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Αντικομμουνισμός και Κόμμα της εργατικής τάξης 

Αποστόλης Χαρίσης 

 

Εισαγωγικά 

Όπως αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εισηγήσεις, ο αντικομμουνισμός συνιστά καταρχήν 
ένα σύνολο πρακτικών και θεωρήσεων, μια πολιτική πρακτική και ιδεολογία ενάντια στη 
σοσιαλιστική επανάσταση και τον κομμουνιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Είναι η 
αντεπαναστατική ιδεολογία της σύγχρονης εποχής-έκφραση της καπιταλιστικής αντίδρασης 
ενάντια στην κοινωνική πρόοδο. Πρόκειται για μια στάση, πρακτική και ιδεολογική, ενός 
ολόκληρου κοινωνικού συστήματος και μιας κυρίαρχης τάξης, στάση αντικειμενική και 
αναπόφευκτη. Θεμελιώνεται στην υπαρκτή κοινωνική ζωή στον καπιταλισμό, ως του 
συστήματος της γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής, την οποία η αστική τάξη είναι 
ιστορικά αναγκασμένη να θεωρεί ως την ανώτατη και τελευταία βαθμίδα ανάπτυξης της 
ανθρωπότητας. Η αντικομμουνιστική πολιτική και ιδεολογία δεν αφορά μόνο κάποιες μερίδες 
και εκδοχές της αστικής τάξης και της ιδεολογίας της∙ απλώνεται στο σύνολο της αστικής-
καπιταλιστικής ιδεολογίας, συνιστά νομοτελειακά κυρίαρχη πλευρά της, ανεξάρτητα από 
τρόπους και μορφές έκφρασής της. 

Ο όρος «Κόμμα» εδώ δεν νοείται απλώς με τη συνήθη καθημερινή έννοια του «πολιτικού 
κόμματος», στο πλαίσιο του πολιτικού εποικοδομήματος του καπιταλιστικού σχηματισμού, 
αλλά με μια βαθύτερη ιστορική έννοια. Κόμματα υπήρχαν πάντα στην ιστορία, όπως κι αν 
ονομάζονταν. Κόμμα σημαίνει «κομμάτι», μερίδα, τμήμα της κοινωνίας, μια ορισμένη ομάδα 
ανθρώπων που, με συγκροτημένο τρόπο, εκφράζει τα συμφέροντα συγκεκριμένης τάξης ή 
τμήματος τάξης στην πολιτική ζωή. Και πολιτική ζωή είναι η σφαίρα εκείνη της κοινωνίας που 
αφορά τις ταξικές σχέσεις, τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και τη διαχείρισή τους. 
Πολιτική σημαίνει σχέσεις ταξικής εξουσίας-κυριαρχίας και υπάρχει μόνο μέσα σε ταξικά 
διαιρεμένες κοινωνίες που βασίζονται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην 
περίπτωση του κομμουνιστικού κόμματος και κινήματος, μιλάμε για την πολιτική πρωτοπορία 
της εργατικής τάξης, της «τάξης-μη τάξης», της τάξης που προέρχεται από -και εκφράζει- την 
κοινωνικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στον καπιταλισμό και, ως εκ τούτου, 
αντικειμενικά, της τάξης-ιστορικού φορέα εγκαθίδρυσης της κοινωνικής ιδιοκτησίας επί των 
μέσων παραγωγής, της κοινωνικά σχεδιαζόμενης οικονομίας, της κατάργησης της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της άρσης του κοινωνικού καταμερισμού της 
εργασίας, της οικοδόμησης της κομμουνιστικής κοινωνίας. Το κόμμα της εργατικής τάξης είναι 
το ανώτατο όργανο, το επιτελείο της τάξης, ο συνειδητός φορέας των μακροπρόθεσμων 
συμφερόντων της, της ιστορικής της αποστολής, ο οργανωτής της πάλης για την εκπλήρωσή της. 
Όντας συνάντηση της επιστημονικής θεωρίας με το εργατικό κίνημα, συνιστά τον πολιτικό και 
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ιδεολογικό καθοδηγητή της εργατικής τάξης. Ως εκ τούτου αποτελεί τον πιο κρίσιμο κρίκο και 
το πιο αναγκαίο στοιχείο του συνολικού εργατικού κινήματος, τη συνείδησή του. Γι’ αυτό και 
δέχεται το μεγαλύτερο βάρος της αντικομμουνιστικής επίθεσης. Το Κόμμα, ως πολιτικό 
υποκείμενο-τμήμα της εργατικής τάξης, ασκεί άμεση και έμμεση πολιτική και ιδεολογική 
επίδραση στην εργατική τάξη και τα εργαζόμενα στρώματα, οργανώνει, καθοδηγεί, κατευθύνει∙ 
εκτός των οργανωμένων μελών του, που, ως συνενωμένοι εθελοντές ομοϊδεάτες, αποτελούν 
τον πυρήνα του, αλληλεπιδρά και λειτουργεί μαζί με ένα πολύ μεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων 
που συνεισφέρουν στην υπόθεση της εργατικής τάξης. 

Η στάση της αστικής τάξης απέναντι σε πρώιμες ιστορικές εκδηλώσεις 
«σοσιαλισμού» και «κομμουνισμού» 

Όταν λέμε «σοσιαλισμός» ή «κομμουνισμός» έχουμε στο μυαλό μας την εσωτερική νομοτέλεια 
που προκύπτει από την ανάπτυξη της ίδιας της καπιταλιστικής κοινωνίας, που ωθεί στο έπακρο 
την κοινωνικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και την καθολική αλληλεξάρτηση όλων των 
πλευρών της κοινωνικής ζωής, στη βάση της επαναστατικής μετατροπής της προς αυτήν 
ακριβώς την κατεύθυνση. Δεν πρόκειται για τον λεγόμενο «πρωτόγονο κομμουνισμό», για 
μορφές κοινοκτημοσύνης του βαθιού ιστορικού παρελθόντος πριν από την εμφάνιση του 
«πολιτισμού» και την επαναφορά τους στη σύγχρονη εποχή. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός 
εμφανίζεται, αρχικά ως ανάγκη και αίτημα, ως θεωρητικό προείκασμα, μετά από την εμφάνιση 
και εδραίωση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Γι’ αυτό και οι διάφορες σοσιαλιστικές και 
κομμουνιστικές θεωρίες και τα αντίστοιχα κοινωνικά πειράματα και κινήσεις ξεκινούν στους 
λεγόμενους Νεότερους Χρόνους. Πρόκειται για θεωρίες που χαρακτηρίστηκαν από τους 
κλασικούς του μαρξισμού «ουτοπικός σοσιαλισμός», σε αντίστιξη με τον νεότερο «επιστημονικό 
σοσιαλισμό» που γεννήθηκε μετά την βιομηχανική επανάσταση και την εμφάνιση του 
σύγχρονου εργοστασιακού συστήματος, της γενίκευσης της μισθωτής εργασίας και της 
μαζικοποίησης της εργατικής τάξης. Παρ’ όλα αυτά, επρόκειτο για σοσιαλιστικές 
(κομμουνιστικές) θεωρίες και πειραματικές πρακτικές. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Σχέδια για 
ιδανικές κοινωνίες καταρτίζονταν από πολύ παλιότερα, πρακτικά σε όλη την περίοδο της ταξικής 
κοινωνίας, και καταρτίζονται ακόμη και σήμερα, όπως επίσης δεν λείπουν και οι αντίστοιχες 
προσπάθειες εφαρμογής τους. Τι καθιστά «σοσιαλιστική» ή «κομμουνιστική», κατά τον 
χαρακτήρα της, την οποιαδήποτε ιστορική κίνηση, κόμμα, κίνημα, θεωρία, σε διάκριση με άλλες 
κινήσεις και θεωρίες; Το κριτήριο είναι σαφές και αυστηρό: τα σοσιαλιστικά ή κομμουνιστικά 
κινήματα, κόμματα, πρακτικές και θεωρίες χαρακτηρίζονται από την σαφή κριτική και άρνηση 
της ατομικής (ιδιωτικής) ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Έτσι ξεκινά η ιστορία των θεωριών 
του «ουτοπικού σοσιαλισμού» στην Ευρώπη από τον Τόμας Μορ, τον Τομάζο Καμπανέλα, τους 
Μορελύ, Μαμπλύ και άλλους, για να καταλήξουμε στους τρεις μεγάλους ουτοπιστές 
σοσιαλιστές του 19ου αιώνα Σεν Σιμόν, Φουριέ και Όουεν. 

Πέρα από θεωρίες και κριτικές, πότε έχουμε μια πρώτη αστική αντικομμουνιστική στάση 
απέναντι σε πραγματικές κινήσεις και «κόμματα»; 
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Ένα από τα πρώτα ίσως παραδείγματα αντικομμουνισμού, ως κοινωνικοπολιτικής πρακτικής, 
είναι η καταστολή του «κοινοκτημονικού» κινήματος των «diggers» από τους Πουριτανούς 
προτεστάντες αστούς στην περίοδο της Αγγλικής αστικής Επανάστασης. Παρά το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη κίνηση-«κοινωνικό πείραμα» των «σκαφτιάδων» («diggers») πρακτικά δεν ήταν 
και τόσο απειλητική για τους τότε αστούς επαναστάτες, εν τούτοις κατεστάλη αποφασιστικά. 

Μια δεύτερη περίπτωση, πιο κοντά σε μας και στην αφετηρία του σύγχρονου καπιταλισμού 
και πολιτικής ζωής, συμβαίνει στην περίοδο της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και αφορά την 
«Συνομωσία των Ίσων» που συνδέεται με το όνομα του Γκράκχ Μπαμπέφ και των ομοϊδεατών 
του. Είναι σημαδιακό γεγονός γιατί η επανάσταση αυτή, παρότι αστική κατά τον χαρακτήρα της 
και το ιστορικό της περιεχόμενο, ταυτόχρονα έφερε στην επιφάνεια και τις αντιθέσεις του ίδιου 
του καπιταλισμού. 

Ακόμη, λοιπόν, και πριν την ώριμη, «επιστημονική» (δηλαδή συνάντησης με την επιστήμη) 
περίοδο του εργατικού κινήματος και κόμματος, «αντικομμουνισμός» υπήρχε και ήταν αστικός 
αντικομμουνισμός. Αυτός ο αστικός αντικομμουνισμός μάλιστα, όταν άρχισαν να εκδηλώνονται 
εντονότερα και να συνειδητοποιούνται οι εγγενείς αντιφάσεις της αστικής κοινωνίας, δεν 
άργησε να συναντηθεί και με το ρεύμα του λεγόμενου «συντηρητισμού» τότε, δηλαδή με 
«αντιπληβειακές», ιεραρχικές υστεροφεουδαρχικές θεωρήσεις. Σε συνάρτηση και με την 
συνολική ιστορική ανάπτυξη του καπιταλισμού και της πάλης των τάξεων στην Ευρώπη, 
μείγματα φιλελευθερισμού και «συντηρητισμού» συχνά εμφανίστηκαν με σαφή 
αντισοσιαλιστική και αντικομμουνιστική αιχμή και στόχευση. 

 

Η ανάδυση του αντικομμουνισμού: η αστική τάξη περνάει στην αντεπανάσταση 

Η ιστορική ανάπτυξη δεν χαρακτηρίζεται από μια κανονικότητα μηχανική και τυποποιημένη, 
«τακτοποιημένη» όπως τα ράφια της κουζίνας ή της βιβλιοθήκης, δεν είναι προφανής, φανερή, 
γι’ αυτό άλλωστε και είναι αναγκαία η επιστημονική της έρευνα. Η νεότερη ιστορία της Δυτικής 
Ευρώπης, απ’ όπου ξεκίνησε η πορεία που οδήγησε στο σημερινό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας, 
χαρακτηρίζεται από την διαπάλη τριών διαδοχικών κοινωνικοοικονομικών σχηματισμών, του 
φεουδαρχικού, του καπιταλιστικού και του κομμουνιστικού. Από τον 16ο αιώνα και μετά, 
κυριαρχεί η διαπάλη φεουδαρχίας και καπιταλισμού. Στον 18ο αιώνα, ο καπιταλισμός αρχίζει να 
κυριαρχεί οικονομικά στις πιο πρωτοπόρες χώρες ενώ, μετά την Αμερικανική και κυρίως την 
Γαλλική Επανάσταση, τείνει να κυριαρχεί πλέον και πολιτικά. Δημιουργείται μια κατάσταση 
όπου ο φεουδαρχισμός υποχωρεί μαχόμενος, ο καπιταλισμός θριαμβεύει ως προοδευτική-
επαναστατική δύναμη αναμόρφωσης της κοινωνίας, ενώ, στο πλαίσιο του αναπτυσσόμενου 
προελαύνοντος καπιταλισμού, κάνει την πρώτη εμφάνισή του και διαμορφώνεται το αίτημα και 
κίνημα του κομμουνισμού με τη μορφή, από τη μία, του νεοσύστατου εργατικού κινήματος και, 
από την άλλη, των κομμουνιστικών αντιλήψεων και θεωριών που προέρχονται από την 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιστήμης και συνείδησης από φορείς της αστικής διανόησης που 
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προχωρούν την ανάλυσή τους μέχρι την τελική συνέπεια. Έτσι, για να ξαναγυρίσουμε προς 
στιγμήν στην προηγούμενη ενότητα, οι «diggers» της αγγλικής επανάστασης, στον 17ο αιώνα, 
προχωρούν πιο πέρα από τους αστούς επαναστάτες «levelers» στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια 
στον φεουδαρχικό απολυταρχισμό (και τον καθολικισμό ως ιδεολογία του) και οι 
«μπαμπουβιστές» της «Συνωμοσίας των ίσων» της γαλλικής επανάστασης, στον 18ο αιώνα, 
προχωρούν πιο πέρα από τους Γιακωβίνους των Ροβεσπιέρου, Μαρά, Σεν Ζυστ. Δεν πρόκειται 
για κινήσεις και κόμματα που μοιάζουν ή θυμίζουν το κατοπινό κομμουνιστικό κίνημα και 
κόμμα. Ωστόσο, εκφράζουν σε εμβρυώδη μορφή την βασική αντίφαση του καπιταλιστικού 
σχηματισμού, που ακόμη πάλευε για την εδραίωσή του, και το αίτημα λύσης-υπέρβασής της. Ο 
κομμουνισμός, λοιπόν, αποτέλεσε αρχικά κυρίως θεωρητική προσέγγιση της κοινωνίας, με 
βάση τον ουμανισμό και την ηθική και μόνο αργότερα, ως επιστήμη πια, συνενώθηκε με το 
αναπτυσσόμενο εργατικό κίνημα. Πότε συνέβη αυτό; 

«Ένα φάντασμα πλανιέται στην Ευρώπη: το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις 
της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το 
φάντασμα: ο πάπας και ο τσάρος, ο Μέτερνιχ κι ο Γκιζό, Γάλλοι ριζοσπάστες και Γερμανοί 
αστυνομικοί». 

Αυτές οι πρώτες φράσεις του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Μαρξ και 
Ένγκελς, συνιστούν την δημόσια και θεαματική, εμφάνιση του κομμουνισμού όπως τον 
γνωρίζουμε, το 1848, μαζί με την Ένωση των Κομμουνιστών, το πρώτο Κομμουνιστικό Κόμμα 
στον κόσμο, ένα διεθνές κόμμα. Στο πλαίσιο των αστικοδημοκρατικών επαναστάσεων στην 
Ευρώπη, δηλαδή της συνεχιζόμενης διαπάλης μεταξύ φεουδαρχίας και καπιταλισμού, 
εμφανίζεται, αφενός, η επιστημονικά τεκμηριωμένη διατύπωση της ανάγκης επαναστατικής 
ανατροπής του καπιταλισμού και της ταξικής κοινωνίας συνολικά από την εργατική τάξη και το 
εργατικό κίνημα, αφετέρου, η ανώτερη πολιτικο-οργανωτική έκφραση αυτού του κινήματος και 
της συνείδησής του, το κομμουνιστικό κόμμα. Και μόνη η δημόσια διακήρυξη των σκοπών του 
κομμουνιστικού κόμματος προκαλεί, όπως αναφέρεται στην παραπάνω φράση του 
«Μανιφέστου», την αντίδραση όλων των υφιστάμενων ανώτερων τάξεων, θεσμών, κρατών και 
οργάνων τους: απέναντι στον κομμουνισμό δεν στέκεται πια μόνο η παραδοσιακή ευρωπαϊκή 
φεουδαρχική-απολυταρχική αντίδραση, «ο πάπας, ο τσάρος, ο Μέτερνιχ», αλλά και «οι Γάλλοι 
ριζοσπάστες», το προοδευτικό και φιλελεύθερο τμήμα της αστικής τάξης τής εποχής. Η αστική 
τάξη περνά πολύ νωρίς, πολύ προτού ο καπιταλισμός καν εξαπλωθεί και κυριαρχήσει σε όλο τον 
κόσμο, στην συντήρηση και ακολούθως στην αντίδραση-αντεπανάσταση. Ο αστικός 
φιλελευθερισμός, από επαναστατική ιδεολογία, μετατρέπεται σε «συντήρηση της προόδου» 
και, αναπόφευκτα, σε «πρόοδο της συντήρησης» στις πιο προηγμένες χώρες. Ο 
αντικομμουνισμός, πλέον, μετά την εμφάνιση του Κομμουνιστικού Κόμματος, της συνένωσης 
του εργατικού κινήματος με την πρωτοπόρα επιστημονική θεωρία, έγινε κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό της υπάρχουσας πολιτικής και απέκτησε «προγραμματικό», κεντρικό 
χαρακτήρα στην πολιτική και ιδεολογική στάση και πρακτική της αστικής τάξης, των θεσμών και 
του κράτους της. 
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Όπως η ιστορική εποχή της κοινωνικής επανάστασης αναπόφευκτα εμπεριέχει και την 
κοινωνική αντεπανάσταση, έτσι και ο αντικομμουνισμός αναπτύσσεται αντίστοιχα με την 
εξέλιξη του εργατικού κινήματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά την πρώτη 
σοσιαλιστική επανάσταση (Κομμούνα του Παρισιού, 1871), η αντικομμουνιστική πρακτική 
γίνεται κεντρικό και μόνιμο χαρακτηριστικό των ήδη σχηματισμένων, αλλά και των ακόμη 
διαμορφούμενων, αστικών τάξεων και καπιταλιστικών κρατών στην Ευρώπη. 
«Αντισοσιαλιστικοί νόμοι» και άλλα «αντικομμουνιστικά» μέτρα διαδίδονται διεθνώς και 
στοχεύουν το κόμμα της εργατικής τάξης, την οργανωτική του συγκρότηση και ιδεολογική 
αυτοτέλεια, την πολιτική του πρακτική, επιρροή, δραστηριότητα. Διαμορφώνονται ορισμένα 
από τα διαχρονικά αντικομμουνιστικά επιχειρήματα για το κόμμα της εργατικής τάξης: η 
κομματική οργάνωση της εργατικής τάξης κατηγορείται ότι διασπά την κοινωνία-διαιρεί τεχνητά 
τους «πολίτες» σε επιμέρους κοινωνικές τάξεις. Σύμφωνα με την τυπική-φιλελεύθερη αντίληψη 
της αστικής ιδεολογίας, που βασίζεται στην εμπειρία ζωής και τα συμφέροντα των αστών στην 
κοινωνία, οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι, λειτουργούν απομονωμένα ο ένας από τον άλλον, 
επιλέγουν και αποφασίζουν «ορθολογικά» σύμφωνα με το ατομικό τους συμφέρον, συνδέονται 
μεταξύ τους διαμέσου νομικών πράξεων και συμβολαίων, όπως η σύμβαση εργασίας μεταξύ 
μισθωτού εργαζόμενου και εργοδότη. Ο καπιταλιστικός κόσμος είναι ένας κόσμος 
εμπορευματοπαραγωγών και αυτό αντανακλάται στην συνείδησή του. Στην περίοδο της 
γαλλικής επανάστασης, απαγορεύτηκε η δημιουργία εργατικών σωματείων αφού η ύπαρξή 
τους θα σήμαινε ότι καταργείται ο ατομισμός, το αυτεξούσιο του κάθε ξεχωριστού πολίτη και η 
ενότητα όλων, το «γενικό συμφέρον» στη βάση του ατομισμού. Για την αστική ιδεολογία, 
εργατικές ταξικές οργανώσεις, συνδικάτα, κόμματα είναι κάτι ανεπίτρεπτο γιατί 
διαστρεβλώνουν την οικονομική και πολιτική ζωή και την ίδια την «φύση του ανθρώπου». 
Βεβαίως, αποδείχτηκε ότι ήταν αδύνατο να μην υπάρξουν ταξικές οργανώσεις των εργατών 
(συνδικάτα) που αποτελούν τους φορείς της οικονομικής πάλης των μισθωτών εργατών. Αυτό 
τελικά έγινε δεκτό από τις αστικές κρατικές δομές, αλλά με το σκεπτικό ότι τα σωματεία δεν 
αποτελούν ταξικές οργανώσεις, αλλά «οργανώσεις συμφερόντων» συγκεκριμένων ομάδων, 
εκφράσεις ομαδικού εγωισμού – και ο εγωισμός, βασική ιδιότητα του 
εμπορευματοπαραγωγού, είναι κάτι που η αστική πολιτική ιδεολογία, ηθική και δίκαιο 
αποδέχεται. Και το κράτος, ως έκφραση του γενικού συμφέροντος, καθορίζει και ελέγχει τους 
κανόνες λειτουργίας τους. Ως εκεί. Ομάδες συμφερόντων μπορούν να γίνουν ανεκτές (άλλωστε 
υπάρχουν και οι καπιταλιστικές εταιρίες, η πιο μεγαλειώδης επίδειξη «ομαδικού εγωισμού»), 
αλλά ένα κόμμα που ορίζεται ως ταξικό και ταυτόχρονα επαγγέλλεται την επαναστατική αλλαγή 
της κοινωνίας στο όνομα όχι πια της τυπικής-νομικής, αλλά της πραγματικής κοινωνικής 
ισότητας και κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής; Ε, όχι, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 
γίνει ανεκτό. 

Για τους αστούς, ένα τέτοιο κόμμα συνιστά την άρνηση όλων των κανόνων, αρχών και αξιών 
της σύγχρονης κοινωνίας, οδηγεί την κοινωνία στο ιστορικό παρελθόν, σε μια «κλειστή» 
κοινωνία, απολυταρχισμό, ανελευθερία, βαρβαρότητα. Για μια ταξική συνείδηση που εκτιμά 
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πως ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο, η κομμουνιστική κίνηση συνιστά κυριολεκτικά 
έγκλημα. Ορισμένοι από τους σύγχρονους χυδαίους χαρακτηρισμούς φασιστικού τύπου ενάντια 
στο Κόμμα (λ.χ. «κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας»), δεν είναι και τόσο σύγχρονοι… 

 

Ο αντικομμουνισμός στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού 
(ιμπεριαλισμού) 

Ο μονοπωλιακός καπιταλισμός συνιστά το ανώτατο και τελευταίο στάδιο του καπιταλιστικού 
σχηματισμού: η κοινωνικοποίηση της παραγωγής φτάνει στο ανώτερο όριο που μπορεί να 
αναπτυχθεί υπό συνθήκες ταξικής κοινωνίας∙ η σοσιαλιστική επανάσταση και η οικοδόμηση του 
κομμουνισμού τίθεται στην ημερήσια διάταξη. Η μισθωτοποίηση της εργασίας και η εργατική 
τάξη μαζικοποιείται σε τεράστιο βαθμό και η αστική τάξη, έχοντας πια οριστικά αποπερατώσει 
τα προοδευτικά ιστορικά της καθήκοντα, περνά σε φάση πλήρους αντίδρασης. Η ύπαρξη και 
δράση της καθορίζεται όλο και περισσότερο από την αντιδραστική-αντεπαναστατική πρακτική. 
Το σημείο καμπής είναι η νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. 

Στην περίοδο του μονοπωλιακού καπιταλισμού, παίρνει την τελική του μορφή και το Κόμμα 
της εργατικής τάξης, η συνάντηση της επαναστατικής επιστημονικής θεωρίας και του εργατικού 
κινήματος. Συγκροτείται, αρχικά με τους μπολσεβίκους στην Ρωσία, το Κόμμα Νέου Τύπου και, 
υπό την καθοδήγησή του, πραγματοποιούνται οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα, 
ξεκινά η διαδικασία σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Η πάλη των τάξεων ως πάλη καπιταλισμού-
κομμουνισμού χαρακτηρίζει πλέον όλη την σύγχρονη ιστορική εποχή. 

Ο αντικομμουνισμός της αστικής τάξης γνωρίζει κι αυτός το τελευταίο και ανώτατο στάδιό του. 
Ξεχωρίζουμε δυο πτυχές του αντικομμουνισμού: την πολιτική πρακτική του απέναντι στα 
κομμουνιστικά κόμματα και την ιδεολογική του επίθεση. 

Στην πολιτική πρακτική, ο αντικομμουνισμός εκφράζεται με την θεσμοθέτηση νομικών 
περιορισμών, την καταστολή, τον συστηματικό έλεγχο, μέχρι και την απαγόρευση της δράσης 
του κομμουνιστικού κόμματος και την κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού για την 
επιβολή των μέτρων αυτών, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές δια της διακρατικής 
συνεργασίας. Στην Ελλάδα, το ΣΕΚΕ-ΚΚΕ καταστέλλεται από την ίδρυσή του ακόμη∙ 1929, 
«Ιδιώνυμο»∙ 1936, καθεστώς βαθιάς καταστολής και παρανομίας∙ 1947-1974, και πάλι εκτός 
νόμου. Αντίστοιχες καταστάσεις παρατηρούνται σε πολλές ακόμα χώρες. Στη Δυτική Γερμανία, 
το ΚΚ κηρύσσεται παράνομο στο διάστημα 1956-1968, ενώ θεσμοθετείται και η απαγόρευση 
εργασίας των κομμουνιστών στον κρατικό τομέα, κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα. Στις ΗΠΑ, 
στην πράξη έχει επικρατήσει μετά τον πόλεμο ένας, «άτυπος», αλλά αμείλικτος 
αντικομμουνισμός με την συνεργασία του κράτους και των μονοπωλιακών επιχειρήσεων σε 
όλους τους κλάδους και τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι παραλλαγές αντιμετώπισης 
του ΚΚ σε κάθε χώρα εξαρτώνται αφενός από την εσωτερική ιδιαιτερότητα της πάλης των 
τάξεων, αφετέρου από τη θέση της κάθε χώρας στην διεθνή, παγκόσμια πάλη των τάξεων. 
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Όσον αφορά τον «ιδεολογικό αντικομμουνισμό», ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε και από την 
εμφάνιση του φασιστικού φαινομένου και την ισχυρή επίδραση που άσκησε στην συνολική 
αστική ιδεολογία, άμεσα είτε έμμεσα. Η φασιστική ιδεολογία και πολιτική, δίχως να διαθέτει 
τίποτε ιδιαίτερα δικό της, μεταπλάθοντας διάφορες στάσεις, επιχειρήματα, ιδέες και αξίες που 
πηγάζουν από την ίδια την σήψη της κοινωνικής ζωής και της συνείδησης (ανορθολογισμός), 
δίνει στον αντικομμουνισμό μια ιδιαίτερα πολεμική, βάρβαρη, αλλά και δραστική μορφή. Στην 
πραγματικότητα, όσον αφορά τους κομμουνιστές και το κομμουνιστικό κόμμα, δεν λέγεται 
τίποτε ποιοτικά καινούργιο συγκριτικά με ό,τι λεγόταν τον 19ο αιώνα, μόνο που τώρα 
συστηματοποιείται και γενικεύεται χρησιμοποιώντας όλη την ισχύ της κρατικομονοπωλιακής 
ολιγαρχίας και του συνόλου των μηχανισμών της που έχει πλέον διαμορφωθεί και εδραιωθεί 
και είναι σε θέση να προβεί σε συντονισμένη κινητοποίηση σε βαθμό άγνωστο πρωτύτερα. Η 
κληρονομιά του φασισμού παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά κεκτημένα της αστικής 
ιδεολογίας και του αντικομμουνισμού και στην σημερινή εποχή. Ποια είναι τα επιχειρήματα της 
φασιστικής εκδοχής αστικής ιδεολογίας απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα; 

Καταρχήν, κηρύσσεται κόμμα «αντεθνικό» και «ξενοκίνητο». Τελικά, οι φασίστες το ταυτίζουν 
με κάποια «διεθνή συμμορία εγκληματιών» που επιδιώκει να κατακτήσει την παγκόσμια 
κυριαρχία, καταστρέφοντας αξίες και τρόπους ζωής των ξεχωριστών υπαρκτών λαών. Πολλές 
από τις αντιλήψεις του φασισμού αντλούν την έμπνευσή τους από ανορθολογικές 
υστερορομαντικές αντιδραστικές θεωρήσεις των αντεπαναστατών του 19ου αιώνα, με συστατικό 
στοιχείο συχνά τον αντισημισμό και αντιδιεθνισμό-αντικοσμοπολιτισμό. 

Μετά την στρατιωτικοπολιτική ήττα του φασισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
αντικομμουνιστική αιχμή της αστικής ιδεολογίας αλλάζει. Τώρα ο κομμουνισμός συσχετίζεται-
ταυτίζεται με τον φασισμό και το κομμουνιστικό κόμμα με το φασιστικό («τα δύο άκρα»). Η νέα 
έννοια-κλειδί του αντικομμουνισμού είναι ο, φασιστικής προέλευσης, «ολοκληρωτισμός». Το 
κομμουνιστικό κόμμα δήθεν επιδιώκει να καταστρέψει κάθε υπαρκτή κοινωνική δομή και 
οριζόντια σχέση μεταξύ των ατόμων, υποκαθιστώντας την με την επιβολή ενός κρατικού 
Λεβιάθαν, μιας τερατώδους γραφειοκρατικής δομής που, μέσω της απροκάλυπτης βίας, ελέγχει 
τα πάντα στην κοινωνία, την ζωή, την σκέψη, ακόμα και τα συναισθήματα των ανθρώπων. 

Η θεωρία του ολοκληρωτισμού, συνεισφορά, ουσιαστικά, του φασισμού στην σύγχρονη αστική 
ιδεολογία, αποτελεί το νήμα που συνδέει τις κυριότερες αντικομμουνιστικές αντιλήψεις 
σήμερα, τόσο γενικά, όσο και απέναντι στο κομμουνιστικό κόμμα. Η αντίληψη του 
ολοκληρωτισμού-«αντιολοκληρωτισμού» δεν περιορίζεται στην καθαυτό αστική σκέψη, αλλά 
κυριαρχεί και σε αναθεωρητικές του μαρξισμού-λενινισμού αντιλήψεις, εξάλλου συχνά ήταν 
«αριστεροί» οι διανοούμενοι που τις εκπόνησαν και τις διέδωσαν (Όργουελ, Καίστλερ, 
Γκαροντύ). Η αναθεωρητική αντίληψη περί «σταλινισμού» συνιστά την «αριστερή» παραλλαγή 
της θεωρίας του ολοκληρωτισμού, που προπαγανδίζεται από το σύνολο των μηχανισμών της 
αστικής ιδεολογίας. Από αυτή τη σκοπιά, εγκαλείται το ΚΚ και για την οργανωτική του 
συγκρότηση, αφού έκφραση του ολοκληρωτισμού δήθεν είναι και η αρχή λειτουργίας του 
κόμματος, ο «δημοκρατικός συγκεντρωτισμός», που, όπως υποστηρίζεται από τους «αντι-
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ολοκληρωτικούς», υποτάσσει τους κομμουνιστές-μέλη και οπαδούς σε κάποιες αυθεντίες-
τυράννους και τους στερεί την αυτοβουλία και την ελευθερία, δηλαδή τους μετατρέπει σε απλά 
πιόνια-«στρατιωτάκια» του «μηχανισμού». 

Όλα αυτά επιδιώκεται να καθοδηγούν τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων με τρόπο ώστε, σε 
συνθήκες ειρηνικής ανάπτυξης, να σχηματίζει την εξής αντίληψη περί πολιτικής: υπάρχει ένα 
«εθνικό» ή «γενικό» κράτος που είναι για όλους και, από κει και πέρα, οι πολιτικές δυνάμεις 
καταμερίζονται σε ένα ενιαίο πολιτικό συνεχές ως εξής, από τα «δεξιά» προς τα «αριστερά»: 
φασίστες, ακροδεξιοί, δεξιοί, φιλελεύθεροι, κεντρώοι, σοσιαλδημοκράτες, δημοκράτες 
αριστεροί, αντιδημοκράτες αριστεροί (κομμουνιστές). Το πολιτικό εποικοδόμημα αποσπάται 
από την οικονομική βάση του και παρουσιάζεται ως ένα σύνολο αυθαίρετων ιδεολογιών-
προτιμήσεων, σε σειριακή ακολουθία. Οι διχοτομίες δεν έχουν υλική βάση, αφορούν μόνο 
ιδέες, θέματα όπως «εθνικισμός-κοσμοπολιτισμός». Αν αυτή η σειριακή ακολουθία γίνει 
αποδεκτή από τους εργαζόμενους, όπως επιδιώκουν οι αντικομμουνιστές, είναι λογικό ότι κάθε 
εργαζόμενος άνθρωπος που παραμένει πολιτικά απομονωμένος, δεν μετέχει ενεργά στην 
κοινωνική διαπάλη, «θέλει την ησυχία του» και «έχει μυαλό στο κεφάλι του», θα προτιμήσει τις 
μεσαίες εκδοχές της πολιτικής τοπογραφίας και θα αποφύγει τα «άκρα» (και την ενεργητική 
πολιτική δραστηριότητα). Στην πραγματικότητα δηλαδή, θα αποφεύγει, θα φοβάται τον 
κομμουνισμό, αυτός είναι ο σκοπός. Αυτά σε ειρηνικές συνθήκες, γιατί, σε συνθήκες «έκτακτες», 
ο φασισμός ανά πάσα στιγμή είναι δυνατό να επιστρατευτεί, με κρατική βοήθεια-στήριξη, όπως 
έχει αποδειχθεί πολλές φορές∙ η εμπειρία της χώρας μας πρόσφατα, με την Χρυσή Αυγή, 
επιβεβαιώνει τη διεθνή πείρα. 

Οι παραπάνω αντιλήψεις και κατατάξεις δεν έχουν καμία σχέση με επιστημονική-ορθολογική 
αντίληψη της πραγματικότητας. Η διχοτομία στην κοινωνία υπάρχει, είναι πανταχού παρούσα, 
αφορά την αντίθεση μεταξύ του ολοένα και πιο κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής και του 
ιδιωτικού τρόπου ιδιοποίησης των αποτελεσμάτων της. Αυτά είναι τα «άκρα», τα πολικά 
αντίθετα στην κοινωνία και με βάση αυτά σχηματίζονται οι κοινωνικές και πολιτικές 
αντιπαλότητες/αντιθέσεις μεταξύ των παραγωγών και των εκμεταλλευτών τους. 

Ο αντικομμουνισμός απέναντι στο ΚΚ χαρακτηρίζει αντικειμενικά το σύνολο των εκδοχών της 
αστικής ιδεολογίας. Σήμερα, δεν υπάρχει αστική ιδεολογία μη αντικομμουνιστική. Κατά την 
τελευταία γενιά, μετά τις αντεπαναστάσεις στην Ανατολική Ευρώπη, επιστρέφουν οι πιο 
ανορθολογικές μορφές αντικομμουνισμού στην πολιτική πρακτική και ιδεολογία. Σε πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, ΚΚ είναι απαγορευμένα, ενώ η επίσημη ιδεολογία αυτών των νέων 
καπιταλιστικών κρατών βασίζεται καθαρά και διακηρυκτικά στον αντικομμουνισμό. 
Εναλλακτικά-συμπληρωματικά, σε μια επιμέρους παραλλαγή, στη Ρωσία, επιδιώκεται το 
σοβιετικό σοσιαλιστικό παρελθόν να κατανοείται ως κάποιου είδους «ρωσικός κομμουνισμός», 
κάποια ιδιαιτερότητα της ρωσικής εθνικής ζωής και ιδεολογίας – με αυτό τον τρόπο, ο 
κομμουνισμός ως παγκόσμια ιστορική κίνηση και μαζικό κίνημα και ιδεολογία, «ρωσοποιείται» 
και «αποκομμουνιστικοποιείται» όσον αφορά το περιεχόμενό του. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αντικομμουνιστική ιδεολογία και πρακτικά μέτρα ενάντια 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα και κίνημα σε όλη την ήπειρο και παγκόσμια. Ακόμη και ο φασισμός, 
αυτό το κίνημα, κόμμα και πρακτική «έκτακτης ανάγκης» για τον καπιταλισμό, τίθεται πάλι σε 
μόνιμη επιφυλακή για τους σκοπούς της διαιώνισης της εκμετάλλευσης. Τον σημαντικότερο 
στόχο της καπιταλιστικής αντικομμουνιστικής δραστηριότητας και ιδεολογίας σε κάθε 
ξεχωριστή χώρα και παγκόσμια αποτελεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. 

Κλείσιμο 

Το γεγονός ότι σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της σύγχρονης αστικής ιδεολογίας και πνευματικής 
παραγωγής γενικά χαρακτηρίζεται, άμεσα είτε έμμεσα, από την αντικομμουνιστική προσέγγιση 
σηματοδοτεί ορισμένα πράγματα: α) τριάντα χρόνια μετά τις ανατροπές των πρώτων 
προσπαθειών σοσιαλιστικής οικοδόμησης, το «φάντασμα του κομμουνισμού» παραμένει 
επιβλητικό και απειλητικό για τον καπιταλισμό∙ αλλιώς δεν θα γινόταν καθόλου λόγος γι’ αυτόν 
και θα είχαμε μείνει στην εικόνα του «τέλους της ιστορίας» και του «παγκόσμιου χωριού», β) 
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από πριν, ο καπιταλισμός εμφανίζεται ως ένα μεγάλο «αντί»∙ έχει 
στερηθεί το όποιο θετικό του πρόταγμα – τοποθετείται αρνητικά, παρότι είναι κυρίαρχος. 
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