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Τ
ι άραγε μπορεί να προσφέρει στο σή-
μερα μια συζήτηση για την Κομμού-
να; Ένα σήμερα τόσο διαφορετικό α-
πό το τότε, όσο κι αν παραμένει το ί-
διο και ίσως ακόμη εντονότερα εκμε-
ταλλευτικό και αλλοτριωτικό. Κι ό-
μως έχω την αίσθηση ότι εκείνη η
πρώτη «έφοδος προς τον ουρανό»
διαθέτει πολλά και έντονα επικαιρι-
κά στοιχεία, που αξίζει να στοχα-

στούμε σε συνάρτηση με το σήμερα και την α-
ριστερή μας ταυτότητα. Σε ριζική αντίθεση με
τον κυρίαρχο λόγο μιας “ρεαλιστικής” πολι-
τικής ανάλυσης που θέλει να μας πείσει ότι
καταμετρώντας “κέρδη και ζημιές” ο Επανα-
στατικός Βρασμός εκείνων των 72 ημερών - ό-
πως και η Αντίσταση άλλωστε στη Φασιστική
Κατοχή ή την Επτάχρονη δικτατορία, το είδα-
με και αυτό στην έγκριτη “Καθημερινή”, ή ο
Μάης του ‘68 – το μόνο που άμεσα επέφερε ή-
ταν μεγαλύτερη καταστολή. Ειδικά η Κομ-
μούνα άφησε πίσω της, πέρα από τις υλικές
ζημιές, πάνω από τριάντα χιλιάδες σφαγια-
σμένους, πάνω από σαράντα χιλιάδες συλλη-
φθέντες, δέκα χιλιάδες καταδικασμένους από
τους οποίους οι μισοί στάλθηκαν για κατανα-
γκαστικά έργα στη Νέα Καληδονία…από τις
«δυνάμεις της τάξεως του Σωτήρα της ∆ημο-
κρατίας» (!) Αδόλφου Θίερσου, οι οποίες δεν
μπόρεσαν βέβαια να νικήσουν τους Πρώσους,
μπόρεσαν όμως, με τη βοήθεια τους, να σφά-
ζουν τους Γάλλους αδελφούς τους…

Μια ήττα που ήταν νίκη

Ακόμη όμως και σύμφωνα με αυτή την κα-
θεστωτική λογική, η Παρισινή Κομμούνα, ό-
πως υποστηρίζει και ο Χομπσμπάουμ “ήταν
σημαντική, όχι τόσο γι’ αυτό που πέτυχε, όσο
γι’ αυτό που προανάγγειλε, υπήρξε αποτελε-
σματικότερη ως σύμβολο παρά ως γεγονός».
Ως σύμβολο που φώτισε τις επαναστατικές
διεργασίες ολόκληρου του 20 αιώνα. Μια–μια
μέτραγε τις μέρες ο Λένιν μετά τον Οκτώβρη
του ’17, για να μπορέσει να διακηρύξει θριαμ-
βευτικά: Κρατήσαμε περισσότερο από την
Κομμούνα!.

Αποδεικνύοντας ότι στην ιστορία «υπάρ-
χουν ήττες που είναι νίκες και νίκες που είναι
πιο επαίσχυντες από τις ήττες», όπως έγραφε
ο Καρλ Λήμπκνεχτ μετά την ήττα των Σπαρ-
τακιστών στο Βερολίνο του 1919, μια μέρα
πριν την άγρια δολοφονία του μαζί με την Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ, από το παρακράτος της
πρώτης σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης
στον κόσμο.

Αν και ιστορικά, λοιπόν, η Γαλλία επέστρε-
ψε σε ένα αιματοβαμμένο αστικό καθεστώς, η
ύπαρξη «αυτής της σφίγγας τρομοκρατούσε
τα μυαλά των αστών» (Κ. Μαρξ). Η ζωή και ο
θάνατός της, όπως αναφέρει και πάλι ο Χομπ-
σμπάουμ, παρ’ όλο που δεν απείλησε σοβαρά
το αστικό καθεστώς, η ύπαρξη της και μόνο το
έκανε να αλαφιάσει, να τυλιχτεί από πανικό

και υστερία Το πρωτόγνωρο γεγονός που απέ-
δειξε στην πράξη ότι οι εργαζόμενοι απλοί «πο-
λίτες- παραγωγοί» με όρους ελευθεριακούς
και βαθιάς αμεσοδημοκρατικής αυτοοργάνω-
σης, άμεσα προκήρυξης εκλογών αλλά και α-
νοικτών λαϊκών συνελεύσεων με ανακλητούς
και περιορισμένης εντολής αντιπροσώπους, ι-
σότιμα άνδρες και γυναίκες, Γάλλους και αλ-
λοδαπούς, μπόρεσαν και χωρίς βία, να διαχει-
ριστούν την ζωή και την άμυνα μιας μεγάλης
πολιορκημένης πόλης όπως το Παρίσι για πά-
νω από δυο μήνες πολεμώντας και χορεύοντας
σε ένα ατέλειωτο πανηγύρι χαράς και αγώνα.
Ακόμη και ένας ισχυρός άνδρας της εποχής ό-
πως ο Βίσμαρκ –που δεν ήταν καθόλου επιρ-
ρεπής σε πανικόβλητες αντιδράσεις– οδηγή-
θηκε να προτείνει τη σύμπτυξη μιας Καπιτα-
λιστικής Αυτοκρατορικής Αντιδιεθνούς «ενα-
ντίον του ευρωπαϊκού ριζοσπαστισμού, που α-
πειλεί όλους τους θρόνους και θεσμούς».

Η κατανόηση του αυθόρμητου

Ανίκανοι να κατανοήσουν ότι «η ιστορία
μας δείχνει ότι τα μεγάλα λαϊκά κινήματα δεν
είναι διόλου ένα αυθαίρετο και ενσυνείδητο
δημιούργημα των λεγόμενων αρχηγών ή των
κομμάτων, όπως φαντάζονται οι αστυνομικοί
και οι επίσημοι αστοί, αλλά αυθόρμητα κοινω-
νικά φαινόμενα, γεννημένα από μια δύναμη

Του
Άλκη Ρήγου

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο σημερινό «Εντός Εποχής» είναι συνοπτικές εκ-

δοχές των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο διήμερο 24 και 25 Μαΐου με θέμα την

Παρισινή Κομμούνα. Το διήμερο διοργάνωσε ο Όμιλος Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος

Πουλαντζάς Θεσσαλονίκης. Εκτός από τις εισηγήσεις που δημοσιεύουμε σήμερα, έχει

δημοσιευθεί αυτή του Π.Ι. Σταγκανέλη στις «Αναγνώσεις» της Αυγής της 29ης Μαΐου

και η εκτενής ιστορική παρουσίαση της Ελένης Πορτάλιου στην «Εποχή» της 5ης Ιου-

νίου.
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Η επικαιρότητα του ανεπίκαιρου
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Του
Γιάννη

Γκλαρνέτατζη

φυ σι κή, που έ χει την πη γή της στον τα ξι κό χα ρα -
κτή ρα της σύγ χρο νης κοι νω νίας», ό πως γρά φει η
Ρό ζα Λού ξε μπουρ γκ, θεώ ρη σαν ό τι ό λα αυ τά τα εί -
χε ε ξυ φά νει συ νω μο τι κά η πα ρα παίου σα ε κεί νη
την πε ρίο δο Α’ ∆ιε θνής των Εργα τών. 

Το ί διο, βέ βαια, α νί κα νοι να κα τα νοή σουν το αυ-
θόρ μη το και α κα θο δή γη το της ε πα να στα τι κής έ -
κρη ξης και το πλου ρα λι στι κά ε νω τι κό και δη μο -
κρα τι κό της πε ριε χό με νο στά θη καν και α πό την
άλ λη πλευ ρά του λό φου οι ε πη ρε α σμέ νοι α πό την
κα τά Κά ου τσκι λο γι κή πε ρί φω τι σμέ νης πρω το -
πο ρίας και κόμ μα τος ο δη γού Λέ νιν και Τρό τσκι,
που α φού την ε πευ φη μού σαν για τον η ρωι κό της
χα ρα κτή ρα, την κα τέ κρι ναν για αυ τές τις... μι κρο-
α στι κές δη μο κρα τι κές ευαι σθη σίες. « Ήταν μια
κυ βέρ νη ση ό πως δεν πρέ πει να εί ναι η δι κή μας»
(Λέ νιν). 

Σε α ντί θε ση με τον ί διο τον Μαρ ξ, που πα ρά τις
αρ χι κές του εν στά σεις – χα ρα κτή ρι ζε την ί δρυ ση
κομ μού νων ως «α πελ πι σμέ νη α νο η σία» και «η λι -
θιό τη τα» - ό ταν αυ τή ξέ σπα σε ό χι μό νο πεί στη κε
«α π’ την καρ διά του, αλ λά χρη σι μο ποίη σε και το
μυα λό του για να δι καιο λο γή σει την αλ λα γή των

αι σθη μά των του», ό πως έ γρα ψε ο Άρθουρ Λέ σιν -
γκ. Ενώ σε γράμ μα του προς τον φί λο του Κού γ-
κλε μαν της πλέ κει με εν θου σια σμό το ε γκώ μιο: 

«Τι ε λα στι κό τη τα, τι ι στο ρι κή πρω το βου λία, τι ι -
κα νό τη τα αυ το θυ σίας, έ χουν αυ τοί οι πα ρι ζιά νοι!
Ύστε ρα α πό έ ξη μη νών λι μο κτο νία και κα τα στρο -
φή, που προ κλή θη κε πε ρισ σό τε ρο α πό την ε σω τε -
ρι κή προ δο σία πα ρά α π’ τον ε ξω τε ρι κό εχ θρό, ξε-
ση κώ νο νται κά τω α πό τις πρω σι κές ξι φο λόγ χες, σα
να μην βρί σκο νταν α κό μα ο εχ θρός μπρος στις πύ -
λες του Πα ρι σιού. Η ι στο ρία δεν έ χει ό μοιο πα ρά -
δειγ μα πα ρό μοιου με γα λείου!... Ας συ γκρί νει κα-
νείς αυ τούς τους πα ρι σι νούς που κά νουν έ φο δο α -
κό μα και στον ου ρα νό, με τους δού λους της γερ-
μα νο-πρω σι κής ιε ρής ρω μαϊκής αυ το κρα το ρίας, με
τις με τα θα νά τιες μα σκα ρά τες της που μυ ρί ζουν
στρα τώ να, εκ κλη σία, ε παρ χιώ τι κη α ρι στο κρα τία
και πά νω α π’ ό λα φι λι σταϊσμό». Ενώ στο κλεί σι μο
της ∆ια κή ρυ ξης του Γε νι κού Συμ βου λίου της ∆ιε-
θνούς για την Κομ μού να την χαι ρε τί ζει «ως δο ξα -
σμέ νο προάγ γε λο μιας νέ ας κοι νω νίας…(που) τους
μάρ τυ ρές της τους έ χει κλεί σει μέ σα στη με γά λη
της καρ διά η ερ γα τι κή τά ξη. Τους ε ξο λο θρευ τές
της τους κάρ φω σε κιό λας η ι στο ρία στον πάσ σα λο
της α τί μω σης, α π’ ό που δε μπο ρούν να τους λυ-
τρώ σουν μή τε ό λες οι προ σευ χές των πα πά δων

τους».

Ιστο ρι κές α να λο γίες

Θα υ πο στή ρι ζα μά λι στα ό τι αυ τά που ε ξε λίσ σο -
νται σή με ρα στις πλα τείες της Με σο γείου έ χουν,
τη ρου μέ νων των α να λο γιών και χω ρίς μυ θο ποιή -
σεις, πολ λά κοι νά με κεί να που συ νέ βη σαν τό τε ό -
πως:

- το αυ θόρ μη το του ξε σπά σμα τός τους
- τον πρω τό γνω ρο α με σο δη μο κρα τι κό και αυ το -

δια χει ρι ζό με νο χα ρα κτή ρα τους
- την ε νό τη τα μέ σα α πό τη δια φο ρά
- το σε βα σμό και τον πλού το του δια φο ρε τι κού 
- την κοι νω νι κή αλ λη λεγ γύη
- τον το πι κό και συ νά μα διε θνι κό τους χα ρα κτή -

ρα
- την α να ζωο γό νη ση του δη μό σιου χώ ρου
- τη χα ρά της συ νεύ ρε σης, της γιορ τής, του παι-

χνι διού
- τη με τα τρο πή του ά μορ φου πλή θους σε υ λι κή

πο λι τι κή δύ να μη
-και, το κυ ριό τε ρο, τη δη μιουρ γία νέων κρι τι -

κών συ νει δή σεω ν
Αυ τά, βέ βαια, συ ντε λού νται πά ντο τε και αλ λη -

λέν δε τα σε ό λους τους «με γά λους λαϊκούς α γώ νες

(οι ο ποίοι) δεν δέ χο νται να κα τευ θύ νο νται σαν
στρα τιω τι κές πα ρε λά σεις…» (Λού ξε μπουρ γκ) Και
μέ σα α πό αυ τά πα ρά γε ται πο λι τι κή δυ να μι κή. 

Άλλω στε, το μέλ λον έρ χε ται πά ντο τε α πό το χθες
και τον τρό πο που το προσ λαμ βά νου με στο πα ρόν.
Γι’ αυ τό και η ε νερ γή κρι τι κή του χθες χρό νου και
ό χι ε πι λε κτι κή μνή μη, α πο τε λεί μό νι μο εχ θρό κά -
θε ε ξου σίας. Η φα ντα σία μας εί ναι παι δί αυ τής της
κρι τι κής πρόσ λη ψης του πα ρό ντος. 

Το ε ρώ τη μα πά ντως που πα ρα μέ νει ε πι και ρι κά
α να πά ντη το, εί ναι τι γί νε ται αυ τή η ε λευ θε ρια κή
ι σό τη τα, α δελ φό τη τα, κοι νω νι κή αλ λη λεγ γύη και
ε νερ γή συμ με το χή, ό ταν ο κοι νω νι κός βρα σμός κα-
τα λα γιά ζει;

Ίσως μό νο η πα ρα κα τα θή κη που μας ά φη σε ο
Νί κος Που λα ντζάς: ε νός αέ να ου α γώ να διεύ ρυν -
σης και ου σια στι κο ποίη σης της έμ με σης δη μο κρα -
τίας με ταυ τό χρο νη λει τουρ γία θε σμών ά με σης και
σε βα σμό ό λων των δι καιω μά των χω ρίς ε ξαι ρέ σεις
και ιε ραρ χή σεις, κα θώς και αυ το δια χει ρι στι κών
μορ φών στην πα ρα γω γι κή δια δι κα σία πα ράλ λη λα,
μπο ρούν να δεί ξουν έ να δρό μο χω ρίς πι σω γυ ρί -
σμα τα. 

Η συ νεί δη ση, πά ντως, του α νοι κτού ε ρω τή μα τος
α πο τε λεί ή δη έ να πρώ το βή μα!

•

Τ
α Βα λ κά νια του 1871 α πο τε λού σαν βα-
σι κά κο μ μά τι της Οθω μα νι κής Αυ το -
κρα το ρίας, κα θώς α κό μη η (μι κρή) σε ρ -
βι κή η γε μο νία, το Μαυ ρο βού νιο και η
πρό σφα τα ε νο ποιη θεί σα Ρου μα νία (ου-
σια στι κά η Μο λ δο βλα χία) ή ταν ο νο μα -
στι κά υ πο τε λείς στο σου λ τά νο. Η Αυ-
στροου γ γα ρία κα τεί χε το βο ρειο δυ τι κό
κο μ μά τι της χε ρ σο νή σου, ε νώ το μο να -
δι κό μι κρό α νε ξά ρ τη το κρά τος ή ταν το

ε λ λη νι κό βα σί λειο του ο ποίου τα βό ρεια σύ νο ρα
ή ταν στη Λα μία. 

Αν και οι συ γκοι νω νια κές και ε πι κοι νω νια κές
δυ να τό τη τες δεν ή ταν τό σο α νε πτυ γ μέ νες ό σο
σή με ρα, πρό σφα τες ε ξε λί ξεις, ό πως η α νά πτυ ξη
των σι δη ρο δρό μων, η α τμο κί νη ση των πλοίων,
οι ο ρ γα νω μέ νες τα χυ δρο μι κές υ πη ρε σίες, εί χαν
ο δη γή σει σε μια α ντί λη ψη για τα τα ξί δια που ξε-
πε ρ νού σε τη λο γι κή του πε ριη γη τή των πε ρα -
σμέ νων αιώ νων. Μά λι στα, μια ι διαί τε ρα ρο μα -
ντι κή διά θε ση έ στε λ νε κό σμο να πο λε μά ει σε διά-
φο ρα μέ ρη του πλα νή τη για τις ι δέες του, με πιο
χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δει γ μα τους γα ρι βα λ δι -
νούς. Έτσι, π.χ., έ να α πό τα ση μα ντι κά μέ λη του
Συ μ βου λίου της Κο μ μού νας, ο Γκυ στάβ Φλου-
ρά νς, εί χε πά ρει μέ ρος στην Κρη τι κή Επα νά στα -
ση του 1866-69, μά λι στα ε κλέ χ θη κε πλη ρε ξού -
σιος της Κρή της και προ σπά θη σε α νε πι τυ χώς να
συ να ντη θεί με τον βα σι λιά Γεώ ρ γιο Α΄ που α ρ -
γό τε ρα τον α πέ λα σε α πό την Ελλά δα. Ο Φλου ρά -
νς συ νε λή φθη -και στη συ νέ χεια ε κτε λέ στη κε- α -
πό τις δυ νά μεις της κυ βέ ρ νη σης των Βε ρ σα λ -
λιών μα ζί τον Ιτα λό Αμι λ κά ρε Τσι πριά νι “πα λιό
σύ ντρο φό του στην Κρή τη”, ο ο ποίος βρι σκό ταν
στην Αθή να το 1862 και συ μ με τεί χε στην ε ξέ γε -
ρ ση ε να ντίον του Όθω να (σε ο δό φρα γ μα στην
Κα πνι κα ρέα ή ταν αυ τός που ύ ψω σε κό κ κι νη ση-
μαία για πρώ τη φο ρά στην Ελλά δα). Τη συ μ με -
το χή στην Κο μ μού να την πλή ρω σε με θα να τι κή
κα τα δί κη (δεν ε κτε λέ στη κε), ε νώ στην πο λυ τά -
ρα χη ζωή του οι διώ ξεις, φυ λα κί σεις κι α πε λά σεις
ή ταν συ νε χείς. Εκλέ χτη κε μέ λος του ι τα λι κού
κοι νο βου λίου κι ε πέ στρε ψε στην Ελλά δα συ μ με -
τέ χο ντας με σώ μα γα ρι βα λ δι νών στον πό λε μο
του 1897.

∆υ στυ χώς πα ρά τις “α γα θές προ θέ σεις” μου να

βρω α ν θρώ πους α π’ ό λη τη Βα λ κα νι κή, ε ντό πι σα
μό νο ε λ λη νι κές και του ρ κι κές (για την α κρί βεια
ο θω μα νι κές) συ μ με το χές. Πά ντως, ο Βού λ γα ρος
ποιη τής κι ε πα να στά της Χρί στο Μπό τεφ (γεν.
1848 – θαν. 1876 στη διά ρ κεια της βου λ γα ρι κής
ε ξέ γε ρ σης) α πό το Γα λά τσι της Ρου μα νίας ό που
βρι σκό ταν τό τε χαι ρέ τη σε με ε ν θου σια σμό την
Κο μ μού να και δια κή ρυ ξε το “Πι στεύω της Βου -
λ γα ρι κής Κο μ μού νας”.[6] Πα ρά λ λη λα, να α να -
φε ρ θού με στην κά λυ ψη των γε γο νό των της Κο -
μ μού νας στην α θη ναϊκή ε φη με ρί δα Μέ λ λο ν α πό
τον ε κ δό τη της ∆ή μο Πα πα θα να σίου, κά λυ ψη
που του στοί χι σε διώ ξεις και ξυ λο δα ρ μούς α πό
την ε λ λη νι κή α στυ νο μία και στην ο ποία εί ναι α -
φιε ρω μέ νη το βι βλίο του Μ. Πα παϊωά ν νου Η Πα-
ρι σι νή Κο μ μού να και η Ελλά δα.

Οι Έλλη νες της Κο μ μού νας

Από ε λ λη νι κής πλευ ράς σί γου ρη εί ναι η συ μ -
με το χή της Μα ρίας ∆α ού δο γλου. Η γυ ναί κα
αυ τή, για την ο ποία δυ στυ χώς δεν γνω ρί ζου με
πο λ λά πρά γ μα τα, α πο τε λεί πο λύ ξε χω ρι στή πε ρί -
πτω ση στο ε πα να στα τι κό κί νη μα. Η Μα ρία Πα ν-
τα ζή, ό πως ο νο μα ζό ταν πριν τον γά μο της, ή ταν
πό ρ νη στη Νά πο λι της Ιτα λίας. Εκεί γνω ρί στη κε
με τον α να ρ χι κό έ μπο ρο α πό τη Σμύ ρ νη Εμμα -
νουήλ ∆α ού δο γλου, τον ο ποίο και πα ντρεύ τη κε.
Ο Εμ. ∆α ού δο γλου, λί γα χρό νια πριν τη γνω ρι -
μία του με τη Μ. Πα ντα ζή, ή ταν στο Πα ρί σι ό -
που μα ζί με τον Π. Αργυ ριά δη και τον Αμ. Τσι-
πριά νι ο ρ γά νω σαν ο μά δα Ευ ρω παίων α να ρ χι κών
και σο σια λι στών που συ μ με τεί χε στην α ντιο θω -
νι κή ε ξέ γε ρ ση. Το 1864 πή γε στη Νά πο λι, ό που ε -
ντά χ θη κε στο το πι κό τμή μα της Α΄ ∆ιε θνούς και
γνω ρί στη κε, ε κτός α πό τη σύ ζυ γό του, και με τον
Μι χαήλ Μπα κού νιν που ε γκα τα στά θη κε ε κεί το
1865. Στα 1867 το ζευ γά ρι ε πέ στρε ψε στην Αθή -
να και προ σπά θη σαν α νε πι τυ χώς να συ γκρο τή -
σουν μια α να ρ χι κή ο μά δα. Το 1870 ο ∆α ού δο γλου
σκο τώ θη κε σ’ έ ναν καυ γά στη ∆η μο κρα τι κή Λέ -
σχη (που εί χε ι δρύ σει ο Τσι πριά νι). Το α μέ σως ε -
πό με νο διά στη μα η Μα ρία ∆α ού δο γλου πή γε στο
Πα ρί σι, ε ντά χ θη κε σε α να ρ χι κή ο μά δα και συ μ -
με τεί χε στην Κο μ μού να. Με τά την ή τ τα συ νε λή -
φθη και ε κτε λέ στη κε α πό τα στρα τεύ μα τα της

κυ βέ ρ νη σης των Βε ρ σα λ λιών.
Ο Παύ λος Αργυ ριά δης εί ναι ο πιο γνω στός

α π’ ό λα τα ο νό μα τα που α να φέ ρου με. Γε ν νη μέ -
νος το 1849 στην Κα στο ριά, έ ζη σε κυ ρίως στο
Πα ρί σι ό που πή γε για νο μι κές σπου δές. Από το
1866 ε ξέ δι δε το ε τή σιο Almanac de la Question
Sociale (Hμε ρο λό γιο του Kοι νω νι κού Zη τή μα -
τος). Ο Τρωα δί της α να φέ ρει πως “η κο σμο γο νία
της Πα ρι σι νής Kο μ μού νας τον συ νε πή ρε σε τέ-
τοιο βα θ μό και συ νε τέ λε σε κα τα λυ τι κά στη δια-
μό ρ φω ση του χα ρα κτή ρα και των ι δεών του” και
ση μειώ νει ε πί σης ό τι ε κλέ χ θη κε μέ λος της Κε ν-
τρι κής Επα να στα τι κής Επι τρο πής. Αυ τή η πλη-
ρο φο ρία δεν ε πι βε βαιώ νε ται α πό τον Λι σα γκα ρέ,
ε νώ ο Αλε ξίου τον συ γκα τα λέ γει στις ε λ λη νι κές
συ μ με το χές στην Κο μ μού να. Πρά γ μα τι, εί ναι μά -
λ λον α πί θα νο ο συ γκε κρι μέ νος ά ν θρω πος, που
σί γου ρα βρι σκό ταν τό τε στο Πα ρί σι, να μην εί χε

συ μ με το χή, υ πέρ της ο ποίας συ νη γο ρεί και η α -
λ λη λο γρα φία που δια τη ρού σε με τη Λουΐζ Μι σέ -
λ, α πό τις η γε τι κές φυ σιο γνω μίες της Κο μ μού -
νας. Ο Π. Αργυ ριά δης κα τό πιν υ πε ρα σπί στη κε
πο λ λούς α να ρ χι κούς και σο σια λι στές στα δι κα -
στή ρια, πή ρε την πρω το βου λία για την ί δρυ ση
του ∆ιε θνούς Συ ν δέ σμου Βα λ κα νι κής Ομο σπο ν -
δίας,  το 1891 κυ κλο φό ρη σε το βι βλίο του ∆ο κί -
μιο για τον ε πι στη μο νι κό σο σια λι σμό - Oι κο νο -
μι κή κρι τι κή της κε φα λαιο κρα τι κής πα ρα γω γής,
ε νώ το 1899 έ γι νε μέ λος της Κε ντρι κής Επι τρο -
πής του Σο σια λι στι κού Επα να στα τι κού Κό μ μα -
τος. Πέ θα νε στο Πα ρί σι τις 19.11.1901.

Ο α να ρ χι κός ποιη τής Μι κέ λης Άβλι χος γε ν -
νή θη κε στο Λη ξού ρι το 1844. Σπού δα σε στη Βέ -
ρ νη, ό που γνω ρί στη κε με τον Μπα κού νιν κι έ γι -
νε μέ λος της Α΄ ∆ιε θνούς. Επί σης τα ξί δε ψε σε Βε-
νε τία, Ζυ ρί χη και Πα ρί σι. Αν κι ο Αλε ξίου τον

συ μπε ρι λα μ βά νει στους Έλλη νες που ή ταν στην
Κο μ μού να, ο Τρωα δί της δια τη ρεί α μ φι βο λίες ση-
μειώ νο ντας πως “ί σως συ σχε τί στη κε με υ πο λεί -
μ μα τα κο μ μου νά ρων με τά την κα τα στο λή της
Κο μ μού νας”. Ο Σα κ κά τος συ σχε τί ζει έ μ με σα τον
Άβλι χο με την Κο μ μού να, χω ρίς να ι σχυ ρί ζε ται
ό μως ό τι συ μ με τεί χε, πα ρα θέ το ντας ε πι στο λή
του προς τον φί λο του Α. Μο μ φε ρά το (1.11.1873)
ό που ο ποιη τής α να φέ ρει: “Τα γα λ λι κά με τρο μά-
ζουν πο λύ -α λοί μο νον αν και αυ τήν την φο ρά πέ -
σει η ∆η μο κρα τία! Αλοί μο νον!”. Πά ντως ο Μ.
Άβλι χος ζει α πό το 1872 στην Κε φα λο νιά, γρά φει
κυ ρίως σα τι ρι κή ποίη ση ε να ντίον του κλή ρου,
υ πέρ της α βα σί λευ της δη μο κρα τίας α λ λά και κα -
τά του στρα τού και του πο λέ μου. Χα ρα κτη ρι στι -
κό εί ναι το ποίη μά του Η πρώ τη πα ρά κλη ση το
βρά δυ με την κή ρυ ξη του πο λέ μου μας 1912, ό -
που προ τι μά ει τα σκυ λιά που γυ ρ νούν έ ξω α πό
την ε κ κλη σία α π’ αυ τούς που μέ σα προ σεύ χο νται
για “Νί κας κα τά βα ρ βά ρω ν”, ε νώ στη διά ρ κεια
του Α΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου -λί γο πριν τον θά-
να τό του (1917)- δια κή ρ ρυ σ σε την ε λ πί δα του να
α πε ρ γή σουν οι στρα τιώ τες.

Τέ λος, ο Πα παϊωά ν νου α να φέ ρει τη μα ρ τυ ρία
της α θη ναϊκής ε φη με ρί δας “Πα λι γ γε νε σία”
(1/14.6.1871) που γρά φει για “έ να Σπα ν δω νή α πό
τη Χίο κά τοι κο ά λ λο τε της Πό λης, που α νέ λα βε
υ πη ρε σία διευ θυ ντή των τη λε γρα φείων της Κο -
μ μού νας”.[15] Την πλη ρο φο ρία α να πα ρά γει ο
Αλε ξίου, α λ λά δεν την ε πι βε βαιώ νει ο Λι σα γκα ρέ
που κα τα γρά φει ως διευ θυ ντή του τη λε γρα φείου
κά ποιον Φο ντέν.

Οι Νέ οι Οθω μα νοί

Οι Οθω μα νοί για τους ο ποίους βρή κα με στοι-
χεία ό τι με τεί χαν στην Πα ρι σι νή Κο μ μού να ή ταν
ό λοι μέ λη του ί διου κύ κλου. Πιο συ γκε κρι μέ να
τον Ιού νιο του 1865 έ ξι νέ οι μπέ η δες (Να μίκ Κε -
μά λ, Αγιε του λά χ, Ρε φί κ, Με χ μέ τ, Νου ρί και Ρε -
σά τ) συ να ντού νται σ’ έ να δά σος δί πλα στο Βό-
σπο ρο και ι δρύουν την Πα τριω τι κή Συ μ μα χία
(μυ στι κή ε ται ρία στα πρό τυ πα των κα ρ μπο νά -
ρων), με σκο πό να α ντι τα χ θούν στην α πο λυ τα ρ -
χία της Υψη λής Πύ λης. Και οι έ ξι εί ναι μέ λη της
α να δυό με νης του ρ κι κής δια νό η σης: γό νοι κα λών

οι κο γε νειών, σπου δα σμέ νοι στο ε ξω τε ρι κό, εί χαν
θη τεύ σει στη με τα φρα στι κή υ πη ρε σία και κα θώς
ή ταν παι διά των Τα ν ζι μάτ (με τα ρ ρυ θ μί σεων) ή -
θε λαν να τις προ χω ρή σουν πα ρα πέ ρα. Πο λύ σύ -
ντο μα τα μέ λη έ γι ναν ε κα το ντά δες και με τα ξε λί -
χ θη καν στους Νέ ους Οθω μα νούς, τους προ δρό -
μους των Νεό του ρ κων. Στα 1867 οι η γέ τες της
ο μά δας κα τα φεύ γουν στο Πα ρί σι, υ πό την προ-
στα σία του πρί γκη πα της Αι γύ πτου Μου στα φά
Φα ζί λ, που το προ η γού με νο έ τος με α ντοι κτή ε -
πι στο λή στον σου λ τά νο Αμπντούλ Αζίζ εί χε τα χ -
θεί υ πέρ πε ρι σ σό τε ρων με τα ρ ρυ θ μί σεων. Το ί διο
έ τος, ό μως, ο Αμπντούλ Αζίζ θα ε πι σκε φθεί το
Πα ρί σι στα πλαί σια της Πα γκό σμιας Έκθε σης,
γε γο νός που θα ο δη γή σει σε πιέ σεις της γα λ λι κής
α στυ νο μίας προς του Νέ ους Οθω μα νούς να ε γ-
κα τα λεί ψουν την πό λη, ε νώ θα δώ σει και την α -
φο ρ μή για συ μ φι λίω ση σου λ τά νου και Μ. Φα ζί -
λ, ο ο ποίος θα πά ει στην Κω ν στα ντι νού πο λη και
θα α να λά βει υ που ρ γι κή θέ ση, α φή νο ντας ό μως
πο λ λά χρή μα τα ως χο ρη γία για την ε πι βίω ση και
δρά ση των Νέων Οθω μα νών. Οι πε ρι σ σό τε ροι α -
π’ αυ τούς α ρ γό τε ρα τον α κο λού θη σαν και ε πέ -
στρε ψαν, α να λα μ βά νο ντας δη μό σιες θέ σεις.

Με κά ποιες ε ξαι ρέ σεις βέ βαια. Ση μα ντι κό τε ρη,
α νά με σά τους, ο Με χ μέτ μπέ ης (γεν. 1843), γιος
υ που ρ γού και γα μπρός και α νι ψιός με γά λων βε-
ζί ρη δων, ο ο ποίος δια φώ νη σε με τους υ πό λοι -
πους, δεν δέ χτη κε τα χρή μα τα της πρι γκι πι κής
ε πι χο ρή γη σης και κυ κλο φό ρη σε την ε φη με ρί δα
«Ittihad (Ένω ση) στα του ρ κι κά, τα ε λ λη νι κά,
τα α ρα βι κά και τα α ρ με νι κά. Με τά, με τα κο μί ζο -
ντας στη Γε νεύη, συ νε ρ γά στη κε με τον Χου σεΐν
Βα σφί πα σά για την έ κ δο ση ε νός ε ντύ που με τον
τί τ λο Inkilβb (Επα νά στα ση)». Επί σης συ νε ρ γά -
στη κε με γα λ λι κές ρι ζο σπα στι κές ε φη με ρί δες και
πο λέ μη σε με το γα λ λι κό στρα τό ως ε θε λο ντής
στο γα λ λο-πρω σι κό πό λε μο. Τέ λος “οι Με χ μέ τ,
Νου ρί και Ρε σάτ [...] έ νω σαν τις δυ νά μεις τους
στο Πα ρί σι, ό που κι οι τρεις υ πη ρέ τη σαν ως ε θε -
λο ντές με τις δη μο κρα τι κές δυ νά μεις κα τά τη
διά ρ κεια της Κο μ μού νας”. Ο Με χ μέτ θα ε πι στρέ -
ψει στην Οθω μα νι κή Αυ το κρα το ρία, με τά την α -
μνη στία του 1871 και θα πε θά νει τρία χρό νια α -
ρ γό τε ρα.

Από τα α λώ νια των Βα λ κα νίων στα ο δο φρά γ μα τα των Πα ρι σίω ν

<<<

Η ε πι και ρό τη τα του α νε πί και ρου
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Toυ
Νικόλα

Σεβαστάκη

«Μια ε πι τρο πή δο λο φό νων, μια συμ μο ρία α -
γυρ τών, μια κυ βέρ νη ση του ε γκλή μα τος και
της πα ρά νοιας»

Aνα τόλ Φρα νς, συγ γρα φέ ας
[για την Κομ μού να]

Η
ε μπει ρία της Πα ρι σι νής Κομ μού -
νας υ πήρ ξε τραυ μα τι κή για την
πλειο νό τη τα των Γάλ λων συγ γρα -
φέων. Με λί γες ε ξαι ρέ σεις, ό πως
αυ τή του ποιη τή Πολ Βερ λαίν ή
του πε ζο γρά φου Ζιλ Βα λές, οι «άν-
θρω ποι της πέ νας» α ντι με τώ πι σαν
εχ θρι κά την Κομ μού να και τον
λαό της. Οι κρί σεις τους, κα τα δι -
κα στι κές στον έ ναν ή στον άλ λον

βαθ μό, δεν ε κτέ θη καν πά ντο τε σε δη μό σια κεί-
με να, σε άρ θρα και βι βλία, αλ λά ξε τυ λί γο νται
και στην αλ λη λο γρα φία με ο μό τε χνους και φί-
λους. Και τα ο νό μα τα των τι μη τών της Κομ-
μού νας εί ναι πολ λά και ση μα ντι κά: Γκι στάβ
Φλο μπέ ρ, Γεωρ γία Σάν δη, Θεό φι λος Γκο τιέ,
Σεν Βι κτό ρ, Ιππό λυ τος Τεν, Ερνέ στ Ρε νάν,
Λε κό ντ ντε Λι λ, Εντμό ντ ντε Γκον κού ρ, Κα-

τούλ Μα ντές, Μα ξίμ Ντι Κα ν…
Η αλ λη λο γρα φία, λό γου χά ριν, του Φλο μπέρ

με τη Γεωρ γία Σάν δη, ι διαί τε ρα α πό τις μέ ρες
του γαλ λο πρω σι κού πο λέ μου και μέ χρι τις μέ -
ρες της αι μα τη ρής κα τα στο λής των ε ξε γερ μέ -
νων, εί ναι α πο κα λυ πτι κή για το βά θος και την
έ ντα ση της ε να ντίω σης των λο γο τε χνών στις
ι δέες και στις πρα κτι κές της Κομ μού νας.

Πριν πά με ό μως στους (κα κούς) χα ρα κτη ρι -
σμούς για αυ τή την «α πο τρό παια ε ξέ γερ ση»,
α ξί ζει να δια κρί νου με τρεις θε με λιώ δεις στά-
σεις/ το πο θε τή σεις έ να ντι της Κομ μού νας και
των υ πο κει μέ νων της. Η πρώ τη στά ση υ πήρ -

ξε ε μπα θώς α πορ ρι πτι κή και ευ θύς ε ξαρ χής
εκ τρέ πε ται στην πιο κραυ γα λέα δαι μο νο ποίη -
ση. Σε αυ τή την πε ρί πτω ση η κα ταγ γε λία ι σο -
πε δώ νει τό σο τις ι δέες και τις α ξίες του λα ού
της Κομ μού νας ό σο και τις συ γκε κρι μέ νες πο-
λι τι κές α πο φά σεις αυ τής της σύ ντο μης λαϊκής
ε ξου σίας. 

Μια δεύ τε ρη στά ση, αρ νη τι κή και αυ τή, εμ-
φα νί ζε ται πε ρισ σό τε ρο με τρη μέ νη υ πό την ε -
ξής έν νοια: δια χω ρί ζει τη σφαί ρα του ι δεώ δους
α πό τις «τρε λές» και «α παί σιες» πρα κτι κές. Ο
συγ γρα φέ ας αυ τής της κα τεύ θυν σης ι σχυ ρί -
ζε ται συ χνά ό τι δεν α πορ ρί πτει την «κοι νω νι -
κή ∆η μο κρα τία» (Rιpublique sociale), αλ λά τις
«α ναρ χι κές πα ρεκ κλί σεις της». ∆εν κα τα δι κά -
ζε ται α πε ρί φρα στα η ευαι σθη σία για τη μοί ρα
του ερ γά τη, αλ λά στιγ μα τί ζε ται η «χι μαι ρι κή
ε ξέ γερ ση», η ο ποία α πει λεί τον πο λι τι σμό και
εκ φρά ζει την α πο χα λί νω ση των πιο νο ση ρών
«υ λι στι κών» πα θών.

Η πρώ τη στά ση, αυ τή της χο λε ρι κής κα ταγ -
γε λίας, πρυ τα νεύει στους συγ γρα φείς της πο-
λι τι σμι κής και αν θρω πο λο γι κής α παι σιο δο -
ξίας, σε γρα φί δες ό πως του Φλο μπέρ ή του Θε-
ό φι λου Γκο τιέ. Εδώ υ περ χει λί ζει το μί σος για
τη δη μο κρα τία και η α προ κά λυ πτη πε ρι φρό -
νη ση για τις κα τώ τε ρες τά ξεις και τα δι καιώ -
μα τά τους. Η πο λι τι κή α νά δυ ση των «α πό κά -
τω» ε κλαμ βά νε ται ως μεί ζον πο λι τι σμι κό δει -
νό, το ο ποίο έρ χε ται να υ πο σκά ψει τις φυ σι -
κές ιε ραρ χίες και τις νό μι μες θε σπί σεις του
κοι νω νι κού βίου.

Η λι γό τε ρο κραυ γα λέα στά ση α πα ντά ται πε-
ρισ σό τε ρο στους συγ γρα φείς με δη λω μέ νες
«ρε που μπλι κα νι κές» ευαι σθη σίες ή α κό μα και
σε αν θρώ πους με κα τα βο λές στη ρο μα ντι κή
αν θρω πι στι κή Αρι στε ρά του 1848. Εδώ μπο-
ρεί να συ γκα τα λε χτούν οι νεό τε ροι Ζο λά και
Ανα τόλ Φρα νς, αλ λά και η πα λιά φυ σιο γνω μία
της «προό δου» Γεωρ γία Σάν δη.

Τέ λος μια δια φο ρε τι κή στά ση εκ φρά ζει α πό
μό νος του ο Βί κτορ Ου γκό. Στη δι κή του πε-
ρί πτω ση η α φε τη ρία εί ναι η η θι κο-πο λι τι κή α -
πο δο κι μα σία τό σο των «Βερ σαλ λιών» ό σο και
του «Πα ρι σιού», δη λα δή και των δυο πό λων
της σύ γκρου σης. Η τρα γω δία ω στό σο της κρα-
τι κής κα τα στο λής και ο αι μα τη ρός ρε βαν σι -
σμός των δυ νά μεων της «τά ξης και της νο μι -
μό τη τας» θα κά νουν τον Ου γκό πρω το στά τη
μιας πο λι τι κής της α μνη στίας και της συγ χώ -
ρε σης, μια ση μα ντι κή φω νή η θι κής συ μπα ρά -
στα σης στους διω κό με νους. Ο ί διος θα συ μπα -
ρα στα θεί έ μπρα κτα – και με οι κο νο μι κή βοή-
θεια- στα θύ μα τα της δίω ξης και του ε κτο πι -
σμού.

Από μια ά πο ψη, οι 72 μέ ρες της πα ρι σι νής ε -
ξέ γερ σης θα α πο τε λέ σουν το γε γο νός με βά ση
το ο ποίο με γά λη με ρί δα των μο ντέρ νων συγ-
γρα φέων θα ε πα να προσ διο ρί σει τη σχέ ση της
με την κλη ρο νο μιά των γαλ λι κών ε πα να στά -
σεων και τις κοι νω νι κές με ταρ ρυθ μι στι κές α -
ξίες του δέ κα του έ να του αιώ να. Οι έν νοιες και
συγ χρό νως μυ θι κές α να φο ράς του λα ού, του
προ λε τά ριου, της ι σό τη τας, του «κοι νω νι κού
προ βλή μα τος» και εν τέ λει η ί δια η έν νοια της
δη μο κρα τίας θα κρι θούν μέ σα – και με τους ό -
ρους- του φό βου και των πα νι κών που προ κά -
λε σε η Κομ μού να. Τό σο η α κραία ε πί θε ση στον
λαό της Κομ μού νας ό σο και η πιο πε ρί τε χνη
η θι κή και πο λι τι κή α πα ξίω ση αυ τού του λα -
ού, εγ γρά φο νται στο πε δίο του ί διου φό βου. Η
γλώσ σα της α πόρ ρι ψης και του η θι κού στιγ-
μα τι σμού θα πα γιω θεί άλ λω στε σε στε ρε ο τυ -
πι κά σχή μα τα. Για έ να με γά λο τμή μα της λό-
γιας και λο γο τε χνι κής κοι νό τη τας ο λαός της
Κομ μού νας δεν θα α να γνω ρι στεί πο τέ ως πο λι-
τι κός α ντί πα λος αλ λά ως εχ θρός του αν θρώ πι -

νου πο λι τι σμού, ως βάρ βα ρος και «κά φρος»
(Φλο μπέρ), ο ο ποίος πρέ πει να μπει στη θέ ση
του ό σο το δυ να τόν α πο τε λε σμα τι κό τε ρα.

«Τους βα ρούν με τα πο λυ βό λα. Όταν ά κου -
σα τον χαρ μό συ νο ή χο, αι σθάν θη κα α να κού -
φι ση», έ γρα ψε ο Εντμόν Ντε Γκον κούρ.

Άλλοι, ό πως η Γεωρ γία Σάν δη, θα εκ δη λώ -
σουν έ να εί δος πλη γω μέ νης πε ρι φρό νη σης και
με λαγ χο λι κής α πο στρο φής. Ο κό σμος της
Κομ μού νας θα α ντι με τω πι στεί πά ντως ως πα-
ρα συρ μέ νος ό χλος και κα κο μα θη μέ νο νή πιο
που με θο κο πά α πό χι μαι ρι κές ι δέες και «πα-
λιάν θρω πους η γέ τες». Η αυ στη ρή τι μω ρία και
κα τα στο λή της «τρέ λας» κρί νε ται, έ στω με κά-
ποιο πό νο ψυ χής, ως α πα ραί τη τη. ∆ια τη ρεί ται
ω στό σο η ελ πί δα στη θε ρα πεία της «πλά νης»
και στην η θι κή ε πα νόρ θω ση των σφαλ μά των
του λα ού στο μέλ λον.

«Το αι μα το κύ λι σμα που μό λις υ πέ στη ο λαός
του Πα ρι σιού, ή ταν ί σως μια α πο τρό παια α να -
γκαιό τη τα για να η ρε μή σουν ο ρι σμέ νοι α πό
τους πυ ρε τούς του. Τώ ρα θα δεί τε αυ τόν τον
λαό να με γα λώ νει σε σο φία και λάμ ψη», έ γρα -
ψε ο Ζο λά. 

Και α πό την άλ λη πλευ ρά, αυ τή των συγ-
γρα φέων της Αντί δρα σης και της νο σταλ γίας
για τις α ρι στο κρα τι κές και ιε ραρ χι κές α ξίες,
θα υ πάρ ξει έ να α πάν θι σμα τε ρα το λο γίας:

Για τον Λε κό ντ ντε Λιλ η Κομ μού να «υ πήρ -
ξε η έ νω ση ό λων των ξε πε σμέ νων, των α νί κα -
νων, των φθο νε ρών, των δο λο φό νων και κλε-
φτώ ν- κα κοί ποιη τές, κα κοί ζω γρά φοι, α πο τυ -
χη μέ νοι δη μο σιο γρά φοι, άν θρω ποι της χα μη -
λό τε ρης υ πο στάθ μης». Ενώ για το ν  Αλφό νς
Ντο ντέ οι άν θρω ποι της Κομ μού νας εί ναι
«βρώ μι κα κο λά ρα, σκού φοι φρυ γι κοί, εκ τρο -
φείς σα λι γκα ριών, σω τή ρες του λα ού, ξε πε -
σμέ νοι, α νί κα νοι, τε μπέ λη δες. Για τί οι ερ γά τες
α να κα τεύο νται στην πο λι τι κή;»

Ενώ και ο Αλέ ξαν δρος ∆ου μά υιός θα α πο -
φαν θεί με πρω το φα νή σκλη ρό τη τα «δεν θα
πού με τί πο τα για τα θη λυ κά τους [των κομ-
μου νά ρων] α πό σε βα σμό προς τις γυ ναί κες,
στις ο ποίες μοιά ζουν μό νο ό ταν αυ τά τα θη λυ -
κά εί ναι νε κρά».

Η ρη το ρι κή των συγ γρα φέων ε πα νέρ χε ται
στα ί δια βα σι κά θέ μα τα. Στην α νω ρι μό τη τα
και στην βλα κεία του «ερ γά τη», στην α νά γκη
μιας «κυ βέρ νη σης σο φών μαν δα ρί νων» (Φλο -
μπέρ), στη νο σταλ γία για έ ναν κό σμο ό που ο
κα θείς γνω ρί ζει και α πο δέ χε ται την κοι νω νι -
κή και δια νο η τι κή του θέ ση δί χως «πα ρά λο γες
α παι τή σεις». Σε αυ τό το πλαί σιο ο πα λιός ‘α -
ντι-α στι σμός’ του μποέμ συγ γρα φέα, του συγ-
γρα φέ α-καλ λι τέ χνη, με τα στρέ φε ται σε συ νη -
γο ρία της σύ νε σης και της α πο φυ γής των «πα -
θών», σε ε γκώ μιο ε νός συ ντη ρη τι κού πραγ μα-
τι σμού, που θα ξυ πνή σει τους πα ρα πλα νη μέ -
νους Γάλ λους α πό τους κα κούς πυ ρε τούς.

Ο Θιέρ σος και η «συ ντη ρη τι κή ∆η μο κρα -
τία» (Republique conservatrice) θα α πο τε λέ -
σουν έ τσι την «μο να δι κή ε πι λο γή», έ στω και
δί χως εν θου σια σμό. Σύμ φω να με την Γεωρ γία
Σάν δη η ο ποία στο ση μείο αυ τό εκ προ σω πεί τη
στά ση των πε ρισ σό τε ρων λο γίων της ε πο χής,
η «κοι νω νι κή ∆η μο κρα τία» εί ναι υ πό θε ση ε -
νός μα κρι νού μέλ λο ντος και ε νός άλ λου, α να -
μορ φω μέ νου και α πο θε ρα πευ μέ νου α πό τα πά -
θη του, λα ού. Η σω τη ρία της Γαλ λίας και η ε -
θνι κή ε νό τη τα ε πι τάσ σουν την ε πι λο γή του
«στε γνού φι λε λευ θε ρι σμού» α πέ να ντι στους
σύγ χρο νους βαρ βά ρους.

Σε τού τη την το πο θέ τη ση θα συ να ντη θούν,
εν τέ λει, οι δια φο ρε τι κές «φυ λές» της γαλ λι -
κής πνευ μα τι κής τά ξης, που θα τις φέ ρει κο -
ντά η α πέχ θεια και η βα θιά πε ρι φρό νη ση για
το ε πα να στα τι κό πα ρά δειγ μα του 1871.

Συγγραφείς και Κομμούνα:
Ο λόγος της απόρριψης


