
Παριςινι Κομμοφνα: χϊροσ, εξζγερςθ και κοινοτικι πολυτζλεια 

 

Παρουςίαςθ από τουσ Χρίςτο Μάθ, ωκράτθ Παπάηογλου και Λουκι Χαςιϊτθ του 

βιβλίου τθσ Κριςτίν Ροσ, Κοινοτική πολυτέλεια: Το πολιτικό φανταςιακό τησ Παριςινήσ 

Κομμοφνασ (εκδόςεισ των ξζνων, 2020) και του ςυλλογικοφ, Χώροσ και εξέγερςη. 

Ιςτορικέσ και πολιτικέσ αναγνώςεισ τησ κοινωνικήσ ςφγκρουςησ ςτον αςτεακό χώρο 

(Ψθφίδεσ, 2019) ςτο κοινωνικό κζντρο Ovradera (Θεςςαλονίκθ, 19-12-2021) 

 

 

 

Η Κομμοφνα του 1871: το ιςτορικό πλαίςιο 

Σθν εποχι που ξεςπάει θ εξζγερςθ τθσ Κομμοφνασ θ Ευρϊπθ βρίςκεται ςε οικονομικι 

ανάπτυξθ: τα τελευταία 20 χρόνια ζχει προχωριςει θ εκβιομθχάνιςθ, θ ςιδθροδρομικι και 

οδικι ςφνδεςθ μεταξφ πόλεων και βιομθχανιϊν, το εμπόριο ζχει απελευκερωκεί από 

δαςμοφσ, ςε γενικζσ γραμμζσ θ αςτικι τάξθ ευθμερεί ςε αντίκεςθ βζβαια με τα κατϊτερα 

ςτρϊματα ιδίωσ ςτισ πόλεισ. τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κυριαρχεί το πολίτευμα 

τθσ ςυνταγματικισ μοναρχίασ με περιοριςμζνο δικαίωμα ψιφου, αν και υπάρχουν 

εξαιρζςεισ αυταρχικότερων και δθμοκρατικότερων κακεςτϊτων.  

τθ Γαλλία μετά τθν εργατικι εξζγερςθ του Ιουνίου του 1848 που πνίγθκε ςτο αίμα ζχει 

επικρατιςει θ Δεφτερθ Γαλλικι Αυτοκρατορία με επικεφαλισ τον Λουδοβίκο Ναπολζοντα 



Βοναπάρτθ, ανεψιό του Μεγάλου Ναπολζοντα: πρόκειται για ζνα προςωποκεντρικό και 

αυταρχικό κακεςτϊσ, με ςυμβολικζσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ αλλά με φιλελεφκερθ 

οικονομικι πολιτικι. Σο κακεςτϊσ αυτό κα καταρρεφςει μετά τθν ιττα ςτον γαλλοπρωςικό 

πόλεμο το 1870. Θα πραγματοποιθκοφν εκλογζσ από τισ οποίεσ κα προκφψει μία βουλι με 

ςυντθρθτικι πλειοψθφία, γεγονόσ που κα δυςαρεςτιςει το πιο δθμοκρατικό και 

ριηοςπαςτικό Παρίςι, όπου διαμζνει μεγάλοσ όγκοσ προλετάριων (εργατϊν, τεχνιτϊν, 

μικροκαταςτθματαρχϊν κ.λπ.), αλλά και πολλοί ξζνοι πολιτικοί πρόςφυγεσ. Ο φόβοσ για 

τυχόν αποκατάςταςθ τθσ μοναρχίασ, θ πατριωτικι αντίδραςθ ςτθν ιττα, θ ριηοςπαςτικι 

παράδοςθ και θ διάδοςθ ςοςιαλιςτικϊν και αναρχικϊν ιδεϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ςτεριςεισ του πλθκυςμοφ λόγω πολιορκίασ από τον πρωςικό ςτρατό, οικονομικζσ 

απαιτιςεισ προσ τθ νζα κυβζρνθςθ μετά τθν ιττα ςτον πόλεμο (καταβολι χρεϊν, διακοπι 

μιςκοδοςίασ εκνοφρουράσ), κα οδθγιςει ςε αμφιςβιτθςθσ τθσ κρατικισ εξουςίασ. Θ νζα 

κυβζρνθςθ εγκακίςταται ςτισ Βερςαλλίεσ, φοβοφμενθ το λαό του Παριςιοφ. Όταν ο 

επικεφαλισ τθσ προςωρινισ κυβζρνθςθσ που εγκαταςτάκθκε τότε ςτισ Βερςαλλίεσ, 

Θιζρςοσ, διζταξε τθν εκνοφυλακι του Παριςιοφ να παραδϊςει το πυροβολικό που είχε 

ςτθν διάκεςι τθσ και επιχείρθςε να αποςτείλει ςτρατεφματα για να επιβάλουν τθν τάξθ, οι 

αντιδράςεισ του λαοφ του Παριςιοφ ζλαβαν τισ διαςτάςεισ ανοικτισ εξζγερςθσ εναντίον 

των κυβερνθτικϊν αρχϊν. Τπό τθν κακοδιγθςθ μίασ ετερόκλθτθσ ομάδασ επαναςτατϊν –

τθν οποία αποτελοφςαν οπαδοί του Προυντόν, βετεράνοι του 1848 και μακθτζσ του 

Αφγουςτου Μπλανκί, του παλιοφ ςταςιαςτι ιρωα ο οποίοσ, λόγω τθσ αφοςίωςισ του ςτθν 

ιδζα τθσ βίαιθσ επανάςταςθσ, είχε περάςει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθ φυλακι, 

και ςοςιαλιςτζσ– διενεργικθκαν ςτο Παρίςι εκλογζσ και μία νζα διοίκθςθ τθσ πόλθσ 

ανζλαβε τα κακικοντά τθσ ςτισ 28 Μαρτίου.  

Από τισ εκλογζσ αυτζσ προζκυψε μία ετερόκλθτθ κοινοτικι ςυνζλευςθ που περιλάμβανε 

από μετριοπακείσ δθμοκρατικοφσ μζχρι ριηοςπάςτεσ ςοςιαλιςτζσ. Θ ςυνζλευςθ πιρε 

αμζςωσ ζκτακτα κοινωνικά μζτρα: κακοριςμό βαςικοφ μιςκοφ, επίταξθ άδειων ςπιτιϊν, 

ενοικιοςτάςιο, διανομι δωρεάν γευμάτων, επίταξθ εγκαταλελειμμζνων εργοςταςίων, 

κατάργθςθ νυχτερινισ εργαςίασ, διαχωριςμόσ κράτουσ-εκκλθςίασ, εκνικοποίθςθ 

εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ, δωρεάν παιδεία και δικαιοςφνθ κ.λπ. Δεν ιταν όμωσ τόςο τα 

μζτρα τθσ Κομμοφνασ που είχαν ςθμαςία όςο το ςυλλογικό και εξιςωτικό πνεφμα που 

απελευκζρωςε. Από τθν άλλθ πλευρά, οι αντιφάςεισ του εγχειριματοσ προφανϊσ δεν 

ζλειπαν: θ Σράπεηα τθσ Γαλλίασ που βριςκόταν μζςα ςτο Παρίςι εξακολοφκθςε να 

λειτουργεί και να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτθν κυβζρνθςθ των Βερςαλλιϊν. 

Περιοριςμζνεσ εξεγζρςεισ εκτόσ Παριςιοφ καταςτζλλονται.   



φμφωνα με τθν Κριςτίν Ροσ, θ Κομμοφνα ιταν ζνα «ηωντανό εργαςτιρι πολιτικϊν 

επινοιςεων», όπου για εβδομιντα δφο μζρεσ, τθν άνοιξθ του 1871, οι εργάτεσ θγικθκαν 

μιασ εξζγερςθσ που μεταμόρφωςε τθν πόλθ του Παριςιοφ, και που άρχιςε να 

αυτοςχεδιάηει ελεφκερα τθν οργάνωςθ τθσ κοινωνικισ τθσ ηωισ, βαςιηόμενθ ςτισ αρχζσ τθσ 

ςυνεργαςίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυλλογικότθτασ. ’ αυτό το «ηωντανό εργαςτιρι» οι 

επινοιςεισ μπορεί να ιταν αυτοςχεδιαςμοί τθσ ςτιγμισ, ι να διαμορφϊνονταν από 

επιδιϊξεισ και ςυνκιματα του παρελκόντοσ – ιταν ςαν ζνασ «χείμαρροσ» (όπωσ λζει 

κάποια ςτιγμι, δανειηόμενθ μια εικόνα του Ελιηζ Ρεκλφ) όπου ςυνζρρεαν φλζβεσ νεροφ 

από το παρελκόν και το παρόν, από τισ προκαπιταλιςτικζσ μεςαιωνικζσ κοινότθτεσ και τθν 

παραδοςιακι ρωςικι ομπτςίνα μζχρι τον μαχθτικό αντικαπιταλιςμό τθσ εποχισ. Και ιταν 

ζνα εργαςτιρι όπου δοκιμαηόταν ςτθν πράξθ το ξεπζραςμα μιασ ςειράσ διαχωριςμϊν: τθσ 

υπαίκρου από τθν πόλθ, των αγροτϊν από το προλεταριάτο, τθσ τζχνθσ από τθν 

κακθμερινι ηωι, τθσ χειρωνακτικισ από τθ διανοθτικι εργαςία, τθσ πράξθσ από τθ κεωρία. 

Σουσ επόμενουσ δφο μινεσ το Παρίςι παρζμεινε ςτα χζρια των επαναςτατϊν που 

αποκαλοφςαν το κακεςτϊσ τουσ «Κομμοφνα», κατά το όνομα τθσ επαναςτατικισ 

κυβζρνθςθσ που είχαν ςχθματίςει ςτο Παρίςι το 1793 οι ριηοςπάςτεσ. Μετά από μερικζσ 

εβδομάδεσ πολιορκίασ τα κυβερνθτικά ςτρατεφματα κατάφεραν να καταλάβουν τθν πόλθ 

και να υποτάξουν τθν Κομμοφνα ςτο αίμα: οι νεκροί τθσ καταςτολισ ιταν χιλιάδεσ (οι 

εκτιμιςεισ ποικίλουν από 7.000 ζωσ 20.000) και δεκάδεσ χιλιάδεσ φυλακίςτθκαν ι 

εξορίςτθκαν. 

 

Η παράδοςθ τθσ εξζγερςθσ: από το 1789 ςτο 1871 και από εκεί μζχρι ςιμερα 

τθ Γαλλία του 19ου αιϊνα υπιρχε μια ιδιαίτερθ επαναςτατικι πολιτικι παράδοςθ που 

ξεκινοφςε βζβαια από το 1789 αλλά εξελίχκθκε με τισ επαναςτάςεισ του 1830 και του 1848 

που ιταν και οι δυο επιτυχείσ, με τθν ζννοια ότι ανζτρεψαν το προθγοφμενο πολιτικό 

κακεςτϊσ και ευνόθςαν τθ διαμόρφωςθ νζων ελίτ και ςυχνά νζων κοινωνικϊν 

ςυςχετιςμϊν. 

Θ Γαλλικι Επανάςταςθ ιταν εκείνθ που δθμιοφργθςε το πρότυπο τθσ επανάςταςθσ ςτθν 

πραγματικότθτα μζχρι τθν Οκτωβριανι Επανάςταςθ του 1917 (κακόλου τυχαία ιταν επίςθσ 

θ πρϊτθ που ζκεςε το «κοινωνικό ηιτθμα», το αίτθμα δθλαδι για κοινωνικι ιςότθτα). Θ 

εικόνα του πϊσ κα ιταν θ επανάςταςθ για τθν ευρωπαϊκι αριςτερά του 19ου αιϊνα 

προερχόταν από το 1789: πολιτικι κρίςθ, οδοφράγματα, ανακιρυξθ δθμοκρατίασ και 



προςωρινισ κυβζρνθςθσ, οργάνωςθ εκνοφρουράσ, διενζργεια εκλογϊν (αυτό που ο 

Σςαρλσ Σίλι περιγράφει ωσ «ρεπερτόριο ςυλλογικισ δράςθσ»). 

Ο κατεξοχιν εκπρόςωποσ αυτισ τθσ επαναςτατικισ παράδοςθσ ιταν ο ριηοςπάςτθσ 

Αφγουςτοσ Μπλανκί, από τουσ πρϊτουσ υποςτθρικτζσ τθσ αναγκαιότθτασ του ςοςιαλιςμοφ 

και τθσ άποψθσ ότι μποροφςε να επιτευχκεί μόνο από τουσ προλετάριουσ εργάτεσ εναντίον 

τθσ μεςαίασ τάξθσ. Ωσ ςτρατθγικι υποςτιριηε τθν παραδοςιακι ςυνωμοτικι αδελφότθτα 

αποτελοφμενθ από επαναςτάτεσ εργάτεσ που κα προκαλοφςαν ξεςθκωμό, κα επζβαλλαν 

μια ςυγκεντρωτικι ιακωβίνικθ λαϊκι δικτατορία, κα απαλλοτρίωναν τον ιδιωτικό πλοφτο 

και κα δθμιουργοφςαν ζνα κράτοσ κοινοκτθμοςφνθσ. Θ επιδίωξθ κατάλθψθσ τθσ πολιτικισ 

εξουςίασ και τθσ «δικτατορίασ του προλεταριάτου», τον οποίο αργότερα δανείςτθκαν οι 

μπολςεβίκοι, είναι όροσ των μπλανκιςτϊν. Σο άρκρο του Μπλανκί, («Οδθγίεσ για μια 

ζνοπλθ εξζγερςθ», ςτο Χώροσ & Εξζγερςη) εντάςςεται ακριβϊσ ςε αυτιν τθν παράδοςθ και 

επικεντρϊνεται, όπωσ δθλϊνει και ο ίδιοσ, ςτθ ςτρατιωτικι πλευρά τθσ εξζγερςθσ. Ο 

Μπλανκί προςπακεί να δϊςει ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ για το πϊσ κα πρζπει να 

οργανωκεί ςτρατιωτικά θ εξζγερςθ και πϊσ κα αποφευχκοφν τα λάκθ των προθγοφμενων 

εξεγζρςεων, ιδιαίτερα του Ιουνίου 1848: «Σι τουσ λείπει, λοιπόν για να νικιςουν; Σουσ 

λείπει θ ενότθτα και θ ςφμπνοια… θ οργάνωςθ. Θ οργάνωςθ είναι θ νίκθ, το ςκόρπιςμα 

είναι ο κάνατοσ… το κζαμα μίασ εφτακτθσ παριηιάνικθσ ςτρατιάσ, θ οποία κα κινοφνταν 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τακτικισ, κα άφθνε τουσ ςτρατιϊτεσ κατάπλθκτουσ και κα 

ζκαμπτε τθν αντίςταςι τουσ… Σζρμα ςτουσ ταραχϊδεισ ξεςθκωμοφσ… *που γίνονται+ με 

αταξία… τζρμα ςτα άςκοπα οδοφράγματα αδιακρίτωσ, τα οποία χαραμίηουν τον χρόνο, 

φράηουν τουσ δρόμουσ και εμποδίηουν τθν κυκλοφορία… τζρμα ςτισ άςκοπεσ τρεχάλεσ, ςτο 

πανδαιμόνιο με τισ κραυγζσ».  

Βζβαια, θ εμπειρία του 1871 είναι πολφ διαφορετικι, όχι μόνο από εκείνθ του 1789 αλλά 

και του 1830 ι του 1848: πολιτικά και ιδεολογικά ςθματοδοτεί τθν αυγι μίασ νζασ εποχισ, 

όπου κυριαρχεί το αίτθμα τθσ κοινωνικισ χειραφζτθςθσ και δικαιοςφνθσ. Θ κόκκινθ ςθμαία 

αντικακιςτά οριςτικά τθν τρικολόρ ωσ επαναςτατικό ςφμβολο. Οι μοίρεσ τθσ αςτικισ και 

τθσ εργατικισ τάξθσ ζχουν οφτωσ ι άλλωσ χωρίςει από το 1848. Οι κομμουνάροι δρουν ςτο 

πλαίςιο τθσ επαναςτατικισ παράδοςθσ του 1789, ωςτόςο, δεν αντιγράφουν το ςενάριό 

του: ζχοντασ ςυνείδθςθ των ςυνεπειϊν τθσ Σρομοκρατίασ, αρνοφνται να προχωριςουν ςε 

ζνα λουτρό αίματοσ – κάτι για το οποίο ςτθ ςυνζχεια κατθγορικθκαν από άλλουσ 

επαναςτάτεσ. Εξίςου επιφυλακτικοί φαίνονται πολλοί κομμουνάροι με τθ ςυγκρότθςθ 

επιτροπϊν αςφάλειασ κατά το ιακωβίνικο πρότυπο. Αντίκετα, βλζπουμε να υιοκετοφνται 



λιγότερο ιεραρχικά ςχιματα, να τονίηεται θ ανάγκθ ομοςπονδιακισ οργάνωςθσ, και ςτον 

οικονομικό τομζα του ςυνεργατιςμοφ, δείγμα τθσ επιρροισ των αναρχικϊν ιδεϊν. 

τα οδοφράγματα αναφζρεται περιςςότερο εκτενϊσ ο Μαρκ Σρογκό ςτο άρκρο του «Σο 

οδόφραγμα ωσ ρεπερτόριο». το πρϊτο μιςό του 19ου αι. τα οδοφράγματα παγιϊκθκαν ωσ 

βαςικι τεχνικι τθσ εξζγερςθσ, όχι μόνο ςτθ Γαλλία αλλά ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, μία 

τεχνικι ςε γενικζσ γραμμζσ επιτυχθμζνθ. Από τθν καταςτολι ωςτόςο τθσ εργατικισ 

εξζγερςθσ του Ιουνίου 1848 θ πρακτικι ςθμαςία του οδοφράγματοσ υποχωρεί: πλζον οι 

ςτρατοί ζχουν εξοικειωκεί με τθ χριςθ τουσ, γνωρίηουν πϊσ να τα ανατρζψουν, ενϊ τα νζα 

πυροβόλα όπλα περιορίηουν εξαιρετικά τον ρόλο τθσ διάςπαςθσ και αποκοπισ των 

καταςταλτικϊν δυνάμεων. Για τον Σρογκό το οδόφραγμα μπορεί ςτθ ςυνζχεια να χάνει τθν 

πρακτικι του αξία, ωςτόςο δεν εξαφανίηεται, γιατί επιτελεί μια περιςςότερο κοινωνικι και 

ςυμβολικι ςθμαςία, «ζναν παράδοξο ςυνδυαςμό τελετουργίασ και ευελιξίασ»: τθν 

Κομμοφνα του 1871 τα οδοφράγματα μπορεί να ςτάκθκαν αδφνατο να ςταματιςουν τον 

κυβερνθτικό ςτρατό, ωςτόςο υπιρξαν οι χϊροι κοινωνικισ ςυνάντθςθσ, ςυςπείρωςθσ 

ενάντια ςτον εχκρό, ακόμα και γιορτισ από τθν πλευρά των εξεγερμζνων. Θ οικοδόμθςι 

τουσ απζκτθςε περιςςότερο ςυμβολικό χαρακτιρα τθσ αποφαςιςτικότθτασ για άμυνα αλλά 

και ζκφραςθ τθσ δθμιουργικότθτασ των εξεγερμζνων. Επιπλζον, θ ςυλλογικι οικοδόμθςθ 

αλλά και υπεράςπιςθ των οδοφραγμάτων, οικοδομοφςε ταυτόχρονα και μια ςυλλογικι 

ταυτότθτα των εξεγερμζνων. Θ Κριςτίν Ροσ ςτθν Κοινοτική πολυτζλεια αναφζρεται ςτον 

τςαγκάρθ Γκαγιάρ που φωτογραφιηόταν με καμάρι μπροςτά από το διϊροφο οδόφραγμα 

που είχε φτιάξει ςτθν πλατεία Κονκόρντ, ντυμζνοσ με τα καλά του. Θ χριςθ του 

οδοφράγματοσ κα απορριφκεί αργότερα από τουσ μαρξιςτζσ και από τον ίδιο τον Λζνιν ωσ 

αναχρονιςτικι και άνευ πρακτικισ χρθςιμότθτασ, αλλά κα επανεμφανίηεται ςποραδικά ςτισ 

εργατικζσ ταραχζσ ςτθν Ιςπανία ι ςτθν Ιταλία (Κόκκινθ Διετία, αντιφαςιςτικι δράςθ). τθ 

Βαρκελϊνθ του 1936 τα οδοφράγματα δεν ανταποκρίνονται ςε καμία ςτρατιωτικι 

ςτρατθγικι, αλλά είναι δεκάδεσ: αυτό που εκφράηουν είναι θ δφναμθ των επιμζρουσ 

εργατικϊν ςυνοικιϊν, θ κάκε μία από τισ οποίεσ ςυγκρότθςε το καλοκαίρι του 1936 τισ 

δικζσ τθσ επιτροπζσ πολιτοφυλακϊν και διοίκθςθσ – αποτελοφν δθλ. το ςφμβολο τθσ 

οργάνωςθσ τθσ βάςθσ και τθσ κζλθςισ τθσ να προβάλει τον εαυτό τθσ ωσ κφριο τθσ νζασ 

επαναςτατικισ κατάςταςθσ. Αντίςτοιχεσ, περιςςότερο ςυμβολικζσ και ψυχολογικζσ, είναι οι 

χριςεισ των οδοφραγμάτων ςτον ςφγχρονο κόςμο, τον Μάθ του ’68 ςτο Παρίςι ι ςτισ δικζσ 

μασ εμπειρίεσ ςτθν εξζγερςθ του Πολυτεχνείου και αργότερα κατά τθ Μεταπολίτευςθ. 

Σα οδοφράγματα πρωταγωνιςτοφν επίςθσ ςτο άρκρο του Καρλ Ντάγκλασ, «Οδοφράγματα 

και βουλεβάρτα: υλικοί μεταςχθματιςμοί του Παριςιοφ», ςτο Χώροσ & Εξζγερςη, τα οποία 



ο ςυγγραφζασ περιγράφει ωσ «αντικετικά κακεςτϊτα υλικϊν, χϊρων και επιτελζςεων». Ο 

Ντάγκλασ αναφζρεται ςτθν περιοδολόγθςθ τθσ χριςθσ των οδοφραγμάτων που κάνει ο 

Σρογκό αντιπαραβάλλοντάσ τθ με τθν ανοικοδόμθςθ και το gentrification του Παριςιοφ 

μετά τθν επανάςταςθ του 1848, δθλ. τθν καταςκευι μεγάλων λεωφόρων κατά τθ διάρκεια 

τθσ Δεφτερθσ Γαλλικισ Αυτοκρατορίασ (1852-1870) από τον νομάρχθ του Παριςιοφ Οςμάν. 

Θ ανοικοδόμθςθ του Οςμάν ζγινε για να διευκολυνκεί θ κυκλοφορία του κεφαλαίου αλλά 

και θ πρόςβαςθ του ςτρατοφ ςτισ ςυνοικίεσ τθσ πρωτεφουςασ. υνοπτικά, τα βουλεβάρτα 

και τα οδοφράγματα παρουςιάηονται ωσ ςφμβολα του κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ τθσ 

εποχισ: ο αςτόσ των βουλεβάρτων (όπου βρίςκονται οι εμπορικζσ ςτοζσ, οι όπερεσ, τα 

κυβερνθτικά κτίρια) βρίςκεται ςε αντιπαράκεςθ με τον χωρίσ ςτακερι διαμονι εργάτθ. Σα 

οδοφράγματα ςιμαιναν τθν άρνθςθ του κακεςτϊτοσ ιδιοκτθςίασ ςτθν πόλθ, τθν 

οικειοποίθςθ και το μοίραςμα τόςο του χϊρου τθσ πόλθσ όςο και των υλικϊν τθσ – τα ίδια 

τα οδοφράγματα αποτελοφςαν καταςκευζσ από τζτοια οικειοποιθμζνα υλικά και 

ταυτόχρονα καταςκευζσ κοινοτικζσ, αφοφ το ςτιςιμό τουσ ιταν αποτζλεςμα ςυλλογικισ 

ςυμμετοχισ. Με άλλα λόγια, «κζςπιςαν μία ενεργι, ςυμμετοχικι και δυναμικι εκδοχι τθσ 

πόλθσ. Αντικζτωσ τα βουλεβάρτα αςτυνόμευςαν μία ςτατικι και ιεραρχικι τάξθ 

πραγμάτων».  

 

Βιϊματα και αντιλιψεισ τθσ Κομμοφνασ 

Για να ςκιαγραφιςει το ιςτορικό τοπίο τθσ Κομμοφνασ, θ Ροσ βαςίηεται ςε αυτό που 

ονομάηει «βιϊματα και αντιλιψεισ». Ωσ βιωματικό υλικό χρθςιμοποιεί «τα ίδια τα λόγια 

που ειπϊκθκαν, τισ ςτάςεισ που υιοκετικθκαν και τισ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν 

από τουσ εξεγερμζνουσ και κάποιουσ από τουσ ςυντρόφουσ τουσ και υποςτθρικτζσ τθσ 

εποχισ εκείνθσ». Και είναι αυτά τα λόγια και οι πράξεισ που παράγουν με τθ ςειρά τουσ 

κάποιεσ λογικζσ και αντιλιψεισ, που όπωσ λζει «αιςκάνκθκε υποχρεωμζνθ να ακολουκιςει 

ςε αυτό το βιβλίο». Θ Ροσ επιςθμαίνει ότι, παρ’ όλο που αυτό το βιωματικό υλικό ιταν 

προςιτό, κυρίωσ ςτθ Γαλλία, χάρθ ςε μια μεγάλθ εκδοτικι παραγωγι ιδθ από τισ δεκαετίεσ 

του 1960 και 1970, χρθςιμοποιικθκε ελάχιςτα ςτθν πλθκϊρα των πολιτικϊν αναλφςεων 

ςχετικά με τθν Κομμοφνα. Αποφαςίηει λοιπόν να εςτιάςει ακριβϊσ ςε αυτό το βιωματικό 

υλικό – ςτο «τι ζκαναν οι εξεγερμζνοι, τι ςκζφτθκαν και είπαν γι’ αυτά που ζκαναν, ςτο 

νόθμα που απζδωςαν ςτισ πράξεισ τουσ, ςτα ονόματα και τισ λζξεισ που υιοκζτθςαν, 

ειςιγαγαν ι αμφιςβιτθςαν». Ζτςι, ζχουμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε ςτο βιβλίο 

μια ςειρά πρόςωπα, που γενικϊσ μπορεί να κεωροφνται ελάςςονα, αλλά διαδραμάτιςαν 

ςθμαντικοφσ ρόλουσ ςτον πλοφτο των επινοιςεων τθσ Κομμοφνασ: τον καλλιτζχνη -



υποδηματοποιό Ναπολεόν Γκαγιάρ, πρωτομάςτορα των οδοφραγμάτων, τον Ευγζνιο Ποτιζ, 

τεχνίτθ και αργότερα ποιθτι του φμνου τθσ Διεκνοφσ, τον Γκυςτάβ Λεφρανςζ, εκλεγμζνο 

αντιπρόςωπο τθσ Κομμοφνασ, που αργότερα ςτθν εξορία ςτθν Ελβετία κα ςυμμετζχει ςτισ 

κυελλϊδεισ ςυηθτιςεισ (μαηί με τον Ρεκλφ και τον Κροπότκιν) που γζννθςαν τθν ζννοια του 

αναρχικοφ κομμουνιςμοφ, τθν Ελίηαμπετ Ντμίτριεφ, που φτάνει ωσ απεςταλμζνθ τθσ 

Διεκνοφσ ςτο Παρίςι για να κρατάει ενιμερο τον Μαρξ που εκείνθ τθν εποχι βρίςκεται ςτο 

Λονδίνο – που φζρνει όμωσ μαηί τθσ, επίςθσ, ιδζεσ και πειραματιςμοφσ που επικρατοφςαν 

ςτθ Ρωςία τθσ εποχισ εκείνθσ και αντλοφςαν ζμπνευςθ από παραδοςιακζσ μορφζσ 

ςυνεργαςίασ και κοινοκτθμοςφνθσ, όπωσ θ ομπτςίνα. Και θ Ντμίτριεφ πρωτοςτατεί ςτθν 

ίδρυςθ τθσ Ζνωςθσ Γυναικϊν τθσ Κομμοφνασ, και προςπακεί ακριβϊσ να βάλει ςε πράξθ 

παρόμοιεσ ιδζεσ και πειραματιςμοφσ. Θ Ροσ φζρνει ςτο προςκινιο αυτά τα πρόςωπα και τθ 

δράςθ τουσ ςτθ διάρκεια τθσ Κομμοφνασ, και ςυχνά ακολουκεί τθ ηωι τουσ και μετά τθν 

καταςτολι τθσ εξζγερςθσ, ςτθν εξορία. 

 

Εξζγερςθ και εδαφικότθτα 

Θ Ροσ ενδιαφζρεται για τουσ ςφγχρονουσ εδαφικοφσ αγϊνεσ, τουσ αγϊνεσ δθλαδι που 

καταλαμβάνουν και υπεραςπίηονται ζνα ςυγκεκριμζνο ζδαφοσ, μετατρζποντάσ το ςε κοινό 

(με τθν ζννοια του common), και επιχειροφν να οργανϊςουν εκεί τθν κακθμερινι τουσ ηωι. 

Πρόκειται για αγϊνεσ που ζχουν κάποια χαρακτθριςτικά που τουσ κακιςτοφν 

ενδιαφζροντεσ – κι αυτά νομίηω τα χαρακτθριςτικά ενδιαφζρουν και τθν Ροσ: Αφενόσ, 

αγκαλιάηουν το ςφνολο τθσ ηωισ, το πϊσ ηει και πϊσ κζλει να ηει κανείσ, τθ ςχζςθ με τθ γθ, 

τθ φροντίδα για τα μζλθ τθσ κοινότθτασ. Και αφετζρου, βλζπουμε ςυχνά αυτζσ οι 

κοινότθτεσ αγϊνα να ςυγκροτοφνται ςε μια μθ ιδεολογικι βάςθ – να ςυγκροτοφνται για τθν 

υπεράςπιςθ ενόσ εδάφουσ που κινδυνεφει, για παράδειγμα. Θ Ροσ αναφζρει ςτθν 

Ειςαγωγι του βιβλίου ότι οι καταλιψεισ δθμόςιων χϊρων και πλατειϊν το 2011 ιταν που 

τθν ϊκθςαν να επιςτρζψει ςτθν πολιτικι κουλτοφρα τθσ Κομμοφνασ, αλλά μποροφμε 

επίςθσ να αναφζρουμε τα παραδείγματα των ηαπατίςτασ ςτο Μεξικό και των ZAD ςτθ 

Γαλλία, ιδιαίτερα τθσ ZAD ςτθ Νοτρ-Νταμ-ντε-Λαντ, τθν οποία θ Ροσ υπεραςπίςτθκε 

δθμόςια ενάντια ςτισ καταςταλτικζσ επιχειριςεισ εκκζνωςισ τθσ το 2018, και ςτθν οποία, 

μάλιςτα, ζηθςε για κάποιο διάςτθμα. (τθ ZAD τθσ Νοτρ-Νταμ-ντε-Λαντ ζγινε ςτα τζλθ 

Ιουλίου 2021, και θ υνάντθςθ γυναικϊν και ατόμων τρανσ, ίντερςεξ και μθ δυαδικϊν, ςτθν 

οποία ςυμμετείχε και θ ηαπατιςτικι Μοίρα 421 – ςτθν αρχι του Σαξιδιοφ για τθ Ηωι.) ε 

αυτά τα ςφγχρονα παραδείγματα είναι ςτακερά προςθλωμζνθ θ ματιά τθσ, και μποροφμε 



να ςκεφτοφμε ότι οι ιςτορίεσ τθσ Κομμοφνασ που γράφει, κατά κάποιον τρόπο επιδιϊκουν 

να ςυνομιλιςουν υπόρρθτα με αυτά τα παραδείγματα.  

 

Η εξζγερςθ ωσ διευρυμζνθ χρονικά εμπειρία 

Θ Ροσ διευρφνει το χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίςιο τθσ Κομμοφνασ, πζρα από τισ 

εβδομιντα δφο μζρεσ που ςυνικωσ εξετάηονται. Και το διευρφνει τόςο προσ το παρελκόν, 

όςο και προσ το μζλλον. Από αυτιν τθν άποψθ μασ κυμίηει τθν επιςιμανςθ του Αμπζλ Πασ, 

ςτο Φραγκοςυκιζσ και ςκορπιοί (Πανοπτικόν, 2013) ότι πρζπει να βλζπουμε τθν ιςπανικι 

κοινωνικι επανάςταςθ του 1936 ωσ ζνα προϊόν τθσ αναρχικισ και αναρχοςυνδικαλιςτικισ 

παράδοςθσ τθσ χϊρασ, ωσ αποτζλεςμα μίασ μακροχρόνιασ κεωρθτικισ και ακτιβιςτικισ 

δράςθσ. 

Θ Ροσ τοποκετεί τθν αρχι του ςυμβάντοσ ςτισ πυρετϊδεισ εργατικζσ ςυνελεφςεισ και τισ 

λζςχεσ των τελευταίων χρόνων τθσ Αυτοκρατορίασ, τρία περίπου χρόνια πριν τθν εξζγερςθ. 

Και κατά δεφτερον, εξετάηει τθ ςκζψθ που γεννικθκε τισ δεκαετίεσ του 1870 και του 1880, 

όταν κομμουνάροι εξόριςτοι ςτθν Αγγλία και τθν Ελβετία, όπωσ ο Ελιηζ Ρεκλφ, θ Ανρζ Λζο, o 

Πολ Λαφάργκ και ο Γκυςτάβ Λεφρανςζ, ςυνεργάςτθκαν με οριςμζνουσ από τουσ 

υποςτθρικτζσ και ςυντρόφουσ τουσ – ανκρϊπουσ όπωσ ο Μαρξ, ο Κροπότκιν και ο Γουίλιαμ 

Μόρρισ. 

Οι ςυναντιςεισ των εξόριςτων κομμουνάρων με τουσ άλλουσ υποςτθρικτζσ και ςυντρόφουσ 

τουσ, και οι διεργαςίεσ που προζκυψαν, αποτελοφν ςφμφωνα με τθν Ροσ τθν «επιβίωςθ» 

τθσ Κομμοφνασ, μια δεφτερθ ηωι τθσ κατά κάποιον τρόπο. Και εξετάηει διεξοδικά τα 

αποτελζςματα αυτϊν των ςυναντιςεων, τόςο ςτθ γζννθςθ τθσ ζννοιασ του αναρχικοφ 

κομμουνιςμοφ, όςο και ςτθν ανάπτυξθ μιασ πρϊιμθσ οικολογικισ ςκζψθσ ςτον αναρχικό 

γεωγράφο Ελιηζ Ρεκλφ, όπωσ και ςτον Γουίλιαμ Μόρρισ, ο οποίοσ, μεταξφ άλλων, κάνει και 

γόνιμεσ προςπάκειεσ ςυγκεραςμοφ τεχνικισ και τζχνθσ. (Με πιο ςφγχρονουσ όρουσ, κα 

λζγαμε ότι προςπακεί να ενϊςει τθν τζχνθ –που είναι μαηί καλλιτεχνία και τεχνικι– να τθν 

ενϊςει αδιάςπαςτα με τθν κακθμερινι ηωι. Καρπόσ του εργαςτθρίου τοφ Μόρρισ, ζργο τθσ 

κόρθσ του Μαίρθ Μόρρισ, είναι και αυτό που απεικονίηεται ςτο εξϊφυλλο του βιβλίου 

μασ.) Οι Μόρρισ, Ρεκλφ και Κροπότκιν αποτελοφν κεντρικά πρόςωπα του βιβλίου τθσ Ροσ – 

κακϊσ εξετάηει προςεκτικά τθν επίδραςθ τθσ Κομμοφνασ ςτθ ηωι και ςτο ζργο τουσ. Μαηί 

βζβαια με τθν κακοριςτικι επίδραςθ που είχε θ Κομμοφνα ςτθ ςκζψθ του Μαρξ. 

 

 



Για τθν Παγκόςμια Δθμοκρατία 

Θ Ροσ επιμζνει ςτθν ανάδειξθ του διεκνιςτικοφ χαρακτιρα τθσ Κομμοφνασ, και αφιερϊνει 

το πρϊτο κεφάλαιο του βιβλίου ςτο ηιτθμα. Ανιχνεφει όψεισ αυτοφ του διεκνιςτικοφ 

χαρακτιρα ςτισ επαναςτατικζσ λζςχεσ και τισ ςυνελεφςεισ τα χρόνια που προθγικθκαν τθσ 

Κομμοφνασ, και επιςθμαίνει ότι «κατά τθ διάρκεια τθσ Κομμοφνασ το Παρίςι δεν ικελε να 

είναι θ πρωτεφουςα τθσ Γαλλίασ αλλά μια αυτόνομθ κοινότθτα ςε μια παγκόςμια 

ομοςπονδία. Δεν επικυμοφςε να είναι κράτοσ, αλλά περιςςότερο ζνα ςτοιχείο, μια μονάδα 

ςε μια ομοςπονδία κοινοτιτων που κα αναπτυςςόταν εντζλει ςε διεκνι κλίμακα». «θμαία 

τθσ Κομμοφνασ ιταν θ ςθμαία τθσ Παγκόςμιασ Δθμοκρατίασ», μασ λζει. Και το βλζπουμε, 

τόςο ςτθν ιςότιμθ ζνταξθ ςτθν Κομμοφνα όλων των ξζνων υπθκόων ωσ «πολιτϊν» και 

«πολιτιςςϊν», όςο, για παράδειγμα, και ςε μια εμβλθματικι ςτιγμι τθσ Κομμοφνασ: ςτθν 

κατεδάφιςθ ςτισ 16 Μαΐου τθσ τιλθσ Βαντόμ που είχε ςτθκεί για να δοξάςει τισ 

ιμπεριαλιςτικζσ κατακτιςεισ του Ναπολζοντα. Ο διεκνιςμόσ αυτόσ ςυνεχίηει και διαχζεται 

τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ Κομμοφνασ, μζςω τθσ αλλθλογραφίασ των κομμουνάρων με τουσ 

ανά τον κόςμο ομοϊδεάτεσ τουσ, όςο μετά τθν ιττα τθσ, όταν οι εξόριςτοι κομμουνάροι 

ςυνεχίηουν να μάχονται ςτθν εξορία. 

Θ ζκφραςθ «παγκόςμια δθμοκρατία» επικράτθςε κατά τθ διάρκεια τθσ Πολιορκίασ (από 

τουσ Πρϊςουσ) ςτισ λζςχεσ, ςτισ δράςεισ των επιτροπϊν και ςτα μζλθ τθσ Διεκνοφσ, και 

παρζπεμπε ςε ζνα ςφνολο επικυμιϊν και πρακτικϊν που δεν μποροφςαν να περιοριςτοφν 

εντόσ του ζκνουσ – και ιταν μια ζκφραςθ που διαφοροποιοφςε προφανϊσ όςουσ τθ 

χρθςιμοποιοφςαν από τουσ φιλελεφκερουσ δθμοκράτεσ που πίςτευαν ςτθ διατιρθςθ μιασ 

ιςχυρισ, κεντρικισ κρατικισ εξουςίασ ωσ εγγφθςθσ τθσ δθμόςιασ τάξθσ. Θ Παγκόςμια 

Δθμοκρατία ςιμαινε τθ διάλυςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ τθσ Αυτοκρατορίασ – και κατά 

κφριο λόγο του τακτικοφ τθσ ςτρατοφ και τθσ αςτυνομίασ. Και ιταν, βζβαια, από τθν άλλθ 

πλευρά, θ αναγνϊριςθ αυτοφ του κινδφνου μιασ Παγκόςμιασ Δθμοκρατίασ που όπλιςε τόςο 

τθν καταςτολι τθσ Κομμοφνασ, όςο και τισ αντιδράςεισ άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν 

απζναντι ςτθ Διεκνι, για παράδειγμα. 

«Θ δθμοκρατία που ονειρευτικαμε, ςίγουρα δεν είναι αυτι που ζχουμε. Σθν κζλαμε 

δθμοκρατικι, κοινωνικι και παγκόςμια, και όχι πλουτοκρατικι», αναφζρει ςτισ αναμνιςεισ 

του ζνασ κομμουνάροσ. 

 

 

 



Για τθν ζννοια τθσ κοινοτικισ πολυτζλειασ 

Ασ ποφμε αρχικά ότι εδϊ είχαμε μια μεταφραςτικι δυςκολία: Ο αγγλικόσ όροσ είναι 

communal luxury, περιλαμβάνει δθλαδι τθν ζννοια τθσ κομμοφνασ ςτο communal – και θ 

κομμοφνα είναι βζβαια μια κοινότθτα, αλλά μια κοινότθτα που βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 

του αγϊνα, δεν είναι μια οποιαδιποτε κοινότθτα, μια παραδοςιακι κοινότθτα π.χ. 

Επιλζξαμε τθν απόδοςθ «κοινοτικι πολυτζλεια» αφενόσ γιατί ςτα κινιματα ςιμερα ζχει 

ειςαχκεί και ςυηθτιζται θ κοινότθτα ωσ επικυμία ι βιωμζνθ πραγματικότθτα, και αφετζρου 

ελπίηοντασ ότι θ αναφορά τθσ Παριςινισ Κομμοφνασ ςτον υπότιτλο του βιβλίου κάνει 

φανερό ότι αναφερόμαςτε ςτθν αγωνιηόμενθ κοινότθτα, ςτθν πολυτζλεια μιασ κοινότθτασ 

που αγωνίηεται. 

Θ Κριςτίν Ροσ παίρνει τον όρο «κοινοτικι πολυτζλεια» από το Μανιφζςτο τθσ Ομοςπονδίασ 

Καλλιτεχνϊν, που κατά κφριο λόγο ςυνζγραψε ο Ευγζνιοσ Ποτιζ τον Απρίλιο του 1871, ςτθ 

διάρκεια δθλαδι τθσ Κομμοφνασ. το Μανιφζςτο αυτό διαβάηουμε: «Θα δουλζψουμε 

ςυλλογικά για τθν αναγζννθςι μασ, τθ γζννθςθ τθσ κοινοτικισ πολυτζλειασ, τθ μελλοντικι 

αίγλθ και τθν Παγκόςμια Δθμοκρατία».  

Θ Ροσ κατανοεί προφανϊσ το παράδοξο και κατά κάποιον τρόπο το προκλθτικό του όρου 

«κοινοτικι πολυτζλεια», και ςπεφδει εξαρχισ να τθν διαχωρίςει από τθ χλιδι τθσ αςτικισ 

τάξθσ – αλλά ζχει επίςθσ τουσ λόγουσ τθσ να επιμζνει ς’ αυτόν τον όρο. Κι αυτό γιατί τθσ 

επιτρζπει να ςτακεί τόςο ςτον πλοφτο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται ςε ζνα 

απελευκερωμζνο ζδαφοσ, όςο και ςτθ ςθμαςία τθσ ιςότθτασ ςτθν αφκονία. Και τθσ 

επιτρζπει επίςθσ να εςτιάςει ςτα επιτεφγματα τθσ Κομμοφνασ ςε δφο κυρίωσ τομείσ: ςτθν 

εκπαίδευςθ και ςτθν τζχνθ, όπου γίνονται ςθμαντικά και καινοτόμα βιματα, ςτθν 

κατεφκυνςθ, για παράδειγμα, τθσ κακολικισ μθ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, για κορίτςια 

και αγόρια εξίςου, όπωσ και μιασ εκπαίδευςθσ «ολοκλθρωμζνθσ», μακριά από ςτεγνζσ 

εξειδικεφςεισ και καταμεριςμοφσ. Όςον αφορά τθν τζχνθ, γίνεται ςτθν Κομμοφνα μια 

ςπουδαία προςπάκεια, αφενόσ να βγει από τα ςτενά τθσ όρια και να αγκαλιάςει το ςφνολο 

τθσ κακθμερινισ ηωισ –και τθν πόλθ ολόκλθρθ–, και αφετζρου να ξεπεραςτοφν οι 

παγιωμζνοι διαχωριςμοί ανάμεςα ςτουσ τεχνίτεσ και τουσ μαςτόρουσ από τθ μια, και ςτουσ 

καλλιτζχνεσ από τθν άλλθ. 

Επιτρζψτε μου εδϊ μια παρζνκεςθ: Τπάρχει ζνα κείμενο ςτο περιοδικό τθσ Καταςταςιακισ 

Διεκνοφσ, ςτο ζβδομο τεφχοσ, το 1962, για τθν Κομμοφνα. Εδϊ διαβάηουμε ότι «Θ 

Κομμοφνα ιταν θ μεγαλφτερθ γιορτι του 19ου αιϊνα. τθ βάςθ τθσ βρίςκουμε τθν αίςκθςθ 

των εξεγερμζνων ότι ζγιναν αφζντεσ τθσ ιςτορίασ τουσ, όχι τόςο ςτο επίπεδο τθσ 



“κυβερνθτικισ” πολιτικισ απόφαςθσ, όςο ςτο επίπεδο τθσ κακθμερινισ ηωισ εκείνθ τθν 

άνοιξθ του 1871». 

Ζχω τθν αίςκθςθ ότι θ Ροσ ςυνομιλεί με αυτό το κείμενο. Και ότι επιπλζον ακριβϊσ ο όροσ 

«κοινοτικι πολυτζλεια» είναι που διευρφνει αυτι τθν ζννοια τθσ γιορτισ, τθν υπερβαίνει 

κα μποροφςαμε να ποφμε, ι τθν εμπλουτίηει. Αφοφ δεν πρόκειται εδϊ μόνο για τον πλοφτο 

τθσ γιορτισ, τον πλοφτο δθλαδι μιασ ςτιγμισ διαχωριςμζνθσ από τθν κακθμερινότθτα, 

αλλά ίςα-ίςα για τον πλοφτο τθσ ίδιασ τθσ κακθμερινότθτασ μιασ κοινότθτασ που βρίςκεται 

ςτθ διαδικαςία του αγϊνα. Για τον πλοφτο των ςχζςεων και των κακθμερινϊν διαδικαςιϊν, 

που παράγεται ςυλλογικά από όλουσ και για όλουσ.  

Και είναι ακριβϊσ αυτι θ πολυτζλεια, ο πλοφτοσ των ςχζςεων και των ςυναιςκθμάτων, ο 

πλοφτοσ τθσ φιλίασ και τθσ ςυντροφικότθτασ, που αντιτάςςεται ςτθ λογικι τθσ κυςίασ – μια 

λογικι που κζλει όςουσ και όςεσ αγωνίηονται να πρζπει να υποφζρουν ςτο όνομα ενόσ 

καλφτερου αφριο. Κι επίςθσ, είναι αυτι θ πολυτζλεια που τθν ζχουμε νιϊςει μζςα ςτα 

κινιματα, και τθν κζλουμε ςτθ ηωι μασ, και είναι αυτι που μασ κρατάει. 

 

αν επίλογοσ 

Ο Ελιηζ Ρεκλφ, που ζηθςε τθν Κομμοφνα ωσ απλόσ μαχθτισ («πιρε ζνα ντουφζκι και απλϊσ 

κατατάχτθκε» κα πει ο Κροπότκιν), κα γράψει μερικά χρόνια μετά τθν πτϊςθ τθσ:  

«Θ Κομμοφνα ... ζκεςε για το μζλλον ζνα ιδανικό πολφ ανϊτερο από όλεσ τισ επαναςτάςεισ 

που είχαν προθγθκεί ... μια νζα κοινωνία όπου δεν υπάρχουν αφζντεσ λόγω γζννθςθσ, 

τίτλου ι πλοφτου, οφτε ςκλάβοι λόγω καταγωγισ, κάςτασ ι μιςκοφ. Παντοφ θ λζξθ 

“κομμοφνα” ζγινε αντιλθπτι με τθν ευρφτερθ ζννοια, ωσ αναφορά ςε μια καινοφργια 

ανκρωπότθτα, αποτελοφμενθ από ελεφκερουσ και ιςότιμουσ ςυντρόφουσ, που αγνοοφν τθν 

φπαρξθ των παλιϊν ςυνόρων και αλλθλοβοθκιοφνται ειρθνικά από τθ μια άκρθ τθσ γθσ ϊσ 

τθν άλλθ». 

 


