


ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ:
150 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

& 28 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

 Και όμως το θυμάμαι αμυδρά: κάπου, κάπως, κάτω
από τα πεζοδρόμια κρύβονταν η αμμουδιά..! Πάει,

 τσιμεντώθηκε, την καταπάτησε κι αυτή η ζούγκλα του
 καταναλωτικού μας μεγαλείου.  Όπως αλλοιώθηκαν και 

 οι μνήμες αυτών που ξήλωναν με μανία τις πλάκες για
 να την ανακαλύψουν. Όπως ακριβώς σβήστηκε

 αργότερα και η μνήμη εκείνων που κάποτε
 θυμόντουσαν αυτούς που όντως έσκαβαν με τα χέρια

 τους για να ελευθερώσουν την κρυμμένη παραλία,
 κάτω απ’ τα πλακόστρωτα των δρόμων.

Τόσες οδυνηρές ήττες και τόσες φανταχτερές στρεβλώσεις, πως να διατηρηθεί αναλλοίωτη η
μνήμη; Τόσες απογοητεύσεις και άλλοι τόσοι πειρασμοί, πως να μείνει ζωντανή κι η ανάμνηση
της μνήμης;
 
Και η θάλασσα; Δεν μπορεί, αν υπήρξε παραλία κάπου εκεί κοντά δεν θα υπήρχε και θάλασσα;
Ή έστω ένα πελώριο φυσικό ποτάμι; Χείμαρρος και λαοθάλασσα, σαφώς! Αφού επαναστάτησε ο
λαός  και κούρσεψε την πόλη! Κομμούνα! Πειρατεία στη στεριά και θάνατος στην τυραννία και
αυτό-οργάνωση των εργατών για μια νέα κοινωνία! Τι υπέροχα νέα, γεμάτα αισιοδοξία για το
μέλλον της ανθρωπότητας που θα ‘ταν αυτά στην εποχή τους..!
 
Πανανθρώπινα μηνύματα που πυρπολήθηκαν απ’ τις ομοβροντίες των κανονιών της άρχουσας
τάξης.  Και  ποδοπατήθηκαν  από  τις  στρατιωτικές  μπότες  πρότερων  εθνικών  εχθρών,  που
συμμάχησαν για να καταπνίξουν το επαναστατημένο Παρίσι, το 1871. Για πολλοστή φορά στην
ανθρώπινη  ιστορία,  το  αίμα  των  καταπιεσμένων  σχημάτισε  ποτάμια.  Και  τα  όποια  πελάγη
ελευθερίας είχαν κατακτηθεί, μπαζώθηκαν με τα ερείπια της πόλης. Που ισοπεδώθηκε μαζί με
τους απείθαρχους πολίτες της, για να ξαναχτιστεί απ’ την αρχή σαν μια τεράστια φυλακή.
 
Τιμωρία και επιτήρηση διαρκείας, στ’ όνομα της Δημοκρατίας, της ασφάλειας, της τάξης. Γι’
αυτό και είναι δύσκολο πλέον να βρει κανείς τα ίχνη τους. Και να, που κάπως έτσι μπορεί να
εξηγηθεί και η αμμουδιά που ανακάλυψαν πολλά χρόνια αργότερα οι εξεγερμένοι του Παρισινού
Μάη..!  Κι  όμως,  όσο ακόμα δυσκολότερο είναι  να εξερευνηθούν τα υπόγεια ποτάμια και  οι
θάλασσες της απελευθέρωσης, τα ταραγμένα τους νερά συνεχίζουν να παφλάζουν κάτω απ’ τις
καπιταλιστικές μητροπόλεις και να διαβρώνουν τα -ούτως ή άλλως- σαθρά θεμέλια τους..!    
 
Και κατ επέκταση, πόσο γερές μπορούν να είναι οι βάσεις αυτών που θεμελιώνονται πάνω στα
ίδια τους τα μαζικά εγκλήματα και σε ομαδικούς τάφους; Και πόσο δίκαιος μπορεί να είναι
αυτός  ο  πολιτισμός  που  οικοδομείται  πάνω  στην  αδικία;  Ποιοι  και  γιατί  τον  όρισαν  ως
μονόδρομο στην πορεία της ανθρωπότητας;
 
Πριν από 150 χρόνια (+28 ημέρες) η Παρισινή Κομμούνα όχι μόνο έθετε προς το ανθρώπινο
γένος, αυτού του είδους τα ερωτήματα αλλά κατάφερνε να δώσει και έμπρακτες απαντήσεις.
Αυτό  ακριβώς  υπήρξε  και  το  μεγαλείο  της  αλλά  και  η  παρακαταθήκη  της  στις  επόμενες
επαναστατημένες γενιές.
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Και εμείς σήμερα εδώ, όπως εξηγήσαμε και στο προηγούμενο εισαγωγικό επεισόδιο, με μεγάλες
δόσεις μουσικής και φαντασίας, σχεδιάσαμε μια ήχο-χρονό-μηχανή ικανή να μας ταξιδέψει στο
παρόν και το μέλλον της Κομμούνας. Πριν ξεδιπλώσουμε και μοιραστούμε τους χάρτες μας, και
αντί προλόγου, θα καλωσορίσουμε το ντουέτο των The Tom O-Bedlam από το Νέο Μεξικό. Όπου
με  μια  μπαλάντα  θα  μας  δείξουν  θραύσματα  της  ιστορίας  της  στο  σύγχρονο  Παρίσι.  Ενώ
ταυτόχρονα θα αγγίξουν το παρελθόν της  και  θα αναδείξουν τη δράση μιας  λιγότερο γνωστής
κομμουνάριας, της Josephine Marchais.
  
Κοίτα  να  δεις  που  τελικά  τα  τραγούδια  εκτός  από  Συναίσθημα  μεταφέρουν  και  Πληροφορία!
Πέφτω  απ’ τα  σύννεφα,  αυτά  της  μουσικής  βιομηχανίας..!  Που  συνολικά  μαζί  με  εκείνα  της
αστικής τέχνης συσκοτίζουν την κοινωνική μνήμη…  Βlood on the Boulevards
 
********************************************************************************
 
Ένταση,  χαρά,  οργή,  μίσος,  αγάπη,  πένθος,  αγωνία,  πάθος,  ταπείνωση,  έρωτας,  σύγχυση,
συναδέλφωση, σύγκρουση... Με αυτά και άλλα τόσα, η μουσική και τα τραγούδια θα οξύνουν τις
αισθήσεις μας. Ενώ τα θεατρικά αποσπάσματα θα προσπαθήσουν να ζωντανέψουν στιγμιαία τους
τους πρωταγωνιστές μας. Από την άλλη, οι ιστορικές αφηγήσεις θα προσδιορίσουν τους χρόνους
βίωσης των γεγονότων. Και τα αποσπάσματα των συζητήσεων θα επιχειρήσουν την ανάδειξη των
νοημάτων τους. Ένα ηχητικό ταξίδι στον χρόνο και την ανθρώπινη ιστορία. Με συνεχείς εναλλαγές
ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, στο βίωμα και το νόημα, το συναίσθημα και τη σκέψη…
  
Αδέρφια μου, αλήτρες, πουλιά! Το παζλ είναι ήδη μονταρισμένο, η ηχοχρονομηχανή έχει ζεσταθεί
με τον πρόλογο και τους Γαλλοισπανούς  Tabula Raza  (Nouvelles  Barricades)  που μας βοηθούν
στην προσομοίωση των οδοφραγμάτων. Στο μεταξύ εμείς θα συνταξιδεύουμε παρέα και απλά σαν
ταξιδιωτικός οδηγός θα τονίζω, που και που, κάποια απ’ τα αξιοθέατα της διαδρομής μας. Φύγαμε
για την Κομμούνα! Προσδέστε τα ακουστικά σας ή προσδεθείτε στα ηχεία σας! 
 
********************************************************************************
 
Πρώτος επίσημος σταθμός η  post-punk opera  “L'Aventure Complète De George Gallamus” των
Παρισιάνων  SEC,  εμπλουτισμένη με ηχητικά κολλάζ ιστορικών και  αισθητικών αφηγήσεων.  Η
οπερετική αφετηρία της αφορά τον  «χορό των βομβών» σε στίχους της  Λουίζ Μισέλ,  από τον
Απρίλη του 1871. Και καταλήγει με το δυναμικό “Tout est à nous” που θα μπορούσε να είναι και
διαχρονικό  σύνθημα  βγαλμένο  από  τα  τέλη  του  19ου  αιώνα.  Αμέσως  μετά  ακολουθεί  επικό
μουσικό διάλειμμα, τα ξαναλέμε εκεί, καλό ταξίδι και καλές απολαύσεις!
 
********************************************************************************
  
150 χρόνια μετά & 28 μέρες αργότερα, μια μικρή μουσική παύση ανάμεσα στις  ιστορικές μας
περιπλανήσεις, για έναν από τους πιο όμορφους σύγχρονους παιάνες: 10 rue d-la Madeleine, από
τον Γαλλικό Νότο και τη Νιμ, και Vive la commune! Ενημερώνουμε επίσης, ότι αμέσως μετά και
το δεύτερο μέρος του χρονολογίου μας, θα ακολουθήσουν θεατρικά αποσπάσματα και ένας ακόμα
ύμνος, αυτή τη φορά για τις γυναίκες της Κομμούνας… Μείνετε συντονισμένοι, το ηχοχρονικό
ταξίδι συνεχίζεται..!
  
********************************************************************************
  
Την εποχή εκείνη, υπήρξε σημαντικό επαναστατικό κέντρο η Βιέννη, απ΄ την οποία προέρχεται και
η  μπάντα  των  Prolos.  Απολαμβάνουμε  το Die  Frauen  der  Kommune,  και  ετοιμαζόμαστε  να
αλλάξουμε  κλίμα  και  να  περιηγηθούμε  στις  συζητήσεις  που  κατέγραψε  η  ...επαναστατική
αντικατασκοπία! 
 
********************************************************************************



  
Από το Παρίσι του Ζαν Μπατίστ Κλεμάντ το 1866  και το Le temps des cerises, σ’ αυτό του 2015,

τους μεταλλάδες Opium du Peuple και τη δυναμική διασκευή του...
  

********************************************************************************
  
Ο δημόσιος διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων συνεχίζονται... Σ’ αυτή τη φάση της εκπομπής, η
δική  μας  συμβολή  είναι  η  επιλογή  ενδιαφέροντων  αποσπασμάτων  και  τραγουδιών,
διαμορφώνοντας τους χάρτες μας και ξεδιπλώνοντας τις πηγές μας σε κοινή θέα. Και σε ότι αφορά
στις μουσικές επιλογές: μόλις ακούσαμε τους Οξιτανούς LA BANDE A KAADER στο Les enfants
de  la  Commune. Και  αφού  περάσουμε  μια  μικρή  βόλτα  από  τις  Μέρες  Της  Κομμούνας του
Μπέρτολ Μπρεχτ, θα καταλήξουμε στους αγαπητούς μας Ludwig Von 88 και το κομμάτι τους Au
Delà Des Barricades
  
********************************************************************************
  
Ταξιδεύουμε “Πέρα από τα Οδοφράγματα” και ετοιμαζόμαστε να προσεγγίσουμε κάποια από τα
ιδανικά της Ουτοπίας, ένα από τα πιο όμορφα περάσματα της διαδρομής μας..! Και θα διανύσουμε
τα  τοπία  Της  Λευτεριάς,  συντροφιά  με  μια  ζωντανή  ηχογράφηση  και  με  μαυρΑκόρντα.  Ένα
απόλυτα συλλογικό άσμα, με βαθιά κοινωνικούς όσο και συμβολικούς στίχους, τόσο παραστατικά
δοσμένους λες και ο ίδιος ο Ρεμπώ περιπλανιέται και μας γράφει μέσα από τα οδοφράγματα της
Παρισινής Κομμούνας. Κρατήστε αυτή την παρομοίωση και για να την τσεκάρετε αλλά και γιατί
θα συναντηθούμε αργότερα με την κυριολεξία της..!
  
Μέχρι τότε, στην υγεία του Δημήτρη, που συνείσφερε τα μέγιστα με τους στίχους και το τσέλο του
σ’ αυτό το τραγούδι. Στη γιορτή της επανάστασης και στην υγειά της κολεκτίβας  Εκδόσεις των
Ξένων, για την Κοινοτική Πολυτέλεια που μας πρόσφεραν. Και που στο αμέσως επόμενο ηχητικό
κολλάζ, θα μας την εξηγήσουν αναλυτικότερα..!  



********************************************************************************

“Η Κομμούνα  ήταν  η  μεγαλύτερη  γιορτή  του  19ου  αιώνα!” Λίγη  υπομονή  παρακαλώ και  θ
φτάσουμε στο ποιοι γιατί την χαρακτήρισαν έτσι… Αυτό που προς το παρόν μας ενδιαφέρει είναι
ότι  από  μια  τέτοια  μεγαλειώδη  γιορτή  δεν  θα  μπορούσε  να  λείπει  ένα  ευφυέστατο  και
αμφισεξουαλικό αγρίμι, που έζησε τη ζωή του στα άκρα και σε ηλικία 20 ετών τάραξε τα νερά της
παγκόσμιας ποίησης, για να εξαφανιστεί αμέσως μετά από προσώπου γης…

Δύο Εποχές Στην Κόλαση… και δεν τρελάθηκα, στεκόμαστε ακριβώς ανάμεσα τους, ξέρω πολύ
καλά τι λέω! Όπως πολύ ορθά και ο δημιουργός του βίντεο “Ο Κομμουνάριος Αρθούρ Ρεμπώ” μάς
λέει  ότι  “Το  Μια  Εποχή  Στην  Κόλαση,  που  κυκλοφόρησε  αμέσως  μετά  την  Κομμούνα  του
Παρισιού, το 1872,  ήταν ένα ποιητικό φυλλάδιο ενάντια στον στρατό, την εκκλησία, την αστική
τάξη.  Μέσα  από  αυτό,  ο  Rimbaud  ουρλιάζει  την  απελπισία  και  το  μίσος  του,  περιφρονώντας
ταυτόχρονα τους φιλήσυχους διανοούμενους της εποχής του. Arthur, ο πρώτος πανκ της ιστορίας!”

Ακούστηκε το  Μια Εποχή Στην Κόλαση,  ολόκληρο το ποίημα του 1870 σε απόδοση  εμού του
ιδίου και σε μουσική υπόκρουση του Laurence Wasser. Ενώ ξεκίνησε να παίζει και μια σχετικά
νέα εκδοχή του (από τα 2010) και τους  La Dernière Mesure σε συνεργασία με το  Commando
Violette. 

********************************************************************************
Συνεχίζουμε νοερά τα χωροχρονικά άλματα αλλά και να τιμούμε παράλληλα την μεγαλύτερη γιορτή
της ανθρωπότητας, κατά τον 19ο αιώνα... Και μαζί μ’ αυτήν και την  Κοινοτική Πολυτέλεια της
Παρισινής Κομμούνας, διασκεδάζοντας και συζητώντας...

Αγώνας και  Γιορτή!  Και  κατατοπιστικότατες  επισημάνσεις  που κατέγραψε νωρίτερα ο σούπερ
κοριός  της  επανάστασης!  Από  τις  ραδιοφωνικές  εκπομπές  “Ιστορία  στο  Κόκκινο”,  κάμποσα
αποσπάσματα των οποίων συνοδεύουν το παρόν αφιέρωμα ως προφορικές πηγές. Αν και δεν τους
γνωρίζουμε τους ανθρώπους, τους ευχαριστούμε θερμά για την έμμεση συνεισφορά τους και για το
ελεύθερο διαμοίρασμα των αρχείων τους (στο SoundCloud).  “Lucha y fiesta” τραγούδησαν και
συντονίστηκαν με την θεματολογία μας οι παλαίμαχοι Παριζιάνοι σκινς  Ya Basta, ελπίζω να το
χαρήκαμε και να ξεκουνήσαμε έστω και για λίγο από τις θέσεις μας…

********************************************************************************

Και  πριν  βρούμε  στο  διάβα  μας  τα  κανόνια  του  Θέρσιου  και  της  Καταστολής,  ακούμε  έναν
τεράστιο ύμνο των σύγχρονων μας Γάλλων ποινικών και φυλακισμένων. Εκφρασμένος με λαϊκή
γλώσσα,  αφηγείται  μπλεξίματα  με  τις  Αρχές  και  το  Νόμο.  Και  στο  ρεφρέν  χρησιμοποιεί  τα
συνθήματα της Κομμούνας, για να εκφράσει οργή και αγανάκτηση για την κοινωνική αδικία. Είναι
οι γερόλυκοι Parabellum και είναι ο ύμνος της παρανομίας: Cayenne - Mort aux Vaches. Και είναι
εξαιρετικά αφιερωμένο επίσης στον σύντροφο και φίλο Αλέξανδρο -ξέρει αυτός..!

********************************************************************************

Heros et Μartyrs, στη μνήμη των εκτελεσθέντων της Κομμούνας αλλά και σε όλους αυτούς τους
ανθρώπους που πλήρωσαν το ύψιστο τίμημα υποστηρίζοντας τα υψηλότερα ιδανικά. Παλεύοντας
για έναν δίκαιο και ελεύθερο κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Στους ήρωες και τους
μάρτυρες του χθες, του σήμερα, του πάντα. Από εμάς και απ’ τους αναρχοσκίνς  Brigada Flores
Magon…

********************************************************************************



Δύο φρεσκοδιασκευασμένα άσματα Εποχής ενίσχυσαν το σάουντρακ για την Ματωμένη Βδομάδα
και  το  τέλος  της  Κομμούνας των Παρισίων.  Αρχικά ήταν το La  Semaine  Sanglante του  Ζαν
Μπατίστ Κλεμάντ σε μια περσινή εκτέλεση από τους Τουλουζιάνους  Los Moulineros. Ενώ τον
επίλογο  της  Ξένιας  Μαρίνου,  ιστορικού  και  συγγραφέα  του  Αναζητώντας  Οδοφράγματα,
συντρόφεψε το συλλογικό  “Project  1871” (2017)  σε μια μοναδική παρουσίαση του  La Greve
Generale σε στίχους του  Jacques Turbin. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του  Charles Keller (1843-
1913), κομμουνάριου, τραγουδοποιού, ποιητή και στενού συντρόφου των αδελφών Ρεκλύ και του
Μιχαήλ Μπακούνιν.

********************************************************************************

150 χρόνια μετά και 28 μέρες αργότερα -απ΄ την Παρισινή Κομμούνα- και διασχίζουμε εκείνο το
σταυροδρόμι,  που  μοιάζει  μ’ αδιέξοδο.  Εδώ  ακριβώς  που  τελειώνει  ο  υπαρκτός  κόσμος  μιας
γόνιμης ουτοπίας. Και που ανατέλλει το αιώνιο ποιητικό ερώτημα: ποιος είναι τελικά, “ο τρόπος
που τελειώνει ο κόσμος”; Και αν ερωτούμαι προσωπικά: και με έναν πάταγο και με έναν λυγμό, θα
απαντήσω. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Και ας ξεκινήσαμε αντίστροφα, με τον δεύτερο τρόπο,
και με τον Θαλερό, στο Τραγούδι της Κομμούνας. “La guerre est déclarée”: Ο Πόλεμος Έχει ήδη
Κηρυχτεί και ο πάταγος ακολουθείται από τους  I Want The Moon.  Και μεταξύ μας, όσο και αν
απέχουν αισθητικά το ένα από το άλλο, αυτά είναι και τα ποιοτικότερα ελληνόφωνα τραγούδια που
σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εξέγερση του Παρισιού. Και αν θέλουμε να βγούμε από τον
λαβύρινθο, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα στυλ και να πιάσουμε το νήμα και το νόημα..

********************************************************************************
 

 
Και μ’ ένα μπλουζ για τις φυλακές και την Κομμούνα, της Pauline Floury και του Séverin Valière
απ’ το κοινό τους άλμπουμ Les femmes de la commune de Paris, πλησιάζουμε προς το τέλος της
διαδρομής αλλά και στην συνάντηση μας με μια αξιομνημόνευτη προσωπικότητα, αυτή της Λουίζ
Μισέλ.  

********************************************************************************



Δεν υπάρχει σύντομος τρόπος για να περιγράψει κανείς την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση
αυτής της γυναίκας στον φεμινισμό και την Κοινωνική Επανάσταση. Δεν υπάρχουν λόγια, ευτυχώς
όμως υπάρχουν πολλά αρχεία εκεί έξω, σχετικά με την πολυτάραχη ζωή και τη δράση της. Μεταξύ
των οποίων μια παλιότερη συλλογική έκδοση με την επιστολογραφία της από τις  φυλακές των
Βερσαλλιών : “Λουίζ Μισέλ: Σας Γράφω Μέσα από τη Νύχτα μου”, ελεύθερη για κατέβασμα από
το σάιτ της Συντεχνίας Πλην. Και πιο πρόσφατα, κυκλοφόρησε ένα υπέροχο κόμικ με τίτλο “Η
Κόκκινη  Παρθένα”,  αναζητήστε  το  με  κάθε  τρόπο.  Και  σε  ότι  αφορά  στη  συνέχεια  των
περιπλανήσεων της ηχοχρονομηχανής μας, θα την ακολουθήσουμε και σε ένα θεατρικό απόσπασμα
και στην Ένωση Γυναικών της Κομμούνας (πάλι με την συντροφιά των Floury -  Valière και των
Compagnie jolie môme). Και σε μία επιστολή της από τις φυλακές προς τον Βικτώρ Ουγκώ όπως
και στην απολογία της στο στρατοδικείο. Τα λέω μαζεμένα για να αφοσιωθούμε με την σειρά μας
στα  ηχητικά  ντοκουμέντα  που  ακολουθούν.  Θα  τα  ξαναπούμε,  όταν  και  πάλι  η  Τέχνη  μάς
επαναφέρει στο Σήμερα…

********************************************************************************

Καθώς  ρυθμίζουμε  τις  χωροχρονικές  μας  συντεταγμένες  για  να  συναντηθούμε  με  την
πρωταγωνίστρια μας στον 21ο αιώνα, οι  Λε Κουγ-έγ ντε Γαμπάγ επιταχύνουν τη διαδικασία με το
τραγούδι τους και με την εξιδανίκευση του έρωτα στο πρόσωπο μιας Κομμουνάριας εν δράση!
Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Αλίκη, που χωρίς τις μεταφράσεις της, το “Σας Γράφω Μέσα από τη
Νύχτα μου” δεν θα υπήρχε σήμερα,  και  στην Μαρία που αφηγήθηκε την περήφανη απολογία,
δανεισμένη απ’ τον συλλογικό τόμο “Γυναίκες της Αναρχίας” 

********************************************************************************

Οι Δρομείς των Οχυρωμάτων απ’ την Grenoble και οι στίχοι τους αποδείχτηκαν προφητικοί. Και
καθώς μας παρουσίαζαν την δική τους Λουίζ Μισέλ, εκείνη εμφανίζονταν με διάφορες μορφές και
δράσεις σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Και μπορεί φέτος οι Φίλοι της Κομμούνας στο Παρίσι
να καθαίρεσαν τον Θιέρς από τις ταμπέλες των δρόμων τους και να ανύψωσαν συμβολικά το όνομα
της, όμως εδώ και ένα χρόνο το Ταχύπλοο Αλληλεγγύης Louise Michel παλεύει με τα κύματα του
ρατσισμού διασώζοντας  πρόσφυγες  στη  Μεσόγειο.  Επίσης,  εντοπίστηκε  στα  οδοφράγματα  του
Σιάτλ και  στα πλαίσια των συγκρούσεων για το  Black Lives  Matter.  Εκεί  όπου οι  διαδηλωτές
συνέδεσαν τις πολύμηνες ταραχές και καταλήψεις των δρόμων με την Παρισινή Κομμούνα. Και
όντως σε κάποιο ρεπορτάζ εμφανίστηκε και μια εκπρόσωπος του κινήματος, που όταν απαιτήθηκαν
τα στοιχεία της για να να μιλήσει, εκείνη συστήθηκε ως Λουίζ Μισέλ..!

********************************************************************************

Αδέρφια  μου,  αλήτρες,  πουλιά,  ακούγοντας  Un  Mensonge  de  Plus και  το  Le  Sang  des
Communards πλησιάζουμε  και  στο  τέλος  της  διαδρομής  μας…  Και  όπως  είπαμε  και  στην
προηγούμενη μετάδοση μας: η Κομμούνα μπορεί να καταστάλθηκε βίαια και εκδικητικά αλλά ποτέ
της δεν εξοντώθηκε. Μπορεί να πρωτοβλάστησε στο Παρίσι πριν από 150 χρόνια αλλά συνεχίζει
σποραδικά να ανθίζει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης των κολασμένων. Όπως συνεχίζει να
εμπνέει όλες τις διαστάσεις της έκφρασης και της δημιουργίας.

********************************************************************************

Ήταν η εκπομπή  150 Χρόνια Μετά και 28 Μέρες Αργότερα από την Παρισινή Κομμούνα. Μια
100% Ανιδιοτελής και DIY παραγωγή, φτιαγμένη με προσωπική φροντίδα, μελέτη και αγνά υλικά.
Πολλά  από  τα  οποία  δανείστηκαν  από  τον  παγκόσμιο  ιστό  και  σ’  αυτόν  επιστρέφουν
εμπλουτισμένα με τις μείξεις μας. Ευχαριστούμε όλους εκείνους τους μελετητές και καλλιτέχνες



που κοινοποίησαν το υλικό τους με προσβάσιμο τρόπο. Η γνώση πρέπει όντως να μοιράζεται ή
όπως θα έλεγαν και οι Κομμουνάριοι δημιουργοί: η Τέχνη ανήκει στον λαό και την κοινότητα..!

Τα κείμενα, η ηχογράφηση, επιπλέον συλλογές και υλικό, στο blog: OnlyForTrade στο wordpress
και στο κανάλι NotForSale στο Youtube. Ζήτω η ανταλλαγή κουλτούρας..! 

Προκαταβολικές ευχαριστίες:
Στο  Αυτοδιαχειριζόμενο  Ραδιόφωνο    105Fm   της  Μυτιλήνης  και  στο  Ράδιο  Λοκομοτίβα, και  σ’
όποιο  άλλο  φιλικό  και  κινηματικό  ραδιόφωνο  αποφασίσει  να  ενισχύσει  το  σήμα  και  να
αναμεταδώσει αυτό το ψηφιακό πειρατικό στο μπουκάλι…

Και πάνω απ’ όλα: σεβασμό κι ευγνωμοσύνη σε όποιο πλάσμα εκεί έξω, παραλάβει το μήνυμα, και
εμπνευστεί για να στείλει το δικό του…
  

Μείνετε συντονισμένοι, με την Ζωή και την Δημιουργία! Θάνατο στον Θάνατο
και... Vive La Commune!

*********************  Nicholas Bussmann - 1871 / Υστερόγραφο: *********************

Και αν οι άρχοντες αυτού του κόσμου λεηλατούν την κοινωνία
και μας οδηγούν ολοένα σε μεγαλύτερη σκλαβιά και δυστυχία

υπάρχουν οχυρά για ν’ ανασυνταχτούμε και να παλέψουμε στα ίσια

με μια Ουτοπία στην καρδιά και 1871 Οδοφράγματα φτιαγμένα 
στου κόσμου τα Παρίσια

*********************************** TRACKLIST **********************************

https://www.facebook.com/Radio-Locomotiva-101451075058223/
https://105fm.espivblogs.net/
https://www.youtube.com/channel/UCtzpx7xf73jS7l1NT3EhAcg
https://onlyfortrade.wordpress.com/


    01) Intro
    02) The Tom O-Bedlam - Blood on the Boulevards
    03) Tabula Raza - Nouvelles Barricades
    04) SEC - La Danse des Bombes - Tout est à Nous / Ιστορικό Κολάζ
    05) 10 rue d-la Madeleine - Vive la Commune
    06) Prolos - Die Frauen der Kommune
    07) Nina Helman (The civilians) / The Days of the Commune (Scene 6B)
    08) Opium du Peuple - Le Temps des Cerises
    09) John Badger & The Moustache Riders of Doom - Vive la Commune! / ΑΣΚΙ
    10) LA BANDE A KAADER - Les Enfants de la Commune
    11) Οι Μέρες Της Κομμούνας (Μπρεχτ)
    12) Ludwig Von 88 - Au Delà Des Barricades
    13) Ελιζέ Ρεκλύ (Εκδόσεις των Ξένων) / μαυρΑκόρντα – Της Λευτεριάς
    14) “Μια Εποχή Στην Κόλαση” (music s/t by Laurence Wasser)
    15) La Dernière Mesure - Une Saison en Enfer (feat. Commando Violette)
    16) Komuna Paryska PIES NARODOWOSC / Κοινοτική Πολυτέλεια
    17) Ya Basta - Lucha y fiesta
    18) Parabellum – Cayenne - Mort aux Vaches
    19) Brigada Flores Magon - Heros et Μartyrs
    20) Los Moulineros - La Semaine Sanglante
    21) Project 1871 - La Greve generale (Jacques Turbin 1843-1913) / Ξένια Μαρίνου
    22) Θαλερός – Το Τραγούδι της Κομμούνας
    23) I want the moon - La Guerre est Déclarée
    24) Rubén Hood / Pauline Floury & Séverin Valière - Chansons des Prisons
    25) The Civilians (L.M) / Pauline Floury & Séverin Valière - L-union des Femmes
    26) Luise Michel - Lettre du debut d-octobre 1871 
    27) Compagnie Jolie Môme_ L-hymne des Femmes
    28) Depois / Julien Deguines / L.M: Απολογία (Γυναίκες της Αναρχίας) / Dubamix
    29) Les Coureurs de Rempart - Louise Michel
    30) Un Mensonge de Plus - Le Sang des Communards / Επίλογος
    31) Υστερόγραφο / Nicholas Bussmann – 1871

*********************************************   **********************

https://www.youtube.com/watch?v=g0AHZ292Y70
https://www.youtube.com/watch?v=2w_87YPjQp8
https://www.youtube.com/watch?v=g0AHZ292Y70
https://www.youtube.com/watch?v=2w_87YPjQp8


Μεγάλε Ποιητή, 
αφού  εκτελούν  τους  δημοκρατικούς  σε  καιρό  Δημοκρατίας  και  όλος  ο  κόσμος

σωπαίνει μέσα σ' αυτό τον τάφο του Παρισιού… Αφού δεν υπάρχει πια ελευθερία λόγου,
και αφού πλέον δεν έχει απομείνει ψυχή μέσα σ' αυτό το οστεοφυλάκιο, στέλνω σε σας τα
γράμματα που από τα βάθη της φυλακής μου απηύθυνα στους δικαστές. Θα μπορούσατε
εσείς να μεταφέρετε στο λαό την τελευταία αυτή κραυγή της συνείδησής μου.

Όταν ο Ούντ  (Eudes) καταδικάστηκε σε θάνατο,  συντάξαμε ένα αρκετά περήφανο
γράμμα και μαζί με χιλιάδες υπογραφές το δώσαμε στον Τροσσού (Trochu), τότε κυβερνήτη
του  Παρισιού.  Ο  Μισελέ  (Michelet) δημοσίευσε  ένα  γράμμα,  το  οποίο  είχαμε  γεμίσει  με
χιλιάδες υπογραφές σε χιλιάδες αντίτυπα. Ποιος θα τα κάνει αυτά σήμερα που είμαστε όλοι
στη φυλακή και πολλοί από εμάς στον τάφο;
 Δεν είναι μόνο αυτή η φρίκη της εν ψυχρώ εκτέλεσης, μετά τις εκατόμβες του Μάη,
αλλά και το γεγονός, για μένα που ξέρω τα πάντα, ότι η Κομμούνα όχι μόνο δεν διέπραξε
όλα  αυτά  τα  εγκλήματα  αλλά  τους  αντιστάθηκε  κιόλας,  όταν  το  Παρίσι  ξεχείλιζε  από
προβοκάτορες  και  προδότες.  Ζητάω  από  εσάς  που  είστε  δίκαιος  να  δημοσιεύσετε  τα
γράμματα που εσωκλείω. Οι δικαστές μου, όχι μόνο αποφεύγουν επιμελώς να εμφανίσουν
ενώπιον των Στρατοδικείων τις  αληθινά επαναστάτριες  γυναίκες αλλά ακόμα κι  όταν τα
λόγια των γυναικών αυτών εντυπωσιάζουν, καταπνίγουν τις φωνές τους. Θα σύρουν στα
Στρατοδικεία δυστυχισμένες γυναίκες που θα κλαίνε και θα ψευδομαρτυρούν,  όμως εμένα,
που  μού  είπαν  εδώ  και  πέντε  μήνες  ότι  θα  περνούσα  με  τις  πρώτες  υποθέσεις,  θα
περιμένουν την τελευταία δική, για να μην απευθυνθώ σ' αυτό το μοχθηρό πλήθος των
Στρατοδικείων και για να μην αφυπνίσω ούτε στο ελάχιστο κάποια ψυχή. Προτιμούν όλα
τους τα εγκλήματα να έχουν γίνει εκ των προτέρων κι έπειτα θα χορηγήσουν μια δήθεν
αμνηστία, την οποία προσωπικά δεν πρόκειται να δεχτώ. Οι άθλιοι, οι ληστές; Δεν είναι όλοι
αυτοί που στέλνουν εμάς τους επαναστάτες στην εξορία, γιατί, διαπράξαμε το έγκλημα να
θέλουμε  να  σώσουμε  τη  Δημοκρατία;  Και  που  κλείνουν  στις  φυλακές  αυτούς  που  δεν
έκαναν τίποτα; Ήξεραν καλά ότι ούτε ένας από εμάς δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο Παρίσι
τους, έτσι όπως το κατάντησαν, ούτε και να μείνει στη Γαλλία που φτιάχνουν. Όταν αυτοί
δεν θα υπάρχουν πια και όλα θα έχουν καταστραφεί, εάν μας καλέσουν, εκείνοι που θα
απομείνουν θα έρθουν και πάλι, να δώσουν τη ζωή τους για το πλήθος που σήμερα τους
απαρνείται και ζητάει το κεφάλι τους. 
 Δεν ξέρω, αγαπητέ διδάσκαλε, πώς μπορώ να σας γράφω γιατί η αγανάκτηση και η
ντροπή με εξοργίζουν.  Εάν πραγματοποιήσουν αυτές  τις  φρικαλεότητες,  ω επανάσταση
αγαπημένη, εγώ θα είμαι αυτή που θα εκδικηθώ και ποτέ άλλοτε δεν θα έχει υπάρξει τέτοια
εκδίκηση.



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (PDF): 
 

• Η «πρώτη έφοδος στον ουρανό»: η ακτινοβολία της Παρισινής Κομμούνας (ΑΣΚΙ)  
• Κομμούνα: η γιορτή της παγκόσμιας εργατικής δημοκρατίας (ΑΣΚΙ)  
• Η εξέγερση του Παρισινού Προλεταριάτου & η Ανακήρυξη της Κομμούνας του 1871 (Βιβλιοθήκη   

Επαναστατικής Διερεύνησης Βραχόκηπος)
• Παρισινή Κομμούνα 1871 Αφιέρωμα  
• Arthur Rimbaud Communard (Krebs Bruce)  
• LA COMUNA DE PARÍS (Café Kyoto)  
• History of Anarchism / Paris Commune (Absurd)  
• LOUISE MICHEL – La anarquista REBELDE de la COMUNA DE PARÍS (Rubén Hood)  
• Louise Michel : le navire affrété par Banksy, au secours des migrants (France 24)  
• Louise Michel : Lettres à Victor Hugo – Lettre du début d’octobre 1871 (Anouk Grinberg)  
• The Paris Commune: A little-known revolution (France 24)  
• The Paris Commune (TeleSUR English)  
• Paris Commune (The Civilians, theatrical group)  
• The Days of the Commune (radical theater of the people)  
• Revolutionary ideals of the Paris Commune live on in Black Lives Matter (Update News)  
• Seattle Police Officers Guild President Mike Solan on protesters barricading police-free zone (Fox   

News)
• Όταν ένα γράμμα έφερε τον όλεθρο: Γαλλοπρωσικός Πόλεμος 1870-1871 (Όταν Αυτό Συνέβη)  
• Futurespectiva: Ιστορίες από το μέλλον της ανθρωπότητας #0 (syneditions)  
• Αφιέρωμα στην Παρισινή Κομμούνα, Μarginalia #13   
• Η Εξέγερση του Παρισινού Προλεταριάτου & η Ανακήρυξη της Κομμούνας του 1871 (Συμμορία με   

Προλεταριακή Μνήμη)
• Louise Michel: “Σας Γράφω από τη Νύχτα μου” [γράμματα από τις φυλακές των Βερσαλλιών]   

(+ΤΕΧΝΙΑ-)
• Λουϊζ Μισέλ [ βιογραφία ] (Rassias)  
• Louise Michel is fighting oppression once more (Morning Star)  
• Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ, μία κριτική αποτίμηση (E.T.)  
• ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ: Ο Εμφύλιος Πόλεμος Στην Γαλλία (Στοχαστής)  
• Μιχαήλ Μπακούνιν: Η Παρισινή Κομμούνα και η ιδέα του Κράτους  
• Η επίδραση της Παρισινής Κομμούνας στους Γάλλους διανοούμενους (Β.Κ)  
• Ο Τεκτονισμός και η Παρισινή Κομμούνα του 1871 (!)  
• Μπέρτολτ Μπρεχτ: Οι μέρες της Κομμούνας (Πλανήτης)  
• Gioacchino Toni: Κομουνάρδες. Ιστορίες γυναικών στα     οδοφράγματα (aenaikinisi)  
• Η θανάτωση της ανδρόγυνης/γύνανδρης επιθυμίας μετά την Παρισινή Κομμούνα (academia)  
• Έλλη Παππά – Η Κομμούνα του 1871 – Επανάσταση του 21 αιώνα; (Άγρα)  
• Kωνσταντίνος Σηφάκης: Εργατική τάξη και Κομμούνα (ΕΚΠΑ)  
• Ταυτότητα και Συλλογική Δράση των Κομμουνάριων στην Παρισινή Κομμούνα του 1871 (Chr.   

Iliopoulos)
• Ανδρίτσος Θάνος: Το Έδαφος Κάτω Από Την Έφοδο Στον Ουρανό (ΔΠΜΣ)  
• Στο   δρόμο   για   την   Παρισινή   Κομμούνα:   η   εξέλιξη   του   εργατικού   κινήματος   και   το   παρισινό   τμήμα   

της   Α’ Διεθνούς  
• Ξένια Μαρίνου: Οι λύκοι και τα πρόβατα δεν κοιτιούνται με καλοσύνη (marginalia #13)  
• Ελιζέ Ρεκλύ, ένας παραμελημένος πρωτοπόρος της αναρχίας (Ευτοπία #21)  
• La Commune (Armand Guerra, 1914)  
• LA COMMUNE (A’) -PARIS, 1871     *   LA COMMUNE (B’) -PARIS, 1871 (Πίτερ Γουότκινς)
• Louise Michel – La Rebelle (Sólveig Anspach)  

https://www.youtube.com/watch?v=WjDEf_B9fyU
https://www.youtube.com/watch?v=5m1N2-2mqAA&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=b7mM4wkno-8&t=7734s
https://www.youtube.com/watch?v=AyALCIAhugA
https://manifesto-library.espivblogs.net/files/2017/12/reclus_karageorgakism3ewmv.pdf
https://marginalia.gr/arthro/oi-lykoi-kai-ta-provata-den-koitioyntai-me-kalosyni/
https://www.academia.edu/11669857/%CE%A3%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1_%CE%B7_%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_On_the_Way_to_the_Paris_Commune_The_Development_of_the_French_Workers_Movement_and_the_Parisian_Division_of_the_First_International
https://www.academia.edu/11669857/%CE%A3%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1_%CE%B7_%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_On_the_Way_to_the_Paris_Commune_The_Development_of_the_French_Workers_Movement_and_the_Parisian_Division_of_the_First_International
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