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Ένα ιστορικό κείμενο αδιαμφισβήτητης σαφήνειας και 

διορατικότητας για τα δραματικά γεγονότα της εποχής από έναν 

μεγάλο διανοητή και οραματιστή για μια νέα κοινωνία. Η 

«Παρισινή Κομμούνα», με όλα τα λάθη της, υπήρξε και 

λειτούργησε αμέσως ως νέος κοινωνικός θεσμός, πήρε τις 

πρώτες αποφάσεις και διόρισε την πρώτη προσωρινή 

κυβέρνηση με διαδικασίες ελεύθερες, δημοκρατικές και άμεσα 

ανακλητές. Μοναδικό ιστορικό γεγονός για την εποχή που 

συγκρίνεται με την άμεση δημοκρατία της ελληνικής 

αρχαιότητας. Γεγονός, όπως διερωτάται ο ίδιος ο Μαρξ 

γράφοντας το κείμενο στη διάρκεια των εξελίξεων την 

ώρα  ακριβώς που  γράφεται η ιστορία : «ήταν άραγε η σκιά 

μιας πραγματικότητας ή ήσαν τα όνειρα ενός παρελθόντος που 

ωρίμαζαν τόσο καιρό». Ό,τι κι αν συμβαίνει σήμερα, πάντα θα 

υπάρχουν μερικοί που θα στέκουν ευλαβικά και θα προσκυνούν 

μπροστά στο Père-Lachaise στη μνήμη και τον ηρωισμό μιας 

ολόκληρης κοινωνικής τάξης. 

Η  κριτική και η αμφισβήτηση σήμερα  για τον Μαρξ, εφόσον 

είναι καλοπροαίρετες, είναι αναγκαίες όσον  αφορά  προτάσεις, 

συνθήματα, οικονομικές αναλύσεις κλπ. Η ιδέα όμως και η 

πραγμάτωση  του ονείρου για μια νέα κοινωνία είναι 

αναμενόμενη και ζωντανή. Το πως όμως θα γίνει αυτό θα το 

δείξει η ιστορία. Ο λαός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

τύχη του και την ιστορική πορεία που αποφασίζει ο ίδιος. 

 

 

 

 

Συγγραφέας:  

Karl Marx 

Γερμανός φιλόσοφος, 

κοινωνιολόγος, 

δημοσιογράφος, ιστορικός, 

πολιτικός οικονομολόγος  και 

θεωρείται ως θεμελιωτής 

του κομμουνισμού. Ασχολήθηκε 

με πολλά ζητήματα ως 

φιλόσοφος και δημοσιογράφος. 

Είναι κατ' εξοχήν γνωστός για την 

ανάλυση της ιστορίας σε όρους 

ταξικής πάλης, η οποία 

συνοψίζεται στη θεωρία ότι τα 

συμφέροντα των 

κεφαλαιοκρατών και των 

εργαζομένων είναι διαμετρικά 

αντίθετα μεταξύ τους. 
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