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Παρέμβαση Αντικομμουνισμός και ΜΜΕ (Δημήτρης Καραγιάννης) 

Το θέμα της εκδήλωσης στις διάφορες διαστάσεις του έχει αναλυθεί από τους προηγούμενους 
ομιλητές διεξοδικά. Η δική μου παρέμβαση θα περιοριστεί σε μια μεθοδολογική προσέγγιση, για το 
πώς ο αντικομμουνισμός εκδηλώνεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπα, ηλεκτρονικά, στο 
διαδίκτυο και την ευρύτερη επικοινωνία, όπως και την τέχνη του κινηματογράφου. Το 
αδιαμφισβήτητο είναι ότι ο αντικομμουνισμός είναι επίσημη ιδεολογία της αστικής πολιτικής και 
στην χώρα μας με την σφραγίδα της ΕΕ, η οποία τον κάνει εργαλείο για το ξαναγράψιμο της 
ιστορίας. 

Καταρχάς πρέπει να δοθεί μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Η κυρίαρχη ιδεολογία παράγεται από 
την κυριαρχία στα μέσα παραγωγής. Όπως έγραφαν οι Μάρξ και Ενγκελς στη «Γερμανική 
Ιδεολογία» το 1845 «Η τάξη που έχει στη διάθεση της τα μέσα της υλικής παραγωγής, διαθέτει, 
συνακόλουθα, τα μέσα της πνευματικής παραγωγής, έτσι ώστε, σε γενικές γραμμές, οι ιδέες αυτών 
που στερούνται των μέσων της πνευματικής παραγωγής υποτάσσονται σε αυτά. Οι κυρίαρχες ιδέες 
δεν είναι τίποτα άλλο από την ιδεατή έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων, είναι οι κυρίαρχες 
υλικές σχέσεις που συλλαμβάνονται ως ιδέες, άρα είναι η έκφραση των σχέσεων που κάνουν μια 
τάξη κυρίαρχη, επομένως οι ιδέες της κυριαρχίας της». 

Οι κάτοχοι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και, μεγάλοι καπιταλιστές σε 
άλλους κλάδους (βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες) έχουν κάθε συμφέρον οι εργαζόμενοι να μην 
γνωρίζουν την πραγματικότητα, ή να την μαθαίνουν αποσπασματικά, και σε ότι αφορά την ιστορία, 
τους συμφέρει να δημιουργείται μια απέχθεια σε ότι έχει σχέση με τον σοσιαλισμό και κυρίως να 
αποτρέπεται οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να υπάρξει μια προοπτική που να αμφισβητεί την 
καπιταλιστική εξουσία, το καθεστώς εκμετάλλευσης. 

Στην σημερινή εποχή της τεράστιας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της απίστευτης 
ταχύτητας διάδοσης της πληροφορίας, οι δυνατότητες χειραγώγησης, συνειδητής διαστρέβλωσης 
είναι απείρως μεγαλύτερες. Τί άλλη πιο τρανή απόδειξη ο πόλεμος της προπαγάνδας και η 
προπαγάνδα του πολέμου που βλέπουμε να εξελίσσεται στην Ουκρανία με τις κατασκευασμένες 
εικόνες και τα βίντεο από άσχετες καταστάσεις, τα fake news, που χρησιμοποιούνται και από τις 
δύο αντιμαχόμενες πλευρές, την ευρωατλαντική και την ρωσική. 

Οι κλασσικές τεχνικές μαζικής χειραγώγησης χρησιμοποιούνται και στην προώθηση του 
αντικομμουνισμού: 

• Αταξική αντιμετώπιση του κοινωνικού γίγνεσθαι και απουσία κοινωνικής, πολιτικής και 
ιστορικής αλληλουχίας 

• Προσανατολισμός ή καλύτερα αποπροσανατολισμός ώστε ο μέσος άνθρωπος, μέσω ενός 
καταιγισμού πληροφοριών, να χάνει την βασική αιτία των γεγονότων 

• Δαιμονοποίηση του ταξικού αντιπάλου της κυρίαρχης τάξης, με μοχλό την παραχάραξη της 
ιστορίας, την συκοφάντηση του σοσιαλισμού, της δράσης αυτών που παλεύουν για αυτόν 
και την κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για το πέρασμα του αντικομμουνισμού αφορούν 
στην αμεσότητα του μηνύματος του παρουσιαστή, «αναλυτή» συνήθως χωρίς αντίλογο, και πάντα 
προωθούνται με το κατάλληλο υπόβαθρο δραματοποίησης και χρήσης ηχητικών ή εικόνων. 
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Πρώτοι «διδάξαντες» τα ΜΜΕ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διείσδυση στις πρώην σοσιαλιστικές 
χώρες στην Ευρώπη ήδη αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Βασικός στόχος η 
Σοβιετική Ένωση με την καθοριστική συμβολή της στη συντριβή του φασισμού. Από το 1948 με τη 
στήριξη των ΗΠΑ δημιουργήθηκε ένα ευρύ δίκτυο ραδιοφωνικών υποσταθμών της λεγόμενης 
«Ελεύθερης Ευρώπης» και την «Φωνής της Αμερικής» σε όλες τις γλώσσες που μιλιούνταν στις 
σοσιαλιστικές χώρες, με ραδιοφωνικές κυρίως εκπομπές που επιχειρούσαν να κλονίσουν την πίστη 
του κόσμου στην νέα μη εκμεταλλευτική κοινωνία, αξιοποιώντας και λάθη, παραλείψεις και 
σταδιακά και παραβιάσεις αρχών που παρατηρήθηκαν στην διάρκεια της σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης. Πριν τη νίκη της αντεπανάστασης στις σοσιαλιστικές χώρες τα μέσα αυτά 
αποδεδειγμένα συνέβαλαν και στις απόπειρες παλινόρθωσης του καπιταλισμού σε Ουγγαρία και 
Τσεχοσλοβακία, στην κλιμακούμενη αντεπαναστατική δράση στην Πολωνία, την Γερμανική 
Λαοκρατική Δημοκρατία και όλες τις σοσιαλιστικές χώρες που κλιμακώθηκε ως την τελική 
ανατροπή. 

Σήμερα δεσπόζει με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία η προσπάθεια να ταυτιστεί η 
καπιταλιστική Ρωσία με την Σοβιετική Ένωση. Εδώ ο «απ’ όλα έχει ο μπαξές». Ο πρόεδρος Πούτιν 
εμφανίζεται ως αυτός που θέλει να ....«καθυποτάξει» την περιοχή όπως δήθεν έκανε η Σοβιετική 
Ένωση, ή ως άλλος Χίτλερ, οπαδός του αναθεωρητισμού της ιστορίας που επαναχαράσσει σύνορα 
με την βία, δήθεν ...για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Λες και το ευρωντλαντικό 
στρατόπεδο δεν διέλυσε την Γιουγκοσλαβία, δεν αιματοκύλησε μια σειρά χώρες σε Μέση Ανατολή 
και Βόρεια Αφρική, για να μην πάμε σε άλλες ηπείρους, λες και ο Πούτιν δεν αντιγράφει τις 
πρακτικές τους, λες και δεν είναι από τους πρωτεργάτες της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, λες και 
το πολεμικό του διάγγελμα στις 24/2 με την τυπική έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δεν είναι 
τυπικό δείγμα αντικομμουνιστικής υστερίας. 

Επίσης πρόσφατο παράδειγμα οι δήθεν αποκαλύψεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (twitter) του 
κατά δήλωσή του, αντικομμουνιστή καθηγητή στις ΗΠΑ, Σεργκέι Ραντσένκο, που αμέσως 
προβλήθηκαν με εκτενή αφιερώματα από τα διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ. Αφορούσαν ορισμένα 
δήθεν αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα σοβιετικά αρχεία για τις σχέσεις ΚΚΕ - ΚΚΣΕ κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου, που «αποδείκνυαν» τον «ξενοκίνητο» και «αντεθνικό» χαρακτήρα του 
ΚΚΕ, ζητήματα που έχουν διεξοδικά καταρριφθεί σε εμπεριστατωμένες επεξεργασίες του 
συγκεκριμένου κόμματος, με δημοσιεύσεις και το σχετικό Δοκίμιο Ιστορίας. Για παράδειγμα δεν 
μπορεί να ισχύει και η Συμφωνία της Γιάλτας και η εγκατάλειψη, δηλαδή, των Ελλήνων 
κομμουνιστών και του ΔΣΕ από τη Σοβιετική Ένωση και ταυτόχρονα η στρατιωτική βοήθειά τους 
από αυτήν. Την ώρα μάλιστα που η άλλη πλευρά με την ξένη επέμβαση, των Άγγλων στην αρχή και 
των Αμερικάνων στην συνέχεια λάμβανε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα από το γνωστό 
«Σχέδιο Μάρσαλ». 

Σε όσες χώρες, όπως στην χώρα μας, ο αντικομμουνισμός δεν κατάφερε να γίνει επίσημη κρατική 
πολιτική (όπως σε πολλές πρώην σοσιαλιστικές χώρες, Βαλτικές, όπου υμνούνται οι συνεργάτες 
των Ναζί και διώκεται όποιος υπερασπίζεται τον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε) επιστρατεύεται η 
θεωρία των «δύο άκρων». Η εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Στο ένα άκρο 
τοποθετούνται οι φασιστικές συμμορίες και τα νεοναζιστικά κόμματα, που όμως όπως είδαμε και 
στην χώρα μας σπρώχνονται χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε με την ναζιστική εγκληματική οργάνωση 
Χρυσή Αυγή που έφτασε να γίνει τρίτο κόμμα με καθοριστική την προβολή της από πολλά ΜΜΕ, 
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με τους καλούς «ακτιβιστές» που βοηθούν τους αδύναμους (γριούλες στα ΑΤΜ, συσσίτια, 
αντιμετώπιση της «λαθρομετανάστευσης» και άλλα ...κατορθώματα που γέμιζαν οθόνες καναλιών 
και ρεπορτάζ μεγάλων εφημερίδων). Ακόμη και όταν μετά την αποκάλυψη των εγκλημάτων της, 
που οδήγησε στη δίωξη στελεχών της από τους αστικούς νόμους, τα ΜΜΕ και οι αστοί 
δημοσιολόγοι πρωτοστατούν στην απόκρυψη της αλήθειας ότι τέτοια μορφώματα τα γεννά το ίδιο 
το καπιταλιστικό σύστημα. Ότι ο φασισμός είναι μορφή του καπιταλισμού, στην πιο βάρβαρη 
έκφρασή του. Έτσι με άλλη μορφή οι εθνικιστές, οι ρατσιστές, οι φασίστες διατηρούνται στην 
εφεδρεία. 

Την ίδια ώρα ως δεύτερο «άκρο» και «φαιοκόκκινος φασισμός», εμφανίζονται τα κομμουνιστικά 
κόμματα που με οδηγό την επιστημονική θεωρία του Μαρξισμού -Λενινισμού συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της ταξικής πάλης και προετοιμάζουν τις συνθήκες για την σοσιαλιστική επανάσταση. 
Έτσι, μόνιμη επωδός της αστικής πολιτικής που διαδίδεται ευρέως μέσα από όλα τα κανάλια 
μαζικού επηρεασμού είναι η καταπολέμηση των «άκρων» και της «βίας» και η προώθηση της 
«φιλελεύθερης δημοκρατίας» και του αστικού κοινοβουλευτισμού. 

Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα της αξιοποίησης του αντικομμουνισμού με σύγχρονα μέσα 
είναι ο διαρκής επικοινωνιακός πόλεμος των ΗΠΑ ενάντια στην σοσιαλιστική Κούβα, που 
περιλαμβάνει ταινίες, εκπομπές από σταθμούς της αντεπαναστατικής μαφίας του Μαϊάμι, μέχρι 
ειδικά διαμορφωμένους λογαριασμούς στο διαδίκτυο που συκοφαντούν την πάνω από 60 χρόνια 
αποκλεισμένη χώρα. Πιο πρόσφατη είναι η μαζική παραγωγή fake news, τον Ιούλη του 2021, που 
στήθηκαν οι λεγόμενες λαϊκές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την αντιμετώπισης της 
πανδημίας. Η πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιχείρησε να ανατρέψει την 
αποδεδειγμένα πρωτοπόρα δράση και την διεθνιστική προσφορά σε άλλους λαούς με τις μπριγάδες 
γιατρών, που πρόσφεραν καθοριστική βοήθεια ή την κορυφαία επιστημονικοτεχνική πρόοδο στο 
συστηματικό πρόγραμμα εμβολιασμού όλου του πληθυσμού με την παραγωγή 4 ντόπιων εμβολίων, 
προσαρμοσμένων σε όλες τις ηλικίες. 

Στον χώρο του κινηματογράφου, μια μορφής τέχνης με μαζική απεύθυνση, οι κομμουνιστές, οι 
χώρες που οικοδομούν τη σοσιαλιστική κοινωνία, προβάλλονται με τα πιο μελανά χρώματα. 
Ταινίες όπως ο Ράμπο, Goodbye Lenin και πολλές άλλες, σειρές όπως στην διαδικτυακή 
πλατφόρμα Netflix μιλάνε για το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», για ανελεύθερες χώρες που 
καταπίεζαν τους πληθυσμούς. Και βέβαια πέρα από τον επιθετικό απροκάλυπτο αντικομμουνισμό 
που περιγράφει τους κομμουνιστές ως απάνθρωπους, σκοτεινούς και μονόχνοτους τύπους, που 
δημιουργεί δυσαρέσκεια σε ανθρώπους που προβληματίζονται, υπάρχει και ο ...ραφιναρισμένος 
συγκαλυμμένος αντικομμουνισμός που προσπαθεί με σαθρές οικονομικές και ξεπερασμένες 
ιδεολογικές απόψεις, με ιδεολογήματα και μισές «αλήθειες», κατασκευασμένα γεγονότα να 
καταδείξει πως ο σοσιαλισμός - κομμουνισμός είναι κάτι ξεπερασμένο, αποτυχημένο, 
αναχρονιστικό, μη εφαρμόσιμο, αντιπαραγωγικό και ξένο στην φύση του ανθρώπου. 

Αυτή είναι η πιο ύπουλη μορφή προπαγάνδας και στόχο έχει την απόκρυψη της επιστημονικής 
γνώσης, την αποσιώπηση και διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας, την απαξίωση της 
δράσης των κομμουνιστών, τελικά δηλαδή την υποβάθμιση της αξιοπιστίας του κομμουνισμού και 
των κομμουνιστών. 
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Σε αυτή την λογική τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αξιοποιούν και την μέθοδο της αποσιώπησης ή 
της μερικής αποσπασματικής παρουσίασης σε ότι αφορά την δράση των κομμουνιστών. 

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η κομμουνιστική ιδεολογία είναι ελκυστική στους λαούς, παρά τους 
τόνους λάσπης, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς της μεγαλοεργοδοσίας και του αστικού κράτους. Ο 
κομμουνιστής είναι για τους συνανθρώπους του, άνθρωπος με ιδιαίτερα αρετές και ηθικές αξίες, 
θεωρείται πρότυπο στην συλλογική δράση, στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Μάλιστα στην παράδοση και της χώρας μας για τον λαϊκό κόσμο 
είναι «ασυγχώρητο» ένα ελάττωμα ή ένας κακός χειρισμός, με την φράση «είσαι και 
κομμουνιστής». 

Ακριβώς αυτά τα προτερήματα, επιχειρεί να χτυπήσει και να κλονίσει ένας ολόκληρος μηχανισμός 
προπαγάνδας, οι απολογητές του σημερινού βάρβαρου εκμεταλλευτικούς συστήματος. Πρόκειται 
για καλοπληρωμένους από τα αφεντικά τους «μαέστρους» της παραπληροφόρησης, της 
διαστρέβλωσης και της συκοφάντησης ότι πιο ανώτερου και προοδευτικού ανέδειξε η 
πανανθρώπινη σκέψη και εργασία, που μπήκε στην υπηρεσία των πολλών. Αυτή η «έφοδος στον 
ουρανό» που έγινε μια φορά και άφησε το αποτύπωμά της και την πολύτιμη πείρα με τα θετικά και 
τις αδυναμίες της, είναι που τρομάζει όσους θέλουν να μας πείσουν ότι η εκμεταλλευτική κοινωνία 
είναι το τέλος της ιστορίας. Γι’ αυτό και ξοδεύουν τόσο χρήμα, τόσες ώρες πλύσης εγκεφάλου, για 
κάτι υποτίθεται νεκρό. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να επαγρυπνούμε και να τους αποκαλύπτουμε. 

 


