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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
  
  Στα τρία μοναδικά κείμενα για τον εμφύλιο πόλεμο στη 

Γαλλία το 1871, φαίνεται καθαρά η διορατικότητα και η πρό-
βλεψη του Marx για τα επερχόμενα ιστορικά γεγονότα της 

εποχής, στα οποία αναφέρεται και ο Engels στην αρχή της 
εισαγωγής του. Κείμενα διαχρονικά και επίκαιρα για τη σήψη 

της σημερινής κοινωνίας, αφημένης στο έλεος της οικονομικί-
στικης ουτοπίας, της άγριας επέλασης του καπιταλιστικού 

κέρδους και της υποδούλωσης της ανθρώπινης εργασίας. 
Γραμμένα από τον ίδιο το Marx στη διάρκεια των δραματι-

κών γεγονότων της εποχής, μιας εποχής που φάνηκε για λίγο η 

Ελπίδα.  
  Σε κάποιο σημείο το κείμενο αναφέρει: «Η ένδοξη επα-

νάσταση των εργαζομένων του Παρισιού στις 18 Μαρτίου 
του 1871 επικράτησε αναγκάζοντας την κυβέρνηση των αν-

δρείκελων του Θιέρσου να καταφύγει στις Βερσαλλίες. Η κε-
ντρική Γραμματεία της Παρισινής Κομμούνας σχημάτισε την 

προσωρινή της κυβέρνηση. Όλη η Ευρώπη φάνηκε για μια 
στιγμή να διερωτάται μήπως αυτές οι πρόσφατες και αξιο-

θαύμαστες πολιτικές κατακτήσεις, είχαν τη σκιά μιας πραγ-
ματικότητας ή ήταν τα όνειρα ενός παρελθόντος, που ωρίμα-

ζαν τόσο καιρό!»  
 Τι έκφραση και τι συγκίνηση ενός οραματιστή μιας νέας 

κοινωνίας! Και όντως, ήταν μια πραγματικότητα, γιατί η Πα-
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ρισινή Κομμούνα, παρόλα τα λάθη της, λειτούργησε ως κοι-

νωνικός θεσμός, πήρε τις πρώτες αποφάσεις της και διόρισε 
την πρώτη προσωρινή της κυβέρνηση, με διαδικασίες ελεύθε-

ρες και άμεσα δημοκρατικές! Μοναδικό ιστορικό γεγονός για 

την εποχή, που συγκρίνεται με την άμεση δημοκρατία της 
Ελληνικής αρχαιότητας. 

  Σε άλλο σημείο αναφέρεται ο ρόλος της άρχουσας τάξης: 
«Στο νεκροταφείο Père-Lachaise του Παρισιού υπάρχει ο 

τοίχος των ομόσπονδων πολιτών (Le mur des fédérés), όπου 
έγινε η τελευταία μαζική σφαγή του επαναστατημένου λαού. 

Σήμερα στέκει όρθιος, βουβός μάρτυρας και συγχρόνως συ-
γκινητικά πειστικός για το μένος στο οποίο μπορεί να φτά-

σει η άρχουσα τάξη, μόλις ο απλός εργαζόμενος λαός τολμή-
σει να σηκώσει το ανάστημά του και διεκδικήσει το δίκιο 

του».  
  Το ίδιο συμβαίνει πάντα, όπως και το 1919 στο Βερο-

λίνο, όπου οργάνωσαν τη δολοφονία των Σπαρτακιστών, 
επικεφαλής των οποίων ήταν η Rosa Luxemburg και o Karl 

Liebknecht. Πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα μηνύματα και 
ιδιαίτερα για τη σημερινή ελληνική μας κοινωνία. Τελματω-

μένη στη σήψη και τη διαφθορά από τα πολιτικά συντρίμμια 
της τάξης που ανήκουν και νέμονται εναλλάξ την εξουσία, 

χωρίς να υπάρχει καμία άλλη διέξοδος, παρά μονάχα Μία.  

Οι δύο «Pourceaugnacs» και των δύο κομμάτων που κυβερ-
νούν χρόνια τώρα, προσπαθούν να σώσουν ό τι τους απέ-

μεινε και να επανέλθουν πάλι ως τιμητές. Πανομοιότυπες κα-
ρικατούρες με όλα τα τότε ανθρωποειδή του Θιέρσου που 

αιματοκύλησαν ανελέητα μια ολόκληρη κοινωνική τάξη ερ-
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γαζομένων, οραματιστών μιας καινούργιας κοινωνίας.  

  Πάλι ο Marx: «Η ανάμνηση των μαρτύρων της Παρισι-
νής Κομμούνας (20.000 τουφεκισμένοι και 50.000 συλλήψεις) 

μένει ευλαβικά στη μεγάλη καρδιά της εργατικής τάξης». Στο 

τελευταίο βιβλίο του, H Κομμουνιστική Υπόθεση, ο Alain 
Badiou (Φιλόσοφος και Μαρξιστής) διερωτάται μελαγχολικά 

πού υπάρχει και αν χτυπάει αυτή η μεγάλη καρδιά. Μία από 
τις δραματικότερες σελίδες της Ιστορίας έχει διαγραφεί από 

τα σχολικά προγράμματα και στην πατρίδα της που γρά-
φτηκε ακούγονται μόνο οι κραυγές της.  

  Μία παραίνεση σ’ αυτούς που ταξιδεύουν στο Παρίσι: 
να πηγαίνουν πρώτα να προσκυνούν μπροστά στα μνήματα 

των Κομμουνάρων του Παρισιού στο Père-Lachaise και μετά 
να κάνουν τα ψώνια τους. Θα τους στοιχίζει λιγότερο το τα-

ξίδι τους. 
  Και μία υπόμνηση για τον σημερινό μας «ηγέτη»: «Η Πα-

ρισινή Κομμούνα όφειλε να γνωρίζει ότι, μόλις η τάξη των 
εργαζομένων πάρει την εξουσία στα χέρια της, δεν μπορεί να 

συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους παλιούς μηχανι σμούς του 
κράτους. Για να μη χάσει πάλι την εξουσία που μόλις κατέ-

κτησε, οφείλει αφενός μεν να καταργήσει τον παλιό μηχανι-
σμό καταπίεσης εναντίον της και συγχρόνως να καταστήσει 

όλους τους υπεύθυνους ανακλητούς». Αυτά έγραφε ο Engels 

το 1891 στην επέτειο της Παρισινής Κομμούνας του 1871, τα 
σχόλια περιττά. 

  Η απόδοση στα Ελληνικά έγινε από τα πρωτότυπα 
κείμενα και τη Γαλλική έκδοση éditions sociales. Οι αναφο-

ρές στο κείμενο ίσως να φαίνονται σήμερα δογματικές. Έργα 
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όμως, όπως αυτό δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται λογοτεχνικά 

και συναισθηματικά «χτενίσματα». Αποτελούν κείμενα που 
εμπεριέχουν ιδέες για τις κοινωνικές αλλαγές κι αυτό είναι 

το σημαντικό. Όροι και προτάσεις, όπως για παράδειγμα, 

«προλεταριάτο κ.λπ.», έχουν άλλη έννοια σήμερα –όχι 
βέβαια ότι δεν υπάρχουν φτωχοί. Όλοι οι εργαζόμενοι σή-

μερα και ιδιαίτερα οι νέοι, δουλεύουν σε συνθήκες βαρβα-
ρότητας για 500 ευρώ τον μήνα. 

 Για τον Μαρξ και τον μαρξισμό, εκφράζεται σήμερα 
ένας βαθύς προβληματισμός ως προς την οικονομική θεμελίω-

ση, την κατάκτηση της εξουσίας και την επανάσταση. Ο 
Μαρξ, βεβαίως, είναι ένας μεγάλος διανοητής. Η διεισδυτική 

του ανάλυση και ερμηνεία των γεγονότων του 1871 παρα-
μένει μοναδική και επίκαιρη για το μεγαλείο και το ολοκαύ-

τωμα μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης αγωνιστών.  
  Αν κάποτε εκδοθεί αυτό το κείμενο, είναι ξεκάθαρο πως 

δεν έχει και ούτε υπολογίζει σε κάποια κομματική, δογματι -
κή ή κερδοσκοπική στήριξη. Είναι απλώς η εκπλήρωση μιας 

φαντασιακής υπόσχεσης που δόθηκε στα οδοφράγματα του 
Παρισιού το Μάη του ’68 για τα 97 χρόνια της Παρισινής 

Κομμούνας με τους αγνούς συντρόφους του Socialisme ou 
Barbarie και τη σκέψη στους άλλους με το Σπύρο Στίνα, τότε 

που φάνηκε ξανά η λάμψη της ελπίδας και η ιστορία συνε-

χίζεται.  
 

31.8.2017 Σ. Β. 

 


