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Ο αντικομμουνισμός στην αστική πολιτική και ιστοριογραφία 
 του 20ου αι. 

 
 
Από την Οκτωβριανή Επανάσταση και μετά ο αντικομμουνισμός εκφράστηκε 
κυρίως με τη μορφή του αντισοβιετισμού. Αυτό διευκόλυνε την κλασσική 
σοσιαλδημοκρατία, που είχε πλέον μετεξελιχθεί σε πυλώνα του καπιταλισμού να 
αποσπά λαϊκές μάζες ευαγγελιζόμενη έναν «άλλου τύπου» (του Αγίου... Ποτέ) 
σοσιαλισμό σε αντίθεση με τον «απάνθρωπο» και «αντιδημοκρατικό» 
μπολσεβικισμό. 
Από τα πρώτα χρόνια της ρωσικής επανάστασης και ως αναφορά σε αυτήν και το 
κράτος της, στην αντικομμουνιστική προπαγάνδα των Ρώσων μενσεβίκων και των 
δυτικοευρωπαίων συνοδοιπόρων τους εμφανίστηκαν και παραμένουν ακόμα και 
σήμερα σε χρήση χαρακτηρισμοί όπως «Δεσποτεία» ή «κρατική δουλοκτησία».  
Ο αστικός πλουραλισμός έχει την πολυτέλεια τον αντικομμουνισμό να τον διαδίδει 
σε διάφορες εκφάνσεις, ανάλογα των κατά καιρούς προταγμάτων, χωρίς όμως να 
αρνείται τη συνεισφορά καμιάς από αυτές. 
Ο γερμανικός φασισμός πχ, τον αντικομμουνισμό του τον στήριξε στα αντίστοιχα 
προηγούμενα «επιτεύγματα» του πολιτικού καθολικισμού, των εθνικιστών και της 
σοσιαλδημοκρατίας. Μήπως και από την άλλη, η προπαγανδιστική εφεύρεση του 
φασίστα Γκέμπελς περί «σιδηρούς παραπετάσματος» δεν αξιοποιήθηκε στην 
συνέχεια και από την μεταπολεμική αστική προπαγάνδα όλων των αποχρώσεων; 
Ακόμα και η δικής του έμπνευσης αντιστροφή της πραγματικότητας σχετικά με τη 
σφαγή Πολωνών αιχμαλώτων στο Κατίν από τις γερμανικές δυνάμεις «σαγηνεύει» 
πολλά ενεργούμενα της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας που εμμένουν στο μύθο 
του δήθεν σοβιετικού «εξανδραποδισμού των πολωνικών ελίτ»! (Πως γίνεται αυτοί 
οι αιχμάλωτοι που «εξανδραποδίσθηκαν» από τους Σοβιετικούς, να 
«ανασταίνονται» στην ασιατική πλευρά της ΕΣΣΔ και μέσω Περσίας να εντάσσονται 
στον βρετανικό στρατό, κανείς δεν σχολιάζει!) 
Ακόμα και οι «αντίπαλες» μεταξύ τους κρατικά θεσμοποιημένες θρησκείες 
(χριστιανισμός και ισλαμισμός όλων των δογμάτων) δημιούργησαν κοινό μέτωπο 
ενάντια στους «άθεους κομμουνιστές». Ο επίσημος καθολικισμός (πάπας) αλλά και 
η ηγεσία της γερμανικής ευαγγελικής (προτεσταντικής) και καθολικής εκκλησίας, 
στο όνομα δήθεν της αντιμετώπισης της κομμουνιστικής αθεΐας στήριξαν την 
εγκαθίδρυση του φασισμού (των θαυμαστών της προχριστιανικής λατρείας!) 

Ο αντικομμουνισμός από τον Α’ ως το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
Σε αυτόν δεν εντάσσονται μόνο οι εγχώριες αντεπαναστατικές δυνάμεις της Ρωσίας 
(τσαρικοί, αστοί δημοκράτες, μενσεβίκοι, εσέροι ακόμα και οι αναρχικοί που 
διεκδικούσαν «σοβιέτ χωρίς κομμουνιστές») αλλά και οι συμμετέχοντες στη διεθνή 
προσπάθεια συκοφάντησης και ανατροπής της εργατικής εξουσίας. Η ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία π.χ. (με επικεφαλής τη γερμανική και αυστριακή) προσπάθησε 
να εμφανίσει την κατάντια της ως «δημοκρατικό καθήκον». Όταν η επαναστατική 
εξουσία ψήφισε ως πρώτο της διάταγμα αυτό «για την ειρήνη», οι αποστάτες του 
εργατικού κινήματος, αυτοί που ενεργά στήριξαν το σοβινισμό των ιμπεριαλιστών 
της χώρας τους στον Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλαλούσαν πλέον πως και αυτοί θέλουν 
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την ειρήνη, αλλά θα την επιβάλλουν με «δημοκρατία» και όχι «δικτατορία». 
Λίγο καιρό αργότερα αυτοί οι διορισμένοι από τους αστούς κυβερνητικοί εγκάθετοι 
κατέσφαξαν (δημοκρατικώ τω τρόπω) τα επαναστατικά εργατικά συμβούλια της 
Γερμανίας και τους ηγέτες τους Ρ. Λούξεμπουργκ και Κ. Λίμπκνεχτ, αλλά και τους 
επαναστάτες στη Φιλανδία, Ουγγαρία, κλπ. 
Αυτοί που ως κυβέρνηση χτύπησαν ένοπλα τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις των 
επαναστατημένων εργατών και απαγόρευσαν με κάθε μέσο το τύπωμα των 
εφημερίδων τους, το ίδιο σινάφι που τον καιρό της επανάστασης κατάσφαζε 
χιλιάδες επαναστατημένων στις περιοχές του Καυκάσου, της Κασπίας και της 
Βαλτικής μέχρι να ανατραπούν, δεν σταμάτησαν ποτέ από τότε να αναμασούν 
υποκριτικά τα ίδια επιχειρήματα περί δημοκρατίας και ειρηνικών μέσων! Αυτά 
αποτέλεσαν και το σημείο συνάντησης με τον αντικομμουνισμό των «αμιγώς» 
αστικών κομμάτων. Τα τελευταία, συνδεδεμένα και με την εκκλησία και καθώς 
απευθυνόταν και σε ακροατήριο ευαίσθητο στα θρησκευτικά ζητήματα σήκωσαν 
(υποκριτικά πάντα) και τη ρομφαία της υπεράσπισης της θρησκείας από τις δήθεν 
απηνείς διώξεις των κομμουνιστών. Από τους ίδιους πολιτικούς και θρησκευτικούς 
χώρους και για να συκοφαντηθεί η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής 
εκπορεύεται από τότε (αλλά ακόμα και από τα μέσα του 19ου αι.) η ανοησία περί 
«κοινοκτημοσύνης της γυναίκας» και της «κρατικοποίησης των παιδιών»! 
Εννοείται ότι μαζί με την κοινωνική ιδιοκτησία έπρεπε να διαβάλλεται και οι 
κοινωνική διεύθυνση της παραγωγής. Για το λόγο αυτό, οι τεράστιες καταστροφές 
που επέφερε στην παραγωγή η πολεμική επέμβαση των ιμπεριαλιστών στην 
επαναστατημένη Ρωσία και μετά η αντεπαναστατική δράση των κουλάκων, ακόμα 
και οι δυσκολίες που προκαλούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όλα αυτά 
προβάλλονταν ως αποτέλεσμα αν όχι της μοχθηρότητας των κομμουνιστών, 
τουλάχιστον ως αναποτελεσματικότητα του κεντρικού συστήματος διεύθυνσης της 
παραγωγής!  
Σε αυτόν τον τομέα συκοφάντησης την πρωτοκαθεδρία διεκδικεί η συμβολή του 
Αμερικανού μεγιστάνα Πάτρικ Χιρστ (Hearst) και του συγκροτήματος τύπου που 
αυτός κατείχε. Αυτός ο θαυμαστής του Χίτλερ και παρασημοφορημένος από τους 
Ναζί βάφτισε έναν δημοσιογράφο σε «αυτόπτη μάρτυρα» της «εξολόθρευσης του 
ουκρανικού λαού μέσω της πείνας» και ξεσήκωσε μια ολόπλευρη καμπάνια στα 
μέσα που έλεγχε, στηριγμένος και από την κοινότητα των αντεπαναστατών 
Ουκρανών εμιγκρέδων της Αμερικής και της δυτικής Ευρώπης, αξιοποιώντας ως 
«αδιαμφισβήτητες αποδείξεις» φωτογραφίες, που όμως απεικόνιζαν θύματα της 
ιμπεριαλιστικής ένοπλης επέμβασης στην επαναστατημένη Ρωσία! 
 Ό,τι αντικομμουνιστικό μύθευμα δημιουργήθηκε την περίοδο της πρώτης φάσης 
της σοβιετικής σοσιαλιστικής οικοδόμησης (μεσοπόλεμο) δεν έπαψε στιγμή μέχρι 
σήμερα να θέλγει τα κάθε είδους φερέφωνα του αντικομμουνισμού! Μόνο που για 
να εμφανίζονται με πειθώ προσθέτουν και άλλες επινοήσεις του ίδιου 
διαμετρήματος, που αφορούν και σε επόμενες ιστορικές φάσεις.  

Η θεωρία του ολοκληρωτισμού 
Η «αυθεντική» θεωρία του ολοκληρωτισμού ξεκίνησε την ίδια περίοδο, ως πολιτική 
απολογητική μιας συγκεκριμένης μορφής άσκησης της δικτατορίας του κεφαλαίου 
πάνω στο προλεταριάτο και τα άλλα λαϊκά στρώματα (της αστικής δημοκρατίας), 
που αποσιωπώντας τον ταξικό χαρακτήρα του φασισμού ως μια άλλη μορφή 
αστικής εξουσίας, αντιπαραβάλει από κοινού το φασισμό και τη σοσιαλιστική 
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εξουσία («κόκκινο φασισμό») με τη «δυτική δημοκρατία».  
Ο αστός πολιτικός Τζιοβάνι Αμέντολα (στον οποίο αποδίδεται συχνά η πατρότητα 
του όρου) αρχικά χρησιμοποίησε τον όρο «ολοκληρωτικό» (totalitario), ένα χρόνο 
μετά την άνοδο του ιταλικού φασισμού στην εξουσία, για να προσδιορίσει το 
σύστημα που ήθελε να εγκαθιδρύσει ο Μουσολίνι. Λίγο αργότερα όμως θα 
αναπτύξει περισσότερο το συλλογισμό του περιγράφοντας τόσο το φασισμό όσο και 
τον κομμουνισμό ως «ολοκληρωτική αντίδραση στο φιλελευθερισμό και τη 
δημοκρατία». Την ίδια εποχή, ο ιερέας Ντον Λουίτζι Στούρτσο1, τη μόνη διαφορά 
που εντόπιζε ήταν ότι «ο μπολσεβικισμός είναι μια κομμουνιστική δικτατορία ή ένας 
αριστερός φασισμός και ο φασισμός είναι μια συντηρητική (sic!) δικτατορία ή ένας 
δεξιός μπολσεβικισμός»2! Οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες εμφανίστηκαν πολύ πιο 
«προχωρημένοι» στις εκλογές του 1932, αναγράφοντας σε εκλογικό πλακάτ μεταξύ 
άλλων, τα παρακάτω: «κομμουνιστές και εθνικοσοσιαλιστές παλεύουν από κοινού 
(…). Τους ενώνει η ίδια τρομοκρατία, τα ίδια ψέματα, το ίδιο μίσος. (…) Όποιος 
εκλέγει κομμουνιστικά, εκλέγει εθνικοσοσιαλιστικά»3. 
 Το μεταπολεμικό πέρασμα στην περίοδο του «Ψυχρού Πολέμου»4 έφερε εκτός των 
άλλων και το δόγμα αυτό ξανά στο προσκήνιο του θεωρητικού και πολιτικού 
οπλοστασίου του ιμπεριαλισμού. Σε αυτό στηρίχθηκε κατά μεγάλο μέρος η 
αντικομμουνιστική υστερία (από την επιτροπή αντιαμερικανικών υποθέσεων του 
Μακάρθυ μέχρι την απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων ανά την υφήλιο, της 
«δημοκρατικής» Δυτικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης) και «των παραφυάδων 
αυτών» (συνδικάτα, φιλειρηνικά κινήματα κλπ.). 
 Εξισώνοντας τη δικτατορία του προλεταριάτου (την πιο προωθημένη μορφή 
δημοκρατίας) με το φασισμό δημιουργείται αυτόματα και η «απαίτηση» της 
αντιμετώπισής της με τα ίδια ή τουλάχιστον με παρόμοια μέσα: καταστολή της 
«πέμπτης φάλαγγας» (ή του «εσωτερικού εχθρού») στην ενδοχώρα (βλέπε 
κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα) και οικονομικές θυσίες από τα λαϊκά στρώματα 
για ασύλληπτους εξοπλισμούς για το χτύπημα του «εξωτερικού εχθρού». Ακόμα και 
οι απανταχού «προληπτικές» ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις έβρισκαν στήριγμα σ’ 
αυτούς τους συλλογισμούς. 
 Από την «πρωτοπόρα» και «αριστερού» προφίλ Χάνα Άρεντ (Hannah Arendt) και 
το αγγλικό της σύγγραμμα «Στοιχεία και καταβολές ολοκληρωτικής εξουσίας» 
(1951), το «κλασσικό» πια «Ολοκληρωτική δικτατορία και δεσποτισμός» 
(Totalitarian Dictatorship and Autocracy) των Carl Joachim Friedrich και Zbigniew 
Brzezinski (1956) μέχρι τους επιγόνους τους των δεκαετιών ’60-’70, τα παραπάνω 
παραμένουν κοινά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά. 
 Ταυτόχρονα όμως, κανένας απ’ αυτούς τους «εχθρούς του ολοκληρωτισμού» δεν 
έθιξε -έστω ακροθιγώς τουλάχιστον- την επανένταξη κορυφαίων στελεχών του 
χιτλεροφασισμού σε ανώτατες θέσεις του δυτικογερμανικού κράτους (πολιτικοί, 

 
1Πρόεδρος του ιταλικού Λαϊκού Κόμματος (πρόγονος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος). 
2Βλ. άρθρο «Faschismus und Totalitarismus – Konjunkturren einer Jahrhundertdebatte» στο περιοδικό «ak-

Analyze + Kritik» (Αμβούργο), τ. 477 (17.10.2003). 
3Στο ίδιο. Τέτοια περιστατικά “διαφεύγουν» της προσοχής της επίσημης ιστοριογραφίας, που ακόμα και την 

άνοδο του φασισμού τη φορτώνουν στους κομμουνιστές (επειδή τάχα δεν προώθησαν έγκαιρα τα 
αντιφασιστικά μέτωπα). 

4Ονομάζεται έτσι συνήθως η μεταπολεμική περίοδος έως τη δεκαετία του 1980, που χαρακτηρίζεται από 
οξύτατη αντιπαράθεση ανάμεσα στο ιμπεριαλιστικό και το σταδιακά συγκροτούμενο σοσιαλιστικό 
σύστημα σε όλα τα μέτωπα, με εξαίρεση τον απευθείας μεταξύ τους πόλεμο, περίοδος ραγδαίας αύξησης 
και των πυρηνικών εξοπλισμών. 
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δικαστές, στρατιωτικοί της Βέρμαχτ κλπ.), ακόμα και στα ανώτατα επιτελεία του 
ΝΑΤΟ. 
 Ακόμα και σήμερα εκπρόσωποι της γερμανικής αστικής διανόησης, επιμένουν ότι 
«ο αντικομμουνισμός δεν ήταν και το κύριο μοτίβο του γερμανικού καταστροφικού 
και κατακτητικού πολέμου στην Ανατολή. Αυτός ο πόλεμος για τον Χίτλερ ήταν 
προπάντων ένας φυλετικός πόλεμος, αν και κατά τη διάρκεια του πολέμου 
εξορκίζονταν ολοένα και περισσότερο ο μπολσεβίκικος κίνδυνος. Ο 
«αντικομμουνισμός» από τη μία διαπλέκονταν με το ρατσισμό ενώ από την άλλη 
ήταν ένα προπαγανδιστικό μέσο της πολιτικής του εθνικοσοσιαλισμού για το 
δυνάμωμα της αποφασιστικότητας του γερμανικού πληθυσμού, να υπομείνει τις 
δυσκολίες (σ.σ. για χάρη του πολέμου).» 5  Άρα, με βάση αυτόν τον απίθανο 
συλλογισμό, ο πόλεμος προς τη Δύση έγινε για οικονομικά συμφέροντα, ενώ προς 
την Ανατολή για...τα βίτσια του ρατσιστή Χίτλερ!  

Ο αντικομμουνισμός μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
Τη μεταπολεμική περίοδο, το φασιστικό «αντικομιντέρν σύμφωνο» αντικαθίσταται 
πλέον από μια άτυπη αλλά πολύ πιο διευρυμένη αντικομμουνιστική ένωση, με τη 
συμμετοχή σχεδόν όλων των αναπτυγμένων καπιταλιστικών κρατών, όπου την 
πρωτοκαθεδρία αναλαμβάνουν εμφανέστατα οι ΗΠΑ. 
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πριν την τυπική ίδρυση των νέων συμμαχιών και 

ως εργαλείο για τη συγκρότησή τους, ο αντικομμουνισμός και ο αντισοβιετισμός 
οργανώνονται σε αυτοτελή επιτελεία στις ΗΠΑ (με τη συμβολή και πρώην 
αξιωματικών των SS). Στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη, κύριο χαρακτηριστικό έγινε 
από το 1947 και μετά, ο αντικομμουνισμός, η από κοινού αντιμετώπιση του 
κομμουνιστικού κινήματος με διώξεις, ακόμα και με απαγορεύσεις. Ήδη από το 
Μάρτη του 1947 ο πρόεδρος Χ. Τρούμαν (Harry S. Truman) εξέδωσε διάταγμα 
«περί νομιμοφροσύνης», βάση του οποίου θα απομακρύνονταν οι κομμουνιστές και 
οι «συνοδοιπόροι αυτών» από τον κρατικό μηχανισμό. Το καλοκαίρι του ίδιου 
χρόνου (23/6/1947) τέθηκε σε ισχύ και ο περιβόητος νόμος Ταφτ-Χάρλεϊ6, που όχι 
μόνο περιόριζε το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και εξοβέλιζε τους κομμουνιστές 
από τα συνδικάτα, διώκοντας για άλλη μια φορά όχι μόνο την πολιτική πράξη, αλλά 
και τις πεποιθήσεις. Όλα αυτά ενώ διατηρούνταν σε ισχύ και ο πολεμικός νόμος 
«Σμιθ» του 1940 «κατά της προπαγάνδισης ανατρεπτικών ιδεών». 
Αυτή η αντίδραση που οι ίδιοι οι αστοί ονόμασαν «Ψυχρό Πόλεμο» πήρε οξύτατες 

μορφές ψυχολογικού πολέμου, πυρηνικού εκβιασμού, οικονομικού και 
διπλωματικού αποκλεισμού, κατασκοπείας και σαμποτάζ. Διεκπεραιώθηκε κάτω 
από την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (του τότε πλέον 
ισχυρότερου ιμπεριαλιστικού κέντρου στον κόσμο) και με την ενεργή σύμπραξη 
όλων των καπιταλιστικών κρατών, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των 
«ουδέτερων».   
Στις 12 Μάρτη 1947 ο Τρούμαν διακήρυξε ενώπιον του κογκρέσου την 

 
5 Bernd Faulenbach, Erscheinungsformen des »Antikommunismus«. Zur Problematik eines vieldeutigen 

Begriffs, στο Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, τ. 2011, σελ. 1-14, εκδ. Aufbau 
Verlag 

6 έγινε γνωστός με αυτό το όνομα επειδή οι εισηγητές του ήταν ο γερουσιαστής Robert A. Taft και το μέλος 
του Κογκρέσου Fred A. Hartley. 
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«υποχρέωση» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, να στηρίξει τις απανταχού 
αντιδραστικές δυνάμεις, στον αγώνα για την υπεράσπιση και στερέωση των 
καθεστώτων τους. Η ομιλία του αυτή θεωρείται και «ημερομηνία γέννησης» του 
Δόγματος Τρούμαν, της επίσημης γραμμής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Για 
να έχει μεγαλύτερη πειστικότητα στο εσωτερικό της χώρας αυτή η πολιτική, 
βαφτίζονταν «ιμπεριαλιστική» η ΕΣΣΔ, που δήθεν προσέβλεπε στην συνεχόμενη 
εξάπλωσή της. Έτσι οι ΗΠΑ ακολουθούσαν μια «αντιιμπεριαλιστική» όπως την 
χαρακτήριζε ο Τρούμαν πολιτική. (Προφανώς ο Βαν Φλιτ και οι αμερικάνικες βόμβες 
φωσφόρου αυτό επιδίωκαν στην Ελλάδα!) 
Για την επιτυχή διεκπεραίωση αυτού του δόγματος, ο Αμερικανός Υπουργός 

Εξωτερικών Μάρσαλ (George C. Marshall) δημιούργησε ειδικό επιτελείο, με 
επικεφαλής έναν πρώην επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα, 
τον Τζορτζ Κέναν (George F. Kennan). Ο τελευταίος θεωρείται ο «νονός» της 
«πολιτικής της ανάσχεσης» (Containment Policy), καθώς τον Ιούλη του 1947 
δημοσίευσε στο περιοδικό Foreign Affairs, άρθρο «για την ανάσχεση του σοβιετικού 
ιμπεριαλισμού» με τίτλο «The Sources of Soviet Conduct», με το ψευδώνυμο «Χ» 
(εξ ου και το «Άρθρο Χ» όπως καθιερώθηκε στο δημόσιο λόγο). Σε αυτό το άρθρο ο 
Κέναν, καταδεικνύοντας «εγγενής αδυναμίες» του σοβιετικού συστήματος 
επιζητούσε την όξυνση της αντιπαράθεσης με το σοσιαλιστικό σύστημα, με όλα τα 
μέσα. 
Στην Ευρώπη του 1947, το πρόγραμμα Μάρσαλ αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο για 
την εκδίωξη των κομμουνιστών ( ακόμα και σοσιαλιστών) από την κυβέρνηση, σε 
χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, κλπ.7 

Η ένταση του αντικομμουνισμού τη δεκαετία του 1950 
Αυτά τα μέτρα μαζί με άλλα παρόμοια που εφαρμόστηκαν σε διάφορα 

αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη έλυσαν τα χέρια της αστικής τάξης, ώστε τη 
δεκαετία του 50, έχοντας καλλιεργήσει στο έπακρο την αντικομμουνιστική ψύχωση 
και αξιοποιώντας ένα τεράστιο πλέον οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό, να 
προσδώσει νέες διαστάσεις στον ψυχρό πόλεμο, που αποκτά πλέον και πιο 
σχεδιασμένες τακτικές ενταγμένες στην πολιτική ανάσχεσης (containment policy) 
της επαναστατικής διαδικασίας, του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, ακόμα και του 
κινήματος εκδημοκρατισμού. Ο αντικομμουνισμός οξύνθηκε περαιτέρω μέσω της 
«πολιτικής αντιποίνων» και του δόγματος «απελευθέρωσης» που ο ίδιος ο 
κατοπινός Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλες είχε εξαγγείλει το 
1952 με το άρθρο του «Μια πολιτική θάρρους» στο περιοδικό Life (19/5/1952). Η 
επιτυχία αυτής της πολιτικής θεωρούνταν ως βάση για την επίτευξη της 
υποχώρησης και εξολόθρευσης του σοσιαλιστικού συστήματος και των δυνάμεων 
που το υποστηρίζουν (roll back policy) κατά την περίοδο της προεδρίας 
Αϊζενχάουερ8. 
Με την «πολιτική της απώθησης» οι ΗΠΑ διακήρυτταν την πρόθεσή τους να 

 
7Ήταν η πολλοστή φορά που «σύμμαχες» αστικές δυνάμεις (όπως και στα λαϊκά μέτωπα του Μεσοπολέμου) 

δεν είχαν κανενός είδους ενδοιασμούς, στο να καταπατούν συμφωνίες με τους κομμουνιστές, όταν η 
συμμετοχή των τελευταίων δεν απαιτούνταν πια για την ενίσχυση της αστικής πολιτικής εξουσίας. Μόνο το 
κομμουνιστικό κίνημα (ιδιαίτερα στη δυτική Ευρώπη) έβλεπε αυτές τις πράξεις ως “προδοσίες» των 
αστικών ηγεσιών και όχι ως συνεπείς ταξικές επιλογές, συνεχίζοντας να προσβλέπουν σε συμμαχίες με 
τους “πιο τίμιους» από αυτούς. Το ζήτημα αυτό όμως δεν εμπίπτει στο θέμα που εξετάζουμε.  

8Ο Ντάλες διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών την περίοδο 1953-59. 
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αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την επέκταση της επιρροής «του 
δημοκρατικού και ελεύθερου κόσμου» και την εκμηδένιση της Σοβιετικής Ένωσης 
και της επιρροής της σε άλλες χώρες.  
Η παγκόσμια κεφαλαιοκρατία σφράγισε αυτήν την περίοδο με ανοιχτές 

στρατιωτικές επεμβάσεις σε μια σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής της Αφρικής 
και της Ασίας και με ένταση του αυταρχισμού και της τρομοκρατίας στο εσωτερικό 
των ίδιων των αναπτυγμένων δυτικών καπιταλιστικών «δημοκρατιών» (δολοφονία 
του προέδρου του Κ. Κ. Βελγίου, Λιάο τον Αυγ.1950, απαγόρευση του ΚΚ 
Γερμανίας στις 17/8/56, οι εκτελέσεις στην Ελλάδα μέχρι το 1955). 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της τελευταίας πλευράς, υπήρξαν οι ίδιες οι 
ΗΠΑ: όλη η δεκαετία του `50 σημαδεύτηκε από τις απηνείς διώξεις που 
εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο γερουσιαστής Μακάρθι εναντίον όλων των 
προοδευτικών, στοιχειωδώς σκεπτόμενων ανθρώπων.  
 Στην αντικομμουνιστική εκστρατεία του ιμπεριαλιστικού συστήματος οι ΗΠΑ, εκτός 

της στρατηγικής του Containment και του Roll-Back 9  ανέπτυξαν επιπλέον και 
ηγήθηκαν της «πολιτικής της απελευθέρωσης» (Liberation Policy) η οποία, 
στηριζόμενη σε ανοησίες περί θεϊκής αποστολής και σταυροφοριών 
«εκδημοκρατισμού» προσέβλεπε στον περιορισμό της κομμουνιστικής δράσης και 
κατά το δυνατόν στην «απελευθέρωση» των Λαϊκών Δημοκρατιών. Ιδιαιτέρα επί 
προεδρίας Αϊζενχάουερ αυτή η πολιτική στηρίχθηκε από την ανάπτυξη ενός δικτύου 
μαζικής προπαγάνδας, στην οποία οι αντικομμουνιστικοί ραδιοσταθμοί (Φωνή της 
Αμερικής, Ελεύθερη Ευρώπη, κλπ.) έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο. Αυτή η 
προπαγανδιστική εκστρατεία, μαζί με το αναπτυγμένο δίκτυο κατασκοπίας (στο 
οποίο ο αξιωματούχος των χιτλερικών SS Reinhard Gehlen έπαιξε για δεκαετίες 
επιτελικό ρόλο, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Δυτική Γερμανία) καθώς και τα μέτρα 
οικονομικής πίεσης αποτέλεσαν σταθερά στοιχεία της αντισοβιετικής πολιτικής έως 
το τέλος της δεκαετίας του 1980. Δεν έγινε όμως δυνατόν από πλευράς τους να 
υλοποιήσουν κυριολεκτικά την «απελευθέρωση» που ευαγγελίζονταν, με την έννοια 
της άμεσης ένοπλης επίθεσης κατά του σοσιαλιστικού συστήματος. 

Ο αντισταλινισμός ως κύρια έκφανση του αντικομμουνισμού 
Ο «αντισταλινισμός» έδινε τη δυνατότητα στον ιμπεριαλισμό να αξιοποιεί στον 

αντικομμουνιστικό αγώνα και εκείνη τη μερίδα του οπορτουνισμού που 
εμφανίζονταν με τη προβιά του «μεταρρυθμιστή κομμουνιστή», που καταδίκαζε τη 
δικτατορία του προλεταριάτου ως «ανώφελου» και «εγκληματικού σταλινικού 
επιτεύγματος». Αυτοί οι «μεταρρυθμιστές» καμώνονταν μάλιστα ότι είναι σε πλήρη 
αντίθεση με τον «κλασικό» αντικομμουνισμό! Παρόλο που από κοινού 
υπερασπίζονταν την αντεπανάσταση στην Ουγγαρία (1956), στην Τσεχοσλοβακία 
(1968), κλπ! Άλλωστε από κοινού αντιπαρέβαλλαν και το «κράτος χωροφύλακα» 
του σοσιαλισμού με το «κράτος δικαίου» του καπιταλισμού! 

 
9Τελικά κανένα από αυτά τα δύο στοιχεία δεν αποτέλεσε “καθαρή στρατηγική». Αποτέλεσαν περισσότερο 

στοιχεία ενός μείγματος, που ανάλογα των συνθηκών το ένα αποκτούσε μεγαλύτερο βάρος από το άλλο. 
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Ο «νέος» ρόλος του ιστορικού αναθεωρητισμού την περίοδο της προσωρινής 
νίκης της αντεπανάστασης 
Μετά από μια σχετική κάμψη που βίωσε το «ρεύμα» του «ολοκληρωτισμού» τη 
δεκαετία του ’70, η δεκαετία του ’80 (ιδιαίτερα από τα μέσα της και μετά) αποτέλεσε 
την απαρχή της «ανανέωσής» του με τη μορφή του ρεβιζιονισμού (αναθεωρητισμού 
-Geschichtsrevisionismus). Τα χρονικά όρια που χωρίζουν το παλιό με το νεότερο 
δόγμα είναι δυσδιάκριτα. 
Η μόνη ποιοτική διαφορά (αλλά αρκετά ανησυχητική για πολλούς ιστορικούς ακόμα 
και πέρα των ορίων της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας) είναι ότι παύει πλέον να 
αξιοποιείται η συγκριτική μεθοδολογία για την ανάδειξη των «ομοιοτήτων» των «δύο 
τύπων ολοκληρωτισμού» και καλλιεργείται η ιδέα ότι ο «κόκκινος ολοκληρωτισμός» 
αν δεν ήταν χειρότερος, ήταν τουλάχιστον ο «πρωταρχικός», που αναγκαστικά 
επέφερε ως αντίδραση το φασιστικό «ολοκληρωτισμό»! 
Χαρακτηριστικά για τα παραπάνω είναι τα όσα γράφει ένας από τους πιο επιφανείς 
Γερμανούς «ιστορικούς αναθεωρητές», ο Ερνστ Νόλτε (Ernst Nolte)10: 
Ξεκινώντας με την προσπάθεια σχετικοποίησης των ναζιστικών εγκλημάτων 
καταλήγει στα «ρηξικέλευθα» συμπεράσματα ότι η ιστορία του φασισμού είναι 
υποκειμενική, μιας και γράφτηκε από τους νικητές, ότι ο μαρξισμός και ο 
κομμουνισμός μεταβίβασαν στο φασισμό μεθόδους και πρότυπα, ότι ο φασισμός 
είναι αντίγραφο του κομμουνισμού, κλπ. Το πιο «προχωρημένο» σημείο στα έργα 
του Νόλτε, που συγγενεύει και με Έλληνες εκφραστές του «νέου κύματος» στην 
Ιστορία (Στάθης Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης, κ.α.) είναι η φανταστική κατασκευή ή 
η γενίκευση επιμέρους γεγονότων για την αθώωση των επιλογών του κεφαλαίου. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, «τα απάνθρωπα εγκλήματα» των μπολσεβίκων είναι αυτά 
που οδήγησαν τους αστούς ουσιαστικά σε μια «αμυντική αντίδραση». Οι αστοί, ο 
Χίτλερ, οι στρατοκράτες (ειδικά τώρα που εξέλιπε η ΕΣΣΔ) είναι στην ουσία αθώοι, 
αφού και η φασιστική ιδεολογία ήταν στην ουσία ιδεολογία υπεράσπισης της 
Γερμανίας και της αστικής της τάξης (το ποιος και γιατί ξεκίνησε τον πόλεμο σε 
πλήρη αντιστροφή - διαστροφή). Αφήνεται στην κρίση σας το κατά πόσο αυτή η 
αποδεκτή από τους Γερμανούς αστούς απολογητική11 συγγενεύει με το φασισμό ή 
με τα συμπεράσματα του Στ. Καλύβα για την Εθνική Αντίσταση και το ΔΣΕ (π.χ. οι 
κομμουνιστές από το 1943 δεν έκαναν πια απελευθερωτικό πόλεμο αλλά πόλεμο 
για την κατάληψη της εξουσίας και τα «Τάγματα Ασφαλείας» δημιουργήθηκαν στην 
ουσία ως αντίδραση στην κόκκινη τρομοκρατία).  
Στα παραπάνω βέβαια προστίθεται και η πολυδιαφημιζόμενη «Μαύρη Βίβλος του 
Κομμουνισμού», ενός πολυάριθμου αντικομμουνιστικού επιτελείου με επικεφαλής 
τον Στ. Κουρτουά, μόνο που εμφανίστηκε με καθυστέρηση 15 σχεδόν χρόνων!  
Ιδιαίτερα οι «ιστορικοί ρεβιζιονιστές», μεσουρανώντας στη Γερμανία από το 1985 
και μετά, προετοίμασαν ιδεολογικά το έδαφος για τις κατοπινές διώξεις των 

 
10 Βλ. δύο άρθρα του στη συλλογή “Historikerstreit: Die Dokumentation der Kontroverse um die 
Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung», Μόναχο 1987, εκδ. Piper, καθώς και το βιβλίο 
του με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ο ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος 1917-1945. Εθνικοσοσιαλισμός και 
Μπολσεβικισμός» (E. Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917 bis 1945: Nationalsozialismus und 
Bolschewismus, Frankfurt a.M., Ullstein, 1987). 
11 Ο Ερνστ Νόλτε, το 2000 τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του με το βραβείο «Κόνραντ Αντενάουερ για την 
επιστήμη» του ομώνυμου ιδρύματος. Το βραβείο υποτίθεται ότι δίνεται σε προσωπικότητες που 
«συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον»! 
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κομμουνιστών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τις 
απαγορεύσεις ακόμα και αντίστοιχων συμβόλων και την αποκατάσταση των 
εγχώριων συνεργατών της ναζιστικής Γερμανίας ως «πατριώτες» και πρόδρομοι 
των σημερινών συνεργατών της ιμπεριαλιστικής Γερμανίας. 
 Δεδομένη είναι άλλωστε και η αποκατάσταση του φασισμού στις Βαλτικές Χώρες, 
την Ουκρανία, αλλά και σε άλλες πρώην σοβιετικές και άλλες σοσιαλιστικές 
δημοκρατίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντικομμουνιστικά φιρμάνια εκδίδονται 
σχεδόν σε μηνιαία βάση! 

Το δυνάμωμα του αντικομμουνισμού τη δεκαετία του ‘80 
 Συνέχεια της πολιτικής του roll-back αποτέλεσε τη δεκαετία του 1980 το λεγόμενο 

«δόγμα Ρέγκαν (Reagan)» ή αλλιώς πολιτική του blowback, όπου κυρίαρχο στοιχείο 
ήταν η με όλα τα πρόσφορα μέσα δημιουργία και ενίσχυση αντικομμουνιστικών 
ένοπλων αντάρτικων οργανώσεων από την Λατινική Αμερική (Νικαράγουα) στην 
Αφρική (Αγκόλα, Μοζαμβίκη,κλπ) και μέχρι την Ασία (Αφγανιστάν) και την 
εξάπλωση ανάλογης πολιτικής σταυροφορίας. 
(Ο ρόλος της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας την περίοδο του ξεσπάσματος της 

αντεπανάστασης στην ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης 
απαιτεί ξεχωριστή μελέτη και με αυτήν την έννοια δεν απασχολεί το παρόν κείμενο. 
Πάντως είναι σίγουρο ότι αξιοποιήθηκε και ολόκληρη η αντικομμουνιστική φαρέτρα 
των προηγούμενων χρόνων.) 
 
 
Η πλατιά συσπείρωση εργατικών, αντιφασιστικών, φιλειρηνικών μαζικών 

οργανώσεων γύρω από την υπεράσπιση της ιστορικής αξίας της λαϊκής πάλης, του 
λαϊκού ένοπλου αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους του μπορεί να 
αντιστρέψει την κατάσταση. Η υπεράσπιση των επιτευγμάτων του σοσιαλισμού που 
γνωρίσαμε, η προβολή και αποτελεσματική υπεράσπιση της συμβολής της δράσης 
των κομμουνιστών στην πρόοδο της ανθρωπότητας, μπορούν να δώσουν νέα ορμή 
στη δράση των λαϊκών δυνάμεων στην πάλη τους για την απαλλαγή από την 
τυραννία του κεφαλαίου.  
 
Νίκος Παπαγεωργάκης 
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