είΧΒ πάλι' αιχμα:
λωτιοτεί , εVf1.ι; Βοναπάρτης, XfJ.l &να.στήθ-ηχαν ξανά X'J.l o~ . νομι .. 
μόφρονες. ΙΌ τροχός της ίστορΙας &Ζχε γuρΙσsι όλOφά'ιlερ~ πρ6ς; 
τά πΙσω ως τ~ν «chambre introuvable»l τοο 1816. ΣτΙ, αυνελεύ
-σει, τηζ δημox.ρ~τΙας &πό τό 1848 ω~ τό 185 Ι τού, άΥΤΙΠΡΟ
σώΠEυ~Y οί μορφωμ.ένοι χα.C- εμπειροι ΧΟΙΥrJβοuλιiutιχοi &ρχηγοΙ 
τους. Τώρα 3μω, πρo~θ+Ιθηχ.α.ν at6 προσχΥlνιο οί πεζικάριοι τοό 
χ6μtJ-α.τ:ος , - 3λο( οί 'pourceaugnacs2 της ΓαλλΙα,. 

Μάλι, συΥιηλθβ Ότ6 Μ πορνΤ,ώ ~ συνέλε~σΎ] αύτ."ή των «Υαιο:
Χ τ·ημ.6\ιων »3, ό θιέ pσo~ τούς ξεκαθάρισε ΟΤΙ' ~πρεπε vi Ψ'η
φΙσου'l άμέσω, τού, προκαταρκτικούς ορους εΙΡ~Y1]~ χιχΙ μάλιστα 
χωΡLς τΙς τιμές μιας χο!νοβουλευτιΧΥις σuζήΤ1jσίJς, :σάν τ6ν μονα.δι
-χό 3ρο ΥΙά. νά το6ς έπ~τρέΨει ή Πρωσ.ια νά άρχΙσουΥ τ6ν πό
λεμο ΒνάΥτια: στή Οη μοκρατία. χαΙ τό προπύΡΥιό Τl1ς. τό Ώcι:ρΙ
σι. (Η άντεπα.νάστασ71 ΠΡaΥμcιtικά: δέ-ν εΖΧΒ xC(cp6 γιά χάσιμο. 

1 ΒλέΠ8 τ~ν ιJπoσ-ημ~Ιωσ'η o't:~ οο λ. 246. 
ι Pourceaugnac: πρόσωπο άπό μιά χωμωaιcι toiJ Μολι.~ΡΟUJ τύπος 'toB 

'XOUtotJ, σΤδνοκέφιχλοι> μι.χρα-τσι.φλικα. (Σημ. Συντ.) 
3 ι Η έθνσαι)\ιιίλβuaη πού ιipχ ~O~ τΙς ~ΡΎιxσΙβς της οτό Μπορντώ οτΙ.:; 12 

"tolJ Φ λ βαρ-η 187 t 1 O't~ μ8Ύάλ'η τ-η~ πλεΙOΨΎΊφΙcι ά.ΠOΤ8λιό~αν άπό μo'ιcx p
j(~xob<; (&πό τούς 750 βοuλSU'tέ-;J οε 450 ητcιν μ,οναρΧ.οιοΙ), πο6 ό:ντιπ~o
-σώπauav 'Co6c; τσ~φλικά~8ζ χαΙ τά αντ ι δρι:ιστικά στρώματα. 'tJ)ς π6λ"1') ς καΙ 
~oβ χ.ωρι,οβ. Γι.' αότό π -;-' ρs τό ι3νομα. «σuvsλsuο"t] '[ων Ο:ίροτιχωγ ή ουν!λδυ
ση των Ύιχιοχτημόνων». (Σ'Yjμ, ΣU'/τ.) 
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C'H δεύτερη cιύτoχpaτoρία. εΖ χ ε διπλασιάσει τ6 έ θ νικό x~έo~ καΙ 
εΙχε βουτ-ήξβΙ σέ βαριά: τοπ ικά χρέη ολες τΙς μεΥάλες πόλεις. 
Ι:Ο π6λsμοι; εΖχε α.υ~ήσβΙ 'ερομερά τίς απαιτήσει, πρ6~ το ε6νος καΙ 
εΙχε χαταστρέψει άνελέ-ηtα τίι; εθνιχ.ές; πλοuτοπαραγωΥιχές ΠΊι -
Υές. [(ΧΙ Υ ιά νά όλοχΑ ηρωθεί ή xατα.στρoψ~, παΡOυ σ ι CΊστ-ηχε δ 
πρωσος Σά"ίλοχΙ μέ τό Υραμμ6:τ ιό του r 'cX τή συντηρησΎ) μ ι
σού έχατομμυρΙου στρατιωτων του σtό Υcxλλtχ.6 εδαφο " γιά "1ιΥ 
πολεμ.ική &.ΠΟC1jμΙωσή του &πό πέντε δισεχctτομμύ ρισ. κα Ι 1cci 
'tGY τόχο 50;0 στΙ " άπλήρωtες δ6σεις τΎj άποζ-ιιμΙωατι ,. Ποι6ς 
θά πλήρωνε τό λΟΥαριασμό; ~J ,νο μέ τ~ ιαιa ανατροπή της 
Οημοχρa.τtας μΠOΡOΌσcιν CJ ί σq;ετερ tστές τοί> πλουτου νά aλπlζοuv 
οτι ec: φορτώσουν στού, ωμους των 01jμ(ΟUΡΥων αυτοο το6 πλού
τοο τά εξοοα έ'Jός πολέμου ποό τ6ν είχαν ΠΡΟΧ(1,λέαε c α.Οτοί οί 
ΙΟιόι. "Έτσι (ιχ.ριβως fι απέραντη χα.τιtoτρoφή τfι~ Γο:),λΙας ΠC1-
ρότρυνε aόΤOό~ τού ς; παΤΡΙώτες lχπροσώποuς τfι~. γαΙΟΧΤ11σΙας 
χα.Ι τοί) χεφαλa Ιου vd συμπληρώσουν μπρ6ς ατά μcXΤ'Ιct κσ.ί μέ 
Τ11ν όφ-ηλ ~ προαϊασία τοί> ξένου χατα:χτητ ?) ΤGV lξωτεΡΙΧό πό
λεμο μέ fyav έμφύλιο πό),εμο - μs μιά έξέγερο-η τωΥ Βουλο
X'C1jCwy. 

Α υτη fι συνωμοσία σχόνταφιrε μ.ονάχα: σ~ gyCΙ μεγάλο ~μπ6-
οιο - τό Πcιρίσι. Ό &C'fοπλισμ6~ τοί> Παρισωϊ> ~tαΥ ό πρωτος 
Όρο, τ9Ί~ επιτυχΙας;. Γι' αυτό δ θ ιέf;σοc; χά),φσε τό Παρίαι νά 
χαταθέσει τά οπλα του. 'Ακόμα ~ξεpέθιζ"ν τό ΠαρΙοι μέ τΙ, 
λuσασμένε, &.ντιδ1}μοχρατιχές έχδ1jλώσε ις Τ'fι' ({oυyέλευσY~ς Τών 
ΥΙΧΙΟΧΤ1]μόνων» χα! μέ τΙς διφoρoύ μ.ενε~ ~x~ράσεις τοδ ~διoυ το6 
θιέρσου τιά τή νόμιμ-η ϋπa.ρξ-η τ9/ ~ δ.,ιμoxρατΙcι~ , τό ·εερέθ,ζαν 
άχc.μα μέ τ"ήν &.πειι..:ή οτ ι θά &ποχεφαλίσουΥ t6 Πa.ρΙσ ι καΙ θά 
τ6 XCXtcxPyrlaouv σάν πρωτ&ύοuaα (decapit€T et d ecaΡitaΙίsιr), 
μέ t6 διορισμό 6ρλειχνικων πρεαβsuτwν, με τούς ν6μ.οος το!) Ντυ
φόρ Υιά tli έχπρ6θεσμα γραμμάτια. ΧαΙ νοΙχια, ~oύ άΠΕ.ιλοί)οαΥ 
νcί χα.ταστ ρέΨουΥ τ6 έμπ6ριο καΙ Πι SΙG μ-ηχα.ι,ιlcx τοο Παρισιοϊ), 
μl τό φδρο των 2 έχατοστιί>ν πού έπέβαλε ό Π ουαΥιέ-Κερτιέ 
σέ Χάθε &V'C!ΤUΠQ όποιουδήποτε ~yτυπoυ, μΙ; τΙ, Bcxva:r ικές χα.
τaoΙxε~ το5 Μ πλα';χ{ χα! τοί> Φλουράν" μέ τrιν &παΥcρεuσ-η 
των δημοκρατικών lφϊJμεFΙδw ν, μέ. τη μεταφορά t?ι <; έ&νοσυ
vέλεUΟιjς o'tt~ ΒερσαλλΙες;, μ έ τΥι Υ &νσ.νέωσ-η π,ς χαΤc1σταΟ1jζ ΠΟ-

1 ΣιΗλοχ: τuπος τοχΟjλbφοu στό σαΙ~Π"1'jρικό ~ράμα «'Ο lμr.οροι; τi}ς 
B8Vltlcx~»" (Σ"fjμ. Συ,.,τ.) 
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λιορχΙα, πού εΙ Χ ε Χ7]ρύξει ό Π(t.λtχαό χα Ι πού ε! χε λήξει οτΙ, 
4 -τοD Lεπτέμβρη, μέ tGι διορισμό τοί) Οεκsμβρια.Υοί> fJpwCf B~:.. 
νου& στή θέση τοί) χuβερνήτη τοί> Παρισ'Οό, τοό βοναπιχρttΧο& 
χωροφύλιχκα ΗαλαΥτέν aτή ~έcτη τοί> διευθυΥτΥι . tij, ciσtuΥομ:ιχ~ 
τού Πο:ρισιοί,) χαΙ τοι) ιηοοuiτη atpat1l"(OU Πα,λα:ντΙν στ~ θέo~ .. 
toi) άνώτιtτoυ οιοιχ-ηΤΥί tjl, έfJ'JοφuλαΚ1ι Ι; τοί> llrlptatou. · 

ΚαΙ τώρα lxouΜS νά &.πεuθύνοuμ.s μιά ερώΤTισ1J ατόν χ. 
θιέραο 'Χ.αΙ αιcoύς 6ποτaχτιχού, του. τούς κυρΙους tfj, teYtxfj, 
ιXμυνα~. E~yιxι γνωστό στ, ό ~ιέpαo~ ~βιxλε τόν UΠΟUΡΥό 1:01) των 
oΙΚ'J'ιιoμικων Χ. Π ουα Υιέ- Κερτιέ νά συνάψει ενcι δάνειο δυό ΟΙ-
σεχατομμυρίων μέ τόν ορο νά πλΥιρωθεΙ &μέ~ως. Λοιπόν, ε!νο:ι 
ιxut6 &.λ-ήθ.βΙΙΧ 11 oxc: .. 

1) 'Ότι "ή littx;l~7JCΠJ σ-οτη χλεlσ't"'ηχs ετσι πού μιά προμή
θεια. άπό χ&μποαε, έχaτοντάδες; έχο:τομμύρια: πΥιΥε ατΙ~ ~σέπε, 
τοί) θιέρσου, τcιί) Ιύλ Φά βρ, τοό ΈFvέσt ΠιΧάρ, Τ'ΟΟ llourιytt
ΚεΡ'tιέ χaΙ τοο Ζύλ Σιμόν; χιχΙ 

2) <WOtt άνασtέλλοντα:t 3λε~ o~ πλ-ηρωμέ" ω, την e 'Π ο μ. έ
V 7J τη, «εlΡ~νεuσηc;» τοό .llaptotoD; 

Ι()πωσδήποτε χάτι πρέπει νά τοός ~xα.vε ycx βtάζοvτaι πά
ριχ πολύ, yttxt! δ θιέρσo~ ΧΙΧί ό Ιύλ Φάβρ, στό 5νομιχ τ-Yj, 
πλεΙΟΦ1lφΙα, . τfjι; σuνέλευCΠ;' 1:0U Μπορντώ ζ-ητοόσιχν ζeS'&νtΡο
πα dπό τά πρωσικά στρa.τεύμα'tα νά χtXταλάβοu\ι τ6 ΙΙaρΙοι. 
CQat6ao aοτ6 δέ σομφωνΟϋσε μέ τήν πολιτιχή τοο ΒΙσμαρχ, 
δπω, ό Ιοιος ~t-ηrΙJθ7J){ε χορΟ'ίδευτιχά χιχΙ δημ6α'ιιχ στoύ~ ΕΧθαμ
βoυ~ φιλιστaΙοο, ιεYΙ~ι; ΦρανχφC;upt11 Ι; οτα:Υ yόρ~ε στή ΓSΡμα:νlα. 

Ι Ι 

1'6 όπλισμένο ΠαρΙαι ~tav τδ μόνο σοβαρό εμπόδιο στο ορό .. 
μ-ο τηt;· άνtΕπaνaστατιχr" αυνωμοσΙα,. Τ6 ΙΙαρίαι lπρ;π; λοι
πόν ν' άφoπλισιc:εί. Στ6 σ-ημεΙο αότό ~ συνέλειJσΊ] τοο 1r.ΙΠΟΡνtώ 
ήταν ή εlλιχρΙνεια. προσωποποt1jμέV1j. Κι δ.ν ακόμα. δέν &χούΥον
ταν Χ(1θαρά τ& λυσασμένα ουρλιαχτά των βουΑΒυ17ών «t~, βοu
λfι~ των ycιιoxτημόνων», ~ παράδοση το5 ΠιχρισΙΟί) fιπό τάν 
θΙ6ρσο οtά χέρια τΤις; τριανδρίας-τaο Βινουά, τοό Οιίχεμορcα
νοό δολοφόνου,. τοθ.. ~. ΒαλαΥτέ Υ, 't'ou βοναπαρτιχοο χωρ:οφόλαχο: 
xcc! του ~Ωρέλ ντV ΠαλιχντΙν, τού i7JaoottTJ στρατη"(ο6 - -ητσ.ν 
άρxετ~ Υιά νά σβήσει καΙ τ6 πλsuτaΙο rxvoc; dμ.φtβολΙιχς. Κο:Ι 
Ινώ ο! σU\iω~όtες fβΥ"Ccxν ιχοθάδιχΙΧ στά φόρα 'tGY αληθινό οχο-



πό τοο άφοπλισμοί) τοί> ΠαρισΙΟΟ 1 τό χαλοόσαν νά χατα.θέσει τ& 
;πλα;, μέ fva πρ l σχ-ημα πού αποτsλο uοg τ6 πιό φωναχτό χαί 
ξεOιCΊνΤΡόΠo ψέμα. 1'6 πυροβολιΧ6 τj'ί~ εθνoφυλα'Κ~, τοϊ) Πα;ρι
οι.05, εΙπε δ ιέpσa~, αΥ~')t.εt στό χράτος;, καί πρέπει νά lπιο'tρα:
φει· στό κράτος. ΙΗ ά.λήθεu:ι. 3μως Τ,τα.Υ tOU1:TJ: 'Από τή μέFa 
τfjς ΟQvθ1jχολ6Υ1]ο-ης , & πό τή μέρα 01J λ. πού οί αιχμάλωτοι τού 
BE~μιxρχ Elxav παρσ.Ο6σει. τή Γ~λλΙα στό Βισμαρχ μά r.ού εΖ
XCXy κρcιτ-ήoει Υιά τόν tαuτ ό τoυ~ μιCΊ μεγάλ 1j π:ρoσωπι~:ή φρου
~ά μέ τό fΠl τό σκοπό νά κα-tα6άλουν τό ΠαρΙσι. &πό τή μέρα 
aυτή τό ΠαpΙσ~ βριaΧόταν a' έπ φυλαχή" ~ Η εθνοφυλα.κή άνa
οtΟΡΥaνώθηΧΕ χα.Ι εμπ!στεύθ1(κε την άνώτατη οιο[)':ησή ιr:ης σέ μιc( 
χεντριΧή έπιτροπΥl 1 ποό σιν lξέλεξs 3λη ή μάζα τΎι , εθνοφυλα
'X.~<ί , έκτό\: &π6 μερtχούζ π~λιoυ~ βοναπαρτιχους σX"(iμ~τισμoύς. 
Τήν παpctμονή της εΙσόδου των πρώσων στό Παρία ι, ij χεν
τριχή Βπιτροπή φρόντισε νά μsτσ:φερθοuν στη Μονμάρτρη! στήν 
Μ πελ6Ιλ καΙ ατή Λά. Βιλλιέτ, τά κανόνια καΙ τά πολυ6όλα πο6 
πρy'B~τιχά ε!χαν έΥχαταΑεΙΦει οί σuνθηχολCΥΟ μέσα κα ί κοντά 
aTi, συνoικΙε~ πoιJ επρόκειτο '1& κιxτcιλάβoυν οί πρώσοι. Ιό πυ
ροβολικό α. U t δ εΙχε &ropαots~ μέ χρήμα.τα: πού μαζε6ΤΊjxaν 
άπό συν'εισφορέ, tfj' [δια, της έθνοφuλαΚfις. ΕΖχε επίσημιχ άνα
γνωρtστsι σάν lOtoxtYJaiιx. ΤΎjς σtοuς ΟΡΟVζ τi';ς σUΥθ-ηκολ6ΥrιΟll' 
t?Jr; 28 τοο ΤΈνάΡΊ]) χαί σάΥ τέτιο εΙχε έξαιρεθε~ άπό Τ"Ι Υ ε ';ι '" 
Χ'ή παράδοση στόν ΧLtτaχτ-ητη των ~π~ων ποό ιiν1]x«ν στό χρ6.
τος. ΚαΙ δ θιέρσος; δέν εΙχε oιJτε καΙ Τ'ήν παραμικρ6τερ"η πρό
φσ.σ-η Ύιά νά ξαπολόσει τόν πόλεμο ένάντια στό ΠιΖρΙσι, καΙ 
γι' αύτό χρsιάστηχs νιΧ χατacρύ;ει στό χ('tτάφωρο ψέμα. στι 1.6 
πυρoβeιAιχό τΥι<; έθ\lοφ:.>λαΚ"(iς εΙ"", κρατική lδtοχτησία! 

r 1-1 χα.τ-άσχε"Ύl το6 πυρο ολιχοο θά χρησΙμευε μονάχα σάν 
πρόλογος Υιά τό Υενικ6 αφoπλ~σμό ·το[) llaptatof>, χα;Ι μαζί 
μ' αότό, Υιά τδν άφοπλισμ.ό τf]ς έπανάστασ-ης τ'"ής 4 τ06 Σεπτέμ
βρ-η. (]Ι Ιπανάστα.CΠ} 3μως α:ί;τ~ ε!χε yίνε~ Υι νόμιμη χατάστα
ση τΥι, ΓαλλΙα:ς;. (1-1 oημeικρατία, τό εΡΥΟ τ"η" εΖχε &ναγνωρι
στεΙ &π6 τ6Υ χα:τα:ΧΤ1]τή στούς 3ρ~υς ΤΥ,ς σονθ-ηχολ6ΥΤισης. ιrYστε
ρα α π' τη συνθηκολόγησ-η Elxs' iιναyνωpιστε~ άπ6 ολει; τΙ, ξένες 
δυνάμεις. Ι:Η έθyιχ~ συνέλευση εΖχε συγκλτιθεΙ ατό ονσμά tTJr;. 
c.f-I ~π"yάσταση τών εργα.τών τοο Παριοιοο Τής 4 τοο Σεπτέμ-
6ρ-η ~ταy ό μόνος νόμιμος τΙτλo~ τ ς έθνοσυνέλεuσης τοί> 
rtfΠΟΡvτώ καί της "χ τελεcτtχης ττ,ς εξoυσΙα;~. Χωρίς τήΥ έπα,
νάσταση tij, 4 του Σεπτέμ Ρ1], ~ έθνοσυΥέλευο-η θcί επρsπε 

π 
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.iμέοαιζ ·νά .πο:ριχχωρΤισβι τ~ θέση τη στό νομοθθτιΧ6 σώμα 
πού εΙΧΒ έχλΒΥει 1:6 1869 μέ βά.::rη τ6 ενιχό iΧλΟΥΙΧ6 ΟιχcxΙωμ.a 
χάtω ιΧπό yaλλ,x~ χaΙ όχ πρωσιΧή κυριαρχία χα! 'Πού ιαλύ
ύτ;χε βΙ~~α. από τ~ν &πο:νάστα:στl_ ~o ~ιέρσo<; χα;Ι οΙ tickets-of
leave-ιX.ve ωποΙ ου bά rιτaν UΠΟΧFεωμένοι νά σuνθ1jχσλοy7J
σουν r ~ά v\i εq:οδ,σ.στοUν μέ τά φύλλα πορείαι;, ύΠΟΥριχμμένιχ άπ6 
τδ Λοuδοβiχο Βοναπ&ρ'tη, πού θά. τού, r λύτωναν &.πG εν" tGt

ξΙδι otr ν Κα. Υιέν 1. Τό Υά: ΧλεΙσει f, ifJνοο l.)νέλεuση μέ τ ' ν πΑ -
ρβξcuσ 6ΤΤ'τά Τ11ς ε!'ρΥιν'l μέ t-'l)Y ΠρωσΙ<t. α;ότό οΞν fιταν παρά 
~yα. μεμονωμένο έπeισiοιο αυπ" t1l' sπανάσtttσ-η, πού ή ΠP~Y
μσ.τιχΤJ tTJ' i .ισOCΡχωση έcα:ΧCiλουθοi)σε ιixόμιx νά ε~yaι τό όπΑ ι
σμένο Π!Χρίσι, t l ~διo Ι]αρΙσι πού lxcx\ls a.ότ1J τήν επανάσταση, 
·πού ε ~χ ι)ποσtε Ι yιCΊ χάρη τη~ μιά πολιορχΙα πέντε μ:ηνων ΜS 
ολες τΙς φpίχ~ tf;.; πsΙvα" ?ια Ι πού, παρά τό «σχέδιο> τοο Τρο
συ, μέ 1.1ι Υ παρaτειν6μενη ιiyτΙστασή του πρόσφερε τή δάση y, ιf 
εν"ν επΙμονο αμυΥτιχό πόλεμο στΙς έπαρχΙει; . ΚαΙ τώριχ τό Πο:
ρΙσ, είtε Ιπρεπε νά χιχταθέσει τά OΠACΙ του σύμφωy~ μέ τrιν 
προσ λτ,τική δ,ατα ή των SξεΥsρμtνω\l οουλΟΧΤ"1}των τού Μπορ
ντισ χ α.ί ν& πcιραδεχτει ατι ή εΠιΙνάστο;ση tiJ' 4 ~oό ΣεπτέμβΡΎ] 
σfιμatνε μονάχα την ά;πλή μQτο:βΙβ ο:ση τη χριχttκγ,ι; ΙξoυσΙ'X~ 
dπό τ6 Λουδοβίκο Boν~πάρτη στού, βo:;σιλιxoύ~ ιtντιπάλoυ t'ou) 
- εΙιεε έπρεπε νά έμφCΙ\lιστε! σάν ό yεμάτ~ a,ύτoθυoΙ~ πρόμ~
χΟ, Τ16 rcxλλΙα~ πού -ηταν dδύνatο νά σωΟΘ! ιiπό τ~ν ιχ,ο;τGt
στροφή κσ.ί νά &ναravv-ηθεl χωρΙς νά lιvcxt.pιx:touy έΠCXΥcιστιχτtχά 
οΙ πο) {TtXOl καΙ χοινωνιχ οΙ ΟΡΟΙ πού εΙχαν yενy~σει τή οεύ τε
ρη αυτοκρα.τορία: καΙ πού, χάτω &.πό τη otopycxT) της προστιχ
σΙα , ε ΙΧΙΧ Υ ώριμάσε ι 00«; t"ό όλοΧληΡωΤΙΧό σάmσμά τους . Τό Πα
ρ(σι, &. Υ xa.l tξαντλ Tι!.ι..Sνo άπό τήν πεντάμ-ην" πsίνα; ~έ δΙστασε 
OUtE σΤΙΥμ Ι . ι Αποφάσιικ 'ήρωϊχ&: νιΧ ύΠCιμεΙνει '6λους' τού ΧΙΥ
εύνου ; πις dytioτo;OΎj~ έν:ΧντιCl στού c; yάλλou.ς συyωμ6τε~, π~ρ' 
δλο πού τά ΠΡωσtκi χανόνta: εx~σxιxy κα'C'J dπιΧνω του dπό tci 
Ιοια τά δ,)(.~ του φρο6ρια . Παράλλτ;λΙΧ οtLω" εξa.ι «α~ π,ι; απο-... 
στρoφ~ς πού εν ιωθs τιά tl." έμλΡύλιο πδ~μo στόν δποΙο θά όοΤι 
Υιόταν τ6 Πα.ρίσι, ~ ΙXSytptXTj l1tttpo1tή ~cXJCολούθ1Jσi νCΊ επ ι
μέΥ8Ι σέ μιrX atd07J χα;θaρά tlμuVttχΥ]. παρά τις ΠΡΟΧλήΟΕΙ ' τη, 
!θΥοουνέλεuσr/c;. .Π!.t(JcX χΙ, έ7tεμβάσε cς q'Jι; bιtελεστ ι')C. ι έξουο«Ι · 

1 Κα,'Ύιίν : πρωt8όοuσα -τ~ς; ίαλλιχ?1ι;; Tou.td\la, ατή ό'tLC:t· Α.μιρική .. 
Τόπο:; ,oρΙα:~ χ.αΙ κατa.να:τ)(α:οτιχ."i]ς; ip~raalac; . (.1:."μ . ~()V't.) 
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'Χα, ItxΡά "τ, ν ο;πεtλ~r,tιχή Ciurχέ'iτρω:J'1j Ο-:Ρ'Στ υμάτων μεσιτ x~t 
Ί,ύFω ctΠG τό ΙΙaρΙσι . 

'() ίδιος ό ~ιέρσo~ άρχισε λΟ!ΠG'ι' 't6v έμfύλcο πόΙ .. εμο στέλ
νΟΥτα Ε'ι ι% τ μήμα άΟΤΙJvομιχού, χaΙ μ!~ιx:x συντάΎματα. t"ιxXt(.
ΧΟ!1 σ τρα.co .;-) μέ 't6 Hινaυ~ ε~(χεφαλϊ, '- αέ μ.ιά VUXtEFt~Y] πειρ~
τ ~xfι έχστρa τεΙσ. έ'J::ί'lt~a στ';, ν ~I ονμ i. Ft'f.- r" r ι~ νcί άrπό.ξεt o-l
φν t~t~~,: :κά (Χπ6 xε~ τ ό πυροβολιχό tf,li ~θνc;q:uλCX)tiιζ. I!: ~νaι Υνω
στό ;=ώ; &Π6τυχε -{ι π~oσπάθε(~ ~utT] μ.πρ6~ σΠιν άνι:ίσταση tf,; 
ε&νοτ υ),~χy( .; κ'Χ,ί xό:F" στ+, σuv? G έλ-;ωιj"f, ΤfJQ οτρaτο6 μέ τό λαό. 
(" ' ) ~! ! pέλ vt3 11o:λ~νΤΙ'I ε Ιχε ~FOχatO:PCιA :κ :Χ 'tu;;ώσε ι τ6 d vtXxc;t
νωfJέv Τ 'r,~ 'Ilxr. ~ χα ' δ Ηιέρσο E~χε εtοtμ6~ τίς &ΥΥε},Ιεc; π οό 
&& \tω tor:o:(, Ija:xv τά πρα.ζΙΧΟΠ7,μ.ο:τ ιχά του μέΤfια . '[ώρ!Χ -ω! 
ti G'J~ ε-;τ;;;ε::-ε vi ~ντ~κ"τrι~Τ<Χ~G6ν μέ ~ Ις έχχλf,σε ~ς tG'j θιέρ
GGU, ϊ:(, υ i 'ν!ιΥ.σίΥωναν ti, γεννcιιlφΡονη a.h.t~aar, tCιU ν' dcp1j
σε ~ o:i,') έr1Υc,~~λο.')'3ι td ο πΑ" t1]- . ΚΙΧί ~τιxy βέβ~tοι;, ί)r:ω έλ -
ΥΕ . ~ :: r. έ'J\Ο'.F uλ'1.ΧΥ, ui τά Υ.F1jσιμοr.Οt(jf>~ε Υιά νά: ό Τ:SFcισπ~-
σ:ι :"::J ')(υ6έ~νT,::"';' εY&'ιτ~α στο(" στaσ:fXcτέ" . Από tcύ; 
C~\ ':0 έr) νCιq:.6λ~ΧΞ ; ιι.:νο 300 ';'πά ντησ~ν σ' ο; οτές τΙ; βχκ λ't'; 

σ-: y=i ;:~Cι,χω(r.σ(ίU~ ~:6ν μικρ6 ()~έρσo, έν.:ί·" α στ6ν Ιδ~o τ6γ 
έαυ :~ 'tO 'J ; . ι Η fvεcζτ, E. t Y'1.: ΙΧ~ lr:!1 ιI~στ~σ ~/ι t"Y, 18 -;ι:,ό r.·1 & ~ΤT: 
Χ:l τ :7, ϊ. "" l cε &~~ :.r: τ-~ λοv{χ .... ".: ~ τ" Πα;ρ ίcι ~ . ΙΗ xε\ιΤΡ ~'XTl έΠ~ΤFο~ii 
• 6 , ΙΙ 1 t:" ' , r • • 
r:-:~y ), ;: po=ω ~ :,;τ, τT,r; X :); .. E:. VTι 01j . r"J'J(ω7:1J ~ jVy·xe C~ ·J ν~ 

dμ;=i~ ::t), λε y ~i μ:1 ::ϊτ ~·ι · μY, :iy Cί~ τελευτι:ι:ες μer6λε" r.:ολ ~ ,:,χές 
Χ2! 1.(ί.εμ~κέ:; π~~ ~ ε~":ί,; 'f, -:~ v Π~2yμaτ~·.(ά ~ί\1,θιν~; i, μr/πω~ 
·rt7.,/ ;; ·Iz:,,' 'J. έ'{~ς 7: 2r"εί,~6vτcc 1:c.ιυ άπ6 'X2'(r'l"l e:XE σ:3·ίΌ~~ . 

JI .. • " 

·:\ ;:6 - ί ς 18 'tCJt) ~Ι~P τ, ω; τiJv E~~CιCG tCtlV στ~a!oυμά~ω'l 
τ ι;~'1 Η =-F :j~ λλ~ώv 0:6 llafta: .. fι Τ:FολεταF:~ ~. Τs ~ αν=,σ-:~:H; ' ή:a\' 

; - '. ;, - ,., ~. j' ,of.. ι : ν η 2. - ;.. ,.'... f8 _~; ...... _.' 1 'Ι , . , Ι ... ~ _. ... , J r:"" τ.., -.Ι ;.) -'.ι • .Jor • • ,λ (μ':. 2ι."#- πp:.ις •. ~ 1", . "'. _ ,t (J ε.IJ':!.. Ι gf ....... ~, c. . t ....... - . 

\Ι~~:~~~ :; ΧΙ ό:χίμ~ itf F' .,06 τερο "Ι (ι'Jτε παvαστάσει '=(;. '1 «!Χνώ 
t ~ω ν τiξ~ων» . r:eιtJ GE &.'Jrr.:i 1:rι AGi τr;~ εέ μr.Cιρ~Uν νά. βΡΟ :J V ί'...α.
"έ,ι ~ ii.i Ο ~iτr,μ'% yri ')& χ~τaψεyθoδν εΥ,"1.ντ ίο') t r, ~ έχτ6ς άπ6 
ΤΤ,ν $κτέί.ΕΟΤΙ τclι'.,ι στ~~.τ·r,ΥώΥ Λεχόνt χα! Κλ't.μο;"ι Τομ& 'Χ-2ί τ~ 
a~μ7.ί.c,κ~ στr, 'J πλαts!~ τη; Βαντ:Cμ . 

"'(;: 'J ct; (lπό tGύ~ βΟΥΟ;1:2γ :ιχου# &ξιωμο:τ tκοu πού ε ~χ~ π=ι{
ξε ~ Y.ά.πo~o γόλο απι νuχτεFιν.ή επ lΟ =σΤι εyάντι~ G;i; ~ICιyμ~ΡΤ~Ύi' 
δ aτ~α'Π)Υl .\εχ~yτ-, εl;:ε τέσσεFΙ; ~oFi, c~ιχτάξει τ6 81 συν
Τ2.yμ~ στΡ3;ΤCJU y~ άΥοΙξε! πυρ εy~yτ[.2: σέ μιά οurΧέντρωση 6.0-
::tλ οu 1, ι:xoU <Π"~ν :: λατ .... Ια:; ΙΙΙ ΥΧάλ, κaί O~Y οί 6..ν .ρ'~ &.t\t1ί θ~
~} '.I~( Ιχτ.&λέαΌuν ιc{~ ει~-:a:Υές του , ΤΩύς Ιβ~ ~ cίε λυαι:lαμέν~ . 
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Κ ι ά'l~ί νcΊ ΤUUtfεΥ.ίσΟUΥ γυνο.Ιχ.ες χχί .-;:α ι ~σ J <ι~ !Gι~Cιι c.[ στρα
τιωτ ε, του Τ(;ιJψέ.χ~σαν α υτόν τΙν .. ~ ιo O~ F(~ωμένι:ς συνi/Jειsς 
πο6 οΙ στρατ ιωτε τΙ, οιε&.ΧΤΥικαν at -ljv Εκ αίδε υΟ#;J τους από 
τούς έχθFοuς τΥις έΡΥα.τιΧΥις τάξη~, ~ ναι α Ι)ΤCιΥC1,το ϊτι δέ σβij
VOi,;Y αμΕοω; μόλι, οί στ~ατιωτ&, α ί, τc,Λ T. S(i&.Vc.uv μ έ τ6 μέρος ιrων 
Efίyaτι"ί>ν. Οί Ιδ ιο . αύτοί άντρες εκ~έAε 'J.V Ασ.ί τ6 ν Κλεμά ν Τ c. μb. 

cu «στ~~,:γjrGς» Κλεμiν Τuμά, εν,; ς Guσαρεστr,μέvuς 7:p(br,' 
iΠΙΑοχίας τοί) ί ππ ιχου, τόν τελευταίο χα., ~6 τjις β ~c!λεΙ'1~ΤG iJ 
A (Juao~ixou Φ,λίππcu, εΙχ Ε ~~6 σΕ! δαυλ ιά atY; σύνταξη Τ"ι ' ετ. ... 

o)(,γ~-:ΙΚ1Ίς ε.φ1i μ.ΕFίδ~ς «:\ασΙljvάλ». ΟΠΟυ εΙ'ΧΕ Ειπλή fJέο"r;J Ύ,τ-χν 
ύπ~ύ fJυνcς σ U'ι'τάχ -τr;ς πc,ύ ε!χ ε &\οαλάβει ".- ά i κτ{ε ι τΕς π(;~\ιές 
ζfuλά.ΧΙΟ1jς πού έπ β~λ/..ΟΥtΙ;('1 οτΥ,ν εφ7.μεFl δα. x~ι μeινoμάχoς τΥ, 
ειJ ~στ ι Υ;Υ,ζ cxuΤ'fιζ εφ1, μεFίδα ς. .. υτa \/ , υοτε ρα & πό τΥ. Υ "τ:α yάσ~α
σ rι τοί> ΦλcβάΡlJ, οι άν(J~ωΠ(jt ΤΥ,ζ ( "ασ~(,νά λ » 1ιρθ a Υ στ1ιν lξCJU
σΙα., μ εταμ6ρφωσ:χν αύτ6-ν τόν πγώΥlν λοχΙα. τοί. ίΠ1: tχο'j cέ στρα

τγιΥό. Αυτ" ε"{ινε Τ';ι Υ π~pαμo"ή Τ"ι' σ~αγ-η, τοί> Ί(ιύν-~ι ΠCιύ τY~ 
')χβοΙασε μαζί μέ τό Ζύλ Φ&βρ καί -πc.ύ στ"ή ο:fσ.γή α.ΟτΥι άν~
λα lJ !) κ·~Ι εΠ'1!ζΒ τό ~6λo τοί> -;τ:ιc έπαίσχυντου ZY,μΙCιυ. ΚαΤG1: ιν 
έξχφeι..\IΙσtYjχε μ ~~ι μέ τ~ σΤΡ(ιΤ',ΥηλΙκι τοu Υιά (να μεγάλο χfιo
νικά Ct~σtΎjμα Υιά νά ξαvα.βΥaι σΠJV επ(φ~νb'~ τ-1, 'J 1 ΥΙ teιu r\ οέμ. ' · F1i 

1870. 'l' "ί.ν παpιxμCιν~! f, χu~έΡΥ"I~"fJ τf; . ~ 6 Υοιjtς ~μuνας 17(,6 ε~xε 
π,αστεί ε ~xε- Πι1ΨΓιΥυΡΙΥ .. ά δ60ει στι) δγJμ (Χ~χείο '!:6 λί,ΥΟ τη~ στους 
frf πλ~\ιχΙι <Ι)λουράνς χσ.Ι σ~ &,λλCιυς dντιπροσώΠCιUζ tr,; ipya·tt
Υ:7(ζ τάξης Ζ ει Οά πσ.Fέδ~εε τ:f,ν iξGuσΕα που '~ϊ. ~ σφετε~,στεί σ-cά 
Χ έ~ια μιά, Κομμούνα.ς '1:0ύ 6ά εκλεΥΙ;-ταν έI'&Ι;&εFσ. α-;ι:δ tiI Πα
P!Gt. ~Ayτί, ν~ χρατησεc τ6 λ6ΥΟ π/ς ζαπc,λuσε έν:Χ ')τ,α στό JJα
rίσι τοuς βρετ6vοο; τοί> Τροσό, πού €παιζa:y τιv~α τό ρ6λο των 
'Xo ;; σ~X~Y(1)ν ~C/) Βι '/117 :Χfιtη. ~16νo b σ1:Ρ~ΤΊιΎ6ς 1'αμιζ~έ &.ρ~ή
ΙJ -ι,χε νά Κ~/jλιδώ ~EΙ το OYOμCΊ του μ.έ μιά τέτια παριi~αση ΤGΙ) 
λ6yCιΙ> του χαΙ παΡαιτ~(J1ίχε c!;ιό &νώτατc , ΟCΟΙΥ.:Υ, τής Π,ς εθ\-ο
ψυλaΧ9ι ς. ΙΊν &ντιy~τάστησε; ό Κ).sμάν Toμ~ πού ξα.νάΥΙΥε στρα
Τ1ιΥός. Σέ ολο τό ειάσΤ1]~.~ πού β!χε στά χέρια. του τή δ~oΙχYI
ση1 ~χα.νε π6λεμο. Ι;χι Ε',άντια στούς πρώοους, μά ~νάντια στην 
πaρισ~y"ή iθνΟCfuλαΧή. Ί~μπδδ{ζε τό γεΥιΧό lξοπλ,σμό της, δ~Cι-' 
χινοί>σε τ& αστιχιΧ 'tcI.μα.τcx ένά'lτca στά spyattxcl τάΥμο:τα, &1:0-

μάχρυνε τούς άξιωματιχcύς nGU επαιρν.:ι.ν έχθρ,χή θέση στό 
«σχέδιο» τοί> Ί'ροσύ, χαΙ ο!άλυσε στιτματίζοντ άς τα σάν δειλά 
&xp~βώ; εκεΙΥα τά πΡολετα.ριακά 't cXΥματα, πού iJ ~~ω·ίσμGι; tGU, 

εχει άποσπάσει τ6 θαυμασμό Υ.α.Ι τών πcό Cfavatotwv lχΟrών 
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tους. 'σ ΚλΕμ-άν ΙΌμ.ά ~ταy πολύ περήφ~νo~ πού ζαναχΙρδιοε 
τά π~λιά του πρω-:οία το!) 'Ic,6V7J σάν προσωπ'ιχό εχθρός t"iJt; 

ερy~τιxTις τάξ-η~ τοό Πa:ρισΙΟό. Α l Υε, μέρε, <tχόμα ~ρίY από τΙς 
18 τo~-) ~I ά~τη, δπέβα;λε στόν όπουΡΥό τών στρα. t(wttxwv Λεψλό 
εν'Χ σχ έδιό το!) « γ ι" τό ξ επ:tσtρεμα το ί> c!veou, tffiY κα~αρμi
των t oi} lIα pι~,oύ ». σrστερα από τήν Yj'C·ta "οό ΒΙΥουά δέ μπο
pouac: νά αρν-ηθ ει σ τόν έο.utό του τήν ίχαΊοποίηση νά εμφανι
στεί στή ax-r. vYι σά.ν έρcxσ:Τ Εχv-η ς; ΧtXtttσχοπο~. (J-l χεντρ!κή Ε πι
τροπ ή κcι ί ο! lpycf'tE, το ~ l1~~tQ~ou -η!~ν τόσο ΌΠΒύθυΥΟΙ Υιά τό 
φόνο το() Κλεμάν 'Τομά 'Χζιί τ οί> 4εχόν 't 3σο χαί fJ πρt1κίitισ
σ~ Τ'ίις ()υαλί~ς γιά τ 'ή μc,'.Ρα 't(tlV άΥθρώπων που τσαλαπατή
θηκα.') κα( πΞ~αναy &πο τ6 πλ Υιθο, τ~ μέΡ :Α; ποό εκα.νε ΠJΥ ε -
σοδό τη στό ονΟίνο. 

Ή δΥ;θεν σ-:ρa Υή -των dοπλων πoλι~ωy στ~ν πΑαtεtα τΥ" 
η2Υτ6μ εΙψ).( εΥα παρ"μύ θ ~ πο:) δ ~έρσ~~ χa;Ι ο[ ΥιΧιοχτ ή~.LΟ
νες τό &ποσιώπησχ ·, l ίμονχ ατή βουλή, ΙμπιστευόμεΥΟΙ τ~ διάδοσή 
του απoχλε~στ~κά σ~oύς οπηρέτες t?j<; ευρωπσ.'ί')(.Yι~ δημoσιoyρα φΙ~ς;. 
Οί «άνΘρωποι ΤΥΙ"" τiςsως», o~ dvttOp::t.attxof το5 lΙaρισιοο , τρέ
μα.νε Υιά τ~ νΙχη Τj',ζ 18 το ίι ~I&ρτη . Γ,,' αυτού, "ταν ,,6 ΠFομrι'JU
μ~ ετι πλ 11 Jίαζs ε πιτέλους ή λα'ί χή έΧδΙχ.'ιση. Τά φ~ντάσμ.ατ" 
τών ~uμάtων, πού οολοφονήtlηχα,ν &π' ΙΧό'tού; από τίς fι μέρες 
-roo ~ 10ύν-η 1848 ί~ ς τΙς 22 τοί) Γενάρη ι 871,. όρθώνoyτ~ν μπρο

στά τους. ~(J τρόμο; τους ~Τ'XY ή μόνη τους τιμωρΙα. ΆΑκ6μα 
κα.Ι οί χωροφύλιχχες - &ν r:l νά &φοπλιστοuν XlJ.l Υά συλλ 1,φθο 5 ν 
οrwωι; τού, a.ξιζε - pήχ~ν 6ρθάyoιxτε~ τΙς πόρτε~ του Π~P{σιoυ 
Υιά νά άποσυρθουν μέ &aφάλsια oτΙ~ Βερσα λλίες. Ί'06<; &;νθρώ
πoυ~ Τ'η~ τ:iξεω~ Ο Χ ι μ6ΥΟ δέ'} τούζ lv6x λ -ησαΥ μά. τούι; εδoσ~'~ 
τή Dυvat6τητιχ νά ξανaσuvτa:χτοjjν κα.Ι ν1 χαταλάβουν πoλλ~ς 
(σχυρές Οέσειι; μέσα στΥιν -καρδιά του Πα.ρισΙΟ5. Ή έπιείχειa 

αύτή Τ'ήι;; χΕνΤΡιχrJ <; Επιτροπης - α.ΔτΥ] ~ μεΥaλοψυχΙα τωΥ όπλι
σμένων έρ'(α.των - πού βρίσ>tε't~ι οβ t6ao ΠCΙΡάξεVl1 ιiντΙl}sο -η μ& 
τί~ συνήΘεΙΒ; tl)u κόμματo~ 'tfj, τάξεως, πο:ρερι-ιηνεύτηχ.ε ά πό 
τό κόμμα αότό σάν Ινδειξη auveto1JtjJ, &BυYIXμΙα~. Νά γιατί 
πηΥαν μβ tό α.νόηt'c οχ έδιό του" μέ tb πρ6σΧΊμα. μια, &0-

πΑ -ης οι αοήλωσ1J;, νιΧ επιχειρήσουν άκόμα: μ.~ά φορά vti Π6τύχουν 
αύτ6 ποι) ό Βινοnά δέν εΙχε xιxtop6t.ua·s, μέ τά κανόνια. χαΙ tιi 
πολυβ6λα του . ΣτΙ; 22 το() Μ1ρrη, άπό τΙ, πΑσύσιες; συ 'loικΙε~ 
τοί) Παρισιο')ι ξsχ C Υησε Εν-ι; θορu6ώΟ7J' όχλο, &π6 «ΚOμΦoιJ~ 
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XUF{OU,» πού ΠΘΥιλά βαινΒ στΙς Ίριχμμέζ του ελo~, τούς λιμο
xoyτόρoυ~) μ.έ ε7;ιxεφaλ~~ τού, Υ\ ωστοός tρδφ,μοuι; ΤYι~ αΟτο· 
xp~toFla, - τού, Χεχ,ρέν, τούς Κοετλο,Χ6ν, tlv ΈρρΙκο ντέ 
ΠέΥ χλπ. Μέ τό &vcxvδρο πρό~ΧYιμα μιαι; sl~~νικ~ς οιαδrιλωση,ι 
ή συ~μ.oρΙα αύτή, χρυφCΊ όπλισμέΥl1 μέ Qπλα: πού χρ-ησcμο-
1tοιuuν ο! δολοφδνοι ι μπrιχε σέ Ο,tάΤ:Χξ7]J χαΧΟΠΟΙΥισε καί α
φ6πλισε τΙς άπoμoνωμ~Y6ς περιπολίες χαί τού, σχοπούς της; 

iBv(JfJuAax9,~ 'Πού ουνάνΤ110Β στό ερόμο Τ "1'1 ς , καΙ q;wνάζ(jντα,: 
« Κάτω ή χΕντριχή έπιτ~o ItYl J Κάτω οΣ δολο:ρ6νοι! Ζ+Ιτω. ~ 
~θyo juνέλευοη')} προχώΡΥισε άτ:ά t iιν' όδό ~ τελαπαΙ ατήν π λα ... 
τε{σ. τΥι, Β2ντ6μ καΙ επιχεl~'ησg νά διασr:άσει τή Υ;;αμμή τ'ί~ι; 
q; ρουρά, ΠCιύ ~ταν τοποθε τημsνr, εκεί κσ.ί νά κα.ταλάβει ετσι 
αίς;Υιοιαστιχά τό Ύεy~χ6 έπιτελεΙο tr" έθνοφυλαΥ.Υιζ σΤ1ι Υ πλα
τεία. ΤΊιζ ΒαΥτ6μ, "υταν c.:t διαδηλω~ές &ρχισαν 'ιά πυροβολουν 
μέ τά ΠΙ;:Jτ6λtcι τoυ~, χλήθηχαν νά διαλυ(Jοuν σύμζfω'ια μέ τ"ύ~ 
ν6μου; χ-:χί τούι; χι:χ.νον(ομούς. Ι{Ι OΤCΙ:Y o~ έχχλήoε~ι; ν:ί διαλυ-

&ouv lμεινσ.v χω(ίc; &ποτέλεσμα δ οτ;;αΤ'1)Υί ς τ\ς εΘΥοφυλα.κ'i.Ι; 
δ,έταςs πί);ι. ~I t ά Χι:Ζ.Ι. μ6νη όμoβ~oyτΙα σκόρπισε σ' lit~ϊ.t1J 
φυΥή τούς γελοfCιuς α.υΤCιύ, 'Χοuφιοκεφαλάκ"l'ιδες ΠCιύ περίμεναν 
ΟΤΙ μι::ί ά.~λ';ι ~πίoειξη 11.' «καθώς π~έπει κοινωνίας» tCιUC; θά 
Elxg τό Ιδιο άΠCJτέλsομα otYlV επ~v6:σtι').ση τοu ΙΙαρισιο5 πού .Ei
X'J..y Cιί σάλπ~γyες τοΌ 'J1j QOf> τοί) ~αυY, στά τείχη τyι~ tJεριχc,ύ,. 
Φεύ)'οντας αφyισ~ν πίσω τους δυ6 σκοτωμένους εθνoφ6)\o.κε~, 
εννιά βχριά τt=ιαυμ.ατισμένoυς (άνάμεσά τους χαί Ε\'α. μέλος t'i j , 

'l.Ε'Jtρ:)(;ης έ πι τροπΥ,ζ) χα.Ι δλο t ό θέ α τ~o τοΌ &νδ~Cί Υα.ύΥI μαtCζ 
τουι; σπαρμένο μ.έ τ:ιat6λια, 9tιλέτα, ξLφΟΑG'(χες, σ:Χν άπ60ε,ξη 
ΤΟΙ) « άοπλου» χα ραχ τfι ρα t1, ς «ε (~"'JΥΙΚ "ί/~» ΤCιυς ε ,σ. δ +Ι-λ ωσΥις. 
'''Utav στί~ 13 tOD ΊούΥ-η 1849 ~ (πα~,σι'ιYι) έΟVGφuλlJ.χή εlχε 
χάνει μιά Πρj.Υματικά 6Ι?'1,yιχ~ διαεήλωσ-η γιά νά οtaμαΡΤUΡrl -
~εί yti τη λr,~τριχή ir:Ι~εσTJ των γαλλικών στρατ&υμάτων ενάν .. 
τια στή PώμΊj', 'ή lθ'Jc.σuνέλεuση κσ.ί (Ιι'XΙτε~α ό H!Eρσo~ άνα
>'.ήρυξα.ν τό LtX\ιΎ){ctFνιέ, πού ήτα\' τ6τι; δ στρατ-γιΥός τού κόμμα
το, τjΊ, τάξεωι;ι σωτήρα Τ?,~ χΟΙΥωνΙα" lT.εLD~ εΙχε ξαπολύσει 
απ' ολες τίς μεΡtές τά στρατεύμαtά του lΥάνtια στούς άοπλου, 
(%()τούι; άνθpώπoυ~ ι Υιά νά τc,Uζ σχοτιvσοuν μέ τά τουφέκια ΤGtJ~t 
νά τούς ΠΕτσοχ6ψ'ουν με τά σπαΘιi ΤCιυς καΙ νά tc..ύ, ποδοπα
τήσουν μ.έ τά άλΟΥά tOUcb. 1ό ΠαρI~ι κ-ηρύΧΤ'(Ii'.ε τότε σΙ χα
't,~σ-ccxσ'Ύ1 1ι.oλιoρχΙα~. «() Ν τυφόρ πέρ~σs στά βι~στ~χά &π6 Τ1]') 
~θYOσυνέλε.υσ1J νέου, κ~τ~σ,:aλ ΤΙΚCιύς νόμ.oυ~, Ν έ ες συλ),Υιψει" νέε, 
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r;po '( F:1. :ρέ ; - ~ ά ';έ~ i ριο()ο, ptJμ.oxpa τία .... ά?x~σ-. ~{ά οΕ ',κa; · 
τιί" :ερε; τ:.iξε: ~ ) ε ';εΡΥ Ο '}') δΙ~1'σ;;ct~Χ.~ σέ Π!lρόμοιa, πε~ι rttιj,σ.t,;" 
'"11 κε')tρ~χή έ :τ~ τρoπή Τ fj6 Ι 7 1 iπλ,eιu) τ ct ta oiv εδοσε σ '1 -

σί α; σ-;01; tι pωε, ΤYί~ ( S !Ρ1/vtκ,r, ι3~ι;ι;δήλω~η, » καί εtσι μ.6λι ; δυ ': 
μ~ρε" ά:ρ ι ι5ΤΕ Ρ Χ )' :~') πi) ι oc ~έσl' vi o u yχeytP(I/)O) Y Iιι.:.tt t χπΙ:: 
τ ~ ; δι αΥές τ eι:J Y.J.u:XPX0:.ι L~~ji σ-; Ίν : ') ο τ.: λ 1] έκε:Υ'ι CΙfJ.Οή 
ί .. ωση ποίι χ~τάλτoξ~ σ-=T~ y πεr;Ι:γr.;..ιη πx'lιΧό~λΎιΤ;, f')r; ~[ι 6ς :; 
Ηερο:Χλλ : ~ , Ltijv Επ'μΟ 'ι'η ?:~?j()'J ε~ ~ νCΊ oυ'}-y'~σ-- ,: Τ·~Y έ μ· 
φύJ:ο π6λ~ μo , 7': 'J,j τ bν _:χε αp:(σ~ ι ό ~tέΟjΟ; μέ fι ' 'J Ί.τεΡ~ 'Jiι 
επ δ(-=>;.ιiι a:YJ {OYILirιt~l) fι χε '/tρ~χή Ι.ΙΤPOίtή E~xY~ ε,ICΙ ά ~o
:Ρ'X :1 ~σ τ ιχ6 λ6.f) ''J;1 ετ ι δέν 'Xo,~ε άμέσω; l',liΥΤ(~ oτ ί~ i. 6tE ~ λ6-
ελ~ &vu 1t~Ρ:C ,j ί:ισ=~-; l3ερ ΙΧλλίε ς 'χ~ί δ=v ε) χλε " tj~ -:: Ελ είΧ Χ~ί 
π%ύλ~ ati.; συyω~..ιoσίε~ ,; c, u H~έp~(;υ χα: τιi>ν yx ~ y zτ·(ιμόνιι)ν τ :ιυ . 
'Ί\ Υ-i; ~.~ ' αu tό ~ittt~E ~~ 'I ξ~νά: στό χ6~μ'x ΤYι ~ ~άζεω; Y~ .30-

, 2 ' - , . "" ~ ,.. ...., , 
χ~μ-X~E ' αχ :;μ~ μ. ~ φ~pα τ' G UΊ 1. μη του ~τ~ .. χ ~/ .. r: :ί ; . Ι:Ι:~'ι otL~ 

26 το) ~ί-xp τ ι; , ΙΥΙΥ'Χν ο! lΥ λc.Υέ ; τΥιι; (\ uμ;ιω'jV':Ι;. Tr
j 

~ι. έ;. ~ α;~ 
τή a rIi δYίμx pl.ε~ 'Χ τώ'ι δ~ ~ μ::p (J!1:ttω ν .τ ·γ- l1 x ;:'~Q ~ 'Jr) ι : Q>~(J ~ω
r:o~ τΥι ς' «;: 1 ;~ως» άνt~λλi:'ΧΥε Κ 1.λo πpo~: ρzτσ.; λ ~yι~ αυμφ ~ λίω
σι '" μέ τού ; ;τ άρα π')., rj Υεν·)~ ~ 6 Ψ~ϊ.Q:J ; ν~χη ~έ ; Τ'J'); , c,f'ι κ~ζ6μΕ-

~ " . , 'δ ( ,. 
ν')ι Τ'),JΤCΧ ~J')~ απο μ. ε σ -χ ΤO ')~ να τoυ~ ε Υ. ,κ ." JO'J'I με t:J '; --: ~ ~ 

αr;.ι~:·~,Ρ~ τ.:..6 π~} ~ Τ-X Y ύ ~ έ ρθ ει fι ί;) ~ ι:ι., tΟ'Jς . 
Κοι τιi; tS τώρ~ χ 7.Ι ' ν άλλ -r, (; ,,~ ·fι τ e:iJ νο :σ :ισ: τ eι;! ( Η :έρ-

σο άρχ Ο Ξ ΤΥι δ;~ ερη ~ΧJtρι:ιt:t t 'J "J ν~~ - ~ λ στ6 H1~ί~~ σ :~, 
ά ~ Υ. έ ; τ ο rj ).. π Ρ ~ λ γι " Τ ΤΙ IJ Π Ρ ώ t 'ι Ο U '; f' G Ε. i α. ci π 6 ι: 1:7. ~ :J ~ ν v ~; α ~ ϊ. μ ~ -
, Ι , r • IJ ' ... · , . ' l 
λωτο 'J; J ΠΟ tφτ .:l σ:: σ : ~ ς )ερσ~ 1 I"~ Ξ':), Τ:Υι V με,,:'Χχ E~~ ~ J : -' , χ ~:I JL c. 
μ ~ ιi αypι~τ η τ :ι r:ού πρoY.;ιλ~ : "-;lV &Υ1.νά χτΥΙΟ'" . '"Ο ~E~yΞστ ΙΙι χ.:ίρ μέ 
τά γ έρια tG U στίς τσέτ.ε ς ΤG U 'hti.ν "'= Εί.G νιο~ 1(U lΚC.;:i Ε t~ Gλτες χ λε 'Ji
ζο 'l ::ά; Τ~!J; ΧX~ of XUP~E; ~ ~έ~ "Cι υ χ~~ (I) :.i βρ ~E P ~ ~ p~ y up ~QrL; '/ε; ιJ.πό 
τί, χυρ :Έ; το!.>:; Τ "ί/' τ: μ1l ς (;) Ζε : ;;οχροτοι)σ ,.ν & :: ό τ6 μπα),χ6-
ν ~ 'i:i ; al~Xp6 t1J::c. ~ ΤO ~ β~?σαλ) .. ~ έζ ~ΧCJ:J (; χ λου . I~6 .; 7~') O P~C I::/J 
τaχ :ΙXO~ yαλλ ~ χoι- a:;; :l'CQi) πού π:iσt1lκ~ν τ ού .; tCιU ~5X{α~y χω

ρ ' δ ι~G (χ.~σΙIχ , Τό 'εyy ~ι o 9Ι λο μας , τό σ =~~τγι "6 Ν τυ jiλ τ6 
χύτ-η . τ6') ΤΟ '.JfέΥ. ισ CX Υ χωρί; χ'Xμ ~ά ε~α;o~χ~ ':;ί :x ·I..CΙ L δι~τύπωση. 
e ) Γχ~λλ' ψέ b « ... ι yxc λ6 ) τ 11. Υυν!Χίχα , τ O~ J πι: ύ "ι τα Υ r:σ..σ ί Υ VΙΙ 
σ-:,ι -rLi τΕς ζεο::iντροπ::; έ π~oε Ιξε ~~ τo ~ σώ~α t6, τη; σ τ ά ;-; ΡΥΙ'Χ 
τΊjς δΕιjΤS~1Jς -χύtοκραΤ:Ο Ρ~=tςJ 'X~ IJX~6tct·1 οΕ μιi πρoκfιρ υξ -η στ: 
α υ τ6~ ό ro ~o; δ~έ t~~ε ν:;' ο?λ O?ζJy -η '.J o')v οί έΟ 'l o c;ι6 ί α Κ~~ έ'ιός. 
:ι~ χ ρο'j &r:')jlti arι~ t o; μ~; Ι μ± τ6 ) οχ;ι..γ6 χ~~ τό ν ύ r.ολοχαΥό 
τ ~ ) ς ι iϊ; J:.J t -:ι ,j; Ε ~ Χ ct 'Ι ::χ ~ φ Υ ~ ~ : ά σ Ξ t χ ~ ί ά φ ο π λ t ~ (; ~ (, : .. ;: r: ε : ς τ Ο J -
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._(' θt ραος CQ('1E ατό ])ΙΥουά. τό )..ιποτάχτη. τ6 μSΥάλο σt:ιu

.06 Τfις εγBωyα~ Τ1Ίι; τ~μij, Ύιά τή Υενιχ'ή oε~τcιy~ tou νr;ι 
Τ~U;iχΙζ6Τ'" επιτόπου χάθε σtρ:χτιώΤ1ί~ τού taxttxoij οτριχτοι) 
π::ύ όΠΥιρετε ι OtGU; χeιμμ.οuνάΡCUΙ; χ~Ι πιά".Εται αιχμάλωτο. ~Ι) 
Δ. r; 'C μαρέ.. ό χωροφύλaχ('.(ς 1 'Jt~γGtοημ,ΟCΡ{J?r,Ο;,χε r r.α.τΙ σαν Χ<Χ
σάπ·(ι ~ χoμάτιι:cσε: ΠΡΥοοτ,χιΧ τ 6.., μ8Υαλ6.χαρδο 'Κ"ί ~,.....πoτιxό 
Φλο)ράνς πού στί 31 to) '()χτώβρ·'ι 1870 ΒΙχε Υλοτωσει tά χε
φάλ ι~ τών μελώ'; t~~ κυβέpν-rισΎί Τ'Y/~ dμuvαc .. ΊΊ~ «( ένθαγρυντι
χές λδi:τομέρε~s~» 'tOO cp6'JCJu του τίς ti1iifr~(J·(IX6 δ~εξoειΧά μέ 
Χ~Τ:t'fιΧ'JΤ, εύx!!ρ!στη~T} δ θιέρσc,ζ atfJv εθΥ(jσt)νέλεuσ~ ," ?\ίε τ~ 
φΟUGκωμένr, ματα; "OδaξΙα: έ-ι6, 'Χ.οι'/οβουλευ ~κo '> άνθρωπάρtοu 
πο6 το:) έπ ~τρ:ίJ:ηκε νά π«Ιξεc -tό ρόλο του Ί\αμ~ρ) «νο , αρν1;
θτ, ΧΕ aτ~ύ" Y~P(ΩΠCιυ~ πού έ ErtptIl1xav ~",ιiντι~ στή μι.χρόΤ1 t" 
ΤGU κάδε δ~ x,..~ωμσ; 1tcλ~t,σμέvr,ς ~ιεξαyώy~ς; TwολέμΟU J άΧ6μα; 
Χ-Χί t'ό o~xα Ιωμ'X 'tf ~ ούCΕΤδΡ;Τ1ιτα- Υιά ΤCίύς σταθμCiU- έπΙcεση~ 
ους. ΔέΥ i);:άr, ϊ.t. ( Τ:ΙG &:tetiato πpάyμ~ ~πό ~~ f.La·~·Jloi αοτη. πού 
" ' .. , r Ι' 13 λ" :" Ζ. την Ε. χε Υ.ΙC.,ι. ,::'; περ. '(~~ψει Cι ο Τ~ ρο; Χ~.. που Πιν υ.φησa.ν 

ytci. ί .. Ι ι ον Χ!!: :ρ' v:i t κ!X\loπσιε ~ ά εyστ~ ϊ. τcx τ ης Τ'~Ίς ΤΙΥΡ1 ς 1, 

" Ομως Χ~! ϋαΤEΡ~ άπι:, rό ε~άτayμa tr;ζ ΚομμούΥa" Πj~ 
7 το () ~ λπρίΑ1ί τ:οί> ΟΙ'!ΙΧ'" άντ(ποιν" χχί oi λωνε δτι ·ητ~y x~ .. 
fJyJy.c ν Ι:Ί; {( νά "ΓvΡCιjτ~τέΨεt 'tό ΙΙιχρίσι «-:ό τού; xo:νyιβαλισμeιυς; 
τω·) :Jε?~~i.λ~i::ιων λτ.στών x~, γ~ CΙ'I,;cιπoδ6σBΙ ΟφΟα.Α μCν &ντΙ 
i ~ ~::ιλμCιϋl x~~ ~G6vta. αντί Q8όΥt"~ », ό t1ιέρσος δέ σ αμ.άΤ1]σ~ 
ΤΤ) J:.i~ I~);~-t; μβτ~xείρ~') "ι των a;~χμα),~Jτων7 μάλιστα ΤCiύ; πρόσ
β:ιλλΖ α ~6 μ% σ-:Ι έx~έσε:~ του μέ τά πaρ~χάtω λ61Ι~: «Ποτέ 
t6 ()λ~ ivo βλέι ίμιων dνθr-ιώπων οέν επεσε πά'.1ω σέ τc.σ . 
ατ~μxσμ Zy~ ~r-6σωπ~ μtά; άτ~μα.σμέν1j δτ.μοκριχτΙα·) - τό βλέ
μ:ι ·:μtω'J ~νθpώ1:ων σ;;ν τόν θιέρσο χaί t'o J ticket-of- Jeave 
U rto:.J~r(jtJ'" του. r~ ,τόσο τal.1άt1]'~\ι γιά. λίΥΟ οΙ τοuφεχ.tσμcΙ 
α€Xμ~λώτων. ~rόλι; Zμω~ ό ~ιέραo~ xc..:l ο[ δεχεμβριa.vοΙ στρα
ΤΥ. )'OL tou 1vτ~λήφθ'Jjχ.(%;v ΟΤ · τ' οι&tα:Υμιt 'ti)ς' ΚομμουΥιχς Ύι4 
τ&: d'It .'r:οι~Ct Ql'J Ύι r:" Υ πcxρi κούφ ~2. cιπε ι λ Τι, ΟΤ, άκόμο; xa.l (ί ~ χrι
τ!Χοχc ποι χωr;οφύλο;χέ, "t"ou" πού π~~'Ioντ~y ατό Πι:ι.ρΙσι μ ταμ.
φΙΕaμέΥΟΙ σέ Ιθνoφύλ~xε~. δτ ι1χ6 TJ χα.! ο! ιX~τυνoμ~xoΙ πού 

"τοό; επι!ΧνCXΥ ν~ Χου ~Aoijy μΠ:Ρ'f;ατιχέ~ χε ροβομβΙΟΕC, στ, όλοι 
.~ύτoί O~Y πάθ~ιyιxy τίποτα. 3ΤCZΥ τούς ~π(ayay - ξανσρχισαΥ πάλι 
"JE μα ιx~ί το~~εχtσμιjί aΙχμαλώιr:ων χ~ί συν.εχίσ rιxaν ω τ6 

. 
ι Βλ!π '[α« Πcxρ.aF-'tfιμ~ tc.ι» O~7~ ς. 1.. 65 Ι ού,:!ιu 't :) τόμ"u... (~:-(,μ .. -..Uyt .. ) 



τέλο, χωρΙ, Ot~X07t~ . Τ& σπΙτιCl σπου . εlxcxvs χaτcxφόΥε, lθνοφύλ.C1-
χε" tci περιΧύχλωνaν χωροφύλaχις, τιi nEpwxuva)ιt μέ πεΤΡQλ.(ΖΙα. 
(πού Υιά πρώtη ψορά ΧΡ1)1cμΟΠG εΙτo;~ σέ ODtO 'tly πόλιμο) y-cιΙ ~ά: 
lβιχ ι:ιν φωτt<i . Tci μισoαπ<xν6ρ~xωμέya; πτώμa:τ t & εβycιζέ υστ ΙΚΙ· 
τό Κ~Υllτδ χειρουΡΥεΙο των ΙΡΥιχτωΥ tύπου ti'I' συYO ΙXΙ(1~ Ί'έρν. 
Ί'έσσερ" έθνοφύλCXΧliς πού παρao6θηχcιy στ Ις 25 'to,j. Ά ttplATJ 
σ' ενσ. άπ6σπ%σμ~ lcptππων x.υVΗyων στή πέλ ~EπΙYι τούς 
'{ουφέχισε &ρy6ttpC% τόν εy~ OotE p~ fιπ6 τόΥ ιiλ),o ό Ιλαρχό" 
πα' i ταν &ντά ,ο ')t.οπ ' λ ~ τοό ΓχCΙλλtφέ. ·Ενα: ~πό ,;& τέσσ ρ« 
θ6μatά. του, ό ΣεφζΡΕρ, που tόΥ ιiφτ,σαν έ~! νoμιμo\lτ~ς τον πι
θι:tμ.ένo, σύρθηκε Ι?πoντα~ ω τΙ:; έμπρoσθoψυλa:,,~έ~ ιι;ο!) napt
σιοο καΙ χatάθs~ε τό Υε Υονός αυτό μπροστά σέ μι& ε.πιτροπ"ή 
1:~ . Κομμού'ιαι; . Όταν ό ΤολaΙν εχανε Ιπερώτηοη στ6ν ύπουρτό 
των στρατ:ωttχων πάvω σΤ71ν lχθε~1J ΙΧUt"f,ς t,iι Β1:ΙΤΕίΟΠΥ" .. οΙ 
Υa.tοχτήμον-ε Ιπνιξaν μέ 'tci ΟUf'λιaχτά ΤCιυς τr, φωνή t"u ~a; Ι 
άπα,6ρευσaν στό Λεφλό νά άπcι:ντήOει . ά Yιtav π~oσβoλfι .. y ~ά 'CGV 

«ενδοξο}) στρα,;ό 'touc; ~ν ιλο')οε χαν ι~ )'ιά t Gi χο:tΟFfJώμα/tά 
Τ 'JU . ' ι) άS(άφGΡΟ~ tόvο μέ τ6ν bπvΙο οι άναχο ',Ιώσε ι ς t c, f) tl p
σου yyωσΤOΠOΙTJσ~ν "ή σφα.γή μέ λόYXθ~ tων έ&νΟΥ 'JλάΧ ~ύν πού 
τού CGiφνιδla.σσ.ν στδν ϋπνο του'Ο, στό Μ οuλέν-LGtκέ ι χαθώ, χα! 
τούζ μαζικούς τουφεκισμούς στό Κλ2μ&ρ, Ύ.~ύπ·r,σε 'Otci: \'s6pcz 
~χΙμo; χαΙ 'tού, « :ά!μc;) το,j Λονδl vσu πού ιέ C ι'Χ)(ρt-..οντaι 

γ ά όπερε:JcιισθllσΙ~ . ~Iά θ ό: ~ταy άστεΙο νά ΙΠ ~y' ε:pyισCιυμε crή:" 
μsρα: γ Ι &παριθμ "ήσοuμε aχlμct xcι( τί~ προχaτaρκ ~ιY.ές; ώμ6τη

τε" πού ειέπρaξαΥ o~ βoμ~αρδιoτέι; τοί> nap!aC{J~ xctl οΙ ύπο
X~'i1jttt; τΥι" έξέ E~σ~ης των οουλσχττ τών κάτω άr.:6 'tYlV πpoσ~α
σΙσ; τοί) ξένοu χcxτaχt-ηt-η . ΚαΙ μέσ~ σ ' oλε~ αίιτ Ες τί~. φρ ιχa
λε6ΤT;τε~1 ό ~έρσo; ξεχνα τcί χo~νoβoυλευ τιxά tCι J μοιρολ.6Υ(a 
Υ , τ '~ν τρομερή ευ&ύν11 πού βαρcιίνεt στούς πυyμ~:oυ ωμου, 
-του 'Xαυx ~έται στΙ~ &νιxχoιyώσει~ του ΟΤΙ lJ Assemblee si ge 
paisibJenlent (1j lθνGσuνέ).εuοη σuνSQrιάζε ι ε ΙρτιΥ ικά) χ«Ι &πο
οεΙχνει μβ τά oto:px7j του συμπόσιο:, π6τs μέ δεχεμβ ~L(lΥού, otpo:
ΤΎ Υού" ΧόΤβ μέ ΎβρμΙΧΥοός πρ(yχιπε~ στ, 'ή ϊ.ώνεψή του δΙ 
5ιcιτσ;ράσσβται χa.θ~λου οϋΤΕ cXπ" a6τά τά φavτάσμα t CX τοό Δε-
x6Y't )(~Ι τοί) λSΜάν Τομά. • 
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Tιi ξη~ FώμcxtC1 'tf,~ 18 ΤΟD Μάρτη 187 (t tό Πcιρίσι ξύ
ΧY1jοε μΙ τη βρoντεp~ Ια.χή: «Ζήτω Υι Koμμoύν~ Ι» ΤΙ Ινaι ή 
ΚομμούνCl,. ΙΧότή 'ή σφΙΥ1(1 πού 6 06άλλει αέ 'tcoo α)(λ~ρή 00-
ΧLμ.ccσία; τό dσΤΙΧό μucxλt; 

«Οί προλετάριοι τού llCXptatOfi, lA Υε f, 'XE\<ΙCΡΙXή ~π,τρo .. 
π~ ατή οtιιχ+ιρuξή τη, τη, 18 tou Μάρτη, μέσcx &πδ τΙ~ απο
"ι:υχΙες xa( 'tίι; προ οσίε, tών 'ΧυρΙαρχων ~άξ.ωy χιιtάλιχβCXΥ στ, 
lcptaoE ~ ωρα. ν& σώσουν tYJ'-' ΧC1τάστ"σ~. n~lPVOY1:a., otct χέριιι 
το\), τή οιεύθυνο'1 τών ετιμ60ιων δποΟέσεων . . . Κα.τά, <Χριχν στ( 
,Ιναι έπιτaχτιχό τoυ~ χrιθfjΧΟΥ χα.Ι &πδλυτο διχαίωμrί tOTJC; ν& 
ΥΙνουΥ χόριοι tfί' τύχ του ~aΙ Υ(ί πtXftjUΥ στri χέFiΙ(% tou, τήν 
u i$. V'!lttx ' Ιξουσ(ιχ). J. ά ή pycx'Ctxoή οτ:άξη δ , μπορε! ι!π'.ως νά 

πapε~ στrι χεριιχ t1J~ τ'ήν Ιτοιμ:η xpattxTJ μ1J cxy' χιιί vci ri 
άλε, 01.: · κΙ ν O!J ιιά τo~ διχού, tη~ σκοπού, 

·Η συγκεντρωτική XPQ:ttx~ ουσ c1 τα 'lto;vtcxxoo π«ρόν-
'τCl ΡΥαν τη,-τ6ν τα.χτιΧό σΤΡatό, τYj'V άστυyoμ.ΙCX, d JY 1ρα;
φειοχρατΙα, τόν χλj/ρΟ Χ!Χί τή διχα;στιχή ~ξoυσΙa, ~ρy(Xyσ. πού 
φτι~χτηxα;ν σύμφωνα; μέ 'tQ σχέδιο ένό, σU'3Τ'lμιχτ~χοίj ')(,αΙ Ιεραρ
χι'Χ.οο "Χ.Ο:ταμεριομοϋ τ'ή, ~ΡΥ(%σια'-ΧCEt&rεtC1' &.πό τδν καιρό ti)<: 
ΙΙιtόλOτης · μοvctρχ(ας , 3που ΧF1JοΙμευε ατήν dοτιχ.ή χοιvωνΙcι ποό 
γεyyιότcιν, σάν [οχυρό οπλο στoιJ~ tιy(ϊ)νες Τ1]' ~νάyτιιx στη φs.
ouOcxpxlcx. Ι:Ωσtδσο, ~ άνά.πτυξή 'tη~ έμποδι

γ 6'tCXV ιtπό Χάθε λο
yfι, μεσαιων ικά περιττά πράrμa;τα, διχ(1ιώματα των τοιφλιΧάοων 
')C.Cιί tών ευΥενων, τοπιχά προνόμια., δημοτιχά χ.α:! σοντεχνιακά 
μονοπώλιιχ χα! έπαrχ!ο:χού~ χaΤQ;οτcxτ,χού, χάρτες. · I1 ΥΙΥάν
~ι~ σχούπα 't'1j yrιλλιχY, επcxνάσΤQ;ctYj; tOU Ι 80υ αΙώνα, σάρω
σε ολα αυτά ι:ά λεlΨ~ΥCX περασμένψν έποχων, 'ΧaΙ εsκαθ&pισB 
~τσι ταυτόχρονα τ6 χοινωνιχό lOa.cpo ι%πό τά Τβλευτrιία Ιμπό-
δtCl yι~ τό xτΙσ~μo tGrJ o~xo8op.iJtLatO toί3 σύιΧΡΟΥου ~ιX.τoυ~~ 
Τ6 ο{χοοδμ1jμrι aυτό δψώθηχ; tGY χιχιρ6 τη, πρώτη~ alJtoxpιx
τoρΙσ.~. πού μΙ τή σειρά τη~ Bη~ιoυρyήθ-η'Xε &:πό τού, πολέμους 
σuν~oπισμoί) τη~ πΙΧλιας μισoφεoυδ'%ρxικη~ EoρώΠll~ Ινάvτια ατή 
σύγχρονη ΓαλλΙα. Σtt, μετιxyεYδ~τεΡEζ μορφές ){UΡ«ΣΡΧΙCX~ ή χο
βέρν-ηοη μπ1'j'Χ.ε κάτω άπό χοινοβοολευτιΧό ~λεy χο-δ1lΑ. χάτω 
ciJtb τ6ν άμεσο εΑ ΥΧΟ tlί>v lδtοχτητρtG>ν τάξεων. ) Α πό τη μtιΧ, 
1j ~υβέρνηση έξθλΙχθηχε σέ θερμΟΧήπιο χολοσσtcxΙω ν Qθνtχων χρsων 
χα Ι χιχτ€lθλtπtι'Uλν φόρων xcxl lτινε, χάρη στCΙ dχ€lτaμάχηta' 
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6έλ yητρ~ τrι · ΙξοuσΙιΖς της . tGlV Ισ6δων t7j' xa.l τω" &ξιωμ~~ων, 
πο ") διέθετε ) tc; μήλο "t1ι~ ερcεο; dν&μεσα στΙ ι; άyτΙπ~λες; όμriδ " 
χa Ι tούς τυχοδ Ιώχτες των χυρί(lFχων τάξεων. J Α-πό ~τ,ν άλλ1}ι 
ι!λλα ε δ πολιτ ιχδ τη χιχριχχ τrιpιx, μαζί μέ τ ! ο!χονομιχ', 
dλ) α Υέι; tii~ χοινωνΙ(1ς . Στδ μέτρο πού ~ πρόοδο. τ1jr; νεόtερ-η, 
βΙCιμ-ηΧcXvΙιχς άν&πτυα~εl πλιiΤΣιyε x xl βιiθ~ιyε τήν τιχζΙΚ11 &vtΙθsση 
άνάμεοt1 στό κεφάλαιο κat ατ~y εΡΥασΙa, σtό Ιδιο μ.έτρο ~ χρα 
Τ!1('~ έξουσΙιχ lπιιtΡνε 0),0 x.a: l 1tεFtCiσδ~ερο τό χαρα.χτήρa. 'd, 
llJYt x.f, ΙξουσΙα.ς tOO χεφcxλ2l0U "(ιά 'tr. v χGttο:π Ιεση tfJ' sρrcxτι~-η, 
τιiξης, μιιΧς χοινωνΙΚ1Jς δύναμη~ lργ'aνωμέV1Jς Υιά τΥΙΥ χοινωνΙχή 
· ποοούλωοτ 16 (% aχτ' α ια "( Υ ta t 4 • 

·Υ στεpa dπό χάθε ~πανάoτ ιxσ1}ι πού σημειώνε ι μιά πρ60δο Τf;ς τα 
Ι Χ Υ,ς πάλ ς, ΠΡG6&λλει ολο xrxl ittό άνοιχτά ό χιx&~ ά x"ta1:teatt 

)(6, α ~xτ Gτ t Χ :J.τ ιχ f ~ έξoυσΙcις. Ι έr.;α:νιiστa.ση τού 1830 
μεταβΙβασ τή ν χυβερνηση άΠCι t'ou.; τσtφλιχάδsς στού, Χ6φαλιιιο 
χ ράτε , δ λocο-ή άπό τού, απώτερους . aτούι; &μεaόtερcu~ α.ντί
π~λoυς tων ΙΡΥιΧτών . tJi: &.στοί QTJILoxp&tf~, πού π1jΡCXΥ τήν χρ«
τιχή έςοοοια, ατό δΥομα tYJ<; έ1tQ:νά~τa;;σ-η τοο Φλiβ~ρη , τ.ή XPll
σιμοποίr,σCXΥ ΥΙιΧ νά Π~OX2λέσoυν τΙ; σφrtΥές ~oί> ' Ιούνη. γ ιrί νά 
dποοslξοu'l στ"ήν tpycxctxTι t'ιiξη οτι i «xoινων~xTι» δ-ημ-οχρaτΙα 
δΙ σημαΙvεt t ποτε ι!λλο παρά τη'ί χοtνωvική Τl1; uποδούλωση 
άπό τ"ή 01jμοκ.ρt:ιt[ι;ι 'Χο:ί Ύιά νά άποδείξουν οτή μ~ζ~ τ'ijς β<ΧσιΑι,χής; 
ασΤΙχΥϊ' Tι.i 1]ς; χ'ΧΙ τ{Ογ ϊaιοχτημ6νων ΟΤ( οί φροντfδε, χαΙ τι:( 
ΧΡ7jμι1ttχά Oiιέλη tf,~ χυβέρντ;οη μποροο v yG! αγατεθοον ~συχa; 

. στούς &στού, δημοχράτες . rΩσΤGσο ϋσΤΕΙίa απ' τη μoναO~X1) 
'IJpWYx1j t'ou; πράξη τοό ' Ιοόνη, σrού- άστo~, δ7Jμοχρciτs~ δέν 
&πδμε,vs πιχρί vcx περάσουν dr:ό την πρώπl σειρ,1 στΙ~ τελευ
t'cιCες Υραμμέι; « tοϋ χ6μμ~tο, ιc7I t; τάξεως» - τοό χόμμ'Χt(j~ ~oύ 
&ποτελεΙ εν~ συν2σπ ισμό σU Υ χΡΟΤΤιμένο άπό ελε; τ Ι ς;: άντΙrnxλ~ 
όμάοε, 'Xr~i μερΙ8ε, tών tάξεωv πού lδtΟΠΟtΟ !~ VttXt tά dΥαθci x~ι 
βρΙσχοντ"ι σs άνοιχτά πιά Ι~δl1λωμένη &.vτtθεση πρό ti π,,
p<tΥωΎιχΙ, τάξει~. ~ Η χaτάλλ -ηλ -η μορφή t1" xo,νiί~ xυβέρνrισή, 
τοο ~ΤClΥ ~ χ ο ι ν ο β ο u u Τ t Χ ή δ'η μ Ο 'Χ. Ρ cz τ Ι α μέ πρόεδρο 
τ6 ΛουδοβΙ1ιΟ Βοναπάρτη. Mtci χυβέρνησ-η άπpox~λυ πτη, ταξt- . 
χη; τρoμoxριzτΙιx~ x~ι Ισχεμμένου εςεiJτελtσμClί) το j «χυοaΙσυ 
~χ AGU ». "Αν ~ χοtνοβοuλεuτtΧή δτ,μCιxya tia ~ta.y, απω" ΙλεΥε ό 
θιaροοc, «~ΧΡClΤΙ'Χ.~ μορφή τcoύ ~'CιΙΡο5σ9 λΙΥ6ΤΒΡΟ άπό χά6ε ΙΙλ
λ7J μορφή ~ διάφορες δμάδε, OΤi',c ιIpxouacx, τάξ7]~» ι!ΥΟΙΥε 
δμω, d~Ιθετa μιάν !βυσσο dv&με~cz σ) σ.ότή t~v "'άξη ~~Ι 
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c,λόχ λ1.ΡΟ ΤGV χοινων!χ6 οργανισμό πού ζ fJuσε εςω άπ6 τΙ dρα;e.,
i~ Υrnrιμέ τη. ΟΙ ΠQρtορ ~σμοΙ, πού σtt[ς ΠΡΟΤιτοόμενι, 'ΚυβΒΡν ' 
σε,'" ... ~ ιχν τήν x.Ρ~ ιχ Ι έξουοΙα ο! δcaιρεσεt, iOf% σ' (ιοτη 
Τ~Y τάξη. έξαφανΙστηχιχ τώρ~ μέ τ~ oυyέyωσ~ ιcoυ~. Κ(ιΙ μπρο
oti σ ~ν άπειλ~ τη ΙζέΥ ρστι~ tO - προλΙΤιΖριάτου ή Ινωμένη 
Ιδ [OXΤ 'ήτρ,~ τάξΥΙ Χ ησιμοποcοϋσε τώp~ άν ·-ητa χιχ Clόθάδιx~ 
ιr1ι" XPΙXΤ{X~ έξουσΙιΖ, σ!ίν ~6 βθν Χό πο εμ.ι~ οπλο τ06 'Οφ4-
λ(ll~u ενάντια στήν ερy~σΙa. CH lιδιάxoπ δμω σ~aυρo~opΙα; τη, 
lv:iytta <lt l~ Π2[~aγωy ΧΙ, μά ε δ"'Υ τήν όποχρΕωνε ον«χa νιi 
πpoι~Ι'" ει Πjν εχ τε} 8:]ttX.ij εξουαΙα; μέ μotrXY ΙλοΕνιχ με ΥιχλίιΤ8ρη 
'X'1τ~π ιεστι)(Y; δύνιχ Τι. μi tYιv όποχρέωνε ~πΙσης ν CΊ &ΠΟΥυμ.νώ
νει σΙΥά - σ'Υά χ"Ι τό οιχό tYJ xoιyoβoυλε~τιχό φρούριο-τΥ/Υ 
έlινo ,υνέλειJσ1 - iJt' oλ~ ιrά μέocι. άμυya~ έ νιΧντια otiv Ιχτελε
στιΧή έςοuσ!Gt. f J 1 lκtaλsσttχ,ή έζGuσLa, συιχεν τρωμέΥΤι στό π?6-
αωπο τοό ΛουοοβΙχου ΒΟ·J~rtά Ρt "ηJ πΙτaεε l ω τούς άντ,πpo~ώπoυ~ 
Τi'ις Ι5ιox τή,:ρ ι ~,; τά "r, • C q;uσΙΥ.ό άπόΥονο.; τyι~ ΟΤιμΟΧFGιτί~ι; 

'~o6 (x~ι ΙΙ2ΤΟ oτi, ' ti~εω; ~!aν Υι οεύ τερη ιχυτοχρaτορΙιχ. 
r Η αύτοχ p~τopίa, μέ πtσtοποιητιχ6 ΥεννΤισεω τδ πραξιχ.ό

π·ημ~ , μ έ Δπιχuρωαη 1:6 Υ YL'X.6 tκλΟΥc~ό διxa~ωμ~ ΧιΖΙ μ' <njjπ
τρο τό σπΧΟ ί, ίσχυριζ6:ιχν ΟΤΙ στηρΙζετα ί στούς aΥρότε" oti, 
πλιχτ ιές έχεΙνε μά ε~ των πaΡ~'Yω yων 1:0U δέν ήτa.v ιiμ ΟιΧ 
μπλSΥμένο ~ στόν d Υώνα.: &Υάμισιχ ατό χεφ!iλαι l) x~ι στην εργα. 
σΙα . • Ι χυριζ6Τ2Υ ΟΤΙ σώζε ι την Ιpyα.τ~x~ oτi η, το(tχ,lζονtcx ~όy 
x?tvo. ουλευτισμό X~~ μ"CΙ τo~ την άπροΧάλυπτ-η όποταΥή τ ι~ 
xυ~έρν οη, στί~ χGtτέχοu~ε~ τ&ξε,~. 1 J σΧUΡtγ6t~Υ ΟΤΙ σώ ει t(<; 

X 1τέxoυσ~; τ~Fεις οια ,ρωντα, τήν olxoYO ιχή τoυ~ χυριαρχΙ" 
'Πάνω στrι, Y ~?T~ΤΙΧ ή ιτ:άς-η. Κα Ι τέλος Ισχυρι c tCXV οτ _' ένώνει ολε, 
τ Ιι; tάξεις μέ τό 8 ξαy~ Υ ωντ 'νεμ ιΧ τ~l' χΙμ.α ιρα. - τfι, εθνιχΥ/ δ6-
ζΧ;. LtfιY πραΥμ~t,χότ-η t<Χ fι (Χύ 'tο'Χρ~'tορΙιχ Tιt Gtv ή μόνη δυνα
t~ oρφ~ δ,(.(χu;iέρν1IσΎj~ σέ μιά έποχή, ποί> dot~~.;IJ τάξη ε Ι
"'/. ~ x:ioEt -πιά t~IY lxav6tr;t CL νά χuοερνa τό §θνo~ χα: Ι fι epycx"tt
xi) τ ~ξ δέν eZxa άχδμα άποχd]σει rιoτή Τ~Y lΧ4vl τ ηtα . ·Oλ~ 
ό Χδσμο, lπεUf?Υιμ1Jσε ήν af>ΤΟΧΡCXΤΟΡΙQ: a~y ωτηρα. t1'J'; 'Χοινω 
ν ίιχς . . (άτω άπ~ τΤι ν xupccxpxla 'C7jςι ~ ιiστ ,X~ χο,νων Ιιι, άπαλ
λ~y έτη &πό ολε, ιc { . πολ ttχέ ΨPoyτΙoε~ ) Ιφτ :x~ε σέ τέτιο σll
μsCΟ ~Yάπτυξη πού δέν tό φ~yταζ6ταν οu tε Yj Ιδtα.. C Η βcομη 
xavicx tη;, τό lμ.πόΡΙι) τ-η" htjpGtY xoλoσσιιxί8~' ΟΙ'2.0τάσει,. • Η 
Υ.Ρ1JμCXΤ tatrιΡ~aχ-ή xεpδo~~πΙ'2 jxa,vs χοσμοπολιτιΧά ι)ΡΥcet . ~H 
dΟΑιότητ(% τ6)Υ ~?"ων ξεχώριζ χ-;;υπ τ& πλ'i:~ σtήν ςεδι«ντρο-
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Π'η λczμπρόt1Jtcι μιι2, φCΣY'ςΙXΧ'; pt}, ΠCXΡG&φοuσχωμέv-η; χaΙ a ε
φθιzρ~νη~ πολutέλ '«~ . -Η Ι ια 'ή χρa.τ[-χή έξουσΙα, πού φ(% ΙΥομ t

Χά χρεμότaν πολύ άνω άπ' t~v χοινωνίcx , ';I ~α; ,I ώστόσο tό σχα ."Οσ: 
λωδέσΤΒΡΟ σχιΧνοcxλο (Xό 'til~ "t'1.' χοινων (α;, ~Ι τautόχρον!1 ή 
~oti~ ΒλΎ]' ιr:fι, O taιpeOFa, τη~. Ή διx~ ~"" ~ O<XTt lAet 'ΧιαΙ i] σα
πΙλα τr" "XoιyωνΙ«~ ποό Ζχε σώσει, άποχα:λbψθ 1]Χ& ιiπό τΙι; λόΥ
χε, ~; ΠρωσΙa" πού χι α ι)tή φλβy6τ~y άπ6 τήΥ tπιθυμΙα. νά 
μβτ:χφέFSΙ tcS ?f.iy-CPO ά ου ιχότοί) t ou -χα θ ε σΤώΤΟ' &πό τό Ω α
ρΙσt o't6 Βε ολΙνο. ι (% 'tοχ ρa'tΟFισμ. , s να ι συ"αμιχ ΠΙΟ Χ
πορνευμ V1l χιχΙ "ή ~ελιxή μΟΡl'ή τiΊ~ χρaτ ι'Χ1; έξουσΙaι; πού Τ1,ν 
εΙχε δ1]μιουΡΥ'ήσ t Υι r ~ώ εν.'!] ά~ι~ή 'Κoι~ω~Ιa , οιΧν ενα. opycx
"10 ;ιά τ-ή δ ιx~ της; χειρο:φέτ 1l ΟΥι άπό τ ' <piOUOCΙPX(a. x~ι τήΥ 
δποΙa ή όλό-tλcι dν~πτυrμ.έν 1l άστιx'~ χοινωνΙιΖ τήν μaτιΧτρaΦε σέ 
(; "να ιά τfι ν δτοδοόλωσ 1:" 6 ιχοιa; dπό t6 ' 

άμεσ1j άντ ε~η ~~ (Χ tοχρatορΙας ~t~Y fι Koμμoύ..,~. f'H 
φων~ Υιά « XOLVwYtxi) δ1Jμοχρι%'t α» μέ "'~Y Gnol!l. τ6 προ a ptci
to 'toi> Utxptotoίi Ζχε άρχ Ισε , Τ~Y lnαovtiat~oY} τοί> Φλββ&ρη, έξέ.
φρc&ζε μό νο τ6ν dxιxOQptato πόθο Υιά μιά δ-ημοχρο:τΙιχ) πού δ 
~ά. παραμέριζε μόνο τή μοναρχική μΟΡf-l] ττι~ taξtΧf/~ χυρ ιaρ
χΙας, μά χι αύτή τ'ή ν Ιδι~ την ",aξ ιχή κυριαfιχΙα: . ~IΙ Koμμeιύ
ν<l ~τay ~ χa60ρισμ-έ.νη μορφή αύΤ1ι ς Τ1, <; δ1, μc,χr;ατΙα ... . 

1'ό Π cιρΙσι ι τό xt v'tpo χ,ιχί ή ε~ρ(Z 'C ",ς πα λtti; κυβεΡΥ1Jt~Χf,ς 
iεΟ L)~Ια;~ χαΙ τιχυτδχρον" tό κοινωνικό χέν :ρο β&ρoυ~ ιrY, ' 
τcσ AAtxj,c; ΙΡΥaτιχ'1ι , τά η~ι τό Π a ρΙσι εΖχε πιiFΕ~ ά επλα Ινάν
'l:tCl στην άπόΠδΙ ΡΟ: tvo ιέρσου καΙ των Υataχ~μGνωv tou ν~ 
παλινορθώσουΥ χάΙ \1& οι(;ttωνΙσοuν αύτή ΤΙ, Υ παλιά xu · ε Υ'Ι ' ~ 
ΙξoυσΙcι πο6 τού E~ ε κλτ. οοaτ ' σε, ~otox ~a..toel,-, Ί' ό Πα:ρ Ισ" 
π~ρεσ3 ν yt tat" εΙ μόνο '1. CΙ Ι μcνο y~τΙ , εξC(tΤΙCX~ t~ ' πολιορ
Ιa~) !χ άπcιλλα;χθεΙ άπό ~6 atΡC'1τό, ΠIjU τ6ν εΖχε α,ντιχα.tο; 
τηα ι μέ μ ιά ΙθνοφυλaΧή πού &ΠCιτελ,όταν χυρΙως; &πό ερτά. .. 
ε, . Ί~ό εTovό~ α;ότ6 Ιπρεπε τώρα Υά, με1:~τραπεΙ oi μ';Υιμ-ο θs- · 
μό. Γ ι' cιδτ6 , τ6 npffi t O διci t~rμα; τ~, Κομμοόνας ήταν τ6 διά
~yμ2 rt« τ.Υιν χατάΡΥ-ηοη too μ6νιμοu σ τ cιtc.6 xcιΙ . Lά t i v ό:ν -
txa'tciatcxo του τ6ν ό πλισ ένα λαό 

~H Κομμοόνιχ σχημ~τι όταν άπό -τού, δ~μοtιχ tjύς; σ υ-μβού-
λου, πού Elxcxy εχλεΥεΙ μέ βάση τό r νικά SΧλΟΥΙΧό οιχαΙω μι;( στά 
οιciφορα διιzμ.aρ Ισματ", το& ΠαρισΙΟί>. • Η ταΥ όπεύθυνζ,Ι xcxi μπο
ΡΟΟΟ'2.ν νά άνα ληθοον σ Ι όπο ιαοήποτε ατιyμ~ .. t'1-l πλεΙΟΦl1ψΙα 
τou<; d1rot!At6tav φuσιΧά &πό ΙΡΥάτε, η &π6 αY'Σyyωρ[σμένoυ~ 
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i-xΠΡΟjώποu~ τy,~ έΡΥaτιχ!ις tά.ξη,. ·Η Κομμούνα: δέ,ν ΙπρόχΕΙΤΟ 
νχ 8Zy~ι gyCΙ χοινοβοuλεutιχό ιiλλά ενα. έΡΥaζόμονο σωμ.α:, ίχτε
λεστιχό χα! νομοθετικό ταυτόxρoνcι. ΙΗ dσtUΙJομfα) πού ω, τό
τε ~τα.·1 τδ ΟΡΥιχνο 't'f" XEVtptX'1l' χυβέρν-ησ-η,ι αΠΟΥυμνώθηχε 
άμέσως; 4πό αλες; τΙ~ πολιτιχέ, t1Jt; lδιc,τ-ητες καΙ μ.rnaΤΡ&Π"ηχΕ 
σέ ύΠΒύθυνο opya'JIO τ~~ Κομμούνας πού μ.ΠΟΡοu σε y~ &νο;χλη
θεί σ" δπο,σ.δΥιποτε G'tίΥμή. Τό Ιδιο έγινε χαΙ μέ τοί>, οημ6σ,ου, 
6παλλήλους: ο' ολου, τούς κλάδου, tfj, ειοΙχηση,. 'Από τά μέ
λ 1] ΤΥJ~ Ι(ομμοονας ως τού, χcιtώtεfιοuς ύπαλλήλους; ή δ-ημόσια 
όπrι~εσίι:x επρεπε νά άμεΙδεται μέ έ Ρ Υ α τ ι χ ο ύ, μ ι σ & ο ύ,. 
"Oλcι τά 4ποχτ-ημενα οιΧctιώματα x.~Ι of έΠΙΧΟΡίιγήσει, Υιά Ιξoδ~ 
παριχστάσεως: στούς; &.Υώtεροu~ &ξιωμ.aτούχου, το& χράτου: χα
τ~py1ιθηxαy μ.αζί μέ τού, lοιοuς ·τού, &:ξιωματούχους. Ο[ δrιμδ
σιες θέσει.; επαΦαν νcί εΙ·I1.Ι ατομοcή lδιοχτη'J[a {ων βοηθών 
τfj, χsνrριχr,ζ χυβέΡ·I1Jση~. ·Οχι μόνο ~ δtοΙχηοη τού δήμου, μ~ 
χa.Ι 3λσ. τ,χ ')'.-xeTιXOvtα πού ω, τότε iξασχοοσε tό χράτ:ο,ι πέ
ρ~σα\l ατά. χέρια t~ς Κομμούνας. 

"OtaY πα.ΡaμεΡΙ~τ"t]χαΥ πιά ό μlνιμο, σtρarδ, χα! Yj .&.στυ .. 
yoμΙ~, τά ΟΡΥaΥα aotci tfjt; bλιΧ1j~ 6ιa~ τjj<; πα.λιας χυβέρν7J07J~ι 
ή Κομμούνα χαταπιάστηχε άμέσως νά taaxiaEL τό πνεuματιχδ 
bfιYιxvo χαΤι1πίεσηt;, τήν έξουσίΙΧ των παπ&δων. Χώρισε τ~ν ~x
Χλ:ησία άπό τό κράτος χαΙ σ.παλλοτρΙωσε 3λε, tl~ ξχκλησ~ές, πού 
αποτελοοσαΥ 6ΡΥα.Υισμούς 'μέ lat6xtTlt1J περιουσΙα. Oi παπάδες 
στάλθΤιΧΙΧ'.' σΠJν ~συxία: τ~ς: άτομικfJ' ζω?}" Υιά νά ζήσουν έχε ι 
άπ6 τΙ; έλε-ημοσύνcς των πιστων, οπω, οΙ πρόδρομοΙ του" οΙ 
άπόστολοι. ·Uλα τά εχπαιοευτιχά Ιδρύματα ιiνoι.ξcιν δωρεάγ ΥΙ& 
τ6 λαό 'ΧαΙ ταυτόχρονα ζεκcιθαf;ΙσΤ"'1χιχν &:πό χάθο έπέμοαση τη, 
εχκΑ l1"ίιχς χα! τοο χράτουι;. 'Ετσ:. οχι μόνο 'ή έχ:πσ.Ιδευση ΙΥιν; 
προσιτή σέ 3λου" μά χαί Yj Ιοtα ~ έπιστήμη λsuτερώθηχε dπδ 
τά Ο.σμά πού τ?J~ εΙχαν επιβάλει ~ ταξική πράλ -ηΨ1l χσ.ί Υ; xu
βερν11ΤΩιή lξοuaΙα. 
. οε οιχαστιχοΙ λSLtόUΡΥΟΙ χάσανε ~XElY1J τή φa.ινομενικ:ή jY8-

ξa.ρτηοΙα. του;, πού ΧΡ1Jσίμsuε μόνο Χa.Ι μ6ΥΟ ΥΙά, νc( σχεπάζει 
tfι χαμερ τtlJ τουι; όποταΥή σε oλε~ tl, άλλ 1]λοοιάδοχε, χυβ.ρν"ή
σεις, στΙ~ όποtες ιε.~yα.ν μέ τ'ή σειρά ΟΡΧΟ πΙσττι, χα.ί τόν &:6ε
'touacty χάθε φορά. "Οπως 3λο, οΙ ΙΙλλο[ 01lμόσιοι 6πCΊλλ:ηλoι, 
Ι πρsπε ατό έξ-ϊJ' χι αότοΙ νά εχλέΥΟΥτα(, νά εΙνaι ύ τcεύθυνoι 
χαΙ νά μΠΟΡΟi)ν νιi αν.~xληθoOY. 

ΦυσιΧά ~ Κομμούνα τοο ΠaρισΙΟ5 θά χρησΙμευε σάν πρ6-
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τuπο '(ιά ελα τά μ.εy~λa βιομΥιχιχνι-χ1 κέντρα ΤΤι ' ΓαλλΙα,. Μ6-
λΙζ θc.ί έΥχaθιΟruGτα.ν τό χαβεστώι; τY,~ Κ ομμούνας ατό Π αρίαι 
χαί ατά (jfUtEPitJOvtcx χέντριχ, 'ή παλιά συΥχΕντρωτιχή χυβέΡ\l1ι
ο"η fJi εΠΡiπε χσ.Ι oτί~ επαpxίε~ lxla1}~ yi παραχωρ';ισει τη θέ
ση τ-η, στΥι'! a{,το'Χuβέ~Υ1, ση τώ'" παρα.γωγών. >':έ ενα. σύ'lτομο 
πρόχειρο σχέδιο Υιά Τ1ιν ε~νιx.~ οργάνωσ'1) πού ~ KoμμCιύνα. δέν 
1!ρ1λαβε νά: τό έπεξεΡΥaστεΙ παραπέριχ, χαθo~ίζετ!Xι FΊ}τά Ott ~ 
ΚΙJμr-ι0ύνα. θά &πoτελoί>σ~ τ"iJ'J πολιτ·ιχ·;, μo~φoIl άχcμα xai ΤΟ') 
π ιό ΙΙ~XΡOI) χωριοί> χαί ο-:ι στrιν υΠ~Lθρo ό ταχτικό, οτρατδ; 
~6. dYt.LxαotaatfX~'J6tav σ.πό μι& λσ.ΥΧή πολ.ιτοψυλσ.)' .. ή μέ έξο:ι
~Eτιχά σύντομο xpi)'JO θητείαζ. Οί άΥροτιχέι; κoινδΤΊjτε, χάΟε 
v0!-10u ~ά δι~x.ει?ίζoν C~ ι,ι τΙ; χοtvέ, τους uποbέσεις μέ μ.ιιΧ συ
vS) .. ευστι άπό &νtιπροσώποuς τoυ~ σ·τΥι'" πρωτεύοucι). το!) νομοu, 
~σ.ί οι νaμαρχιαχέ.; αυτές σu\'sλεύσs!ς;ι μέ trl σε~ρCΊ τoυ~, θό: Gτsλ
να'/ε βουλευτές atr,Y έΟΥιχή &vτιτ:ροσωπs{α; στό IJ αpίσ~. . ί ou
λεuτ i ζ Q& μπoρ0002~ Χciθε σΤΙΊμ~ y~ &yαχλ~θo6Y xaiO~ ~πρε
r.ε v:i δεσμΕύG\ιΤ~~ απ6 τί,:; χαθορισμένες ~ντoλές τών εχ.λσΥέ ... 
ων τι u;. () [ λί YE~ μ& σποοδαΙες λε ~ tvUP yi ες; '1:06 θά άπόμεyα'~ 
γt:χ tfj'l χεντρι'Χή xυβέ~VΗση (;s υά χcιταΡΥοu\'ταΥ, 3πως σχ6-
πιμι:ι -:6 πaρ~πόl'fισ2ν, &λλ~ θά μετιχ βιβiζCιΥταν σέ δπα.λλΤlλου, 
τ"ίΊι; 1:\ eιμμΟUV2ζ. δηλι:.ι,δ~ σέ ο.~')tηr:ά uπεύΟUΥ~Uζ bπ~λήλοuς. (Ι { 
έν6τr,;:~ ΤΩ') εliνCιU; δέ ~ά έσπαζε, μ~, d';tiUsta, uιx όΡΥaνωνό
ται,ο μέ. :6 χ~fJsστώς ΤΥ,ζ ΚCJμμΟ:JΥ::χς 'X~ί bci rLyc,tCΙY πραΥμ.ατι ... 
ΧiιΤ1IΤ'~ μ:;; Τ:ΙιΥ εχμ-ηδένιση ~T,~ χ~ctτ(Χi/ς έχεΙvϊ,ς εξουσίας ΠCιι) 
Τ: ~fi CJ ~~::t.~6=:l·.ι σ&ν ή ενσάρχωση αυτΥ,ς Τ1ι ς έν6Τ'(,τ~ς) ποί> r,OE
λε 2 μω; ν~ ε~.ν2Ι aνεξάΡΤ-'jt'1J χαΙ &νώτεr-η ~πό τ6 ίδιο τό e{j
νo~. Ltfι".' 1:p~γμι;tτιx6τTιΤα., ή 'X~α.τιχfι έξoυ~;σ. δέν ",Τ'1.ν παρά gvoc 
παp::xσ~τιχιj χ:χρκ.Ινωμ.α. ατό Οίϊ)μα το6 €.Oνoυς. 'Ενώ τ6 ζ-rJτημα 

.y~ ταν 'J~ i:.ptxlιpouv άπλιί)ς τ~ Υ.ct.Τ~Τ.:ΙS'jΤΙ1.ά ΟΡΥανα Τ~ζ παλΙά, 
χt)βε~ΥΎιtΙΧiί~ έξ(ιυσ~α:" νά a.;.(,o~ioc..uv 'Clc; δι χα:ολΟΥ-ημένε, λε~' 
tuupyr,: ς ΤΥις ~π6 μ~iν εξoυ~Ι :z πού B~xε ~Ύlν &ξίωση νά σtέκεταc 

, .. / l ,ι . ι E ~ " , ( '( 
Π~yω απο την χοινων!2, χ:~ι ΨΧ τ ι ς .=ινCΙΟG ο eιuν στους ΟΠ5υ J!j-
,IOU, όπηρέτε, Τ1]ς χοtνωv[ιχς. 'Α \'τί νά άπoφ~σΙζετα( μιά φορά 
xtibf τ~Ια -η fζι ΧF6νια, ποιό μέλο, της ά;;;χ<ιuο::c, τάξης Ωά 
iκ r.ρc.ισω;:εί καΙ Οά tσαλ~παtti τό λαό στη ~Cιυλ7o τό γε')!χό lx.λo
Υιχι) δ~χ~ίωμαι θά έξuπ-ηΥΕτοfJQS τ~ν όΡΥα.νωμένο σέ ~oμμoϋ
νες λ ,;. ό , οπως; τό &τομοιό διχαΙωμα εχΑΟΥΥlς Χ~Ίσ~μεύει σέ Χ&
{jE iΡΥοδότrι YΙ~ νά dva;1]tst SΡΥάτες, έπιστ~τε·; ?'.~! λογιστές 
"(ιά Τ't'ιν έπιxείρ-ησfι τcu. Κaί ε!y~ι dpxQtci ΥΥω'Jτό στ, τόσο CJL 
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Ιτα;ιρΙε~ 6σο 'Χ(%ι τ~ άτομ.χ) "r;;:α.y π?δχειτ~ι Υ[ά τις πρ!ιyμ.-~τιxέ, 

όποθέσεις τoυ~, ξέρουν συ·"ιΥI8ω, ."ά βρΙσχουν -..αΙ '1ct τοποθε
tOfiY τόν κατάλλ-ηλο άy·θ~ωπo στήν χιχτάλληλη θέση χαΙ, άΙ) 'X.Gt

μιά φορά. γελαστοuv , τ6τ; ξέΡCJUΥ πωι; θά lπαvορθώσοuν γρήγο
ρα. τ6 λάθο, του,. Άπ~ τήν άλλ1] μΒριά, τΙποτε Ιέ μποροucε 
νά ~Zναι πtδ ξένο μέ τ6 πνε5μα: της Κομμ.ούΥα, 300 ή άντ ·ιχα
τιΧσταση tou ΥενΙΚΟί) έχλΟΥ[~.c,ό δ~Y.αιώματo~ μέ τ6Υ ΙεραρχιΧό 
··Οιορισμό των ύπαλλήλων. 

111 σuνr/Jtσμένη μΟΙF~ τών νέω') ~v 'tOFitxwv δημιοuΡΥ1Jμάτων 
6lvat νά 'tGC νομίζουν τo..ίρ~ 7.a λ oτc~ων ή &χόμσ. καΙ ξεπερασμέ
νων μορφων Τ?ι~ κeιι'ιωνικyις ζώjις; , μέ τΙ,· οποΙες μσιάζουν χά-
1:ω,. ,. gtat τή νέα αύτή Κομμο6να, ποό τσαχίζε, τή oύ"(χ~oyη 

xρ~τ,x~ εξουσΙa, τή θεώΡ1Jσαν ξΙ:ΙΥaζωνtάνεμa. τώΥ μ6'σα~ωνι'Xών 
χοινοτητων, πού ΠΡΟ'1ι Ί-r,θ'(Jχα-ν από τή σύΥχρον'η κρατική εξου
o(a. χ(%Ι πού &ποτέλεσαΥ κατόπιν τό θεμέλιό ΤΤι'. 1'6 'Χο.θεστά!, 
Τ"lι, Κομμούνα.ς τό Π1ι ~'1.ν σάν μιά προσπάθ6ια νά μπει μιά όμο
σπονδΙa μοtFών χρ~ τ:ειων, ~ϊ.ωζ την Oνειρεότrιχα:ν δ ~I Ο'/-:εοκ,έ 
xrι.Ι ο[ ftpovol'Jv', στη θέση ττ,ς έν6τητa, έχεΙν1, c; τών μεγciλων 
lBVffiV, πυυ, 000 Χ~ &·1 πρσ.γμαΤQποιTjθ7jκe αρχιχά μέ t+, ~Ια) dJa:c.
σο εrtνε τώρα ενσ.ι; l-Jχuρcς παράΥΟ"'CΙ:ΙΙ; τ~ς ~OLvwyoc.r" π?ρaΥωγ'I,ζ. 
ΤΥιΥ &.vtleeaTJ τ'1jς Κ oμμoύy~ς πρ6ς τήν χρ~τ, χή έξGU(Jίcι τ-;ιν 1:':,
~ΙXY Υιά υπ~?βoλ~XYί μΟΥφή ΤCιί) πιxλΙCιί) Cι:yώYα. ένά·/τι~ στ6ν U?EF
συγκεντρωτισμό, EiDtXE; fσt"οριχέ~ σuνθ-ηχε, μπορcΙ σέ ~λλες χώ
ρες ν& εμπ6ε~σαν νά εξελιχ τε! χλG\σtχcX, οπως στή ΓtXλλlα) ή &οτι
χή μOΡ1>~ ο,ο:κυβέ ρνησ-η;, και μπορει νά. έπέτρεΨαν, 3πως at rsv 
'.Α.ΥΥλΙΙΧ , νά συμ.πλ'ηρω~o6ν τά χεyτyικ~ xρ~τιxά ~ρy~να μέ O~E.
φ()a~ μένΕ<; εYCιρια:κ έ; συ νε λε όσε ις 1 μ έ χαπ~λol), ο-ημοτιχούι; συμ
βσύλvuς, μέ λuσασμΞvοuς ~πιστάτες των q;τωχών σtί, πόλε[~ x~ί 
μέ πpσ;ί'μ~τ~κoύι; χAτιρoνeιμικoυ; e.i~YliyoOlX!i' στά χωριά. l'ό Χ~
ηεστώς τΎ,~ Κομμούνα, ιi ytl(fEtcι, fli &πέειδε σrό χοινωνιχό σώ
μα ελες έχείνε, τΙς δuνάμε:ς ΠCιύ τί, χσ:τ~νclλωσε ω~ τώρ~ ~ 
παρασιτική απc~υση, τ6 (Y.fιάτo<;»ι ποό ΤΡSψΕται σ~ βάρo~ τiίς 
χr,tνων(ας καΙ 'CiIy έμποδίζsι \.ά Λινε!τcιι έλεύθ~pα, 'ΚιΧί μ6νD 
μ/ ο-ότ-ή τΥι Υ πράξη θά εβαζs μ.πρ6, τή~ dν~ΥέΥYfJσ1J tr,ς Γαλ
λΙιχ,. ι 1) &στιχ'ή τάςη τών επαρχ,αχων πόλεων ε~δε στ';, ν Κ cμ
μCιύν~ μισ: προσπd:θεια νά & πaχat2~taθεΙ ~ χυριaρχ(a τη, 1tO,j 

έξα3'Χοϋσε στ~ν υrτcιιOpo επί ΛουοοβΙΧου Φ,λ(πποu καΙ ποό E~xε 
')ποσχεΑιστεΙ lπΙ ΛCιuδοβΙ~οu ΒΟΙJαΠcXρτη άπό τη εηθεν κυριαρ
χι.7.. tfj<; δπαΙθρου πάνω σtίι; πCλε:ς;. Στήν πpαyματιχ.ότrιτ~. τό 



χα6::0 τώ, ti)ς Κομμσύνcx, θιi έθε τε τού, drrotE, ΠΟ:ΡΙΧΥωΊ'ού, 
χ.ά.τω dh 'J 1:ijv πν~υμ(X τ,xfι xa&001IY710TJ των νoμ~pχι~χων πόλι
ων καΙ εχεΙ, σtΙ, πόλε! ~ύτΙ~) θά tfJιJ; έξαοφάλιζε, στό πρcσm
πο τιl)y έΡΥαtων των π6) εων, τούς πρα.Υμ.atικούς έχrcρ .,ώπου, 
των συμ.φερόΥΤ ι)ν -;oU .... . Κσ- Ι μόνc ~ ι{Jπα.Qξ-η τ'ής ομμούνa.ς εΙ -

, ')' έ f , β~ l! '" 
χε σαν ιX~τoyσT, 1. σ ~ π;;~cι 'tΤ Υ ΤΟΠ Ι )/,. Ι σ.υτοχυ ερνηση, υχι oμω~ 

π (,ιi σCΊν ι:iντίβα.ρo στ1- Υ κρατιχή εξl)uσία πού εΖχε Υίνει π ιά π -
pttt fJ . .. G\' σ' ενα. Β ί σμClΡΚ, τ:ού, ετσ,ν δέ ν ε!ναι απασχολτ;μέ
VOb μΙ tίς αϊ αΤ1Jρέ '- πoλεμ~χές μl1χαΥΟFaψΙε<; του tOIJ ιΧρεσ ε 

.πάντα νά iπανέρχετ~.ι ατό πCY.Α ιό του έ~ά γ y~λ 0:» πού tc.oo ται
ριάζει στό πνευμο: τιΧό του &νάσΤ1ιμ~ι ατό iπάΥΥε μα ο ί) συνερ
ΥάΤ1/ τού «Κλα;Υτεραντάτς»l τοί> ε~oλ ινέζικo α.ύτοό « άνtς » ) . 
μόνο σ) ενσ. ΒΙσμαρχ μποροοσε νά κατέ ε ι iΊ lδέ cx Υ' απσδ6σΒΙ 
σττ,ν II αρισινή Κομμ.ούνα τή νοοτα λ γία γ ιά τ1J ν πρωσική δ1]
μGΤ ΙΧή όΡΥάνωσ-η πού ,αποτελεί τ"ή Υελ ΟΙΟΥ FαφΙιχ Τ 1, Ι; παλ tας δη-' 
μoτι)'.:fις οργάνωσ-ης Τ.Υ, ς Γαλλίας τo~) 1791, -,ι.α.ί πού ύποβ,ράζει 
τΙς διοιχΥισεις των ~ εων σέ άπλ"ύ~ δεuτερεuοvτες ΤF-οχούι; 'tvU 
ασtUΥομιχο[) μ~Χctνcσμ(jδ tQί) ΠFwσιχ i) XFcit υ ς ., ( Η Koμ~ιoιJν ιx 
g XO:VE ΠΡΟ:Υματcκότητα τό σόνθΥιι-ι-α δλων τω,) &στιχων έπανα τά
σεωνl τό σbΥ~ημα Υιά φτη~"ή κυβέρνηση, xατ~ρyώντα:, t(ς ου6 
μ~γαλύτε~ες πηyέ~ έξ6δων~τ6ν ταχτιχ6 στρατό καΙ ττ, ν 6παλ
λ "ηλοκρατία. Κα.ί μόνο Υι ϋπ~ρξή της προϋπόθετ ε τήν &.νυπα.ρ
ξία. ti,<; μοναρχΙα, πvu, τουλάχιστον σ ττι v ΕύρώΠ1] , άποtελsΙ τή" 
κανονιχή σιxβoύ?~ κα.Ι τ~ &πα.ραΙtτ, -tο κάλυμ~ t'fI τcιξικ~η<; χυ
ριαρχ ίας, Ι.Η Ι ομμούνα εδοσε σrή 01,μοκρατία τ~ βiΟ1j Π?lX.Υμ-~
τιχά δημCΙΚΡ!lτ ι χG} ν &sσμών. "Ο μως ό tEALKlC; τ"ης .σχοπ6 δέν ήτσ.ν 
οϋτε ~ «φτηνή χυβέρν-ησΊϊ»' ούτε fι «&λ ηO Ι'~ή δyιμoxp~τία». ΚαΙ 
τcX δυ6 δπiΊ ρζay άπλά σu\lαχόλοuθά τ-ης, 

cI-I ποιχιλΙα τα>ν έρμηνειών πού δGΟ Τι χαν στή." Koμμo~yo: 
καΙ 'ή πo~χ(λ(α tWV συ~φεpό\lτωy πού· εκφ'ράζονταν μ' αοτTjv, 
αποδεΙχνουΥ Ότι ήτ~ν μιά πέρα γιά πέρα εύλύΥιστη πολιτική 
μορφή) Ινω ολsς οΙ πρo~yoύ μβyε, μορφές χυ6έρνΤισης fιtav στ~ν 
ουσία χαταΠΙΕΙοτιχές. 6 πραγματικό της μυστικό ';,ιcσ.ν οtι ήτ~\' 
οΔσι<Χστιχά μιά χ υ β έ ρ" Υ TJ σ η t Υ, , έ Ρ Υ Ct τ , ;ι η ι; τ ά ξ 1J " τό 
άπσtέλεσμcx Τ'7J Ι; πάλης τ "1] ς παραγωγιΧής τάξηι; ένάντια adj~ 

ι «Kladdera latsch»: IΒρμιινικό σατ~ριχό Πiρtοδικό, πaί> δΎαινβ ατό Βι .. 
ρολΙνο από τό 1848. (Σ"lμ. ΣUν1.) 

ι IJPu.nch»: CιΎ I).ικό οcx.τtρtχό π.ριo~ιχό πο Ι βγαιν. σ-.:ό Δονι?Ηνο ιiπΙ 
~ό 184J. (Σ'J)μ. Ε 6 ν-c.) 
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~&ςη tG)y σcpaτsριστωVJ ή ά.νoιxτlι tελιχcX πολΙΤtΧ-ή μορφή μl τήν 
δποΙ" μποροοσε νά συνtβλεστεΙ ~ οΙχονομιχ'ή dπελsυθέρωσ7J ~fj~ 
έΡΥα;σΙα,. 

χ ωρΙ~ τόν τελεσΤΙΧΙΌ ccbt6 ορο 't6 xαθεστώ~ fι Κομμούνα, 
θά: ήταν κάτι τό &ΧC1τ6Ρθωτο ~Ι μ~ά απάτ-η . (Η πολιttΧ'ή xu .. 
ptapxlcx το6 π~ρayωΊoί> οέ μπορ ι ν& ύπάρχ ~ παρ&λλ:ηλιχ μέ 
τι/ι διαιώy~σ-η τΥ,ι; χοινωνcκ-qιι; του δποΟούλωο-η ... . Γι' a6τό fι Κομ
μούνα θά lnPEnE νά XPΎJoιμδύσει σ&ν μοχλός;, Υιά νά ·άνιχτρα.
πο - ν o~ οΙκονομικέ βάσεις, πού πάνω του, στηρίζεttχt ~ ϋ πιχρξη 
τών τά~εων χα:Ι έπoμΙνω~ καΙ ή τιxξιx~ χυριαρχίι:ι. ·Oτaν θά lXEt 
π,ά χεcραψs'tηθεΙ ~ έΡΥιΖσΙα, χάθε άνθρωπο, Ύίνετα( ΙΡΥάt-ιJ' χαΙ 
1] πaρ~yωyιχ'ή οουλιά παύει Ycί &ποτελεΙ ταε χή οtόΤΥιΤtX. 

Xcιρ<xy.τ~pιστιx.ό εΖναι τό "(εγονός;, ετι: παρ' 5λα τά μsrά
λα λό ια χα.ί 1 ~" τεράσttα. φcλολΟΥΙa τών tEAEutc1lwv έξήντa 
χρόνων σχ τικιi μi τ~ χειρα.φέτησrι των εΡΥατων, μ6λις; eιί ερ
γάτε, πάρουΥ 1ιάπου άποφα;σιστιχά Τ~Y όπόθεαή atGC χέρ,a του ι 
dντηχεt d έσω· -~νCΊ ~ απολΟΥητική φρασεολΟ1ια των σUV7Jrό .. 
ρων τ~, 0τιμ.ερι yYj, χοι ~ων[",ι; μέ τoιJ~ δυό πόλους της: τό u
φά:λαιο χα.Ι t~ μ(οθωτή έΡΥα.σΙα (ό '"(ΙX!ιJxτrιμoνrι, σήμερα: εΙνα;ι 
άπλά ό σιωΠ1jλ6 σo\lέτα~ρo, τού χεφο:λιχιοχράττ,) σάν νά ρι
οχότιχν αΧόμα χεφo:λα~oκρaτιx~ κοινωνΙα οτήν κα.τά τα:σ." "t-YIC; 

πιό CΊY'ΙYι' πα.ρθενΙΚΥις dθω6ΤΎJ':α~J χωρίς νά €χoυν dχ6μα; ανa:πτu-
xθε~ ολες ο άyτ~θέαει<; Τ"ί~ ) χωρί νά έχουν άκόμα. άποχα.λυφθεί οΙ 
αuτ"π"τε~ Τ7jςJ χωρΙς Υά εχε άχόμ.α ξεμcισκα:pευτεί ~ Ιχπορνεμέ
νη τ-ης πρa.Υμ.Ctτtκ6τr,tο:!:Η Κομμούνα) ξεφωνίζΟUΥ , θέλε, νά κcc
ταΡΥησε , την ιδιοχt1jοΙci, τή ~cXa1J Χάθε πολιtrσμ.οu! Iάλιστeι:, 'Χ.ύ
ptOt, r, Κομμοόνα iJSsAεo νά χaταρ,+ι'σει εχε ί ντι τήν tαζιχή ίοιο
XUjotct πού την ερ· ασΙα. των πολλών τή μsτaτρέπει σέ πλούτο 
,;ων ίΥων. ~H Κομμούνα σχόπευε νά &πcxλλοτρ,ώσsι τού, άπ~λ
λοτριωτές;. ~Hθ8λε νά χάνε, πρσ.γμattΧότητα την lιτομ.οc.ή lOtO
Χ τrισιζX) με't'~τρέπονταc; σέ άπλά ΟΡΥιχνα Τ1,ι; έλεύθεΡTί~ κα;Ι ορ-
1C1νωμέν-,ι, Ιργασ(a τά μέσα παραΥωΥrίΙ;J τή Υή καΙ τό κεφά
λαιο ) πού σή EF!1 ε~νaι πρΙν άπΊ Ολα. μέσα. Υιά Πιν όπσδούλωσ-η 
χaΙ τήν εχμετάλλευστι τ~ lprtXato:~ . }Ιά αότδ εΙνα, χομμουΥΙ
σμC<;, c «&κο:τόρθωτο,» χομμουνισμδι;! tΩστlσο, οί εχπρ6σωποι 
έχείνο ι των χυρΙαρχωΥ τάξεων-κt αότοί Elvat ΠQλλοΙ-ποu εΖ
να; t dPXEtcX εξ~πyo ι Υιά νά χατaλάβουν οτι εΖναι &~ύνιttο Υ& 
διatωνίζετιχ, τ6 σrιμεριν6 σύΟΤ1jμα, έμ:γaνΙσττιχaν σ&ν όχληροΙ 
"ΧαΙ μεyιxλ6στoμo~ άπ6ατ;ολο{ τηι; σUΥSΤcXtρtστtχijι; πιχρα.γωrilς. 1 Αλλά 

66 



άν ~ σ'Uνεtα.tρtστ(χ~ πaρo::yωy~ δέν πρόχειτα.ι νά πcxρα.μεΙνεc cfosto, 
τύπο, χαοΙ ε ιβλαομιχ, ιΧΥ πρόχΕΙΤ<1Ι νά πιχριχμ ρΙσει τό χεφCXΑaιο
xpcxttx6 σύστ μ" . ά.ν τό σύνολο tων σuνεttZιρισμ6vων πρόχε ιτaι 
νά ροθμΙ ε ι 1:~Y ΙθνιΧή ΠιXpayωγ~ σuμφωνcx μ.β ενα χοινό σχέ
διο, πα;Ιρνoyτά~ Τ1lν ετσ, Υ.άτω aπό την ΧζιθοηήγΤισή του Χ4Ι βά
ζοντιχς τέλo~ στ~ Otcr.px~ άνaρχΙα: χαΙ στΙς περιοοιΧά έπα...,ιι λa;μ
βcxν6μ.ενβC; άνaτaρaχ ές;, πού άποτελοον τfιν ιiναπlφεurl1 μο[,ρα 
τfιΙ; xεφo:λaιoxρ~τιχ~ <; ΠΟ:ΡΟ:ΥωΥή,- τι ιiλλo θά οηtctν o:ut6, ιχύ 
ρ,οΙ μου , έχτι? άπό χομμου'ηομ6ι;, άπό «χατορθωτ6,» 'Κομμου-
νισμό, ; . . 

~H εΡΥιχτιχ'ή τάξ1] δέν πε;;Ιμ.ενε θ«ύμι:xτGι: &π6 την Κομμού
νιχ. έν π~6χεttaι νά έ1>αρμόσει μi άπδφα.ση· τοί> Ad(JU ετοιμε<;,. 
έπεξερ ('1σμένες οότοπΙες. ~έρε ι οτι yι~ νά πετύχ8.t τ-ήν άπελευ
θέρωσή τ-η, χαΙ μαζΙ μ' αύτ-ήν νά ΠΡΙΧΥματοπο ιήσει τήν άνώιι:ε
ρη Ικι.ί VΗ μορφή t1J~ ζωή" πρό~ ι:Τιν όποΙα 't Ινει ά.ΧΙΧ1:άσχεt" Υι 
σημερινή χοινωνΙιχ μέ r ν oΙxoνoμιχ~ τη, ι:!νclπτυξη, ~ έΡΥα:τιχή 
τάξ1) πρέπει νά περάσε ι άπ6 μc:ιxρ6xpoνoυ, άΥώνε, χα! μιά σει
ρά &πό latoptx , πoρεΙε~, πού θά: άλλάξουν όλόΤΒλα χα,Ι τΙ, συ\'
θfjχες; ~Ι τoύ~ &νθρώΠοuς . Δέ.., πpδ~ειται νά. ΠΡCXΥμιχtοποtήσε t 
lδιχνtχά μC'ί ν& lλευθερώσβΙ μονάχα τιΧ σtο ιχεια -c jj" \lέΙX~ XOt

νωνΙα:, πού άναπτύχθηχαν πιά στούς Χ6λπου, τΥι<; dattxij, χο(
νωνΙrι , πού χατa:ρέει. 'ΈΧΟΥτα, πλήρη συνsΙ071ση τ?j, [OΙCOptxJj, 
τη~ άπoστoλ~ς; χαΙ μΒ τήν ΥιρωϊΧή άπ6φa;ιτη νά στιχθΒΙ '3t6 σφο, 
τη" 'ή ~pyaτ ι-ι..~ τάξη μπσρεΙ Υ" &πa\t"C'ήσει μέ περιφρovητιxό χα
μόγελο στΙ, χοντροκ.ομένες 6ρισ'έζ των λιιΧέοων tf, ς δτιμ.οσιο-
1ρα:φΙcxς Xtll ατή Ο ιΧσκαλΙστι'Χ Κ~OEμoνΙ« χα.λοθελ7]τών tiστών 
θεωρητ ιχων, ποό Κ1Jρύσοοuν σβ ϋ~oς; &'λάθητου lπtστημονtχοό 
χρησμοο τΙς &.ν Ιδεε χoινoτoπΙε~ του '>ι.a,Ι tLc; αΙy~τιxέ~ ΠΙΧΡ4-
ξενιές τoυ~ . 

ΙΌτιχν ή Κομμούνα τοδ Παρισιοί> π i)ρε στιΧ χέρι<Χ 't'1J' t 1 Υ 
χα.θοδήΥ-ηση 't~, Ιπανάστccσ1];, oτaν &πλeιΙ έΡΥάτε, -dποτδλ μ-η
σαν γιά πρώt1} φορά ",cί θΙξουν τό κυβερνητοι6 ΠΡΟΥ6μ ιο τών 
«φοοικών ι! vωtέρων» του , των Ιδιοχτ-ητριών τάξεων χaΙ μέσα σέ 
πρωτoφανεί~ δύσκολε, auveflxe~ εχ'Π);ήρωσaν t6 epyo του, σε
μνιΧ , εοσυνεΙοητα: χαί dπο ελεσμa.τ,χά-χαΙ τό lx<xva.v ΙΧότό μέ 
μισθούς, πού ό μεΥαλύτερ6c; τους μ6λ(~ €φθα.yE, σύμφωνα. μέ tά 
λεΥδμεΥα. μιάι; έπιστημΟΥ ΙΧΥ, aυθεντΙας (ΤΟό χαθητηtf; ΧQελεu)~ 
τ6 fv a. πέμπτο t.,- κατώτερου μισθου τού γραμμα.τ έα ένc σχο
λι'Χοί> σuμ~ουλΙοu τοο ΛΟΥδΙνου - ό παλιό, χ6σμος ΙβΥα.ζιι 



ιJ.φpoύ, λύσcx, μπροσtά ατήν Κόχχιν-η Ση~Ια, το σύμβολο τ~, 
δημοχρατία, t~, lΡrtXσΙ(J.~, πού άνέμ ιζε στό δr,μcιρχεΙο . 

Κ ι oμω~ ~ταy 'ή πρώτ-η εΠCXΥά.σταση μέ την όποΙ" fι l P1a
τ,χ'ή τάξη άνaγνωρΙστηχ; άνοιχτά, σάν ή μ6ν1) τάξη πού ~τα.y 
dχ6μcι !χa.νή Υ,ά xo,νωyιχ~ πρωτοβουλΙα. 'Α ν"ΥνωρΙσt'7)~Ε dx6-
μα καΙ dπό τη μεΥάλ1J μάζα: τrί~ μεσcιΙα, τ&εη~ τοό aρισιο" 
-άπδ τού, μcιyαζάτ:oρε,. τού, βιοτέχνε , τoό~ Ιμ.πόρου,-Ιχτ6, 
μ6νο άπ ' τούς πλούσιου, xεφα;λ ιx ιox.ριiτε~. ~H KoμμoιJνcι τού, 
elxs σώσε ι μέ μιά σοφή ρύθμtσ-η τη~ άδ,άχοπιχ lπaναλ"μοaνό 
μεν1jς αι τίας δ,cxφωνtwν μέσα atrJv Ιο ια τή μεσcxΙα τάξ -τή 
F:jθμtση -των σχέσεων άνά:μεοα στούι; iιφειλέτε~ xa.l τούι; πιστω-
τέ ς 1. ι: Ιδ ι cι cι υτή μερΙΟα. τ~ς μεσa[ας τ&.ξ~ς εΙχε πάρει μέF 
ατή σuντρ cβ~ .tr" ΙpYιxτιx"lις έξέΥερσης τόν "Ιούνη το5 1848, 'Χ,ιιΙ 
&μέσωι; με ά. xωρ ί~ πoλλέ~ Οtα,διχcxσΙ~ ι εΖχ! πσ.ρaΟοθεΙ άπό τη 
σuιιτaχτιχή σuνέλsuση otcC νύχια tών πιστωτων 't1j' . Μά δέ ν 
-ήτf1.V a,utf] fJ μονιχ οιχ-ή aΙτΙα πού την χιχνε νά πάει τώρα μέ 
την ΙΡΥa,τιχ.ή ~άξη. 'Ένιωθε στ , εΙχε 'Ιά Ικλέξει μlvο dVιX μ.saa 
στ ~y Κομμούνα, ΚΙJΙ στήν αύτοχριχτορΙα ι &διάφορο μέ ποιό ονομα 
fJcX ΙμφαΥ ~ζtτaν . (Η αoτoxρατo~ Ια εΙ χε xata,otp ψει οΙκονομιχ<Χ 
τ ~ μΘοαΙα αυτή τcίξ7j μέ τΥι ", χατcxσπcιtάλ-ησ7l τού 01,μόσΙGU πλού
του ) μέ τΙ~ ο Ιχονομιχέ, άΠcCtε, πού ύπ6 θ cιλΦι μέ τή 60.Υιθε ια. 
πού Π'FGσφεΡε ΥΙι:Χ νά επ ιταχυνθ εΙ τεχνΊιΤιΧ ~ σUΥχεv'tροποΙτ;σ-η 
του χεφaλαΙο xal μΙ tiv . ιiπ αλλc,ΤΡlωοη μεΥάλCjU τμrιμο:tο, 1: ι , 
μεσa~a~ τάξΊ' πo~ ΥιταΥ συνέπε,α auτ1jς τij~ συΥχεντροποίη
οr,ς . ΙΗ autoxFatoplrι τ~ ν χαταπ Ιεζε πολιttχ(ί, προχάλsσε τ v 
~θ ι'X ιfJ τη~ dyaYιXxt 1joYJ μέ τά εΡ1ΗΧ τ-η, ) εΖχε προσβάλει τ6 βολ
ταιρισμ6 τη~ Π~FCιδlνονtaς τήν έχπαίδiUΟl1 των π",δ,ών tη~ 
στ~ύ, « &μαθεει; άδε),Cfοbς » Ι, εΙχε έξεrsΙρsι τ6 έθν ιχό τη, ΙΧΙσθη 
μα: τοό Υάλλοο ρΙχνΟΥτάς t 1 χα:ταΧέφαλΙΧ σ' lvav πόλεμο πού 
Υ ιά ολε , τ Ι ι; x ataatpoqIlc; πού προξένησε , άφησε μ6νον fvιx άν
τιστάθμtσμο:-την χaτάλυσ1] t "l,C; α:ύτοκρα.τορΙσ.ς . Κα Ι ΠΡCXΥματι
χά , υστερα ιi πό "ήν Ιξοδο ΙΙπ6 τ6 ΠαρΙοι Τ'?ι Ι; tινώτaτη~ βονιχπαρ .. 
τικfιι; χα Ι χεφaΑCιιοχ ρCXΤΙΚ"ijC; ΥυφtοσuμμορΙα,1 πρόβαλε τ6 π..Ρ (ΧΥ
ματιχό κόμμα: τYϊ~ τάξεως; Τ'!ις μεσαΙας; τάξ7J~ , μέ t6 5Υομα «Δ-η
μοχρατιχή 'Ένωση» 'Χιαί τάχθ71χε Χάτω άπό τΥ) σημαΙα. τ~ς Κομ-

1 I't ( ~ 18 'toi} ΆπρΙλ"11 'ή Koμμoυνr.ι ημ,οσΙ 006 IyC1 δtάtCXίμα ποί> πcxρi 
τιινs Ύιά ~ρΙα xp6~ trJ. ~~Y π~()& cμΙ('L πλYjρωμi) ς των χριω οτιχων δΠ~ΧF '';Ι 
οιων. (Σημ . Σ6ντ. ) 

2 Dcιπci~ι~. (Σημ . Σ6ν t .. ) 
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μούν«" πού cήν δ pciatttas γά.ντια στΙ~ σχόπιμε ο ι.ασΤΡβΡλώ
σε" 06 θ,ίρσου. 'Ό χρόνο, θά 08ίξε,. άν ~ εύΥνωμοσυνη "tfj, 
μεr~λ ης aDti), μ.«ζα: Ι;7J' μ.εσαΙας 1: ciξ1J θά άντ;έξει στη σημε-

,νή αχλ llpf, δΟΧΙμ4σ(a. 
~H Koμμoόν~ εΖχ dπόλu'tΙΙ ~l'Uo 3"tαov ελβΥε cτούς ~Ί'ρό-

1:E~ O't, : «~H νΙ YJ μα:, εΙνιχ, ~ ' Ιλπ{οιχ σ~!» . 'Από 3λα: 1:<1 Φέ
μoα't c% πού ζεφoυρνΙσΤfιx"ν atl, ΒεροczλλΙε, χaί δ,α.σιχ.λ πΙστηx.a.ν 
πιιριχπέρcx άπό τού, φ-ημισμέΥΟUΙ; εόρωπαΙους · οczο ι βοuζΟtJΧΟU' 
tj), δ-ημοσ ΙΟΥρα.φίο.ς;, gyC1 ~πό τά πιό τsρcxτώοιχα: ~τo:ν δτι o~ 
ΥaLοχt'ήμΟΥε~ τ1] ι; έθνοσυνέλβυοη, ~ταν οΙ εχπρόσωποι tών Υάλ
λων άΥροτωΥ. Φaνtαστ~'tε "ι a..r<Χπ1'l μποροοσε νά εχει δ γάλ
λος; dΥρότη.; στούς ιiνθρώπoυ ; ατού, δποΙου υστερα από τά 1815 
όποχρεώ&τιχε νά πλ-ηρώσε ι fva. ο,σna'tομμύριο άποζ1)μίωσ-η ! Σ-cά 
μatta τού "(άλλου χωριχοό άΧ6μ" χαΙ Τι ϋπαρξτ: μ6ΥΟ του μεΥa
λοτσιψλιχtl dποtελε ι μ.ιά παρέμβ~ση otl "Jt(Xτcx.χτησε .~ του του 
1789,. (ο dath~ ε Ιχε lπιβ~Ρ6\1a, 1:6 1848 τ~ μιχρ6 κληρο τοί) 
xwptXOD μέ τΙ." πρόσθετο φ6ρο τών 45 έχcxtοστιί)ν τοό ψράΎχου 
yιCΙ χcίθε φράγχο φόρο πού πλ-ήρωνβ. μά t6 εΙχε χάνει (Xδ~ό ατό 
δνομ.ζΧ tij~ έπανάστα;σ-ης. Τώρα εlχs &'ΥάΦει ενα.ν έμφόλιο πόλε
μο Βνάντ ι<Χ σ τήν έπα,Yάστασ7J yιCΊ Υά φορτώσει στούς drΡότε~ t'ό 
χύριο βάρος των πβνΤΕ οισεχιχτομμυρΙωΥ ti'j~ αποζ-{i μ. Ιω"ηt; πού 
συyχατ~τέθ1}~8 νά πληρώσει στού; πρώσου, . J ΑντΙθετ<Χ, .~ Κομ.
μούΥa αέ μιά άπ' τΙ, πρG>τε, τη, ιιxxηρύξε~ οήλωσΒ, 3τι ~ά lξο
δα τοο πολέμου θά επρεπε νιΧ τά πλ ηρώσουν οΙ πραΥμα.τ ιχοΙ 
του cxrτιο t. t'H Κομμούνα θά άπάλλασε τ6 χωΡΙΥ.ή άπό τό φό
ρο -;00 2ιμCCΤΌ,-θά τοο έδινε μιά φτηνή ~υβέρvηση χο;Ι θά μa
-ttXτρεπε ~Ις τωρινέ, 'tou βδέλε~ , 1:6 συμβολaΙΟΥράφο, 'tό διχ-η
Υόρο ) ιτ:ό o LXctat tXD χλ ητήρα. χο:Ι τού ς; άλλουr; OtX"att'XOu βρυ
χόλακέι; του σέ μισθωτoύ~ χο ~νΟtcκού, δπcιλλήλoυς ποό θά τoύ~ 
έξέλεΥε ό Ιo,~ς Χα.1 1toιJ θά ήταν δπsύθυνο , άπέναΥΤ Ι tou. θcί 
τ6ν άπελευθέρωνε dπ6 τήν αoeatpso l" 'tOD άΥροφύλa.χcx, toδ χω
ροφύλαχ" x~ το [) νομάρχη- θά εΙχε t! νΤLΧtXτα;σ ' σει την ά.πο
βλάχωσ-ή ~ou άπ6 ιr:6ν παπά μ.έ 't6 οtaφω'tισμό του άπό τό 
δ&σχα10. Κ"Ι δ γάλλο, χωρ,χ6~ είναι πρΙν απ' Ολα. lvcx, &νθρω
πo~ που λΟΥαριά.ζει. θά τό εβρισχε έξα;cρειτ:ιχιΧ λoγ ~xό, f) πλ-η
ρωμή 'too πcιπ~, άντίς YcX εΙσπράιcτε'tcx, άπό ό φορατζή, v& 
έξl% ρ tc2τα.ι μόνο dπ6 τήν Ιθελοντική α.σκηση των θΡYισxευ~ιxωy 
λειτου ΡΥ ιων t"Ij~ εyoρία;~ του. Αότές; ~Τ(1Y οΙ μ.εΥάλει; ιi. μεoεζ εό ρ
ΥεσΙε<; πού ή έεοοσΙα. τη~ Koμμoύνa~-xαΙ μόνο τ~, Koμμoύyaς;~ 
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εΙχ βάλει σάν πρooπ~')(.ή μπρ6, ατού, Υάλλουι; dipt ~. Ί
νcιι έπο ένω, όλ~ Acx π ριττ6 Υά Ιπ χτ«θΟδμ ΙδΘ ατά πιδ π 
λύπλοχα:, πριχΥμatιχιΧ ζωτιχά πρoβλ~μa~a, ποb μ.6~oy fι Κ ομ
μ.oύν~ ~tcr.v lxCXVΉ χa.Ι συνάμα άνΙΧ1χαομένη ν« λύσει πρ6ς; δφ -
λο, τοο χωριχ.ου-6πωι; λχ , τ6 Ινuπό&ηy.o χρέoc πού βάραινε 
σ&ν βραχνά, πάνω ατόν xλfιρo rou, τ6 ζ1Υcημα -τοί> «τp~ιxo& 
προλετcxρt~tοu πού χaθ1Jμερινά μ ya.λώνει. σΙ:. βάρο, του xcxL Τ~Y 
ά αλλοτρίωση του -χλήΡοU του πού Ιπtβαλλόtaν μέ Ιλο χιχΙ 
μεΥιιλύτεΡ1l τaχότηΤ(Ζ άπό την rStι:t 'titv &'ν&πτυξη τ~ σ6ΥΧΡΟ
ν1. ΥεωΡΥΙας ΜΙ άπό τ6 συνα ωνισμδ Τfις; χεφl%λ"ΙΟΧΡ~τιχj-" 
χaΑλιέF'Υειcz, τΥι, 1' '''ι'· 

~υ Υ&λλος xωρ(x6~ εΙχι lΧλέξsι τό Λοu oβΙ~o Βοναπάρ η 
πρόεδρο ~~ ΟημσχριχτΙ«,. μά. 't6 χόμμιΖ ~, τάξε , ο-r,μιοόρr1l
σ 1:7) δεύιcεΡ1J aiItOxpιztopla . ΤΙ ΠΡΟ:Υμιχτ,χά χρεtάζεtcxι δ Υάλ
λος; χωριΧό" ιiρχισε νά 1:6 δΕΙχνει τδ 1849 ?(αΙ 'tb 1850, otcxv 
tivtιπιχράτr.cζε Πl1vtοο τό οήμαρχό του ατόν χυβερνητιΧ6 νομάρ
χη, -rh δ&σχαλό τοο στόν χuβεΡV71t[κό ΠtXπti καΙ τ6ν έcxutό tou 
στCιν χoβερνrιτιxό χωροφόλακα. Ολοι οΙ νcμοι πού βΥαλε τ6 
χ6μ (Χ τ~ς; τάξ5ω, t6 Γενάρη κιχι τό Φλεβάp7l το5 1850 ήτα.ν 
όμoλorημένa καταπιεστικά μέτρα: ένtiντιcx σ·τoύ~ άτρδτες; . 'Ό χω
ρικό, Yιtιxv βΟΥClπαρτικ6, γιατΙ ~ με" ά Ιπα;ν&στaσ-η μέ OACl 
Πj'ς τά oιpSλ1} γι t αυτόν ένοα:ρχωνότιχν στ~ μckt~ του οτό πρ6-
σωπο τοο απολέοντο: . Πως θά. μΠΟΡοUJS 'ή πλάνη αότη πού 
διaλucταν YF"l1'OPd ατό καθεστώς Τ7ις οεύτεΕίη ιΖότοχρα-:-ορΙα, 
()((%Ι πού απ' (Xό~ τή φύση Τ1jς ήταν έχθριχή πρ6~ τούς . aιο
χτήμονες βουλευτέ,), πί1>, θά μπαροδσε ~ πρόλ1,ψ-η αότη τοό 
πaρελθόν'!:o~ νά dν-τ:έξει στ 'ήν εκκλ-ηΟ1] πού lxaVE ή Κομμοόνa: 
πρό~ τά ζωτ[κιΧ συμcγέρo'YΤΙX καΙ τΙ έΠiίΥοuσε, dvcXy'X.s, των 
4ypot6)Y; 

Σ Υαιοχτημονε, ουλευτές ξlρα.ν-κt czδ'tός ~ta.y ό κύριο, 
φ6βο ' tοuς-3τι τρεις r νες ΙλεύθεΡΤις lπ['ΧοινωΥΙa~ Τ?ι' πaρι
σΙΥf,ς; Κομμούνας μέ tl; επaρχΙε" θά όδΥιτοοσaν σέ μιά yεν(x~ 
άΎΡOΤ~Χ iξέΥεΡΟ7J. ΚαΙ γι' aυτό βιάσττ,χαν νά περιβάλουν τ6 
ΠιχρΙσι μέ ενaΥ &στυνομικ6 dΠΟΧλsισμ6 κα Ι νά παΡΒμ'Ποοίσουν 
τό ξά.πλωμα τΤις πα.νο6Χλας. 

Α ν λοιπόν ~ Κομμούνα ~τcιν δ άλ ηθινδς; εx.πpΙσωπo~ ολων 
τών όΥιων στοιχεΙων τr,~ yaλλιxfι~ χοtΥωvlιχ, ωΙ tπομέvω, ~ 
πpayμιxιrι'ώ: έθνική κuβέρν-ηΟ7J, 11ταν tautcxpoyCX χαΙ δ ιεθνl]t; 
σ' ολ1l τη σημασΙα. τη, λέξ-η,ι σ<Χν lΡΥ(%Τ :Χ~ χuβέρν1JΟ1l '"'06 
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~tCXY, CJfiv τολμ.ηρ6, πρόμαχο, 'ti) άπελευθέρωστι, ΤΤι( ~ρyaσΙcι, . 
Κάτω &πό τά μcXΤLa 1:00 πρωσΙΧΟfi σΤΡ<Χ1:ΟΟ, πού εLΧ ε πpoσ~ρ
τησει ατή ΓερμcινΙα ουό ycxλAt-d, ΙπaρχΙει;, fι Κομμ.ούνα προ
σάρτησε οή: ΓαλλΙα ~oύ, lρrάtε~ δλου 00 χόσμου. 

,~H δ ύτερη au't'O~P~toplCt Υιt:ι1ν τό μεγάλο πανηΥύρι τιr;, 
χοσμοπολιτ:t'Χi)~ Ιξαπά'tηστι, ι οΣ τuΧOδιώXτε~ ολων τιων χωρών 
ορμ1]οαΥ σrό χιΧλεσμά "'ης Υ,ά νά. συμμετάσχουν στά ΟΡΤΙ« Τ11' 
')t(Σ( οτ'ήν χα:ταλiσtεΦ1Ι tou Ύα)),ιχοί; λ<Χου . ~ χ6μa α.Ι τη σΤΙΥ-
μ~ a.ότη t6 δεξΙ έρι 'to5 tftέγσοu εΖναι ό rxaviaxo, δ &'χρείΟ' 
βλcXχο~. χ-χΙ 't" αρισtsρό tcu χέρι εΙνa, ό ο.ρχόβσχι. δ ρωσc, 
Χατάσχοπο". Ή Κομμούνα έπέτρεψε σ' ολου, τoυ~ ξlνοu~ νιί 
αυμμSΤ<ΧΟΧΟ!JV στήν ιμή νά πέσουν ίΙά. μLcXV dθιiν~ΤTJ δπ6θεση. 
Σ~ό ΧΡΟΥιχ6 ε cάσΤΤιμα dΥάμεσα: στόν έξωτ:εΡ'Χ6 πόλεμο πού χά
θηχβ Ιξα,τία: ττί, προοοσ(α:, 't1j' χαΙ στ6ν εμφύλιο πίλεμο πού 
τόν α.ναΦε μέ τη συνωμ-οσΙα τ"ι,ς μέ τ6ν ξένο ΒΙσβολέa, fι aattxi) 
1:&ξ11 ε!χ ε βρει τόν -xatp6 νά έκδ-ηλώσ ι tc" παιεριωτιομδ ΤΤις;, 
όΡΥaνώνοντα, a.στuνομικcX , 'Χ,υνΤιΥΤιτά aνάντιιι στο6ς Υδρμανο6, 
ποό βρίσΧΟΥτ«ν στ"ή ΓaλλΙιχ . ( Ι Κομμ.ουνο: οι6εΗΟ ενα. ερμανό 
έρyάnι όπουΡΥό τΥις; ίΡΥασΙa,. ΙΟ ~tSρσοςJ ~ ~a"tt)(~ tό:ξtt ή 
δ ύτερ-η aοτοχρ"τορΙα ι ξΒΥελοϋσαν άοιάχοπα ιr.fιν ΠολωνΙα μέ 
θopυβώδ(χε~ έΠCXΤ1sλΙε, σuμπόνtα, ενω στήν ΠΡΙΧΥμa.τιχόtητα 
~ήy πρόοιν2ν otTJ ΡωσΙα: χaΙ ax tελΟ6σιχv τό 6ΡωμεFό ΙΡΥΟ τ~, 
ΡωσΙιι . CH Κομμούνα τίμησ; 'ttX r,ρωϊΧά πα:ιοιci Τ1,' Πoλωνία~ 
β& OyτcΊ το: επι:χεφa;λ f; τ6)Υ uπερa:σπιστων 'tou II αρισιοΟ. ΚαΙ 
ΥΙ& ycΊ χaρο:χτηρΙσει πέρα Υιά πέρα ζIxιiθαρα: τή νέο: έπox.~ 
τf;, Ιστορία, ποό έΥχαΙΥΙαζε συνειδ-ητ& ~ ΚομμGύvα Υχρέ ιοβ 
Χάτω άπ' τ& μάτ~~ τ(ί)Υ πρώσων νιχ.."των, άπ6 τη μιά, χα,Ι 
τού βοναπαρτιχου στ~(Zτoό πού τόν διοικουσαν βονιχπαρτιχοΙ 
οτρατηΥΟΙ, aπό τήν άλJ.:η, t6 χολοσσιαίο σύμβολο Τfι πολεμι
'Χ.ή 06ξ~, Τ~ στ~λ τι τ?ι, Βα:νtόμ. 

Ίό μεΥάλο χοινωνιχό μ$tρo ΠJζ Κομ.μόύνα;ς ~ταν "ή ΙOΙCΣ 
τη, ~ δπcxρξ1l, ~ lpyα.olcr. τη«:. Ίά εΙοιχά μέ~ρα; ~7l' μπορουσαν 
μcνο νι% δποδ ίξουν τl]ν 'Χcx't'εύθοvCΠj πρό~ 'Γ:ήν όποΙα. χινεΙται 
μιά 1tuβέρν-ησ-η του λιχο& <Ιπό τ6ν [0'0 τό λαό. Τέτια ιUτpα; 
Tι'Ca. Υ ή χaτάΡΥησ11 tf,c; \lυxτεp'y~, οουλιά tών &ΡΤ6ΡΥατων. f] 
lπΙ ποινtj άmιy6p-ευσ-η ιr:v" ΣUVΉθ8'ΙX~ πού εΙχα:ν οΙ βΡΥοδ6τες 
νά Ιλιιττώνουν τcr μεροχ&ματα επιβάλλοντιχς πρόστιμ-t% ατού, 
ΡΥιΧτβ, 1:0υ ΜS λoy~,-λoy~ς' πρoσχ~ματa μιά μ~θ ooo~ 3πσυ ό 
ρyoε6τη~ auY8u~Ce t στό πρόσωπό 'tou 'tοό~ ρ6λου, τοό νομο-
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-et't1], του διχ.aστη χα.Ι Τ'ι{' εχΤBλεOτιxrις εξooσlιx~ χ"Ι Ιπ ιπλέον 
~σsπώνει τά λεφτά ytci λοrcXF~CLσμ.6 του. ~Eνα; ιf~λo μ1τρο α;υ
τ06 τοο EreOt)~ ήταν f; πa;ράοοση ολων ιι:ω'ι κλειστών ερyιxαΤfιρΙων 
χα-Ι εΡΥοστασΙων σέ ουνεταιρισμ.ούς έρy~τώY, μέ τήν επtφύλαξ"l 
ότι θά αποζ-ημιωΟο-ν, σ,δ~άφoρo ιΧ.ν ό ένοια-:ρερ6μενος χεφaλα.ιο
χρά.'Γ1J~ εΙχε opα:πετεύ~ε, ~ εΙχε προτιμ'ήσεt ν&: σΤ7.μ.ατήσε, τΥ, 
Οουλιά. 

, Τά οΙχονομ!χά μE ΤΡ~ τη, Κομμ.ού\/!Χζ, πού rιτιxν θauμάσια 
γι& τ'ή φρ6νησ-η χαί ι:ή μετριοπάθειά τους, μπoρooσcιν νά πε
ριορισ:ουν μόνο στά μέτρα πσύ σuμβtβάζΟ'Jτα:v μέ tf,v χατό:
στα;σ~η μιdς ΠOλΙOpX-ημ€yy(' 1t'c,ληc;" Μπροστά στίς τεράστιε<; κλε 
ψιβι; πσυ εΙχaν χάνΕΙ σέ βάρο, της π6λ Τις tou Παριοcοο ο{ με
γάλες -:ραπεζ ιτ :χές ~Τ(1ιρ(ες Χ'1.! ο[ έΡΥολάβοc χ.άτω ι1πό τή διεό 
θυνα-η τοί> (ΩσμιάΥ Ι; 'ή "Κqμμούνcx θ~ εΙχ ε <ΙσόΥΚΡΙΤΟ: μ.SΥtXλ U
τερα διχαιώματα. νά ο-ημε:JσΕ~ τή ν περιου ι~ τους dπ6 τά δικαιώ
ματα πού 6lxe ό A.ι\oυ~oβ~xoς ΒΟΥaΠ~ΡΤ1J;, OΤCΙy δ~μευε την ΠΕ 
ριουσΙα ι:i'.ς οΙκογένει'Χι; τω,) )Ορλεα; '1ών . ο! Χοεντζόλλερν xai οί 
aΥΥλο( όλΙΥaρχ ι χοΙ, πού ενα μΕ;6:λο μέρος άπ' τά χτ'ήμιΖτα χαί 
1:ωΥ οuό προΒρχοντιχ ι άπό λεηλa.οίε, τη~ έχχλ ηdιο:aΤΙΚYjς περιοu 
σΙcxς, κ~ταyανάχ~ησαy . Ωσιχ~ τ. α.τί .ή Κοι.ιμ.ούνα εΖσέπραξε συ
νολtκά μόνο 8.000 φρ-iΥχ~ &π6 τ~ δημSU-J-η τίί)Υ εκκλ ησια;σ ιχων , 
χτ-ηματων . 

, Αντ ίθετα , f, X~ έρνησ-η των Βερσαλλιων μόλι~ δυνάμωσε 
λίΎΟ xcxl πηρε 6άρρο χρ-ηοιμοποιο5σε τ~ πι6 ίσ. t t% μέσα; έ άν
'τια στην Κομμοόνα ι χατα:ΡΥοοσε τ~ν έλι;υθερία τΥις yyώμ-η~ 
σ' ,. λ6χλ-ηρη ΤΥΙ Ι'αλλΙα καΙ &7t~Υόρεus <ικόμα χα! τΙς; συΥχεν
τρώσε ις τών α'Jttπροσώπων tών μεγάλωΥ π6λΒων. - Ύπ6βα;λε τ Ις 
ΒερσCXΑλΙες; καΙ τ ήν 6πόλΟΙ7:η Γαλλία σ' ενα. σύστ-ημ~ κατcισχo
πεΙcι:~ ) πού ·ητaν πολύ xειρδτερ~ άπ6 τ~ν χατ~σκoπεΙα Τ?',ς δεύ
'tερης; a:ότοχρατορΙας. ~(Ι έ τούς xωρo~6λαxες - ~ εΡΟΒξεταστθ, της 
ΙχαΙΥε oλε~ τΙ, έψΎjμεpίδε πού τυπώνΟΥταν στό Π(1ρίσι χαΙ ανοι
Υε 3λα τά γράμμ2Τα. πού στέλ νονταΥ o'Ccs ΠαρΙσι Υ, &πό τό Πα
ρΙσι . Σ-τήν lθ νοσuνέλεuση χαΙ οι πt& δε~λέ~ απδπε~pες, νά πεΙ 

1 τ ο β(,(~lϋνoι; ·Qvμ..χv (Haussmann) ήτα:ν στή',. πaρΙο ο τi}ς suτβρης; 
αύτοχρατορΙα.ι; νομσ:Ρχ'1Jζ τσσ ν~μ.oυ τοα I7jXOU CΊ να, δ7Jλ. τηι; πό}~ 71Ι; 
-τοΟ ll"ptOc.ofJ . Κciτw άr.ό τ~ ~L86&uν::Jή ΤΟυ ~IL,,'J.V μ ι,α. aatp" IΡΎα τι.ά τό ... 
(ivα.χatν L :iμό τη πόλ-r,ι; . IΙιΖ vd ~tΞ !.>'Χολυ'ι/&Βί "ή χcιταπoΛ.βμηση ΑΡΎCZΤΙΧών 
i~.ϊβΡQ.ω \l. (Σ'l]μιΙωσ-η τοιΊ Β. Ι. Λ ν~ν σ t ή ρωσ ι κή 
~ e τ ct φ Ρ (Χ σ π ο U 't ~ 6 ώ ρ 'YJ σ 6 t ~ :. ο ~ .) 
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κaνεΙ, μι& λέξη εύνOϊx~ τιά τά llcxFlat, ΠΥΙ10νταν μέσα σέ ούρ
Αιιιχτά μέ ενα τρόπο άν~'X,oυστo άΧόμα xcιΙ Υ'& τη «μο"aΟιχ.ή 
στά χρονικά» βουλ' τοο 1816. -Εξω άπό τό llapLat οΣ βερaαλλιέ
ζοι διεξήΥaΥaν εναν αίμοχαρη πόλεμο, ένω μέσα: στό Ιοιο τό lla;pl .. 
σι δωροδοχοοσaν κα.Ι συνωμοτοΟσaΥ. Δέ θά σ~μαιyε) λοιπ6Υ οτι"ΙJ 
Κομμουνα προοΙνει επα:Ισχυντα τΥΙΥ αποστολή της, &.ν τηρουσ& Όλο:,)ς 
τούς τόπους χα.Ι τά προσχήμιχτα, το& φι ελεοθερ(σμο5 οπως σtού, 
πι6 εΙΡTι yιχoό~ κιχιρούς; r Α ν ή χυβέρνΤισ-η tΎJ~ Κομμούνας 'fitav 
ομο ια μέ την κuβέρv-ηση το5 t)tέρσοο , δέ θά ύπΥιρχε λόΥος νιί 
ciπαΥορευθο5Υ οε Ιφημε ίδες τού Χ6μμa.το, ti)ς ,;άξεω<; στο Πο:
ρΙσ ι καΙ ol εφ1]μερΕδες Πj, Ko~μoυyιx, στίς; ΒερσαλλΙε, . 

'Ήταν &λ~θεια δοσάρεστο γιά τούς «Υο:ιοχτημονες; Τ'7ι~ βου
λi/ς» 1:6 γεΥον6<; ετι , ~xριβως ιr:ή σΤΙΥμή πού δήλωναν στ, ό 
μόνο τρόπο Υιά τή σωτηρΙα της Γa;λλΙαζ ~τa.ν ~ επιστροφΤ, 
στΥιν εκκλ 7Jafa, )} ά.πιστη Κομμούνα. &ποκάλυψε τά ιδιόμορφα 
μυστήρια τοί> μoναστ~ ριοί> των χaλΟΥριων τοί> Π tκπού~ χαΙ τ~ς 
Ιχ.χλησΙα του υ Α Υιου Λ~υρέyτ ου Ι . ~1 ήπως Oέ~ &ποτελοϋσε 
χ"υστιχή σάτιρα τιά τ:6 t.6FOO τό γεγονός ΟΤΙ ένω αυτός εοι
νε ciράδα μεγαλόσταυρους στούς βοναπαρτι,χοός στρaτηyoύ~ 
ο'ι dΥαΥνώριa-η τΥις μαστορtας τoυ~ νά. χάι.ιουν μάχες, ν ά δπο
γράφουν συνθηχολΟΥήσε ι ς καΙ νά στρίβουν τσιγάρα στό Β ιλχελμ
σχέε, ή Κομμούνα χaθaιρο5σε χα! συνελάμβανε tΟtJς στρa -
Υούς Τ7]ς. μόλις ΥΙνοντα:ν υποπτοι ατι π~paμελoυσ<xν τά χαθή
ΧΟΥτά τοuς;; Μήπως τό yεyoνό~ στι ή Κομμούνα Ιδιωξε καΙ Ιοο
σ οιαταΥ'ή νά σολλ1Jφθεί ενα. &πδ τά μέλη Τ7]~ πού ElXE xa
ταφέρει y~ τρυπώσει σπ;ν Κομμούνα μέ Φεύτιχο ονομα κα.ί β!χε 
κάνει ΠζΧλιόΤΕΡ" εξι μέρες φυλaΧ:ή στη Λυόν Ύιά άπλή χρεω .. 
χοπΙα- μ.Ι,πω τό γεγον ός αότό οέΥ &ποτελοuσε προμελεΤ1jμένη 
προσβολή x(ttci πρόσωπο τ:οί> πλασΤΟΥράφου Ιύ).. Φάβρ, πού 
έξ~xoλoυθo5σε τότε c('Χ6μ~ νά εΙνα, όπουΡΥ6ς των έξωτεριχων 
της Γαλλία; "" 1:CU Eξ~xo) ουθοοσε t6·~E ακδμα νά πουλά τη 
ΓαλλΙ" στ~ Ισμαρκ, πού εξaχολουθοϋσε τ~τ:ε άΧ6μα νά. δπιχ
Υορεόε, δια. αΥέ, στΎιν &μΙμΤιτη βελ "( ική κυβέΡV1jσ1]; ~υμως στ.~y 
πρα;Ύt.LGtτιχ6Τ'Υιtα fι Κομμούνα; οέν δποοτήριζε πώς Τιτα.ν &λάθΎ
τη. σπως το uποστ"ήρtζαν ολες ) χωρί~ εξαΙρεση, ο! παλιές χυ -

~ Στ fι ν ~xXA'Yjola τού • Αγ. ΔaΙ>ΡSV1:tΟD άνaxaλ6φ&-ηχo:~ σκβλΒ1:0( jU

ν«ιχων, 1:06 ό:φο ϊ> τ Ις βΙaocιν χaλόιβΡΟΙ τΙς ε{jaΨαν tων'tcινές στά ίιπόΎ ια _ 
Σ"Cό μονaσ't~ρt 'ro 11 Ι'χΠOιJ( Ζχ. αν τ~ν [δια τύχ Τι ΎtJνatχsς πο6 τΙ~ κρα.
'CοiJσα.v 4xat με τό πρ6σχ-ημα δ1: Ι ηταν 'rΡβλ~ς . (Σ-ημ. Σ6'1τ . ) 
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βlρτησε ι~ . ΔllμοσΙευ ολιι τά πραΧΙCΙXά twv συνεοριάσεων τη, 
«νo:xoΙνωνs oλ~ τΙ~ πρdeεt, ~1ί" μυOOQε τ6 ?C.οcνό σ' 3λε, τ-ης 
ΤΙ, ti'CiAEt ι;. 

L χάθι έΠCΣν~στιxσ7] δΙπλcx ατού, άλ ηθινοό έχπροσώπ, υ, 
τ-ηι; προωθΟΟΥΤΙΙΙ 'Χα Ι ciνθρωπο, Ο(α.φορβτ t'Xι?" χοΦt~~. εριχο! άπ' 
«δτού -lvcxL ο[ έπι ωνε~ προ-η"(ούμ νων tπaΥ(Χ~tcX.σεωΥ πού Ιμει
VGtV πtσtοί ο" cxoti'J χωρΙ ' ,,~τιιyό-ηση 1:05 τωΡΙΥΟΟ xιyήμ~τo" 
μά 8Ι«Τ71ρώνt'a~ ι!χόμC1 μεΥάλl1 έπcροή ατό λαό x~ρη στη Υνω
στη του, ttμ.ιiτητα 'ΧαΙ τό Υνωστδ τους θάrη;ο; ~ άπλω~ xxt 
μ.όνο χάρη στη δύναμ-η τfj, παράδOσ7j; . "Δλλοι πιiλι οΙνaι άπλο! 
φων"xλάδε~ πού έπcx\lιχλ"βαΙvοντα, χρόνιcσ συνέχεια τ(~ Ιδ ιε<; 
σteρεόΤΟΠ8 άπαΥΥβλΙε - lYGlYtιt1 στην ')W 'pν~cτη τfι~ ήμέρας, 
aπόχτησαv ~ή φ-ήμη χaθαρlatμωv lπαvαστcxtων. ·Τ στεΡ2: άπ~ τΙς; 
18 τοο Μάρτη ΙμφaνΙσΤΤιχαν ίπ ίΟ71 tfttou εΙοους ά'.'θρωποι καΙ 
σ

Ί

' όp ,σμένε~ πι;ριπτώσεις fπcxtξο;ν μάλιστα σημαyτ~x6 ρ6λο. "Οσο 
περνούσε a.πό τό χέρι τους lμπ6δtζαν τήν πρcσyμaτιχ~ δράση 
't ij~ ΡΥάτιχ ι~ τάξηςι &χριβως οπως ιf.νθρωπo' αότο5 ΤΟί) εΙδου " 
lμπ60tΟCXΥ tfι v πλήΡ1J άνάπιcυξη xCΊθε προηΥούμενης lπα.νάστa ... 
ση, .. Ο[ άνθρωποι α:υτοΙ dποτελοον ενα: άΥaπόφευΥΟ xctX? έ 
τόν χα.tρδ τούς ξεφορ-tώνετα: χανΒΙς, μά roao-raa χα.,ρ6ς δέ 86-
θηχε στήν ομμούvcX . . 

"Ηταν, (1λ~θεια:, θcxuμάσια. ~ ciλλα:y~ πού εΖχε φέρει στό 
Πα.: ~Ισ ι fι Κομμούνα:! Οίίτε ίχνο, πιά aπό τό &Χ6λαστο ΠαρΙσ, 
τΥϊ, oSΎ τερη~ ιx ότox~"τo?Ιa.ς' . Δέν ~τay πι& τ6 Πa~ίσ ~ τόπο<; συ
νάνt11ι'1~' Υ ιά τού, βρετ"νού, τσιφΑtΧclοε ι τού Ζρλιχνοούι; α.μπσε
ντ-ηρς \ τού; cfμεΡ~'ΧιcX'IΟU; πρώην ΒουΙΟΧΤΥιΤβ'; χα:ί 1,ι3όπλουτου ) τούς 
ρώσου, πρώ-ην φεoυδ~ρχε~ κ,fJΙ τούς μΠΟΥιάρους ΤΊ" Βλαχ!α,. Δέν 
έχθέι:ιχνε πιά: ΠtώμΙΧt~ στ& νεΧFο:ομεΙα yι~ dνCXΥ"ώρtσηJ δέ ΥΙνον 
τ~,ν πιά \lυχτερ~yές Οt~ρi,ξε~~ χαί σταμάτησα'ι σχεδόν όλ6τελα οΙ 
xλoπέ~ . Γιά πρώΤ1} ψορά &πό τιι; [1έρε~ ΤCιO Φ λεβJρη τού Ι 848 ο! 
δρόμοι τού Πt.Xρισιού r. τ~νε πάλι ΠΡΙΧΥματικά άσ=p~λo~ς , ΧΙ αυτό 
xωρE~ xaysyc sroou ό:σΤUYOμΙα . «Δέν dχοuμε π~cί ν& 1Ινετα= λό
ΥΟ' - εΖπε ενα μέλος tr,c; Κομμούναε; - "{ιά φc,vοuς, λ."στε[ες χιχΙ 
Ιπι6έοβις σέ πρόσωπ~. Φα:Ινεται ΠΡCΣΥματtχά σάν ν' τράβτιξε μcι:
ζί ττ,ς; fι άστυνομΙa στΙς Bερ~ι.xλλίBς σλου; ΤGuς; συνΠι, ~-ητoιoύς 
φΙλουι; τ-ης » . Ο ί χox~τε ξaνaβρf~χcxν τά rxyTJ τω., π~oστaτώY 

ι • ΛμπσaνΠlρς : (6:rτ6 tf, λ6::'11 absent-cXπών) : Ιρλ"νδοΙ, 'totfAtXci~8, ποό 
ποt6 σx.~6ν δ ' 'Guoav οτά χτήματά τους. (Σημ. Συντ.) 
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'touc πiιύ τ6 ε.Ι χιχν σχάσει, ~ύ, dνθΡώποuc tij, olxoy' νει ιlς , ΤTι~ 
θ?11σxεΙιx~ χαΙ πάνω ι1π' 3λf.ι τ ") ιOcoxτησΙ~~ . 1:τη θέΟ1) touc 
ξ~Yα.β,ήxaν στην Ιπιφι:ίνεια οΙ ΠΡ~rμcxtιχέ, yuvcxtxaς ~o6 Πα.ρι
σ~oo-~ρωϊxέ , dνοιχtόuροες; X~ ciφΟ'JtωμέΥε~ ativ τΙ , yuνcxlx ~ 
τ Y,~. αρχaιόΤllτaι; . 'Ήt~Υ τό Π~ρΙσ, πού έΡΥa.ότιχν, πού σxSφτ6-
't (XV, πού μιxxδτ~ν . πού μ :xιrωνB , πού άφοο,ωμένο οπω iltCXY 
σr-ή .δημιουργ ί α μιας νέας χοινωνΙιιχς' . ξεχνΟ6σε OXiOGν τoύ~ χα\,
νίβαλοος πού βρ[σΧΟΝΤΙΧΥ έξω ctπό τΙ, πύλες του, πού d:x tcvo
βολοοσε μiσα σ-τδΥ Ινθουσιaσμό 'tij _ (στοριχΤι, του πρωτοοουλΙα . 

Κ α. ί τώρα. σέ σύΥχριση μέ τό νέο α:ότδν Χ6σμο ατό Πα
γίσι, ας οοί>με τόν παλιά Χ6σμο στΙ, ΒερσαλλΙες-τή σύναξη 
τούτη των βρυχολcXχων 3λων tων πεθαμένων χαθεστ~ωy) των 
νομιμοφρόνων κcxl όρλεανιχων ποο μ1 cXπλ-ηστεΙΙΧ πεFΙμεν~ν νά 
χα.tαβρcχθΙσουν τδ πtωμα το5 εθνους-μέ μιά ούρ& άπό προ
χaτaχ},υσμtcxΙοu, ρεπουμπλΙΧάvου" J πού μέ τl,ν ΠCXΡοuσΙα tou, 
χα , μόνο στ~ συ νέλευση ε πιδοκίμαζαν την ΙξέΥ ρση τών οουλο
χτητων , πού y,cχ τή δ,ατήρησ1] τYι~ xoινoβoυλευτ ικY,~ tou~ δη

μοχρατία; στηριζ'1.ν τί, Ιλπιεε, του, ατή μaτωοδοξΙα τοό γέ
ρο Φασοuλ ή πού δρισχόΤtXν έπ ι xεφα:λ~ Τi'" χυβέρντ,σης ΧιιΙ πού 
Υελο Ο'ϊ:;αφοUσa.v τι:, 1789 χιΧ.vον τaς τί aντιχσματ ιΧές του, συ
νελεύσει; στό Ιέ νtέ ΠώμΙ. · άΠjY ) .. ΟLπlν ~ Ιθνοσυνέλευa'η ιχο
τ~ πού έχπροσωποοσε -ωθετ Ι τό νεχρό στή ΓαλλΙιχ 'XcXl ποό 
μΟΥάχa τ& σΠcXθtcC των ΟΤΡΟ:Τ1Jrών 'tGU Λουοο6Ιχου Βοναπάρτη 
τ "ή στύλωσαν φα.ινομεΥ ιχά οτή ζω'ή . l'ό "ρΙσι ήτ~ν δλο ~λή
θε(~, οΕ ΒερσrzλλΙες ολο Φέμιχ . χαί τό Φέμα: "οτό τ6 δι~λα:λoόσε 
't6 στόμα τοο ~ιέρσoυ. 

cu θιέρσος λέει σέ μιά dντιπροσωπεΙα dπό O~ημ.ά Pχoυς τοί> 
Υομο') Σllχ.οuιΧνΙΧ-Οοάζ : « πoρεΙτε ,,~ β~σΙζεστε ατό λόΥΟ μου, 
π ο τ 6 οέν tόν α.~έτησa.!» Στήν "ο ιιχ τ~ συνέλευση λέ" ΟΤΙ: 
«ε! ναι ~ πι6 έλεύθερα Ιχλε1μένη χaΙ Υι πιό φιλελειΊθερη 60υλή 
πού εΙχε ποτέ ~ . ιχλλΙα. » . Σιrόν παρΟa.λό σtρrιτό του λέει 3tt : 
εΙYa~ «τό 'Χα.μάρι τού χόσμου . χα! ό ώΡawtερος; σtρα:'tό~ ?εού 
εΙχε ποτέ 'fJ l'α.λλΙιχ» . ΣτΙ, ~παρxΙε . λέει 3τι εlνCXL πα:ρa.μύθια 
ό βoμβ~pδ,σμό.; τ οί> Πa.ρισιοί> x~ι οτι : «α, - ΡΙΧΤ7)χαΥ μεριΧέ 
)tαvovtt~. αυτό οέν ΙΥινε άπδ ~ό σ'tΡ2τό -cwv BερσCΙAλιων, μ.ά 

1 Ieouo ιx -rtd τ6 πι:ιc.χ.νΙδ c. ς μπciλλar;J δποι» ή 6,,00ο,Ι'λιο"Ο1') τοα 
(789 ιlχ. πσριι -τΙ, πιρΙφημιι; d:ποφάσ.c.~ 1:ηι; . (ΣημιΙιοοη o~ τ.ρμCΙνιX~ 
iχ~οοη τoίJ 1871). 
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dΠQ μ-ερ ."I~ύ~ σΤ(1σιa.στές πού προσπαθοόΟet'Υ νά Χάνουν τόν Χό
Qμo νά πισtέΦε t ΟΤC πολεμάνε . ενώ δέν τολμανε ycX ξεμυτΙσουν 
πουθενά» . Κ ι uotepa λέε πάλι σtί iπαρχlε - στ ι « ό πυροβολιΧό 
τω'! ΒSΡσα;λλιων δέ βομβa.ρδΙζει τό αρΙο, μιΧ μονάχα; 1:6 x CXY O

νιοβολει» . Στόν άρχιεπ(aχο1tΟ το[) Πa.ρισcοο λέει ΟΤΙ ε να ι χαθ"ρό 
ψέμα οί Ιx~ελέσειι; X(l! τά χα,τcιστcxλ tKιX μέτρα: (Ι) πού άΠΟΟΙΟΟΥ
ται στά σΤfι~tεόμ"tι:ι τών ΒερσαλλΙών . Στό Παρίσι λέε, ΟΤΙ σκο
πεύε ι μονάχα «νά 't6 λuτρώσεt dπό τούς αΠ2ΙσLoυ~ <cupcXvvouc tou 

πού τό χα.ταπιέζουΥ)} 'X.cxl "τι σ ~Y πρaΥματικόΤ1]τα τό ncxplat τiιι; 
KoμμoύYιx~ δέν ε~ναc παρό: «μιά χούfΤσ. άπό έrκλ·'ιμιχτΙεc» . 

Ί~ ό ΠαρΙσι τού θtiρσου δέν ~τα.ν τό ΠΡaΥμatιχό ΠαρΙσι 
του «χυδαίου (ιχλου» , μά ενα. ΠαρΙσι-φάντα;σμα. τό Παρ(σι των 
λιποτ-:(χ'tών, τδ llaPLat tων «ρσενιχων xai θηλΟΧών θι1μώΥων 
των εοολεβάρτων - τό πλούqιο, τό κ.εφα.λαιοχριχτιΧό , τό χρυσω
μένο, τό άχcxμάτ ιχο Π(%ρΙσ ι~ πού 'X~τάxλuζ τώρα μέ τούς λΙΧ
χέδες του, μέ τους τ υΧΟΟ' ώχτες του , μk τή φιλολογική του yu
φτοσυμμορία χαί μέ tΙς χοκότε τ ου τΙ ι; Bε pσαλλΙε~. τ6 Ll v 
r\ τ εν Ις , τ6 ΡυέϊΥ χ α; ' τό ΣέΥ Ζερμαίν, τό ΠαρΙσ ι ιct τ6 όποΙο 

,δ sμφύλ οι; πόλεμος ~ταy άπλως; εΥα εUΧcXρισtο δ ιάλειμα ) τ.:ού 
πcxρcιχολοuθοuσε τ~ οtεξ<ΧΥωΥ'ή Τ Yι~ μάχης μέ τιΧ χ άλια. πού 
μετροοσε τΙ, κανονιέ κο: Ι πού δρχtζ6tctν στήν τιμή του κιχ! στ~ ν 
τ ιμή των πορνων του) 3 τ ι ~ πtjράσταοη itσov πολύ καλύΤΕρα a VE-

ασμέ ν-η άπ 3 τ yιy6τ~ν συν~θως; ατό θέ~τρo ΤΤι' Πόρτ - ΣαΙν
αρτέ ν. ί &νορες πού ε!tεφτο.v, πέθαιναν ΠΡCΙΥμΙJ:Τt1<. cί οε 'X,pαu· 

Υέι; των πλ -η1ωμένων οέν ·η τ α.ν Ψεότι')'.ε ς Κ~~, &κόμο: ι πόσο χο
σμΟ!.Ότορική Τι αν' 3λη ή δπόθεσrι ! 

υ τό ε~yαι τό Πσ;ρΙσι τού Χ. θtέρ ou , &χριβώς οπω, οί 
πρόσφυγες τού Κομ.πλέΥτς l iτα,v fι Γαλλία: το6 Χ. Κ(tλόν* . 

ιν 

(11 π~ώτη άπόπειρα τ~~ σuνωμoσΙιxς των οοuλοχt7Jtών νά 
τσακΙσουΥ τό ΠαρΙσι βάζοντας τούι; πρώσούς νά τά χaτΙΧλά-

ι Κομπλ ντς : πόλ-η "Cfjt; riρμa:v(ι:ι~ ι τό ~BYΤΡO -rlilv g ύτs"ών ':iV ΤΙΠfLvα
cί "C ιι,τών προσφύ'rιο'Υ τόν x~ιρό ιτ:ής μ ί ιiλ~ ι; 1aλλιxιη ~ ι.i~'tt1L~t; Δπaνciο'tfJ.
ο-ης 'toίJ t 789. (Σ-ημ. ~6 ντ. ) 

• Kάpoλo~_· λίξανδρ-ο , y't Καλόν (t 134- 18(2): 6ΠΟΙ"Ρίό ι; -των οΙχο
νoμ ιx ιDY ΙπΙ Δoo~oβΙxoιι ΧVΙ ΧαΙ ciρχητ6ι; τιi)ν φυτάδΦΥ civ'tIrtay«ota:oτcΩy 
στό Κομπ), ντς τ6ν χαιρ6 τ~ς 1a:λ λtΧ f} ~ ά:ο't' ι. ')(.~ , 'πavcιστ'l.αη c; . (Σημ. Mtt.) 
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βουΥ νa:υάΥησε έξctιτΙας τ'ι~ ιfΡ""I1crη~ το6 BΙσμ.t.tΡX· Η δεύτερη 
&πόΠΕΙΡΙΧ τ~ς Ι 8 το5 Μάρτη Ιλ -ηξε μέ tYJV ~ττC1 το5 στριχτΟί} 
xa:l μέ τη φυγή 't1Jt; 'Χuβέρνr,σης στΙ~ Βερσαλλίε 0που όποχρεώ
θηχε νά τ~ν ά)(oλoυθ~σει ολ71 fι δ ΙOΙΚ1)ΤΙ~~ μ1lχav-n. rt} θιέρσος 
χaμωνόταν ΟΤΙ oιαπρaγμcιτεύεται τήν εΙρήνη μέ τό ΠαρΙσι, 
'Χ«ί χέρδ ιζ κα.ιρ6 γιά νά προετοιμάσει ΤGΥ πόλεμο ~yάνιa ατό 

α,ρίσι . :) πό πο& ομως νά βρε ι στρατό; Τά λείψανcι των συν .. 
τcιyμc.tΤ'ων τcu τα,χtιχοί> στγατοί) -;'τ !Χν dΡtθμΎjτtκά λΙΥa. χaΙ οΙ 
διαθέσεις τουι; δέ.." Υιτα.ν σί Υου(ες . t' Η επf.1Υοuσα; ξχχ 7]οή τοο 
πρ6ς tίς έπσ.pχΙ€ι; νά τρέξcίυν νά εγισχύσουΥ τΙς; ΒερσαλλΙες; 
μέ τίς έθ νοφυΑιχχές: τους κ'X~ μέ έύελΟΥτές, συν ' ντησε την άΥΟΙ'" 
Χ τη άΡΥΤισΥι τους . ltf όνο 1) BΡB-τιiνΎ] εστειλε μιά χοuφτ~ σουά
νους πού πολέμ-ησt1V χάτω άπ6 λευ',ο(.ή ΟΊ,μαΙα, μέ τήν xo=potιX 
τοί> Ί -ησου Χεντημέν7] πάνω σε άσπρο ύφασμα στό στijθος χα:Ι 
πού 1tΟΑsμησcι:v μέ τ~ν lαχ' «νινε le. Γοί! » «( rJτ ό βασι
λιάς J»). ~(~ θιέρσος &νaΥκ&στηκε λοιπόν νά συy~εyτρώσε ι στά 
ΙΙXστιXCΊ εΥΟ: παρδαλό στΙφo~ &π6 αοτε, ΠΒζονα:5τε" ζουά-

βοιις το[) πάπα, χωροφύλακες τοϊ) Βα.λΙΧΥτέν, dστuq;ύλαΧΕt; 
κα Ι χαφι~δBς τοο" ΠΙΕΤΡΙ (Ωστόσο, ό στρ~τ6ς aυτός θά. ~τaY' 
Υελοία άνεπαρ'Χή; χωρΙς τούς αOτoχ~σ. ορικούς αΖχμ!Χλώτου, 
πολέμου πού ό Βiσμαρχ τούς ά-ιΡ7, νε κα.τά δ6σεt~ί rοα-εσα. tC
σους, οσοι XPEtcXCOYtCΙY ytcX νά εια.τ-ηρε! τδν sμφόλιο πόλεμο χα{ 
ν~ χρατα τrιν κυ βέρy~ση ων Βερσαλλιων σέ οουλική Ιξάρτησ~ 
dπό Τ~Y Πρωσία.. KιXt στήν πopε:cι τοί) πολέμου αύ ΤΟί> ΧΡθιά
σΤ1}'ΧΕ "ι) dστuνομ[α των ερσαλλιων νιΧ έπι~λέπει τό at pcxt6 
τών Βερσαλλιών, ενώ οί χωΡGφύλr1κες έπρεπε νά τόν παρ!Χσέρ
νουν έΧθέτοντας τόν έαυτ6 τους πανtοί) σ' ολο: τά επ ικΙνευνα 
σημEΙ~. Τά φρούρια πού lπsφτι1V δέν π'ΧΙρνοντο;ν, άλλά άγορά
'ονταν . ι"ο t,ρω1Όμ6ς των xoμμCιυνάyων επε~σε τ6 ιέρσο οτι 'ή 
dΥ~ίστcxση τοί) Παοισιοϋ δέ μποροοσΒ νά σπάσβι μ.έ τη διχ' 
του στρα.ΤYι1Ι'X.~ μεγαλοφutα κ~Ι μέ τΙ; ξ,φολόΥχες πού είχε 
στή ο,άθεσή ΤO~. 

1':tut6xpovcx ο ί σχέσεις του μέ τίς επcxρχΙεc; ΥΙνΟΥταν όλo€.
να κ~ί πι6 δ60χολες.. Ούτε ενα χσ.tρετ ισtf,ριο έπ(δοχ ιμασΙας 
δέν ~ρθ ε στΙς ΒερσΙΧλλ ίεζ Υ ιά Υά Ύ.GtFοποιi σει τό c έfιOO καΙ 
τούι; «Υaιοχt~μονες βουλευτές» του. Γιν ι τcιy &χριβως τ6 tXvtl
θετο .. 'Α'Π ' 3λες τ ς πλευρές κatέt'θcxν"v άντ~πpoσωπ ΙΕς 'ΚαΙ 
μ:ηνύμα το: πού ζl]τοοσιχν σέ {j~oc; κάθε άλλο παρά εlJγεν'Χ6 τή 
συΙ-Ιτιλίωσ-η μέ τό ΠaρΙσι πάνω στη βάση ""'1) ς xwpiC; οιφοροό-
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μβνcz &.νιχrνώΡΙa1J~ Τ9jς ΟYJμο'Χ,ρttιc Ια" -;fι, Χ4τοχύρωσ'ης tωv lλεu
θεριών 't9jt; Koμμoύν~ι; χαΙ t~, ο ιάλuσl1' τ~~ έθνοσυνέλευση, 
ποό ~ έντολ ~ 't1J' εΖχε λ ~ξEΙ. Ka,( χcxtέφθCXΎCtν σέ τέ τιο ό:ριθ
μό, πού ό Ν tuφ6ρ, b ιJπoυρy6~ ΤYι~ διχαιοσύν-η, το6 ιέρσου, 
στην έ"{xιJχλιό του tfj, 23 τοο 'Α πρίλη πρό, τούς εΙσaΥγελεΙ.; 
τoύ~ διέταξε νά θεωροον τό «σύνΘημα t-ης συμφιλΙωση, » σάν 
εΥΧλ-ημα. -ΩστόσΟ 1 ό Θιέρσος) έχοντα., όπόψη τ~ν d1tsλπtσt,~ή 
ΠPooπτ(x~ Υιά την έx.στρατεΙcι του ιΧΠΟq?άσtοε yJ άλλιiξει t ij V 
ta:χτιχή του ΜΙ 3pc.af νά διεξιχχθοον δημοτ ιχέ<; χαΙ xoιyoτιxέ~ 
ΙΧλΟΥέι; σ' όλ6Χληρη t~ Χ ώρα "(~i τ ί , 30 τοα Ά πρίλ 7]1 μέ βά
o1J τη νέα. δrιμoτιχή 'Καί χοινοτική νομοθεσΙα, πού τrι ν εΙχ ε 
ύΠΙΧΥορεύσει ό Ιδιο, στήΥ lθνοσυνέ ~ευσΎj. J Αλλοο μ.ε τ Ι, ρaδιουρ
γΙες τω,; νομαρχωΥ τοο χα! άλλο ,j μέ τον εκφοβ ισμό Πι, αστυ
νομ.ί ccς του ~t(%y όλότελcc alyo tJpo, πώ, ~ έtομηrΟΡΙα των επαρ
'Χιών Bi lδινs στην έ6νοσuνέλευσ1J Τ~Y .ηθ ,χή i xslVfJ Sύvccμη πού 
δέν την ε!χε ποτέ χαΙ ΟΤΙ &ά επαιρνε &π6 τΙ, έπαρχΙβ, τή'J ό λι 
χή δύY<lμ-η που xps,aC6tιx'J '(Lά νά XC1tCΙxtoήaEt τό ΠcιρΙσι. 

(ο Θιέ.ρσος από τήν άρχή χι6λας; θεώρ-ησε &;νaΥχαιο νά 

συμ.πλ 1JρώσSL μ8 μιά μιxρ~ χωμωοΙα: συμ.φιλΙω01jς, πού προορι
ζόταν νά lξUΠ71ρsτήσsc πολλού, σχοπούc;, τό λ -ηστρικό του πό
λεμο ένάΥτιa στό Παρίσ" πού tδν έξυμ.νΟί>σε σtά ανιχχοινω
fJένta 'tOu χαΙ ~Ις προσπάθεΙΒ, των U1tOUpYWV του νά έΥχαθι .. 
όρύσουν σ' δλ-η τ~ ΓαλλΙ% g'JrJ. Vso τρομοχρaτιΧό χαΘεστώ~. 
Σχοπ6ι; της ~τ(Xy yιi έξcxπaτησεt τΙ, επαρχ ίει;, νά τραβήξει μέ 
τό μέρο, του τ~ μ.sσ aΙα. -:άξη τοϊ> Πα.ριοιο5 χccί πρίν Ι.ι.π' 3λcι 
νά 860ει στού, Οfj θ S'ν δημoχ.ρ"τιχoό~ t'ij, έθνοσυvέ λεl.)σTJΙ; την 
ειJxaιρΙα. νά ~ρύΦoυν τήΥ προοοαΙ" του, ivciVtta ατό Παρ!σι, 
πίσω άπ6 tήv πίστη {Oυ~ ατό θιέρσο. ΣτΙ, 2 1 τοί> Icipt'1J. 
Q'tcxv οεν εΙχ; &xlsfUX σtρατό, ε.Ζχε δηλώσει στήν ΑθΥοσυνέλευ
ση: «3 t tt χι ά.ν γΙνει, έΥώ δΙ θιi σtsίλω στρατό στό Πcιρίσo>. 
ΣτΙς 27 τοί) Μάρτη σ11κώθ-ηΧΕ ξ:ι:νά χaί εΙ πε: «Βρηχιχ τή ο-η
μοχρι1 tίa σάν τετελεσμένο ΥεΥονόι; καΙ ε! μα. ι στα:θβρά &.ποφα

σισμίΥΟ' Υά τή o~a;Τl1P~σω»ι Στήν Π(Jα.Υματιχ6rηταJ lν 6ν6μιχτι 
t·Yι.; οημοχρατία, x.atέaτειλε την επανάσταση στ~ Λυόν καΙ 
στη λΙ(%σσαλΙαΙ, ένω tli Oύγλιr.ιχτά. των «γαιoΧΤΎJμ6νων βουλευ-

ι Λ ΙΎις μ ίρ., υστιριχ άπό τΙ~ 18 τoίJ ΜάρτΤ] 1 871 o 't ~ Λuόν ""<0: ( τ~ν 
Mα.σσc:ι:λΙα. ,'oπιxσ~ν jπανa.ο'tCΙΤLΧ2,e Ι l"'ρσltc: μs σχοπ6 τήν civa)(.iιpu~1j 
'τ~, Κομμο6νaς. τό χΙν-ημα: "UtC! χa'taπ vΙ,-ηχ& άπό -t"ήν 1(uβeρτησrι "[ou 

: et'poou. (Σ1lμ. ΣU\lτ.) 
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των) ':ou δέν ιfφ-ηνcxν νιΧ d:x.ouottt ουτε Υι λέξη «δ-r.μΟΧΡa τιi. 
x~θε ::ρορά. πού ιη)ν &νάφερνε 'Χcxνε[ς: σtlς Bερσaλλ Ιε~ . C-ΤσtεΡCl 
ιtπ Ι ~υτό τό ltνΟΡCXΥιiθημα: μετρΙασε u «τετελεσμένο γεγονός » 
σ' ενα, ύπο&sτ.ιχό ΥεΥον6 . ΟΙ πρΙ"'('χιπες τη, Όρλεάν1]Ι;, πού 
τούι; εΙΧβ φυΥΙΧδέΦε ι προσεχτιχ& &.π6 τό Μπορντώ μποροuσιχν
tώρα νά; ρaοιουΡ10όν oth Nιrpέ ΠcXρα;; ,cx οντας άνο χτ&' τ6 νό
μο. υι π(Xρo;χωpήσε~ς Π<Jύ ύπo~xότα:ν δ . ιέρσo~ στΙ~ άtέλε ιω
τες συναντήσεις του μέ 1:06 &.yτ ιπpoσώπoυ~ τοο Πα.ρισιοΟ χ"Ι 
των Ιπιχρχιών - Πι%[/ ηλο πού δ,~ρκώς άλλα .... αν τόνCJ χα Ι χρω 
μ.α: - χατάλ -ηΥαν πάνtα. σέ Ηνα, πράϊμιχ, ΟΤΙ κατά τ« προβλεπ6 με
γα Yj έxδίxησ~ του θά περιορ tστεί ένάντι(Χ σd} «χoύφfιx των έΥ
χΑ ηματιων πού εΖ χαν συμμετάσχει στ+Ι οολοφονΙα; το5 ΛεΧ6ντ 
κα.Ι τού Κλεμάν ΊΌμά», μέ tόν δρα tvvofl't%t οτι τό Π"ρίσ:. 
χα.Ι Υ] Γσ.λλΙα θά δεxότ~ν νά α.νCl1vωΡlσει cXΥι;πιφύλcxχta τόν 
Ιδ~o τ ι ν κύριο ~ιέρ~o αάν την καλύτε;;-η Ou va.τy} δ1JμοχρcιtΙ~ 
&χριβω, 3πωι; εΖχε κάνει τ6 1830 μΙ τό ΛΟlJδοβ ίκο ΦΙλιππο. 
Μά χι C(utέ, τΙ~ πο:ριχχφρήσει, οχ, μ6νο CPF6ytto; YcX τΙ, κCΊ
ΥΕ!. άμψΙβολες μέ τΙ~ έπΙσ-ι;μες ~ξηyήσει; πού ο! δπουΡΥΟΙ 1:01,) 

ΙδοσαΥ σχβτ,χά μΌ αύτές- στήν έθνοσ νέλευσ-η. ·ΟΧ', εΙ χε &'Xόμ~ 
'X~ι τδν τuφόρ ~oυ γιά νά OF~. ru Ντuφόρ,. (%ότό~ δ πιχλ,ό, 6ρ .. 
λεανιχός; ΟΙΧ1]Υ6ρος, ήταν κάθε φορά 6 &νωΤι%'tος ειxασtής τYι~ 
χατ&~τασ1]ς πολtΟΡΥj(Χ~, τόσο τημερa tό Ι 87 Ι έπί θιέρσου , 
300 χ.α.Ι τό 1839) έπ Ι Λoυ~oβΙκoυ ΦιλΙππου χαί τό 1849 επι 
πρoεoρί~ς; τού ΛουδοβΙκου Βοναπάρτη . ·Οταν ~τcιν εξω ιfπ ) 
τήν 'Χ,vβέρν-ησ-η πλούτιζε χάΥΟVΤGCς τό συνYJyoρo των χεφCΙλ(%ιO
χρaτων τοί> Παρισιοί> καΙ <Ιποχτοοσε πολιτιΧ6 l.εφάλaιο συ 
ν7Jyoρ~)ντα~ ενάντια στοό«; νόμους πού εΖχε ό Ιδιος θ εσπΙσΕΙ . 
~I ~ μένοντας τώρα, ίχaνοποιημέΥος μέ τό 3τι πέρασε ατά βιιχ 
σττχ,ά dπ6 τήν έθνοσυνέλευΟ1/ μ ι ά σειρά άπ6 καιι:aπιεστιχού . 
ν6μoo~) πού υστερα. &π' τήν πt~)σYJ τοί> llaPLacof> θά: έξάλεtφCΙ Υ 
χσ.Ι tά τελεοταΙΙΧ ύπολείματιχ ττι δημoxρaτιχ~, ΙλευθερΙιχ<; ατή 
ΓαλλίΙΧ, προιχνάΥγειΑε xcι..Ι τrJv τύχη τοί> Πα:ρcσιοο ) συντομεύον
τα.ς τ"ή διαΟιχ.ασΙα των Οfρατοοικεlων - π ού κατά τή Υνώμ-η ΤΟι> 
Yι'Cav πολύ &ΡΥ-ή - κα. Ι ο-ημοσΙευσε ενα. νέο δΡCΙΧGντε ιΟ ν6μο Y Ι~ 
τΙι; έξορ Ιες . t Η έπavάσtασTj τοί> 184-8 J XCXtcX pyώντιX~ τη θαν(1τιχ~ 
ποινή ,cc πολιτικά βΥΧλfιμιχτq την άΥτ· ιχατιΧστ-ησβ μ τ~ν έξο
ρία. ~o ΛουδοβΙχο, ΒονaπάΡΤ1]ς δέΥ ε !χ ε tολμήσs ι-, τοuλάχισtο 
&Υοιχτά, νά έπaΥαφέρει τό XΙXθεσtώ~ της λαιμητ6μου. rH 
«βουλή των ΥαΙΟΧ Τ1]μόνων») ί:ού εέ ν τολμοΒσε xal νά 6ποστ-η-
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ρΙξ ι άΧ6μα. ΟΤ Ι οΙ πα:ριζιάνοι δέ'! ήταν σt(%σtασ-t~~, άλλά. δο
ΑοφΙνοι ι &ναj"ΙC.CΊσΤ"rjΧε Υ ι Ί aut6 νά περ.ορΙσει τ .; Υ προεξοφλ 1ι μέ'" 
'JΎJ ε:χ(;Ιx-ησTJ ενά 'lτια στό Παρ(ο, στό νέο χώδ,χ" το5 "!\ τυψόρ 
1tcL Ις ε ΟF ίε<;. Κάτω dπ ελες cxοtές τίς συyθ~xε~ ~ά ~τ"ν 
ά.δύνατο στ ό t1ctpao νά συY€Xίσε~ Τδσeιν χaΙΡt3 τη συμφ' cωtιχ· 
κωμωόΙα; του, d" 1, xωμωειι:.t αtJτ';~ οέν π~oχαλ(ι; σε ι επω τό 
έπc {ωκε . τά λuσcxσμένα. oόρλι~χτό: τών «ICXΙΟΧΤ7.μCΥWV ουλευ
των» πού τδ μOΡΎJxασΤΙ'X,ό μυαλό ΤGuς οέ μποροΟσ Υά, xGttΙX
λά β , οuτε τ6 παιχν[δι , ου ε τ~ν &νάΥκγ; Πι~ ύποχρισlcxς του , 
τiJ , Dποuλ6t"fJτά του xo;l Τ 7ι ' &'να:βλητικ6t1jτά tGU. 

IEv οψει τών lπιχεΙμQvων δι μoτι~ ων εΧλΟΥώ'l τiΊς 30 ΤΟD 
ΆπρΙλη) δ θιέρσος επcι :ξε στΙς 29 τοο ΆΠΡt;'~η μιά άπ:6 τι~ βΥα
λότεpε~ σ\Jμφ tλιωτ,'Χέ ~ οχ1jνέ~ Του . ~Iέσα ο' gyC% χεΙμαρο ο:.Ισθτ.
μa.ΤΙ)f:ΙI , ρ-ητορεΙιχ, άνaφών17σε dπ" tό βΥιμα "tiJς εθνοσuvέλεuοr, : 
«']1 μG \Ι'J'} συνωμοοΙα πού ύτ:άρχε ι iνάνttα στ Ί δ -ημΟΧΡ"τ lα ε!ναι 
f] συνωμοσ Ι α; το6 Παρισιου, πού μα~ ά ayxcCCEc νά χύνουμε αλ 
λιχ6 αίμα. Ί'ό λέω χα Ι τ6 Ιπaναλα aίνω : Φρον τΙστε νά. πέσουν 
tCΊ dYGata αυτά επλα &π ' τά χέρια. πού 'Ccί Yo fJa'toiJY χ α-Ι ~ t 

μωγία θά σταμ.ιχtΥJο εc &μέσως μέ μ ιά πράξη ElFTIy tx~, άπ' τ~ν 
b π 'ιχ θά άπσ~λε ιστε ι μcνΟΥ ό μ χρcς άριθμό~ τωΥ ΙΥχλ Ίjμα
τιων » . Στ(~ λυσασμένΕ'" οιαχοπέ<; των' «γαιοχ τ-ημόνων βουλευτών» 
dr.civ σε: « Κ όριοι) π"ltε μου σα, παρcxχa. λώ θερμά, μήπω; 
Ιχω ιiδ ιxo; 1~πω~ λοπάοτε πρα;Υματικά πού μπ6Fεf.1a νά πώ 
τ+,ν αλ~θε tcx) ΟΤ Ι ο ί έγχληματΙες εί ναι μ.όνο μιCΊ χο.ύφτ % ; ~'1 -ήπω, 
δ έ ν elyCX t ε υιεύxrιμα ΟΤΙ μέσα ο " ολη τή συ μφορά μcxς οΙ άνθρωπο ι 
Τ"οό στό.θηx cιy ίχ aνοΙ νά χύσουν τδ cxtμα ΤO~ Κλεμάν 1'uμά κα.Ι 
το [) atpctt 7JYo[) ' εχ6ντ Ιέν άποτελCί ijν παρc:ί σπάν.ες εξαιρέσεις· ») 

r}-I Γα.λλία. oμω~ εέν a ,X QUOE trIv aΥόrεUΟΎ} αύτη μέ ΤΤιΥ 
όπο Ια, ο θ ιδρσος χο ακεuόtαν ετ ι κατάφερε νιi ψάλε ι ενα χοι .. 
νc, βοuλεuttχό τραγούδ ι σsιρi.νων. :Άπό τούς 700.000 δ~μo
τιχούς; συμ ' ούλους πού Υ9ι'Χaν στΙς 35 . ΧΟ('iCΤ1ι τες πού 
Elxav ά πομείνε ι ό:χ6μα ad ΓcιλλΙ σ- , ο συνcι σπισμέ 'ν OΙ YCi I ιμό
<f F ονες, ορλεaνικσί 'ΚαΙ βοναπαρτιχοί αέν π,YιΡCΙν ουΤΕ 8.000. ο! 
σuμπληρωματtχές έ κλΟΎές πού ακoλCιύθ-ησαν ~Τ(%'1 άχ6μσ. πιό 
έχθF ιχέ . .. τσι ~ Ιθνοσυνέ1ευοη άν Ι νά πάρει άπό τίς επαρ .. 
χΙες: t YiV ύλ.χ-ή δύναμ·~ Π'c,ύ τόσο τΥις χρ::ια

ν

6ταν, εχασε χι 
αύτή πιν τ λευ α Ι ~ τ rις άξίωση Υιά Υιθ ιx~ Ισχ~ : OTιλCΙδ-ή την 
άξ[ ωσΎJ ο τι &ποτελεί τΥν εχψρa.ση τοό Υενιχοό έχλΟΥΙΧΟ ί) Bt1'.!1t
ώματο τ?ιι; αλλΙας. Γι&. νά όλοχλ 'ίρω θεε f; Ύι ττα~ τά νεΟΕ-
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χλεΥμένa οημοτιχ&: σιιμ οόλια: ολων tων πόλεων 'tfjt; Γ~λλΙα, 
&πεΙλ~σa.ν cfvo,X ι:i τη σφετεριστιx~ ο έλιυση των ΒερσαλλΙών 
μ~ μ,ά άν τι υνέλευοΤι οτ6 Mπoρνtώ. 

Τ 6τε Ιφτσ.σε γιά 't' ΒΙσμα:ρχ ~ σΤΙΥμή πού την περΙμενε 
άπό πολύν χ.a'ρό ΥΙ<Χ νά επέμβει aποcp~σισ'tι?tά . {έταξε μέ τόνο 
'Χ.υρΙaρχου τό ιέρσο νά στεΙλε ι, dμέσω πλr;ρεξούο[οuς ατή 
Φρ~yxφoόρ r ά τ6 όρια .. ικό χλεΙσΙ(LΟ t~~ ElpTιYη . C πcxχοό
οντ(Χ ταπεινά στ ό Χάλεσμα; t OU κυρίου χο:Ι ιΧφέντη του ό θιέρ
σος βιάστ'ηΚΒ y~ στεΙλει τό ooxιμcισμένo lμπιστό του Ιύλ 
άβρ χ(ΧΙ yt& βοηθό 'tou ιrόν ουΥέ-ΚεΡτ,έ . tt) ΠουΥέ-Κερ-

τιt, gy(Xt; «επιφo:ν~ς» ΕΡΥοστασιάΡΧΤις - ΥηματουΡΥ6 't.1jC; Ρου-
έ ν 't ενα φλΟΥε"ό κιχ! dχCιμα δουλιΧός όΠ(10ός tjj ~ δεύτερη 
a.Uτοχρ(Χ tορ[αςJ δέν ε . χε π τέ 'tou ;;ρε! ΤΙποτα: τό επιλ~Ψιμo 
στήν αυτoxρατc,ιρΙα Ικτ6ι; άπό τήν εμπορική ~η~ σύμβcισ-η μέ 
Ύιν ~ ΑΥίλΙα, που ζ1JμΙω νε τά συμφέροντά του σάν έ~γoσ τaσιάρ
χη. Μόλις εΥ){~tιχσcάθ"1Jχε στό [πορντώ σάν ύπουΡΥός τών οΙ-, 
χονομιχωΥ τ05 ιέρσου , χΙXΤΎjyόΡ'ιισ :: άμέσως την «άνΙερη» αο
τή σύμβ(tΟ11, lχανε τ'δν υπα ιν ιγ μό 3τι θ

Ι 

&χυρωθεί σύ Υτομα χι 
εΙ χε άχόμα τΤΙν άν(ΧΙΟ6ια (~y κcιΙ άνώφελα;J "( ιατ ί λΟΥά ρ ιαζε χω
ρΙς τ6ν ΒίσΥ.aρκ) νά πρoσπαθ~σει νά ζΟ;Υαεπιβάλει αμέσω, 
τού; ~(%λιoύ~ πρoστcιτευτ,xoύ ~ δασμού, Ινάντιcι σ τ-ήν 'ΑλσaτΙα , 
οπου, 3πως Ιλ6Υε , δέΥ τ6ν έμπ6διζα:ν αχ6μα; ΠΡΟΤιΥούμενες ιεθ
'νε ίς σuμ6άσε ι~.. ήπω ό άνθρωπος αύτό" πού θεωρο5σε τ'ήν 
ιiyτεπay~σΤ(%σ7J σάν ενrx μέσο ytcX νά κα εβάσε ι. τά μερoxάμa~ 
ατή Ροusνη χ α;Ι την παραχώΡ1JΟ - Υα;λλιχων επαρχιων σάν μέ
σο Υιά νά άνΒβάσει. τήν τιμή των έμπορευμάτων tou στη Γαλ
λΙα-μ~πω, ό άνθρ{ι)πo~ ιχuτό οέν ~τ<xν &πό τά πρΙν lyO€oEty
μέναι; νά ΥΙνει ό &ντάξιοc; οuνετaιροs; 'Cou Ζύλ Φάβρ στην τε
Asut o:la του προδοσία. πού έπtοtεΥάζει Βλ του τό lpro ; 

ιrO ταν εφ ασε τ6 . ιχΙ ρετο αυτό ζευγάρι τώΥ πλ 1Jρεξού .. 
σιων άv'tιπροσώπωv στ f ΦρανχφούρΤ7] ό ΒΙσμ,αρχ τούς άποmjρε 
μέ ιr:ό πρ6σtaΥμιχ : Ιτε π~λ.ν6ρβωση τ Υις α.υτοκρατορΙα:ς;, εΙτε 
&νετ: ιφυλ.χχ τ-η tιπoooχή t'wv οικών μου ορων εΙρήνης ! Οί οροι 
α;υτοι περιείχαν d] συντόμε-υση των προθ σμ:ων πλ-ηρωμΥι<; γιά 
τΙ πολεμιΧές ιΧποζ 1ίμιώσεt χ"Ι τη δια:ρ~ιι) xατoχ~ των φρου 
ρΙων tOb Πιχρισ ιοδ άπό τ ' πρωσικά στρcιτευματα;, ~ως στου 
ό ΒΙσμιχρχ νά θεωρήο&! οτ εΙνaι {xt.X Y01tOt μέyo~ άπ ' Τ~Y χα
τάστασ-ή 1:ων ΠΡ~ Υμάτων στη r (ΧΑ-Λ Ια:: - lτσι "ή Π ρωσΙα άνα-
1vωρtζότα:v ανώτατος o,aιτητ~~ στi~ έσωtεριχέ οθέσει, της 
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ΓcXλλΙα, t α άλλ Υμα; προσ ερόταν ν' άφήσει λεόθερο )'ιά 
Τ~Y εξόΥτωσ-η ~oί> llιxp σό . tόv alχμιΖλωtισμένο otpC1t6 "OD 
Βονa;ΠcXρ~η κα.Ι νά τ6ν ενισχύσει άμεσα μέ 'tcX a r:ρat'· 6μ.a'ta. 
τού αόtοχ.Fάtοριχ ουλιέλμοο. α;Ι σάΥ ΥΥύηση o-tt θά ΧΡΙΧτ'ι 
~E t τό λ6ΥΟ του Εξάρτησε djv πλ -ηρωμ1J π,ς πρώτη δόση 'tων 
dπο ημιώ εων c(πό την (ιοίρΥινευσ » ΤΟί) Παρισιοο. Φυο;Χά δ 

ι,έ ρσο, καΙ οί πλ7iρεξούσιο( του χClΤ"πtα;v έ άπληοτΙα Ινa 
-tt,ΤΙο δόλωμ~. ιrrΠΟΥράΦιχνs στ Ι<; 1 Ο τού Μάη • συνθ~xη εΙ
p~ν-η~ χα Ι σtlι; 2 Ι tO - ά:η φρόν τισC1\' χιδλC1 ν:.ί τήν έ:ιχυρώ
σει ~ Ιθνοσυν'. OUΣη των Βερσ λλιών. 

Στό οιάστημα ayάμε~a στην όΠΟΥριιφ'ή τ Υι, εlFήΥ-η~ x<ll στόν 
Ιρχομό '[ωΥ βονa . «ρτιχων ·αΙχμαλώτων, ό ~,έρσo~ «laBav' \I 
W'I έα.οτό του τ σο περισσότερο όποχρ ωμένο ν2 (%να: χΙσε ι την 
oυμφιλιωτ~xή του χωμωοΙ" πού τά δ-ημοχριχtιχcX τσιρ χι(Χ Του 
εΖχ<χν &V&YXl1 &.πό lvrx πρόσΧ7Jμα Υιά νά xcivl)uv ά στραβά 
μάτtΙΧ μπροστά στΙ προετο μcι:σ Ι ες Υ ' ι τη οψαΥή tOD αρισιο Ο. 
~ Αχ6μα χαΙ στΙ 8 t oo ά απάντησε σέ ιά άvttπροaωπεΙα 
dπό συμψ ~λιωτές τTι~ μ.εσaΙa~ τάξηt; ; « f όλ ~ αποφα:σΙσΟΟΥ οί 
ο·τασιαστ ές ν& συνθτιχολΟΥ'ήσουν, Υ ιά μιά: όλόχλ1]p1J βδομάοιχ ο 
π6ρτει; ΤΟί) Παρισ ,οό θά μεΙνοuv ορθάνοιχτε ΥΙ&: ολου, εχτόt; 
άπ' τοός .ΟολοΤ'όνου, των στ-ρα: Τ7/τώ,l Κλβμ ~ Υ ομά χaΙ ΛεχόΥΤ» . 

l\ίΥε, μέρβς αρyότερ~, οτ;aν οΈ «Υ ιοχτήμονε βουλευ » 
τόν lπ ρώΤΥισα.ν ΣS ~YtOVO ύφος ΥΙά. την uπόσΧSΟTJ πού l Soaf, 
«ρνήθηχε χάθε l ήyrιση. lχα.νε ομω, την παραχάτω _ χαριχχτΤιΡΙ
στιχή νύξ : «Σ~, λέω 01:Ι άν&μεσά σa~ ι1πάρ-χοuν ιiνθ ρ ποι άνυ
π6μονοι πού. βιά~OντCΙ[ πάρα. πολ· .. ο! άνθρωποι αόtο[ πρέΠ8( 
νά περ !μένουν ciAA ~ οχτώ . έρες. .. ταν Πδράσουν αοτ ές; οΙ όχtώ 
μsρε δέ θά Dπ~ρχεt πι& 'X Ιyδυνo~ χaΙ τό χaθηχον θcί. εΖνaι 
άνάλΟ10 μέ 6 θ~;;ρo, tσu, χσ.ε ιcΙς; [χaνότ -ητ έ ~ 'τους;» . όλιι; ό 
Mάx-M~6ν ε!νaι σέ θέση νά t6y εβ α: ιώσει ΟΤΙ μπορεΙ σύντομα 
νά μπε" στό Παρίσ" ό ~,έ ;; σo<; δήλωσε στήν εθνοσUΥsλευση 1Τ Ι 
«θά μ.πε σ~6 ΏΙΧρΙοι μέ τ6 Υ ό μ ο οτά x~ρι~ χΙΧί θά ζητήσε~ 
πλήρη l ιλασμό άπό ":06- άθλ~oυ.; Πύύ sΙχαv θυσιάσει τη ω"', 
στραtιωτwν χαΙ ε!χa'ι χaτrxΟ';Ρsφεt 07;μ6σux μ"'''l εΙα» . · Οτα\' 
π λ-ησΙα "'Έ i, στ ~yμ'ή tfις ιΧπ6φaσης εΖπε σ 'ν έθνοσ νέλεηο : «θά 
ε ~μιx ι άνελ~τo~». Γ~ci τό αρίσ !, ε!π; ΟΤC βΥηχε ~ χαταο ιχaσ ιχή 
του ιΧπό "ση, χα.Ι ΎΙά. τού, βoyaπ(Xρτ(xoύ~ ATj:J έ, τοl). στι εΙΧΙΧΥ 
τ~ ν άδεια; ~o- χρitοuς νά έχδΙΧ1 θοί>ν μβ την ψυχή του, tό 
παρίσ ~ . ~rέο , ~Τ~Y στΙς 2 Ι του . Ι ιXYj f, ΠΡοοο']i!t ~νoιξε τί~ 
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π.6ρτε, ~oo Πa.ριοιο6 στό οτρατηΥό "touai, δ 6ιέρσο, άποχ&
λυπtε στΙ, 22 'tou Ιάη σtού, ({ ya toxt1] μονΒ, ΡΟUΑεU'tές» tOU t 

1:6 «σχο-πό» τη, συμφιλιωΤΙΧ1)Ι;; του xω~ωδΙcις, πσό τήν εlχa;v 
~ccP(tvoήos t τόσο έπίμ.ονα: «Σά~ εΙ~C'ι λΙΥε μέρες προτ~tερ(Χ 
3τι πλησιά. αμε σ t ό σ χ ο π ό, σήμερα έρχομαι νά σ~~ π. δtt 
φτάσαμ.ε σ 1: ό a it ο π ό. ιπ vlxr, 't 1Jς 'εάξε ωι;, Τ jj t; δΙX4ιoσόνη~ χcxί 
"tOD πoλιιr:ισμoo x.sρo ι Οηχε έπι τέλους )-). 

Μάλιστ'a, αόΠ] rιταν 'ή Υ(χη. Ό πολιτισμόι; χα! ή διχιχιοσύνη 
'to'i) &στικοϊ> χαθεσtωτο, ξεπροβάλλουν στό άλ -ηθιν6 δυσοίωνο φω~ 
του χάθε φορά πού σtό χa;θεστώ, α~τό οΙ σκλά.βοι χ~ι οΣ ει
λωτε,ς; ξεσ"1)χώνοντο:ι έ νάνΤ«1 στού, άφεντάοες του, . Τό·τε αόtό, 
δ πολιτισμό.; 1(,cιί αυτή otxtX toσύ Yl) φιxνερώYOYΤCΙΙ σάν άπρο
χάλuπτη &Υριότητιχ x~ί ~Yoμη lxδlx."a1] . ΚάΟε νέ α; χρΙο'η στ'ήν 
tcxξtχ~ πάλ 11 άνάμεσα στό σφεtεριaτη καΙ στόν πσ.:ρa.γωγ6 'tot}. 
πλούτου φ~νερώY6' &Χ6μιχ πιό ΧΤUΠ'ηtcί τό ΥεΥονό αότ'ό. ~A'χό
μα καΕ οε ώμc.?τητsς τών άστών tόν 'IούΥ-η 1:00 1848 ωχpιofι ν' 
μπρός ~τηY dνεtπωτη προστυχιά το6 1871. <Η ρω'ίχ~ ιxότoθυαΙιt, 
μj την ποΙα έξαχολουθΟδσε νά πολεμα δ πλ7ιθυσμό τού Πcι
ριοιοϋ-άνδΡ8(;) yυyαίxε~ χαΙ nt'tLot& - οχτώ όλ6Χλ ηρε~ μέρ, 
δστεριι: 6:π~ την εΙσοδο τών βερσαλλιΒρων άντaναχλα τόσο ιτολύ τ'δ 
μεycιλεΙo ti'J~ όπόθεσήι; τoυ~, oπω~ κα,Ι οε χτηνώοει, πριiξ ~, τοό 
σtp~'to6 d\l'taYCΙXAOOV τ6 Ιμφυτο πνε5μα; α.ύ'tοΟ το5 πολι,τισμοU 

";00 δποΙου sΖνα:ι μισΟοφ6ρο, έχ.Οιχητ"ής τ,ο.ο. ΠρaΥματιχιΙ 00-
ξ(Xαμ,έy~ πoλ(τισμ.6~, πού τό ζωτιχ.ό του πρ6βλ-ημα σήμ Ερα: c~YCXL 
πως θά ξεφορτωθεί τούς- σωροι); άπό τά πτώματα τών ιΧvΘρώ-
1tωγ π,ου δολοφ6τηaβ OttXy ε!χε τελειώσει πιά ή μάχη! 

ftιX Υ& βρούμε χάt, τ6 άν ίστο ιχο μέ τΥι 8ια.ΥωΥ'ή 1:0Ij θ,έρσου 
χaΙ των aΣμοβδρ,ων σχυλιων τοο πρέπει Υ\ &'ν'1.τρέξουμε στην 
εποχή τσδ Σύλλα. χσ;Ι των ou6 τριανδρ,ων τ-ηζ Pώμ·~,. C Η ίδιcι 

ψύχριχιμη μα ική σφa.γ ' J ~ ΙΟ!σ. Π8ρ ιφ?όν ση ttι, fιλιχ[~ καΙ 
τοD φύλου ατή σ~yή tό Ιδιο σόστημ.C% ~σcινισμ.o - των aΙχμ.a
λώτωΥ, οΙ Ιδtε~' πρoyιnφές; , μά αύτη τή φορά μιας όλόχλTJρη~ 
~άξης ό Ιδ ιοι; άγρ ιος διωyμό~ ~Υάν'tU1 στούς κρυμένου.; ~yέτsς , 
μήν τuχόν χ(% ί ξεφύΥε, χaνέΥιχς, ο! Ιοιε χιχτ αΥΥελίες έvc(ντια. 
σέ πολ,ι τιχoύ~ χαί πρoσωπ,xoύ~ εχθροός x al fι Ιδ,,, dο: tXφορΙα: 
μπροσtά στη σφα.τή ανθρώπων όλότ λα: ξένων πρό τ6ν aΥώνα. 
Μ όνο ι.ιι& OttXCΡOPci δπ:Κρχει, κα Ι ή διαφορά a.υ τη εΖναι οτι ο[ 
ρωμαίοι δεν ε~ x α:y ιχ χ.όμα πολυβόλα Υιά νά ξεχ&νουΥ μαζι?ttί 
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ΤΟ,ύς ΠΡCιyρ~μμέYOυ χαΙ στι δέν χραΤΟΟJctv «στά χέρια tό νόμο» 
outs §ψερcι', atcX χβίλη του, τήν χρaυτή {<πολιτισμό » . 

Κ! Οοτερα άπ' αότές τΙ, φριxaλεόΤ7]τε~ι XOttc2x ΤΕ τώρCΣ ti}v 
ιΧλληι τήν αχόμα άπacοιότερη μορφή αότοο το - lιστιΚOό πολt
τισμο6, οπω τ~ν ΠΒριτρ":ρει δ Ιο,ος t'ou ό τύπο : 

«~Εvω-1ρiφει ό πaρισινΙ: dVΤ<17tοχρttή~ μια~ λoνδρ~ζ,-
,<:η, συyτη~ητιχ?) ΙφΥιμερίδa<;-άπό μ~xριά. &ντηχοον άχδμη 

ραιοι πυροβολιομ.οί xal ιtφ71μένOΙ οτήν τύχη του ΤΡιΧυμα-
tίβ~ ζSψUΧΟUΥ άyάΜSσα σtού<; τάφους 1:0 - νθχροτaφεΙοο 'toD 
Πέρ ΛασOCΙ-, ένώ 6000 έξεΥβρμένο" τρομ(Χτμένοι ) χά.θηχa.ν μέσα; 
σt"ήν dΠGΥvωστι 'tYJ' δ:ΥωviCΣ το& θανάτου περιπλιχνώμενσι σ1:6 
λΙΧβύρινθο των xαιcaxoμOώ'! τοό Ι)aριοιο - χaΙ Ι",ΙU χυνητοοσaν 
άχ.όμ.α σtού~ ορόμ'jU~ μάζει; ~π6 δυστυχισμένου, άνθρώ oυ~ χα.ε 
ΤCιύ~ σχότωνα.Υ μέ τά 'πολυβόλΙΙ-ΠΡΟ'Χ4λεΙ άΥaνάχ ση νά βλι-, 
πει χαΥβί, τri χaφενεΙΙΧ γιομάτα άπα dνθΡώποuς; 'Πού ΠΙΥουΥ 

t1φένtt, χα;Ι πού παΙζουν μ.πιλιάρδο xcxl ντόμινο, ΠΡΟΧ<ΧλεΙ ά.τα:
νά.χτηαη νά 6λ.έΠΒΙ "αν Ις τή Υονα; ιχεΙο: οιο:φθορά νά περιφέΡβΤCU 
atd βουλεβάρτα. χ(ΧΙ νά άχούε, τΙ; φωνέι; το ,- ΟΡΥΙου πού βΥΟ:Ι

νουνε άπό τά σ6Π~ρέ των έσt,cxtορΙων πολυτελ la. νιί 'tczp&COuy 
τη YUxtep,Yή ήσυχΙΙΧ» . <ο χ . 'Evtou&p tEp6i ΥράφΒΙ ατή «Ζουρ
νάλ ytέ llc:tpE»J ιcί βερσ~λλ,έpιχη ΙφημερΙοCl πού την elxs χλεΙ
σsι iJ Κο.μμούνCl: «c:o 'tΡ6πο~ πού δ πληθυσμ.~ το6 Παρισ'Ο6(1) 
h ~λωσε χθές τήν ίχaνοποΙησή του ήτο:ν πριxyμcστ ιxά κ&τ, π«
ραπάνω από lπιπόλcxιο~ χ<ΧΙ φοβόμαστε δτι θά χειροτερεύ ι 
3σο θά περνάε ι ό xα(ρ6~ . Τό ΠαρΙσι εχει τωρ" ~Φη YtOpτ~" 
χάτ ι πού εΙνaι πρaΥμaτ[χά άτοπο, χι ιiν δέ θέλουμε νά μ , 
ονομάσουν "παρισινού tij, παρaχμτις", πρέπει νά δοθεΙ τέλο," 
ΟΙ autoή Τl1ν χατάσταση». ·r στερα &.π' aυτά ό Έρβέ dVΙZq;6-
ρει τ ό χωρΙο τού Τάκιτου, πού λέε t: «ΚαΙ 5μω~ τ~ν έπομέ
v1] , ύστερα; άπό τό φρtχτό ιχυτόν άΥώνιχ, χαΙ πρΙν χαλά-χαλά 

τε ειώσει ~pxισε ξανcί ~ Pώμ~-ξεφτελισμένη καΙ oιεφθαρμέvη
νά. χuλtέτο;ι μέσ" ατό βοuρχο τη~ ~Sovfj, πού ΧC1τάστρεφε τ6 
χορμί τ-ης χΙΧ ί μόλυΥε τ'ήν Ψ χή τη,-a ibi proelia e vulnera, 
alίbi balnea popillaeque (εδώ μά.χε~ χαΙ πλ1)τέ , εχεΙ λουτρά 
κα Ι συμπόσια.)>>_ι'Ο Χ. ' ρβέ ξεχνα μoνάχ~ ν&; πεΙ ΟΤΙ ό «πλ1]
θυ~μός τοί> Παρισ,οι») πού dνcxφέρεt, εΙνο.:ι μονάχα ό πληθυσμό, 
τοί) llaptatOl> tou θιέρσου, ο! λtπο:άχτες; πού έπιστρέφουν χα,τ&; μά ... 
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C" άπ6 τ~ Β ρσ(ιλλιε~) τό Σ"Ιν - τενΙ, τ~ ΡουΙ'ίγ χaί τό 
Ί'4Ιν Ζερμα;Ιν - τδ ΠαρΙσι τΥ, πcιριzxμfι'»· 

eo έλεε(νό, αυτόι; πολι τισμός, πού β(ιοΙζεται στήν δπο-
δούλωση τ έρ,aσΙας, σ ' oλoυ~ τoό~ "ίμ"τηρoό~ o",άμβoυ~ 
"tOU πάν,ω ατού, τε άτους αδτοθυσΙα προμάχους μιι2ς νέα., 
xιzλutepη, χοινων!aς, πνΙ,ει. τά 60γτ-ητ& τών θυμάτων τ()υ 
μέσα; σέ ούρλιιχχτά συχοφαντΙα, πού βρΙσχουν πλατ'CΊ πaτχδ
αμca &'πήχηιτη. Στά χέρια των α[ μοβόρων σκυλιών tij, « τάξι
ω,» , τ6 χαρoύμ.sνo εργατ ικό αρία! ijς Κομμούνας μετaτρέ
π τΙΙΙ ξιιφνικά σέ πaνδa;ιμόv,ο . ΚαΙ τΙ άποδείχνε aτό &στιΧό 
πνεδμ.ιt δλων των χωρων ή τρo~~ρfι αότ-ή με ταβολ +ι; ΤΙ ποτα 
&λ ο h t6 άπό το ΟΤΙ ~ Κομμούνιχ συνωμότ-ησενάντ ια: στόν 
πολιτισμό Ι eo λαό~ τού Παριαιο[) θυσιά εται μέ ένθoυσιcισμ6 
τ'&; ν Κομμούνα, δ άρι θ μό, των νεκρων του ξεπερνάε ι τού, 
εχροό δποιασδήποτε άλλ 1)' rνωστfj~ μάχης στήν !στορΙα . Ί"ί 
άποδεΙχνει. αότό; ΙΊποτ:a; αλλο έκτδς από τ ό ΟΤΙ ή Κομμούνα 
oiv ~ταν 'Κυβέρνηση τοϊ> Ιδ,ου τού λaου, άλλά fι βΙa;Ι1] χσ;τά
λ1lφη Τf), tξoυσΙ~ άπ6 μ tά χούφτα έΥκληματΙε ς; Ι οι ΥυναΙ
~ 0- llaptatOD δΙνουΥ χαρούμενα τή ζωή του, ατά όδοψγά.Υ
μcι;τa χ"Ι στόν tό ο τ,Ις έχτέλεCΠJς . ΤΙ dποοεΙχν ~ cιότ6 ; Ί'Ί-
οτ(% λο, Ιχτό, &πό τό ott ό οaΙμονaς τfι, Κομμούνας τΙ, 

μsτcXτρεψ σΙ μέΥιχ,ρες χaί (Εκάτε,! ~H μετpιoπιfθεια Τ7)fί; 
Koμ~ύy<xς; ατό διάστημα μ ιας δΙμ 1jVYJ' dναμφισβ~ΤΤ;Τ7)ς 'Χυρι
ιzρxιa, βρΙσκ.ε ι τό άντΙστο,χό ττ.ς μόνο στόν Υιρωτσμό τΥι άμ.υ
νά, της .. ΊΊ άποδεΙχνει αυτό ; ΤΙποt:χ άλλο , έκτός άπό τ6 ott 
~ Κομμούνα: έπΙ ou6 όλ6Χλ7]ρους μljjΥες εκρυβε προσεχτικά, 
χάτω «π6 τό προσωπειο tfJ, μετριοπάθε ιιχς χαΙ τοί> άνθρωπι
αμοσ, τή δΙΦ~ r .ci α;[μa των σC%τανικων της ενστΙχτων ια νά 
τά ξαμολ ~σε, τήν ωρcι tf), επιθa;νάτιcxς άγωνΙα, τ-η ! 

Ιοα στό ήρω!κό του όλοκαύτωμα) τό Παρίσι των έΡΥa
tων περιέβαλε μΙσα στ Ι<; φλόγες; του χτΙρια χαί μVllμεla. 1'+, 
αΤ ΙΥμή πού οΙ κύριοι τοί> προλε αριάτου xOμaτιά~Oυν ~ό ζων
ACα)l6 u>p Ι του δέν πρέπει πtά νά περιμένουν ΟΤΙ θά ξανaΥυ
ρΙσουΥ 6ρtιχμ.βliuτιΧά σ~oύ~ άθιχτους τoίχoυ~ τ ·ών σπιτιών τοι>ς. 
CH . κυβέρνηση των Βερσαλλ Ιών φωνάζει : «έμπρησμ6, !» καΙ 
ΦιθορΙ ει τό σύνθ1)ΜCX a et6 σ" 3λoυ~ τούς πράχτορές ~ ς ως τό 
πιό άπομ.aχρυσμένο xωpιoυδάχ ~ , Υιά νά. χυνrιyανε τούς ΙχθΡQύς 
της παντοο σάν σποπτους εμΠΡ"lστέ; έξ επαyγέλματo~ . ~}ι 
άστι.χή τάξη 3λου του Χ6σμου βλέΠΕΙ μέ ΕυχαρΙστ ση ττι μcι-
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ζιχτι αυτή σφ"y~ δ σ τ ε Ρ α: απ) τη μάχη, τczρciζ ται oμω~ άπ6 
φρΙχ:η μπροστά atYl βββήλωση "t ΙOv τούβλων και. τοδ σοuβc2 Ι 

·Οτα'! οΙ xuβEpvf,aet, δΙνουν ot6v τroλεμιιx.ό τους σtόλο *tT,y 
dOeC4 «vcx σχοτώνει, νά XCΣΙεE. χ.αΙ νά χιχτα;οτρΙφε ι» , μτ,πως ΙΧό,· 

.ιεδ οέν εΖνα;ι Ι!Ο ,ιά εμπρησμό ; "Όταν τά βρεΤ<Ζνιχ&: ο-t(Jctτεu
μaιτ:ιχ β:ίζουν ~ΠΙΤTιδες φωτtά o'tb Κα Ιfώλ:ο τij . B~σιyχ~oν 
χαΙ ατό θερινό iVάΧΤΟΡΟ ΤΟί) alItoxpιt-topιx 1:ij, KΙyιx~) μ~πω, 
α τό δέν εΙΥΙΧΙ ΙμΠΡ1Jσμδ,; τιχν οΙ ρωσοt, δχι Υιά οτρατcω
τ,xoύ~ λόΥου" ciλλά &πλωι; cXπό έ-ι.~Ιxτιση, Ιοα αν φ τιά ΜS πε
tρέλο:ιο χα χα:ΙΥaνε -πόλεtς "X.al πλy,θ~ α ό χωριά, σάν τη Σιχ
τωντεν, μ ~ πω, α.ύ ό δέν ~'t(X'J tμπρησμh,; Ο αν δ θιέρσο<;, lξι 
όλόΧλ τ,ρες βδομάδε<; βoμβcίρδιζε τό llcxFlat, μΑ τό πρόσχημιχ δτ ι 
ιθελε νά ΧάΦε ι μόνο σπΙτιa ατά δποΙιΖ βρΙσχΟVf'αν ιΙνθρωπο ι., 
μήπως czύ"t6 δέν .. ταν ~μπρηoμ6~ ;-Σtόν πόλεμο tι q:ω'tΙιΧ Β!ναι 
Ινα. πέρα yt& πέρα νόμ(μο οπλοι οπως xczt χάθβ «λλο 3πλο. 
Σ'tόν πόλεμο βομβcxρδ Ι GU V τά χτίριa: πού χaΤ6χει ό ~x6ρός Υιά 
ν& 'tc( χάψΟΟΥ ι ιr ν ο{ δπερασπισιεέ, tou, ι!ναΥχάζοντa. ι νά 61to
χωρήσοο\l χαί νά τά έΥχαtαλε lψουv , τστετCΊ βάζουΥ οΙ Ιδιοε φω
τιά 1t6. νά έμπσδίσου ν τoύ~ έπιτ ιθ έ μενους νά τά πά ρουν χα.! ytf 
οχυρωΟΟΟΥ ο· αίjτ~. f: Ι Ι μοΙρrt ολων των χτιρΙων πού β~ Ισ'Χ,Ο'Jtat 
ατό μέτωπο ti)~ μάχης 3λων τών tιχχtιχώV στρατών 1:0 ,j ΧGσμ-οu 
ήταΥ πάντα: νά καΙΥΟ\lΤα. ι . f& στόν πόλεμο των όποδοuλωμέV!J)V 
έ νά yτ~α ατούς ύποοουλωτέ τoυ~ , σ α.δτό'.' ΤGν μόνο olχcιro πό
λεμο στην ίστορίο: , αυτό δέν πρέπει χαθόλου νά ldxbst! C:H Κομ
μούνα: χρησιμοποίησs τή φωτιά σά ν μέσο άμυνας μέ π~~ πιό αύ
στηρή εννο ια τΥ" λΒξτ.ς. Ί'ή χρrισιμGποΙτ,σε γιά vi q:ράζε t στά 
στρ~,:εύμασ. των Βερσαλι <ων έx ε Ιyoυ~ τού, ·μaχριούς δλlίσcοc; 
δρΙμουι; πού ό ~ σμceΥ τούς ε!χε enl'tr,OE' &VGΙξει Υιά νά εZν~ι 
χaτάλλτιλοι r ι ά π υ Ρ ά π υ Ρ ο ο λ ι χ ο ύ . Ί'~ χ~σιμοποf1jσε y ιιi 
νά καλύψει ττ, ν δποχώρ-ηοή ΤΊ<;' χ"τ&; τον Ιοιο τρόπο πού οΙ βθΡ
σαλλιέροι χρ-ησιμοποt1jοaν σπ, ν π~οώθr,σή τcυ, τ Ις: όβΙδε~ tOU~ 
πού χατι1.στρεΨaν τουλαχ[σΤΟΥ τόσα χτ Ι ρι cι δσα χα Ι ~ q:ωτ c~ ~, 
Κομμούνας . ' Ακόμα χαΙ σ~μερα. aυζ"l"t'ιέται σέ ποιά χτΙριa; βά '" 
λαν φω ιά. οΣ άμυνί,μενο c χαί σέ ποιά of έπ ιτ ιθέ νοι. αΙ οΙ 
«μυνόμεΥΟΙ χcιτέ'fUΥaν σπ, φωτιά μcνον 3ταν τά βερσαλλιέριχα 
σ'ΤΡaτεύμ"tcι εΙχaν πιά άρχ Ισει νά δολοφονοϋν ιιαζιχά τού aΙχ
μάλώτoυ~ . t Εξάλλοu ~ Κομμούνα, πολύ προtήτερ:χ, εΖχε δ1J
μ,6σ cα Gιακηρόtει στ [ ιiν t ' Υ εσπρωχναν ωι;; τcί ιιχριχ, θ& θα: βό
ΤGI, Υ κάτω άπό τιΧ ~pεΙπιl.X τοΒ Παρισιοο, χα;Ι θά εxcινε τό Πι:ι-
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ρίοι μιά. οεύ't'SρΤΙ Ιόαχcx, οπως; τό εΙχι όπoσχε~ εί νά τό χάνΕΙ 
χ,αΙ fι χυβέρν-ησ'1) τ~ εθY('X7]~ άμυνας ILd μόνο Υιά ν& χαλύψι ι 
ΠΥ προδοσία τη~ . ΚαΙ άχρ tβω, Ύ 'ιΧ το σχοπό αότό Ι Τροοό l
ΧΒ προμ1)θεu-cεΙ τή άπιχρa.lΤ1JΤΟ π τρέλιχισ . ι;ιτ Κομμούνα: ήξερε 
Οτι οΙ άντΙπο;λοΙ 'tΎJr; δΙ tΠOτΙζονtα:ν χιχθ6λο 1'~ τή ζω~ το{) . 
π~ρισιyoί) λa:ου, μιί ΟΤΙ νοιάζονταν πάρα πολύ y~ά τά χtΙριά 
AtO~ ατό ΠαρΙσι . Κ t ό θ(Ιρσo~) άπ6 την άλλ 1)1 τ:οός εΙχε δηλώ
σει στι θά fι ταν &με!λιχτος ατήν ιχεΙχησή του . Μδλι έτοΙμασε 
τό στρατό του Υιά τ~ μciΧ7J .:tπ) τή μιά μεριά, εΥώ άπ' τ-ήν ιfλ
λ'η οΙ πρωσοι ΙΧΑεινιχν την Εξοοοι l ιέρσο, o,~x~~υξ : «θ& 
Ιμaι άνελέ7JΤΟ~! ~ιl τtμωρΙα 0& εΙνaι πλήρη, χι:ι! ~ δι:<α[ooίJνη 

α.όσtTίP~!» . • Αν ο[ πράξει~ τJΊν εργατών του Παρισ,οί> iJto:v βαν
δα:λισμό, .. ~ιray δ βανδα.λι 6, τ τ ~ άΠSΥνωσμέντ., άμυνα χαΙ δχι 
δ β~Yδ )"ιομός τοο θρtcXμ ou, αάν το βανδαλισμό των xpto-cta
ν6>ν στcσ." χaτάστ:ρεφαν τού ΠΡC1Υματtχά άYEχτίμYι~oυς θ1jσ~u 
ρο4ς; 't1j , sιaωλολιχτρ tχ-ηι; άρχαι6τητας, μά χι ΙΧότ6 dχομcx ό 
βιχνδ«λισμός δ ιχιχcολο"t ~6-ηχε ~πό τ6ν Ιστορικό σάν ενa. άναπό
φευΥΟ x !t.l σχεttχιΧ ασήμαντο Υε10ν6 στόν τιτ tiνιο άΥώνα άν«
μεσrι σέ μιά νέο: χοtνωνfa πού άνέβα;ινε καΙ σέ μιά παλιά πο6 
χα ~&ε . )Α.χ6μα AtybtEPO ειιοια ε έ τ6 βανοaλισμό του ·Ωσμάν, 
πού σάρωσε tό {atoFtxC. ΠαρΙσι Υιά νά χάνει τόπο στό Πα;ρίσι 
'"'lί)ν σουλατσaΟ6ρων. 

Άλλά fι Ιχτέλεση άπό ttv Κομμούνα των έξ",ντα t σσσ
ρων όμ~ρωy μΙ εΠ~Κ8φaλY/~ tό'J άρχιεπΕσκοπο τού Πιχρισιοο! (Η 
c!oTt~Tι τάξη 'ΧaΙ ό στρατό, t τ6ν Ιού ~Ij τοο Ι848 ε!χαν ξα:
να'Χaθιερώοει μ ιΧ συν~θ ια άπ6 χο:ιρό εξαφανισμένη από π,ν πο
λεμtXή πράξ-η-τόν τουφε'Χισμc WV άνυπεράσπ ιστων α: χμαλώ
'tίι)ν του . ~H ΧΤ7 νώδικτ αυτή συν~~εια έφαρμ6σΤ1,χε &πό ΤG'tε 
λΙΥο-πολύ σέ Χάθ6 χα.~aσιroλή μιάς ο:.ϊκΥ ς έ ξSΥερσ1J ς στ" ν Εό
FώΠTJ καΙ στΙ~ ~I yoΙε~, dποοεΙχνοντα:c; Ιτσ ι ΟΤ Ι ά;:οτεΑοϋljS μιά 
ΠΡΙΧΥμ,aτιχΥι «πγGΟDΟ τοί> ΠOλ(τισμCι~) !». t.:\πc Τ:Ιν άλλη οί πρli>
σοι ξαν&cpερcxν atY, raλAla τή σuνi/:JεΙ2 νά παίFνΟΥΤΟ: ομ1JfιΟL
ιlθωo~ άνθFωποι πού iyr u6vtcxv μέ τη ζωή τους ytci τίι; πρά
ξΒις άλλων. Κι OΤΙXV ό θιέρσο" ·Οπω εΙΟaμε. έπέ βαλε τήν άν
θρωπισΤ ΙΧ:ή συνfιθε,α νά τουφsxΙζονται Q χομμ..οuνcίFοt αΙχμ&
λωt'ο!, fι Κ όμμούνα, Υιά νά προστατέψε ι τή ζωή του,) dναϊ'χά
ΟΤ1]Χε νά χ<χ aφύΥει στήν πρωσιχΤι συνfιθεια: νά πάρει όμ:ήρου . 
ΜΙ τoύ~ συνεχιζόμενους τουφεχισμούς tων aΙχμα;λώtων άπό 1:0ός 
β ρσαλλιέρους εΖχε χαθεί πολλές φορές fι ζωή 'tG>v όμ~ρων- Πω( 
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fJci μποροuσε νά ~ φ6ισθ ει !ά xaVEi.; τή ωΥι tc,u ; υστερcι άπό 
r:/J σφαγ'ή μέ τ.; ν όποία. Ό~ 'Π~αιτωριιxνoί] ΤQ U ~άχ- ~1 rxc v πα.νη
γύρισαν την ila·OOC; τος 0-6 Πα~Ισι; ~l -ήπως && επρsπε "ά: κατcιν
'C1jOEt άπλή χομοτδΙα Υ. 2Ι τδ -εελευτα. Ι~ dvtl ~ρ~ έy&ντι~ στΥιν 

άΥελέΥ τ 'η a yptcUltct 'τώΥ ~σ τιx(ί}ν Ζυ βεΡΥΥ, οεωΥ -Υι σύλληψη όμ~
ρωΥ = f'( ) πρ~γμα,τι'Χ6 φονιά ; το - α Γ- χιεπισx6~oυ ~ ταfίμπoυά εΙ
να ι ό ιέρσος . tH Κ ομμούνα ε Ιχ~ έ;:ανε~λ~μένa προτείνει Υ' ό:ντΙΧΑ
λάξε ι τ6ν άρχ ιεπίσΚ6ΠCι χ αί ;;να ι;:,ωρ6 άλλου, ~α:πάδες μαζΙ, μ.& 
μcνο τόν 1 πλανχί} πού i ταv :6τε στi χέρ~α τοί> ιέροου. Ό 
θιέρσος &~νι~ταν επίμονα . w!rξεΥΕ f;t t όΙ, 'Ιο"τας τ6ν lrfπλCX ΥΧl &ά 
Ιοινε; στήν Κομμσίnια ενα: "χεφάλ, ' ν αι ό αρχι επίσκοπος θά εξυ
π-ηρετοuσs καλύ -ι::ε ρα τ ό σ Ζr.;:ό : c.u σάν πτώμα; . Ι( ) θιέFσος μι.
μόtaν σ ' αυτό τόν Katix ,y~cix. Τ ί x~aurs ΨFΙχη, οέΥ εβΥa. .. 
Αιχν tbv ι J ούΥΥ tO[') t 848 G Κ α~α ι vtCtx κα Ι ο! « άνθρω ποι του Τ!'1ι; 
ιτάξe.ω» 3ταν στ~yμάτιζαν τού έξεyερμέ you~ aiv δολοφόνου, 
τοό dρχιεπισχόποu ΊΙ Αφρ! K.cιΙ ομω ξέραν πάρα πολύ χαλά ΟΤΙ 
'tόν &ρχιεπίσχuπο τ6ν slxav τουφεχ ίσει σtΡa'tιιί>τε ~ τοί> χόμμα

'CΌ' τΥ, τάξεως."Ο Ζαχμέ , πρωτοσύΥιελος 'tof> άρχ tεπισχόποu, 
πού ~τaν ιχυτόπτης μάpτυρα.~ τΥις έχτέλεσ'('~ J' εχαΥε &μέσως με
τά σy'ετιχ~ !διΙχε,(ΡΥ; ειγ~αφT} xιxτά~εoη σ,τ6ν {{αβα"Υ(άχ. 

"'Όλος ?ότ6ς ό χορός ~ς συ)l..oφaντΙa~ , (Jύ μ~σα ατά αί-
ματ-ηρά του ΟΡΥΙα. εέΥ παFsλειψε τ:οτέ tό χ6μμα Τ1, ~ τάξε~ 
-..ιi ξεσηΧώνε, έ,νάντια στσ. θύματά του, άποδεtΧ11ει μονά.χα ΟΤΙ 
Ι σr,μsρινcς &στ6ς & Eω~Eε t'cv r αοτ6 του νόμιμο διάδοχο τοό 
πρώ v fεοuδά~χη &ΡΧΟΥτα, πού χάθε οπλο στά διχά του τά 
Χ έΡΗΧ ένάντια στόν πλ1ιβειο τ6 θ εωρούσε νόμιμο , ~νω hπο,οSή
ποτ ε οπλο στά χέρια των πλ ηβείω,; &ποτελοuσε σ: 6τ6 καθ' έα.υ
τ6 εΥκλημα. 

~ Ι-Ι συνωμοσία τfj, άρχουσας τ:Χξης vi. πνίξει τήν ~πayά
σ't'αση μέ ενσ.ν εμφύλιο πόλεμο, κ~τω &nG τήν προσι:ασΙα. τοό 
ξένου κσ.ταΧΤΊΊτΥι - μιά συνωμοσ!α πού τ:fJv παριχχολου6'ήσαμε 
από τΙς 4 το5 Σεπτέ.~ ΡΤΙ ωζ τ'ήν εΙσοδο των 'πραι,:ω~ι'Zyωy τοο 
Μάχ - 1t.faqy απ6 toή~ πύλ-η τ ο j ΣaΙν Κλού - αποχορυφώύηχε 
aτή at'ayi] τ ο '''' llctptatou. <ο Βίσμ.-α:ρχ κοιτά.ζε ι μέ Σκα,ΥοποΙηση 
τά έρείπια τοu Παρ~σΙOό, otcl δποία. Ισ ως ι;ά ~ λεπε r:lιν πρώτη 
δό~) τ~ς yεyι)::~ς έχείνΎjς χαταστpoφT~~ των μεγάλων πόλεων, 

ι Μ! 'Τήν Ixφραorι «πρo.~τ.ωριανo(» Ii'Jvt)sl έ~ι() t6 στρο:tό των Β8-Ρ
~a.lλιών. (Σ'1μ. Σύν't'.) 
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πού την εόχότσ.ν μέ παρczχάλι(Χ Ζτaν ήtα.ν ά.χ..όιιη ~yα~ 
άΥροτιχό, στην πρωσιχΥι Chambre jntrouva ble (βουλή) 'tOO 

Ko~τάζει εoxαρι~τημέyoι; τά πτώματα τοί> παρισινΟύ πρoλsτ 
του. ft J a~τόν, αότό δέ σ'ημαίνsι μόνο τό ξερίζωμ!t 
επανάαtaσης, μά. τaυτδxpoν~ x.~Ι τ6ν έξολοθρεμό τη~ Γa.λλ Ι • 
πο6 τώρα εΖΥΙΧΙ πρaΥμ.ι:χτιχά &:;tοχεψ~λtσμέΥ-η 'X,al ~άλ,αw: άπό 
τήν Zδι~ t~ '(a.λλ[χή χυ Ερνησ-η. Μέ τή Ρ1Jχότηta πού xoφ~
XΠJρ'ζει 3λoυ~ τούς πoλιτιxoύ~ πού πέτυχαν. βλέΠB~ άπλώζ' την 
Ιπιφάνειιχ αυτού τοό ~sράσt,οl.) ίστοριχοu γεγΟΥότος. Π ότs ή 
Ιστορία πα~oυσΙα.σE ατό παρελθόν τό θέ~μα έν6, νιχ-ηΤ1; πού ots
φCΙνώνει τή νΙχη του μέ το Υά Υ(Υει, οχ, μGΥΟ χwροφύλcx.χα, 

μά μισθοφόρος μπρά.βος της νtΧ"1jμέΥη<; κυβέΡΥ-ησης;; 'Αvάμiσct 
ατή') ΩρωσΙα χαΙ στην Κομμούνα τοο Παρισ'Οί> 3έν bΠf7ρχε' 
π6λεμ.o~. 'ΑΥτ{θετα ι 'ή Κομμοuνct εΙχε δsχτεΙ τού, προχaταρ
χτιχ-σύς; 3ρους τή, εΙρήνη, Κι'1.Ι ή ΠρωσΙα ΒΖχε lιναyyεΙλEΙ την 
ούοεt:ερότ-ητά τη~. (Eπoμέyω~ 'ή ΠpωσΙ~ δέΥ ήταΥ έμπόλεμη. 
-Επaιζβ τό ρόλο του μπράβου, τό ρ6λο τοί> ιiναντrοu μπ~άβc.Ut 
)'ιατΙ Cέ διέτρεχs χαvένο: χΙνουΥΟ ι τοί> μισθοφ6ρου μπράβου, γιατΙ 
πρox~ ταοολιχά εΙ χε εξαρτήσει τήν πλ ηρωμή των &γΎUΡΙων tou 
αιματο:;, των 500 έχ"τομμυρΙων πού bάo ε!σέπραττ;, &π6 τήν 
πτώσΥ) τού ΠαρισΙΟό. Κι ετσι ΥΥ/κε έπιτέλους στό φώ; ό &λΊ)
θινός χαρα.χtήρας α.ύτοδ του πολέμου, πού τ6ν επέβ~λε YJ 

θεΙσ. πρόνοια ΥΙά. νά τ~μωρ~σει τήν άθε-η χαί άΧ6λαστη raλλΙα 
&πό τήν εοσοβΥ, χαί fι&ιχή ΓQΡμ~ν:α.! Κι αύτή fι άνrj'Κ,οuστη πα
ραβίαση τοί) QcE1)vo6, οικαίου, fστω κ( ετσι οπως τό εννοουσαν 
οΙ yoμ.oμ~θεΙ~ τοί> παΑιοί) χόσμΟ:J, dvrl νά ξεο-ηκώσει τίι; «πο
λΙtισμένε~}) κυβερνήσεις της b:uρώπ-ης χαΙ νιi τΙς χάνsι νά θέ
σουν έχτός νόμου τήν εΥχλ ηματιχή πρωσική χuβέ~νΎjσηJ τό 
άπλό αυτό οργανο τΥις χυβέΡΥιιΟ'ης τi/ς Πετρούπολ-ης, τίς παριχ
κινιi μCινάχ~ νά σκέφτονται &ν OSY πpέπ~ι νά. πιxρ~δ6σoυν στό 
Οήμ.ιο τιtlν Βερσαλλι.ών καΙ τά λ~"(α θuματιΧ ποό Ί λutώνοuν από 
τή σφ~y"ή, περνώντας μ,έσα &πό t1) διπλή στρα-τιωτιχή &λυσίδα 
πού ΠSΡιβιiλλει τό ΠαρίαιΙ 

~Γό γεγον6ς O-tt GotEPιx άπό τόν πιό τρομ-sρό πόλε μο των νεδ
t'Sρων χρόνων ό ν:χητ·ψ; χαΙ δ νιχημένος ,Ο1ρατόζ συμφ~λιώyoν
ται γιά 'Ιά σφάξουΥ &π6 χοι νού τ6 -προλεταριάτο-αύ τ6 1:6 
dvf}xouatO γεγονός δεΙχνεt οχι) οπως 'Jομίζει δ ΒΙσμαρκ, τ-ήν 
όριστιχ'ή κα.ταστολή τΥις νέαζ κοινωνία, πού ανΟΙΥει τό δρ6μο 
tης, μά τ6 χαταθρuμάttσμα τijς παλιαι; &attxfj, χοινωΥΙcx., .. 
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• Η tινώΤβρη ήρωr'X~ lξ"ρση, Υιά τήν όποία ." παλιά χοι.νωνlt% 
2Ινιχι άχ6μcx ίχιχν'ή, εΙνιχ, ό levtxό, πόλεμος πού άπooείχνφΤGΣΙ 

'tώρα οτι εΙvα:ι μιά ι2πλ." χuβsρV1JΤΙΧ~ dπάτη πού δέν lXEt πιά 
ιiλλo σχοπό άπ6 τό νά άVCXβCΊλλΕΙ τ-ήν πάλη των τάξeων ωΙ 
τού ΠΕτιέτο;ι στή μπάντα μ6λι~ 1; πcίλ τι των τάξsων ι1νάΦ,ι 
σέ εμφύλιο π6λsμο. ι: Η ταξιχή χυριa:ρχί" δέ μ71:0ρεr πι&: ν« 
~ρύβετιxι χιΧτω άπό τήν εθνιΧή στολή, o~ έθyι~ ~6ερVΉσε" 
,Ινοντα, μιά χαί μόνη lvCΊyttGt ατό προλΒτι:χριάτο! 

-Τστεριχ απ' tήν ΠεyτηMστ~ tofi 187 Ι δέν εΙναι πιά ου
νατή ~ ε~ρήν-η xcr:i ή άνC1χωχή ,χνάμεσt1 στούς έΡΥάτες ti)' fcr:A
λΙας χαΙ ατού, aq>steptats, των προϊόvτων τΥ,ς; δουλια, τους. 
Τ6 σιδερένιο χέρι eν6ς μ~σθoφopιxoί) στραΤΟ6 μπορεί Υιά λίrο 
χaιρό vά χρατήσΒΙ χάτω άπό εν" καθεστώς χοινΥι' χαταπΙεση, 
τίς; δυό τάξεις. Μ ά ~ πάλη θά ςaσπάει ξανά χΙΧί ξ~yά παίρνον
τα;~ 3λο "χαί μεΥαλύτερες; διαστάσεις χαΙ δέ μ.πορει '.12 όπάρ
χει καμιά άμ.φιβολΙα Jt& '&6 ποι6ς; θά ε!να:ι ό τελtκό, ν,jtη
τ'ή~ - οΕ λ! ΥΟ( σφετεριστ'ές -η fι tεράστιcx εΡJαζόμiV1} πλειοΦηφΙα. 
ΚαΙ οί Υάλλοι εΡΥάτsς dποtελο[)v' μόνο την ΠFωtοπορΙ% tou 
σύΥχρονου προλεταριάτου. 

, ~ν:.ί> οί εύρωπατχές χυβερνήσεις & ποδεΙχνουν Ιτσι μπρο
στά στό Πι:χρΙσι τ6 οιεθvrι xαρ,~xτήρα τής Τ'1.ξιχr;ι; κυριαρχία" 
χαλνουν τόν κοσμο ΥΙά. τή Διεθνη 00 Ενωση των' ΕΡΥ(Χτων - τή 
οιεθνή άΥΤΙΟΡΥάνωση Πι~ έpyασΙ~ς lvctyttcx :Jtoή'! παΥκόσμια: σU'Jωμο-· 
a~C1.. 'tofi χε'Pαλ~ί.oυ - σάν την κυριότερη ΠTjΥή ολης αUτΥις tr" συμ
φορα;. Ι() θιέρσος τή'} χαΤ~Υγειλs ΟΤΙ e?'Jctt δ asσπόΤ1J<; τ1)~ 
lΡΥασlας, πού ΠC1..ΡΟ:Jσ~άζεται σάν λυτρωτής της. Ι() Π ιχάρ οιΒ
ταξι; νά κοπ;ί κάθε επιxeιινωνία &νάμεσcι στούς y~λλoυς; πού 

ε~να: μsλ-η της ΔιsθνΟί>ς, μέ τά μέλη της που βρίσΧΟΥται στό 
~ξωτεp~χ6. ~() χ6μ-ης Ζωμπέρ, Υι Y~Ι~ cιότη μούμιι1 πού ~ταν 
συνένοχος το6 θιέρσοι) τ6 1835, δήλωσε ~τι τ6 xύρι~ χαθΎίΚΟΥ 
3λων των κυβερνήσεω'Ι εΙ\>cr:ι νά εξοντώσουν τή Διεθνij. ΟΙ ΥΙΧΙΟ
χτήμονες τ~ς έθνοσυνέλευσης ουρλιάζουν ενάντιά τ-ης χαΙ όλό
κλ -ηρος ό ειJρωΠ~ϊx.ός τύπος σUΥοδεύsι τή χορωδία. των oυρλιcι
χτών της. ΟΟΕνας &ξ(oσέβ~στoς γάλλοι; σUΥΥΡαφέα:ς, πο6 ε~yaι 
δλότελα ξένος πρ6ς την 1/1 Ενωσ-ή μας, εκφράζεται μέ τά πa.ρcι
χάτω λόΥια:: «Tbl)o τά μέλη πις χsντρικής ~ΠttΡοπiJς tfj~ ίθ"ο ... 
φuλcxχYjς, οσο καΙ ή πλειοψηφΙα των ,'~ελών ΤYI~ Koμμoύνα~, εΙ
νιΙΙ τά πιό δρα.στηρια ι τά πι6 συνετά χαί- τά πι6 ένεργηtιχtX 
μοΙΧλά ~1Ίι; Δ!εθνο5ς; ·Ενωσης; tων ΈΡΥιχτων ... Elvat ιΧνθρωποι 



4:όλυτα 'tίμιο:, ειλικρινεΙς, ouvttcl, αφοσιωμένοι, ιiyνoί χαΙ φcι
yczorLxoi μέ dJV Κο ι:χ λ 11 ~vyota τyι~ λέξης». Τ6 ό:στυΥομιΧά χρω
μa~,σμέyo αστικό μυαλ6 :Ρ~Υt&ζεtGCΙ q;uatxci τή Διεθνij ΙWEνωσlJ 
τω~ ~EΡYι1τών σάν μιά μυστιx~ συyωμoσίcι, πού 1J χβντριχή τη, 
άρχτ) Otoιτci.ζ!t άπ6 κ~ιρό σέ χι:χιρό ~ξεrδfJσs,ς σέ oιάφOΡ6~ χιο. 
ρ«. Στην πρα.,μcιΤΙΧGΤ1jtα εμω, fι IΙΙΕνωσή μα, ε!νaι άπλώς ό 
οιεθνής Δaαμός πού συνοΕβι τούς πι6 προοδευμένου, lΡΥC('tις 
atl, διάφορες χώρεζ τού πoλ~τισμέ'Ioυ Χ6σμοο. (Οπ'.)υδήποτε, μi 
δ1COc(Χο~πcnε μορφ-ή χαί xitw ΙΙπό δποιεσδήποτε συνθήκες παίρ
νει 'Χιάποια όπόστα,cπ; δ Τι1ξιΧός αΥώνα" εlναι φυσικό νά: βΡί· 
σχοντa.ι στΙς πρωτsς γραμμές ΜSλ-η της "ΈΥωσΤJ~ μας. Τ6 Ιδα.
φo~ πού πάνω του φυτρώνει κι%Ι d:νcxπτuσσεΤ<χt slvat ~ Ιοιιχ ~ 
ουΥΧΡΟΥη κοινωνία. Δέ μπορεί y~ ξεριζωθει δσοδήποτε ιx[μc 
χι αν χυθεΙ. Γι4 νά τΥι ν ξεριζώσουν ο[ xυβεpν~σεις θά πρέπιι 
πρΙν ιΧπ' 3λα vc% ξεριζώσουν τήΥ τυραννΙα 'tou Κβφαλαίου πάν~ 
σ.τ~ν lpyιzm(l- δηλGCδή τούς 3ρους τη, Ιδιαζ τΥ,ς π~ρασ('ttΧij, 
,σπιxρξ~~ του,. . 

Τό ΠιΖρ!αι 1:ών lpyιxtffiV μέ Τ~Y Κ oμμoύy~ του θά ,ιoΡ1:ιi
ζεται πάVΤl1 σάν ooξ~σμ8')oς προάΥΥsλο, μιάς νέα, ~OιyωνΙΙΙC. 
Τού, μάpτυρέ~ τη, 1:0U, έχει χλε(σει μέσα στ";} μεΥάλ1J τη, χιιρ
διά ~ εΡΥaτιχή τάξη. Τούς εξολοθρauτές ΠJ' τοός κάρφωσε 
χt6λcxς; ~ ίστορία στόν πάσσcxλο τΥις &τΙμωσης; ~π' οπου δi 
μΠΟΡΟύν νά τού, λυτρώσουν μ'ή'tι ολες ο[ προσευχΙ, 'tων TtCIr 

π~δων του.;. 

Δo\l~Ι\lo, 3V-'[c,i) MάΎj 18:-1. 



Π.APAPTHrνlATA 

Ι 

«(l~ φάλα,ΥΥ:Χ τών αίχμαλώτων σταμάt"lJσε στη λεωφc,ρο 
tl6ρίχ κ~ί πα.ραtciχθηχε χατά τετράδες ~ πεΥτάδες στό πεζο
o~όμιo κα.τ~ μ.Υ,χος τού ερ6μου. ('ο στραΤ',Υός μαρχτ,σιο, ντέ 
Γχαλλιφέ χa.Ι τό έπιτελβΙο· ·του κα,τέOΊ,κcιν &π~ τ~ ιΧλογα χι άρ

χισαν τήν έπιθεώρ-ησ-η, άρχΙζοντaς άπό τήν α.ριστερrj πτέρυΥa. 
ro στρα.τ·(ι Υ6ς προχωρο6σε ά~γά χα! επι 6εωροοσε τΙς Υραμμέ,. 
Ποί> χr.ι..ί Z:ui> στεκ~ταν, χτυπου.σε κανένα σΤGν ώμ.ζj Τι εΥνεφ& 
σέ κάΠΟ,ΟΥ νά βγει ά:: ~ τίς πίσω Υρα: μμ.ές. L τ ί~ περισσ6τε;:ιες 
περιπτώσεις τά ά τομ.ο: 7:cιJ ξεδιάλεγα',l μΙ αύ tc,y τ6Υ tΡGΠΟ τά 
έσπρωχναν χωρίς άλλ-η σuζi(tιiΟ11 στή !Lέση 1:06 δρ6μΟU t ΟΠOU 
~Χ1Jμα't(σαΥε σέ λ[ΥΟ μιά ξεχ ωριοττ, μιχρΎ) ' φάλσ.Ί.α... τ Η Τ2:ν 
ρα.νερό πώς εεώ Zwpouacιv πολλά λάθ"fJ' nEvet; εφΙ~JT;ος &ξιω
ιατ ικδ, έπέστηοε τήν ΠΡ(jσοχ~ ΤCJu στρατ-ηγοί> Γχαl.),(φβ σέ ενaν 
!ντρα καί σέ μιά ΥυναΙκα, ΠCιό εχ~ναν εil&ε,v κάπo~o ιδιαΙτερο 
ιταpάπτωμ~_ !" Ji Υuνα,[χα &ρμώντcις εξω απ' τΙς. Υραμ.μέζ. yovri
(~σε μέ tci χέρια τεντωμένα, όρχιζ6tα:Υ μ.έ πά&·ος ~tt slvat 
α~ιί)(x. ΙΟ σΤ:FaΤ"'Υ6ς. περίμε.νε κάποια: οια,χοπΥ, Χ~ί τότε μέ ctπcx
θέστατο πρ6σωπο Χ'1.ί riauyxlY1JtYJ στάση τ~ς ε,Ιτι:ε: "Kυ~Ια, εχω 
επισκε,φθεΙ Ολα. τά θέατρα: τοί) Παρ~σ(oίj, δέν άξίζει τόν χόπο νά πa.Ι

ζετε χωμωδία""... Ι Ι ne V J U t pas la pei n e de jouer Ja comedie. 
ΤήΥ 'fιμέρα έκείν1'J δέν -ήταν Ίιά τό χαλό · χανε'J6ς άν ".ταν α.ι
σ&1jΤά. πιό Ψ"~λό~, πιό βρώμιχος, πιό καθαρος, r.t6 γερασμένο, Yi 
πιt άσΧΎjμcς άπό τούς διπλανούς του. Ίo,cιΙτερα μοί> Excινε έ.ντύ
πωση ενα.ς ιiντρας πού χρωστούσε σίγουρα Πι yρfιyoρ-η λύτρω
σή του απ' τά βάσ~'1α. ΤOόΤCιυ το;:, χ6σμου στό γεγονός οτι εΙ
χε σπασμένη μύτη .. " 'Αφοό δ,α.λέχτηκαν fta: π~yω άπό Εχα
τ~ι ό;Αστr,κε ενα εκτελεστιχή άπόσπcισμcι &π6 φαντάFοuς κα( ~ 
όπ6λΟΙΠ1] φάλα:ΥΥα ξεχΙν-ησε πάλι άφ'ήι/ονtάς τους πΙσω της. ΛΙ
Υα λ6πτά &ργότεριχ άρχισαν πίσω μας οί cμοβρονΤtβ~ πού μέ 
μtχρές O~α.χoπές aυΥεχίσΤ·Υιχαν πάνω &π6 Ιν~ τέτα.ρτο Πjς ωρ~. 
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~Ή,τcXV iι έχτέλliση των ~uστuχtσμένων aotwv πού εΖχaν χιχτα:
διχα;στεΙ συΥοπτιχά». (~o &Υταποχριτής τοί> "Ντιι.Ιηλυ Ν ιού," 
στ6 Παρίσι, 8 το;) 'Ιούνη 187 Ι). 

Αότός; ό Γχαλλιφέ, ό « ζι Υχολό τ-η<; yυνα.ΙXα~ του 'Πού ~ταν τό
σο yνωστ~ y~CΊ 'tr, ξεδιάντροπες έπιδεΙξει~ το[) σώμα.τό, t1J~ στά 
δΡΥιa τΥ,ς; δεύ tεrι"'ις cr;Q'tox.pcxtopla;~» τόν xcιιρό τοδ πολέμου ~τaν 
Υνωστός μέ τCι δνομα; τού y~λλoυ ~ημα:ΙOψ6ρoυ - Πιστόλα:. 

«,,'0 Χρόνος"! πού εZνcιι μιά συ'ιετ~ .1φημερΙΟα πού δέν έπι
~[ώxzι σέ καμιά περΙπτωοη ν& ~poxαλεΙ έντυπώσει" ΟιηΥi{τcι.t 
μιά φριχια:στιχ~ ίστορΙα. Υιά άνθρώπoυ~ 1tOtJ -η cιxv &.κCιμ-η μισο
ζων ταναΙ υστερα. άπ~ tYJV έχ τέλεση χσ.ί πού τού, εΟα.ψαν προ

τοό ξεψυχΙσο!)ν. 4Ένα: μεΥάλο άριθμό ιtπ' auτούc; τούς εθα.Φα.ν 
στήν πλcxτεla Υύ ρω στό Lαlν-Ζάj( - λά-Μ πουσιέρ. Μ εριχού, δέν 
τούς παραχώσ~νε χαλά. Ί'ήν ijμέρα, μέ τη φασαρΙα. χ~ι τήν χ{
V7]01} στoύ~ δρόμους δέ μποροuσβ κα.νεΙς v' &ντιληφθΒί τ[ποτε, 
μά στ-ήν ~συxία τΥις yύxτ~, οί χάΤΟ~ΧΟt άπ6 τά Υε.ιτονικά σ77;{
τ:Gt ξύπνησαν &πό μαχρυνά βΟΥΥ'1Jτά κσ.ί t6 πρωί 'ρά.ψηχε νά ξε
πετιέται &π' τ~ YV) μιά oφ~yμένη yρoθ~ά .. "rotEpa απ:) αυτό δό
θηχε οιαταΥ"ή νά ξsθάψοuν tά πτώματα... Δέν εχ ω τ"ήν πα
ραμικρ6τερη άμ.φιβολία ΟΤΙ πολλούς τpαυμ~τίες τούς θάΨ(1.'JΕ ζων
τανούς. ?lπορω νά syyurιew Υιά μιά περiπτωση: ·Οταν ~ ~! πρυ
νέλ tοuφεχίστηχε μr.ιζί μέ τr, φ~λενάδa του στΙς 24 το6 Μάη, 
στήν α,ολΥ1 ένΙς 0πιτ~oί) στην πλCΙ!εί~ τ~t; Βαvtό~" τά xopμ~ά 
~oυς χoίτoντ~y εχεΙ ως τό άπ6Υευμ.α τΥ,ς 27 τοί> !\'Ιά-η. σΟ ταν 

~ρΘαy έπιτ~λoυς νά σηχώ')ου'ι' τά πτώμα.τα βρijχο:ν τ-ή γυναίκα 
ζωντανή άκ6μα καΙ Τ~') πΥιΥσ:ν at6 σταθμό επίδεσης. "Α ν καΙ 
εΙχε osxeEt τsσσερις σφαίρες, βρlσχεται τώρ~ εκτός κινεύνου». (Ο 
«νταποχρι τής τοί> «·ιrβνινrχ Στάντctρτ» σtό Παρίσι, δ τού' [ούν-η). 

Ι Ι 

Τό παρcxκ.άτω Υράμμ(Χ οrιμοσtεuτηΧΕ στούς «~Iάϊμ.ς»! τοό 
J\ονδίΥΟU στΙς 13 τοό Ίούνη (\871): 

1 «Le Temps~ ((ο Xp6voc;»): φιλε).16θδΡCΙ προσανατυΑ!.ομέΥ'7) ιαλ
λ~χ'ή έφ'ημερ!δα: μ& έπιροή. -ΕβίGηνs σtό Πα.ρΙσι άπό τό {861 ώ~ ~ό 
1943. (Σημ. Σύν1:.) 

2 «TirnesJ (<<ΚαιροΙ»): μεlάλη Αγχυρ-η <XliltxiJ έφ"1jμlρΙ~cι, πο6 t~pu
&ηχa τό ti88. I-c'f] διxαετ(cι '[00 1870 ΙS'ίy"8 φυ.δλl6θΒΡΟ πρcιaaνα'tολιομό .. 
(Σ-rιμ. :Σ()\Ιτ.) 
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({ Ωρ6ς τ6ν dρχ tσυv τάχτ'η t wv "ΤάΙμςΙΌ 
Κύριε, στί~ 6 'το ί> "Ιούνη 1871 , δ Χ. Ιύλ Φάβρ Εστειλε 

μιά.ν Ε1χύχλιο πρό~ 3λε~ τ(~ εoρωπαιχές; ουνάμε ι '" x t%L τΙ, Χ!Σ
λεΙ νά κυνηγήσουν μέχρι θιχνάτου τή Δ ιεθνΥ) -Eνωcnι τών Έρ
Υacων . ΛΙyε~ παριχτηρήσει, φτά'/QUΥ 1ιά νά χαΡ'1χτηρΙσουν αύ
τ6 τό lΥΥ ρa:φο. 

Στήν ε{σα, ΥωΥΤ; xι6λaς τοό Χ4τα.στο:ttχοU μιχ, δrιλώΥοtΙΧL ΟΤ ' 
ή Διεθνή~ Ιδρύ&ηχε στΙς 28 ~oi) Lsπτβι-ιβΡ7J 1864, σέ 01ιμόσια 
συΥχέντρωοη πού εΥ!νε στήν αΙθουσα: Σαίντ- ~I clpt~ ν, στό ΛόνΥΧ 
• ΑΧρ tof> ΛονΟΙνου. Γ,&. λόγους πού tou ειίνa ι πολύ γνωσ τ οί ό 
Ιύλ ΦCΊβρ μ6τ(XτoπΙ; ε ~ πρί '! άπό τό 1862 την fι~ΡOμTινίΙX της 
ϊορuσήc; ΠJ~. 

Ι' ιά ν& έξηΥήσθ Ι τίς &ρxέ~ μ.α;~. χιχμώνετα:t πώ~ άναφέ · 
ρ ,ε( ενα ιtδικ6 Τ11Ι; (':fl' ΔιεθyoΌ~) ενtΟΠQ μ έ ήμερομτ,Υία 2: 
'tofi . ~I ~ρτη 186941. Κα: ί tί ~νcιφέΡQ~ πραΥμ.ι1Τ 'Χci ; ΤόΙντυ· 
πο ένά, συλλόΥου - πού δέν βΖνaιή Δ.ιεθν~ " Σέ τέτιου εΙ
δουι; μηxaνoραφ~ε Ιξ~ΟΧtόtC%ν -ηδ1)ι οτaν TJtav &Χόμα ενa~ σχε -
ttxci νέος οιχ:ηΥόρος , καΙ όπεράσ:ι '" ε τήν παριο ινΥι έψημερΙδa 
.,ΝaσιονάλΙΙ πού τήν μrι νυσε ό Καμπέ yti δυσφ'ήμ,-ηιπ, . • λεΥε 
τότ ΟΤΙ διαβάζει περιχοπέ, &πό ΠΡΟΧ71ρύξεις tou Καμι:τέ . ενώ 
διάβαζε φράσε ,~ πού τίς; εΙχ πaΡεμβάλεt ό Ιδιo~ - Τ, 'tcxχυδα
xtuAoupyia aόΤ~ ξεσ1.6πάσΤ7ιΥ. Ε ατή συνεδρΙασ' τ; το6 ο,χαοτηρίου 
χι ι!ν δέν Tιtav ό Καμ.πε τόσο επιειx~" θά t6v ε!χαν τιμωρ~
σ t μέ διιxyρ~φή άπό τδ οιχ:ηΥοριχ6 σώμα το υ Παρ ιοιου" ΟδΤ6 
lνα: ι!πό τά εΥΥριχφα: 'Πού άνάφερε σάν δ~θ;y έγΥραφα tfις Διε
θνοό , δέ ν άνηχε στη ΔΙIίθν~ . Λέε ι πχ: ,/Η· ' Aλλιάy~ οη),ώνει 
ότι είναι άθε"ίστ(χή λέβι tό Υενιχό συ~βo ύλιo, πo~ Ιδρύθηχε στό 
Λονδ(ΥΟ τάν 1Ιούλ11 t'of> 1869" . Τό Υδνιχό συμβούλ ο ποτέ δέΥ 
Ιχει έΧδόσε ι ένα. τέτιο έΥΥραφο. J Α ντΙθετa , Ζχει έχδ6 .::J ΙΗ ενα εΥ
τ ρο.;, ο 06 &χυρωνε tό άρχιχό XCZ cισtα.":~'Χ.ό nj; ,, ' Αλλι.:Χνς " 

"tf,~ ~Eνωσ1ί~ Τfjς Σοσια:λ,στιχη, Δ1Ί μοχ.ρ~τt~ς: στή Γβνεύτ, - ati '! 
δποεα. ό:va.φ έ (JΕtσ.~ ό zu).. Φάβρ" 

Σ' οΑ -η του τΤ ε"(x~xλιo, πού χaμώνετa~ στ , στρέφε τα, έν 
μέρει 'Κα ! ενάyτ~ιX στΥιν !tύτοχΡΙΧ1:0Ρ((%, ό Ιύ λ <Ι)άβρ Ιπανaλαμ
βά νε, εyάντ~~ στ+, ~,εθy~ J..ovcixa τά &στuνομt.κcl παραμύθια τώ') 
ΒΙσαΥΥελέων -:~ς σ.ύτoχρατoρί~ς l ποό χα.τέρευοσ.ν ο!κι:ρ ά άχόμ,,-

• J "' 5::" .. • χαι σ aυ τ~ ·τ~ fj~κο: σt.,..ιΡΙα. τΥ." αυτO'χ.ρaτoρ~~;. 

ΕΖνα ι Υνωστ6 gt ~ στ i~ OUG οιcxιχ:r,ρύξε ις ':'1,ζ (ttJ5 1Ιού). ·τ, Y.~Ι 
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t OD Σβπτέμβρ -" 1870) Υιά τ ι5 ν τελεuτa:ίο π6λsμο, ~δ ΤΒΥιχό σuμ
βοόλιο τ~ , ΔtgθΥοί>~ χατάΥΥειλε τά πρωσικά xaτιxχτ~τOΙιi σχΙ
δΙ2; σέ άρο, τΥ,ς ΓΙΧλλΙα, . J Apr6tepαo, δ Χ. Ρ έrτλ,νΥχεΡ, δ Ι8ι(% Ι
τερος yρaμματέ~ς το ί> Ιύλ Φάβ? άπευθύνθ-ηχε, μά1:α.ιa: ζpuatX«t 
σέ μερικά μέλ-η το& yεν~κo6 συμβοuλίου Υιά νά πετόχει νά ο ρ
Ύα:νώσε ι cό σuμβQu),tο §νι:ι. συλλαιλ"η τ~ρ~o ενάντια στό ΒΙσμtιΡΧt 
χα;Ι όπs:ρ r;.; χu~έρν1Jιjηι; ΤΥ,ζ έθνιχ-ϊΊ' άμuνας. Ταυτόχρονα τ« 
πaρ~χ.άλε~ε ιoι~ίτεpιx, στ'ήν πεpΙπ~ωσ-η αότη νά μήν άναφέρουΥ 
ουτε κ~ί τ'ί λέξΥ, δημοχρ(ΧτΙα . Στό Λονδίνο &ρxι~αy o~ προετοι

μο:σίε γ ιά ενa συλλαλ ητήριο μέ τήν εόχ~ ιρία τ05 lρχομοο τ05 
Ιύλ Φάβρ - βέβα,~ μέ τίς xaAutEpEc; πρoθέσε ι ~ - παp~ τη θέ 
ληση 1:06 ΥενιΥ..Ο [) σuμβοuλίοu πού at~ δι'Χχ-ήρυξή του tfj~ 9 ι 

τού Σεπτέμβρ-η ε~χε Ρ τά ΠΡΟΒ,οοποι+Ισει τούς ~ρyάτες τοο Πα
pta'Ob σχετιχά μέ τ6ν Ιύλ Φάβρ καΙ τούς GUΥσ.ι5eλφοu~ tou. 

Τί θ& ελεΥε ό Ιύλ Φ&βρ, άν τό γενικό συμ.βούλ ιο τηι; Δι
SΘνo5ς; latE)~ νε μέ tYι σειρά του μ.ιά lΥχύ χλtο σχε ιχά ΜS τ6ν 
Ιύλ Φάβρ πρός 3λε~ τΙς ~υ βερνή σΕις τη Ευρώπ-ηι; Υ 'ιί νά ~πι

, σε ι ιδιο: Ιτερα τήν προσοχή τους πάνω στcί ~yyρaφ~ ποό οη
μo~ Ιευσε ατό Παρία, ό μaxαpΙτη~ Χ . Μιλλιέρ ; 

Παραμένω . χί>ριε ι πιστό, θεράπων σα,. 

rρcxμμ~tέ~ς τοό ΥεΥΙΧΟ ') συμβοuλίοu 

τ~~ Διβθ νο5 -Ένωση ι; των 'Εργατών. 

256, Higt Ηοl bor WC LO:1do l1. 
12 05 "106 V1] 187~ ». 

Σ' lva ά.ρθρο r~i τή «Δ~εθΥjj Ε 'JωΟ7J χα.Ι1:0όι; σκοπούς 
της» 6 « 8αΤ~ζ » torj ΛονΟΙΥου , ό εόσε ή~ αότός σuχοφά.νΤΎ]t;, 
παρ θ έ tS ~ στ ί 2-1- το ί) "lούν-η, άνάμΒσα σέ άλλα παρόμοια tS
χYά~ματ~, σκαρωμένα μi μεΥαλύτερ -η άκόμα. tέχν η 6: π' Ο,ΤΙ σχα;
ρώνει ό Ζύλ _ Φά. ρ, τό παρ~πάyω lyypcxcpo τ ΥΙς « λλιάy~ » 
o<i\l εΡΥΟ Πι Δ ~~~νo6<; χ~! τ6 εY..~'ίε ο:ό τ6 εyτεx~ μsρε; υστεριχ 



ι%π6 τΥ, δημοσίεuσ-η της παραπάνω &.νασκευfις στeιύς «Τάϊμς». 
Αύτ6 δέ μα<; ξcιφνιάζει. (ο Φρειδsρίχος ό ~Iεyάλoς συν"ήθιζβ νά 

λέει ΟΤΙ &π' ολοu, τούς l1J~outtE' of χειρότερο ~ εΙν<χι o~ δι σ.
μ.tΣρτuρόμενοt. 

Γράφτηκι όπό ιό,. Κάρλ Μάρξ τι:W 
'Λπρι'λη καΙ τό Μάη .1871 καΙ έΥ
κρί{}ηκε άπ6 ιό γενικό συμβούλιο 
Πjς Δ ιε{)νοϋς • Ενωσης -ιών • Εργα-

τών στί, 30 1'O'V Μάη 1871. 

Πρώτη φορά p'fijXB σάΥ βιβλιαράκι 
.s άΥΥλική γλώσσα ιό 1871 στό Λov
Uνo. Ταυτόχρονα ~ημ()σιεύn)κε στή 

, , ')λ ' l' 
Ί'ρμα"ικη και γ(]λ. ικη Ί,.ωοσα. 

Τό ~8ωρημέιιo &,πό τ6ν Φ .... ΕνΥΚ61. ς 
1δρμανι.κ6 κε{μ'ΥΟ, σιό όποίο ι'ιΡΟ
ι4ασιιαι μιά ιrΙσαyω)'~ βΥηκε δάν 

""α bcδΟdη τό 189 Ι "ιό 
BεeoJ.Lιιo . 

Σύμφωνα μέ 1'& κείμειιο 
ιου 1891. 

Μεταφράστηκε άπό 1'<1 άΥΥΙlκά 
:ιαίρνονι:ας ύπόψη καί (ή 

γερμανική Ικδοοη 
lDV 1871. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Κ Α Ρ Λ Μ Α Ρ Ξ: Ο ΕΜφγ ΛΙΟΣ ΠOΛEιV\OΣ ΣΤΗ Γ ΑΛΛΙΑ 

ΕΙGCljωΎ'ή τοσ ΦρΙ~τριx. • ΕνlΧδ).ς 

11 ρώτη Ιιαχήρι.>;'1Ι τοι) ΎβνΙΧΟί) οuμ~!)uλΙοu της Δts~νοuι; • ε'Jω~ 
C'11C; ΈΡlατων Ύιά '1:6 Ύcxλλο-πρωcικό π~λΞμo 

Δ€uτaΡ"η δια.κήΡU;1Ί ΤΟι) jSVLXOU σoμ~oυλΙoι> 'Cr,c; Δ~se'Jοuς 'Ένω .. 
σrιι; • ~PΎατων lιά τό Ίαλλο· πρωοικ6 πόλ~μo 

ΔL'οοΊρu~-η τοί) Ύlν~κoσ. σuμβοuλΙοu της ΔΙ6θ'JΟU~ -ΈνωσΊ1<; 
• ΕΡΎC1tών γιά τόν ~μφ6λιo πόλ.μο στ~ rαλλΙcx, τό 187 { 
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ιΙΙ . 
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