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Ο ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ. 

Δημήτρης Ξεκαλάκης 

 

Η ιστορία της πάλης των τάξεων είναι διδακτική: Οι επαναστάσεις, πολύ πριν 
ακόμα ωριμάσουν, κατά την περίοδο που εκδηλώνονται, ακόμα και μετά από την 
επικράτησή τους, όταν οικοδομείται η νέα κοινωνία, δέχονται την πολύμορφη και 
διαρκή επιχείρηση αναχαίτισης από τις κυρίαρχες τάξεις. Σε καθεμία από αυτές τις 
ξεχωριστές περιόδους οι επαναστατικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτό που 
αντικειμενικά και αναπόφευκτα συνοδεύει με τη μία ή την άλλη μορφή κάθε 
ανάλογη δράση, την οργανωμένη αντίδραση μέσα κι έξω από τη χώρα, από την 
άρχουσα τάξη και τους συμμάχους της. Αυτόν τον κίνδυνο είχαν συνειδητοποιήσει 
όλοι οι μεγάλοι επαναστάτες. Όταν τέθηκε ο στόχος της κατάργησης της ατομικής 
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και της εξάλειψης κάθε είδους εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο, παρά το γεγονός ότι η εργατική τάξη δεν είχε ακόμα 
διαμορφώσει τη δική της πείρα από κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και το 
Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί, οι Μαρξ και Ένγκελς 
κατέγραφαν στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος τον «ιερό πόλεμο» κατά 
του κομμουνισμού. Αυτό επιβεβαιώνει πολύ νωρίτερα η ίδια η αστική Γαλλική 
Επανάσταση (1789), στη συνέχεια η Παρισινή Κομμούνα (1871), η Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία (1917) και ολόκληρη η πορεία της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης τον 20ό αιώνα. Αυτό επιβεβαιώνει η ιστορία του 
εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. 

Ο αντικομουνισμός συνιστά αντικειμενική αντίδραση της αστικής τάξης και 
αφορά το σύνολό της χωρίς καμία εξαίρεση, ανεξάρτητα από τις μορφές που 
εκφράζεται ή υιοθετεί. Απορρέει από την ανάγκη της να υπερασπιστεί τη 
Δικτατορία του κεφαλαίου, για την οποία ανεξάρτητα από την κατά περίπτωση 
μορφή διακυβέρνησης, εχθρός είναι η εργατική τάξη και ο λαός. Αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας της και της πολιτικής της πρακτικής, άρρηκτα 
δεμένο με την στρατηγική της. Στοχεύει στο άμεσο χτύπημα της ιδεολογικής και 
πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, του κομμουνιστικού κόμματος και της 
ιδεολογίας του. Επιδιώκει την παρεμπόδιση της ωρίμανσης των υποκειμενικών 
προϋποθέσεων για τη σοσιαλιστική επανάσταση, με δεδομένο ότι στο έδαφος της 
όξυνσης των αντιθέσεων και των αντιφάσεων του καπιταλισμού, διαμορφώνεται η 
δυνατότητα να αναπτυχθεί η αντικαπιταλιστική συνείδηση, να συνειδητοποιηθεί 
πλατύτερα η αναγκαιότητα του σοσιαλισμού.  



2 
 

Η οργανωμένη εκδήλωση του αντικομουνισμού συμπίπτει με την ιστορική 
περίοδο που η εργατική τάξη άρχισε να διαχωρίζεται ιδεολογικά και πολιτικά από 
την αστική, δηλαδή από τότε που η πάλη για τη βελτίωση της θέσης της πήρε 
χαρακτήρα πάλης για την εξουσία και άρχισε να διαφαίνεται ως αντίπαλο δέος και 
κίνδυνος για την εξουσία του κεφαλαίου. Πρόκειται για την εποχή που συναντήθηκε 
και συνδέθηκε η επαναστατική θεωρία, ο μαρξισμός, με το εργατικό κίνημα. Στη 
συνέχεια ο αντικομουνισμός εξελίχθηκε, εντατικοποιήθηκε, εντάχθηκε στο 
σχεδιασμό κρατών, διακρατικών οργανισμών, επιτελείων, θεσμών, μηχανισμών κλπ 
στην περίοδο που ο καπιταλισμός είχε να αντιμετωπίσει την κομμουνιστική 
«απειλή» με εξεγέρσεις, επαναστάσεις όπως η Παρισινή Κομμούνα. Ως επίσημη 
ιδεολογία και πρακτική της αστικής τάξης γιγαντώθηκε στο ιμπεριαλιστικό στάδιο 
του καπιταλισμού και κυρίως μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής 
επανάστασης στη Ρωσία, με πολιτικές, διώξεων, επεμβάσεων, πολέμων όπως ο 
ίδιος ο Β΄Π.Π. 

Την κοινωνική του βάση αποτελούν η αστική τάξη και σύμμαχα με αυτήν 
στρώματα, αντικειμενικά, εξαιτίας της ταξικής τους θέσης και της υπεράσπισης των 
συμφερόντων τους καθώς και η εργατική αριστοκρατία. Βρίσκει έδαφος και επιδρά 
σε εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, εξαιτίας της κυριαρχίας της αστικής ιδεολογίας σε 
συνθήκες που η αστική τάξη διατηρεί την ικανότητά της να ασκεί ανεμπόδιστα την 
εξουσία της και να χειραγωγεί λαϊκές μάζες παρά το γεγονός ότι τα αντικειμενικά 
συμφέροντά τους βρίσκονται στην κομμουνιστική προοπτική. Αξιοποιεί τις 
αυταπάτες που δημιουργούνται στη βάση του αντικειμενικά διαμορφωμένου 
αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων στο έδαφος του καπιταλισμού με πιο 
χαρακτηριστική την αναζήτηση μικροβελτιώσεων, ατομικών και εύκολων λύσεων 
που οδηγούν στον ταξικό συμβιβασμό και τον καιροσκοπισμό. 

Ο αντικομουνισμός ανεξάρτητα από την ιστορική συγκυρία εκφράζεται 
κατασταλτικά - συμπτωματικά αλλά και προληπτικά. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου, 
έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο στο μέλλον και αντιλαμβανόμενοι ότι 
κλυδωνισμοί νομοτελειακά θα συνταράξουν τον καπιταλισμό που σαπίζει, 
επιδιώκουν να πάρουν έγκαιρα όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να 
απομακρύνουν τον κίνδυνο αμφισβήτησης. Ακόμα και σε περιόδους όπως η 
τρέχουσα, που το επαναστατικό-εργατικό κίνημα βρίσκεται σε σημαντική 
υποχώρηση, οι αντικομμουνιστικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι το σύστημα δεν 
αντιμετωπίζει άμεση και ορατή απειλή, αξιοποιούν νομικά, δικαστικά, αστυνομικά 
μέσα, ενώ παράλληλα με τα μέτρα καταστολής ξεδιπλώνουν μια ολόκληρη 
προσπάθεια σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο για τη χειραγώγηση κι 
ενσωμάτωση. Σε αυτήν την κατεύθυνση ενισχύουν κοσμοπολίτικες, εθνικιστικές, 
ακροδεξιές και οπορτουνιστικές δυνάμεις, με στόχο τον αποπροσανατολισμό των 
λαϊκών στρωμάτων από τις πραγματικές αιτίες που γεννούν τα προβλήματα που 
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βιώνουν και την εγγενή αδυναμία του καπιταλισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
τους.  

Οι δυνάμεις του αντικομουνισμού προκειμένου να επηρεάσουν τις λαϊκές 
μάζες κατά περίπτωση έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα: Συκοφαντία, ψέματα, 
παραπληροφόρηση, εκφοβισμό. Αξιοποιούν δεισιδαιμονίες, θρησκευτικές 
προκαταλήψεις. Χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς όπως εγκληματίες, άθεοι, 
ομοφοβικοί, ξενοκίνητοι, προδότες της πατρίδας ότι επιδιώκουν την 
κοινοκτημοσύνη των γυναικών. Στη φαρέτρα τους αξιοποιείται η επιστήμη και οι 
επιστήμονες προκειμένου να κυριαρχήσει ο ανορθολογισμός, ο ιδεαλισμός, η 
μεταφυσική αντιδιαλεκτική προσέγγιση. 

Ο αντικομουνισμός μπορεί να είναι ανοιχτός ή καλυμμένος, χονδροκομμένος 
ή εκλεπτυσμένος, ανεξάρτητα από πού εκπορεύεται. Εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες 
της κοινωνικής ζωής. Διαπερνά όλες τις πτυχές του εποικοδομήματος, τον κρατικό 
μηχανισμό, το εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτιστικές παραγωγές, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Διατίθεται πακτωλός χρημάτων στην αντικομμουνιστική βιομηχανία 
για την παραγωγή εκδόσεων, κινηματογραφικών παραγωγών, αφιερωμάτων στα 
ΜΜΕ και τον τύπο. 

Φορείς του είναι το αστικό κράτος, οι θεσμοί που το συγκροτούν, 
εκπαίδευση, εκκλησία, οι πάσης φύσεως ιδεολογικοί, πολιτικοί εκπρόσωποι και 
απολογητές του καπιταλιστικού συστήματος  

*** 

Μερικά από τα πιο γνωστά ιδεολογήματα του αντικομμουνισμού: 

-Ο σοσιαλισμός - κομμουνισμός αντιμετωπίζεται ως ουτοπία και «όραμα» 
απραγματοποίητο, αντίθετο στην ανθρώπινη φύση.  

Αξιοποιούνται οι αντεπαναστατικές ανατροπές, προκειμένου να τεκμηριωθεί 
ότι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός δεν έχει ιστορική προοπτική, δεν μπορεί να 
«εφαρμοστεί», είναι μια κοινωνία που «εξισώνει προς τα κάτω», σε ένα χαμηλό 
επίπεδο κάλυψης αναγκών, ότι δε δίνει κίνητρα για πρόοδο κλπ. Επιδίωξη είναι να 
αποδειχθεί ότι το κίνητρο του ατομικού κέρδους είναι διαχρονικά το μοναδικό για 
την οργάνωση της κοινωνικής εργασίας και της παραγωγής ταυτίζοντας το κίνητρο 
για κοινωνική πρόοδο με το κίνητρο του καπιταλιστή. 

-Αναπαράγονται θεωρίες όπως αυτή του τέλους της ιστορίας των 
κοινωνικών επαναστάσεων, του τέλους της πάλης των τάξεων.  

Υποβαθμίζεται ο ρόλος των σχέσεων παραγωγής και προβάλλεται ότι ο 
σημερινός καπιταλισμός δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν του 19ου αιώνα, ότι 
σήμερα βρισκόμαστε στη μεταβιομηχανική κοινωνία, την παγκοσμιοποιημένη 
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κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, στην ψηφιακή εποχή που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν όλες οι ανισότητες. 

- Παραχαράσσουν τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα.  

Τα σταλινικά εγκλήματα, οι δίκες της Μόσχας, η συνεργασία του Στάλιν με 
τον Χίτλερ, το Ουκρανικό ολοκαύτωμα, το σύμφωνο Μολότοφ - Ρίμπεντροπ, η 
«επέμβαση» της ΕΣΣΔ στην Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες, το Κατίν, οι σφαγές που 
διέπραξαν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα τη δεκαετία του '40, είναι μόνο κάποια 
παραδείγματα της βιομηχανίας αντικομουνισμού και αντισοβιετισμού που 
χρησιμοποιεί όλα τα μέσα προκειμένου να παραχαράξει την ιστορία.  

Από την εποχή της Παρισινής Κομμούνας ακόμη είναι ασίγαστη η 
προσπάθεια να χρεωθεί στο επαναστατικό κίνημα ότι είναι υπέρ της βίας, της 
βίαιης - πραξικοπηματικής κατάληψης της εξουσίας. Οι διάφοροι αστοί όσο και οι 
οπορτουνιστές βγάζουν κηρύγματα ενάντια στη βία προσπερνώντας το ταξικό της 
περιεχόμενο, αποσιωπώντας ότι σε τελευταία ανάλυση η βία έχει αφετηρία της την 
ίδια την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τους μηχανισμούς επιβολής της 
αστικής εξουσίας. Εμφανίζουν την κοινοβουλευτική μορφή της αστικής 
δημοκρατίας ως το ιδανικό σύστημα για να μπει τάξη ανάμεσα στις διάφορες 
αντικρουόμενες ομάδες της κοινωνίας, ως το μέσο και τον τρόπο προκειμένου να 
υλοποιείται η θέληση της πλειοψηφίας, επικαλούμενοι την τυπική ισότητα απέναντι 
στο νόμο. Τίποτα δεν επιβάλλεται με τη βία λένε και βαφτίζουν ακραίες πρακτικές 
τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, διαμορφώνουν νόμους για να ελέγξουν και να 
αδρανοποιήσουν το εργατικό κίνημα στο όνομα της δημοκρατίας όταν αυτοί ακόμα 
και στο στημένο παιχνίδι των εκλογών κυβερνούν με μειοψηφία.  

Η άρνηση της βίας είναι υποκριτική από αυτούς που έχουν αιματοκυλήσει 
κάθε γωνιά της γης για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Στην προσπάθειά 
τους να επιδράσουν στις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις και στο όνομα καταδίκης της 
βίας από όπου κι αν προέρχεται, ενοχοποιούν ακόμα και τον όρο ριζοσπαστισμός 
(δες ψηφίσματα ΕΕ) ως κάτι αρνητικό προκειμένου να νομιμοποιήσουν το 
μονοπώλιο της κρατικής βίας και καταστολής απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα 
θωρακίζοντας τα συμφέροντα της μειοψηφίας απέναντι στα συμφέροντα και τις 
ανάγκες των πολλών.  

Σήμερα σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι χαρακτηριστικό ότι και 
από τις δύο πλευρές των αντιμαχόμενων επιστρατεύεται ο αντικομουνισμός.  

Από τη μεριά του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. αξιοποιείται όλη τη φαρέτρα του 
αντικομουνισμού της εποχής του ψυχρού πολέμου επιδιώκεται να ταυτιστεί ο 
Πούτιν και η αστική τάξη της Ρωσίας με την ΕΣΣΔ. 

Από την άλλη η στάση της Ρωσικής αστικής τάξης είναι επίσης ύπουλη. Από 
τη μία, παρά τον αντικομουνισμό της, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως συνεχιστής της 
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ΕΣΣΔ για ζητήματα που εξυπηρετούν την προπαγάνδα της, όπως ο αντιφασιστικός 
αγώνας, τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα κλπ. Εμφανίζει στην προπαγάνδα της 
τανκς με κόκκινες σημαίες επενδύοντας σε έναν αντικειμενικά κάλπικο αστικό 
αντιφασισμό, που όμως υιοθετεί την θεωρία των άκρων, δίνει όρκους πίστης στη 
δικτατορία της αστικής τάξης. Την ίδια στιγμή δε διστάζει να φορτώσει τα 
προβλήματα που προέκυψαν στην ειρηνική συμβίωση των πρώην λαών της ΕΣΣΔ 
μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στον ΛΕΝΙΝ και τον ΣΤΑΛΙΝ, ενώ στο 
διάγγελμά του ο Πούτιν πριν την έναρξη των επιχειρήσεων εμφανίστηκε ως ο πλέον 
ειδικός και αποτελεσματικός στην υλοποίηση της αποκομμουνιστικοποίησης. 

*** 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει με βάση την ιστορική πείρα ακόμα και όταν η 
εργατική τάξη νικήσει και με τη δική της εξουσία οικοδομεί τη σοσιαλιστική 
κοινωνία, η ταξική πάλη, η σύγκρουση του νέου με το παλιό συνεχίζονται με 
σφοδρότητα. Ο αντικομουνισμός δεν έχει νικηθεί ολοκληρωτικά και αμετάκλητα. Το 
ενδεχόμενο νίκης της αντεπανάστασης όχι μόνο δεν εξαλείφεται, αλλά συνιστά 
μόνιμη και σταθερή απειλή. Η άρχουσα τάξη που ανατρέπεται δε συμβιβάζεται και 
δεν αποδέχεται την ήττα της.  

Αυτό που καταδεικνύει η πείρα των σοσιαλιστικών επαναστάσεων είναι ότι 
το οπλοστάσιο της αστικής τάξης στην προσπάθειά της να παλινορθώσει τη δική της 
εξουσία είναι πλούσιο: Περιλαμβάνει στρατιωτικές επεμβάσεις, σαμποτάζ, 
δολιοφθορές, αποκλεισμούς, εξαγορές στελεχών κλπ. μέσα στη χώρα, αλλά και με 
την κινητοποίηση των συμμάχων της από το εξωτερικό. Βασικός στόχος ήταν να μην 
αντέξει και να ανατραπεί η πορεία σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε τα παραδείγματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης το 1919 από 14 
χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ενάντια στην επαναστατική Ρωσία, τις 
επιχειρήσεις ενάντια στην Κούβα κλπ. 

Την κοινωνική βάση της αντεπανάστασης και του αντικομουνισμού 
αποτέλεσαν οι ηττημένες εκμεταλλεύτριες τάξεις, τα στρώματα που τις 
υπηρετούσαν, μικροαστικά στρώματα που δεν κατάφερε να τα κερδίσει η εργατική 
εξουσία, εξαγορασμένα τμήματα της εργατικής τάξης, άλλα καταδικασμένα 
φασιστικά, αντικομμουνιστικά στοιχεία, λούμπεν και άλλα εγκληματικά στοιχεία 
που χρηματοδοτούνταν κι επιστρατεύονταν ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. 

Από τον Οκτώβρη του 1917 που εγκαινίασε τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις 
του 20ού αιώνα, η υπόθεση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Ευρώπη και σε 
όλο τον κόσμο δέχτηκε τη λυσσαλέα επίθεση του διεθνούς ιμπεριαλιστικού 
συστήματος. Ο αντικομμουνισμός ταυτίστηκε με τον αντισοβιετισμό. Ο ίδιος ο Β΄ 
Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός Πόλεμος είχε στο στόχαστρο την ΕΣΣΔ. Είναι 
χαρακτηριστική η στάση ανοχής της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στη ναζιστική 
Γερμανία όταν αυτή επιτίθονταν και καταλάμβανε χώρες στην περίμετρο της ΕΣΣΔ, 
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το αντι-Κομιντέρν σύμφωνο, η Συμφωνία του Μονάχου κλπ. Στις υπόλοιπες χώρες 
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης επιχειρήθηκαν σχεδιασμένες απόπειρες ανατροπής. 

Ιδιαίτερα την περίοδο που μια σειρά χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης περνούσαν στο στρατόπεδο του σοσιαλισμού, οι ιμπεριαλιστές 
εγκαινίασαν την πολιτική του «Ψυχρού Πολέμου». Υιοθετήθηκε το δόγμα 
«παρεμπόδισης», στο πλαίσιο του οποίου το 1947 διαμορφώθηκε το δόγμα 
«Τρούμαν», το Σχέδιο Μάρσαλ, ενώ το 1949 ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ. Τα σχέδια 
περιλάμβαναν οικονομικούς αποκλεισμούς, οικοδόμηση δικτύου στρατιωτικών 
βάσεων, χρηματοδότηση κι εξοπλισμό ομάδων από αντιδραστικά και φασιστικά 
στοιχεία, κυρίως φυγάδες από τις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, 
χρηματοδότηση επίλεκτων κατασκόπων που κατοικούσαν στις χώρες αυτές, την 
εκκλησία κλπ. Βέβαια, το συνολικό σκηνικό συνόδευε σταθερά η στρατιωτική 
απειλή, για παγκόσμιο, τοπικό ή περιορισμένο πόλεμο, η απειλή χρήσης πυρηνικών 
όπλων κλπ. Οι τρόποι και οι μέθοδοι παρέμβασης εναλλάσσονταν κατά περίπτωση.  

Το 1952 ακολούθησε το δόγμα «Απελευθέρωσης» διά στόματος 
Αϊζενχάουερ, που ονόμασε τις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης «υπόδουλα 
έθνη» υποσχόμενος βοήθεια για αντίσταση και περιγράφοντας ως τακτική την κατά 
περίπτωση χρήση πολιτικών, οικονομικών και ψυχολογικών μέσων, ενώ 
χαρακτηριστικά στο μήνυμά του το Δεκέμβρη του 1955 ανέφερε ότι «η ειρηνική 
απελευθέρωση των υπόδουλων χωρών ήταν ένας από τους κύριους σκοπούς των 
ΗΠΑ και τώρα αυτός είναι και θα παραμείνει μέχρι τότε που θα πραγματοποιηθεί».  

Δαπανήθηκαν τεράστια κονδύλια για τη δημιουργία οργανώσεων στο 
εσωτερικό των χωρών, ενώ όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στη Δυτική Γερμανία, την 
Αγγλία, τη Γαλλία και αλλού χρηματοδοτήθηκαν μελέτες και γράφτηκαν 
εκατοντάδες άρθρα για την αξία και το σχεδιασμό πολιτικής και ψυχολογικής 
εκστρατείας. Τέτοιους στόχους υπηρέτησε η «Επιτροπή Ελεύθερης Ευρώπης» που 
έστησε και ομώνυμο ραδιοφωνικό σταθμό με χιλιάδες συνεργάτες και δεκάδες 
πομπούς μεγάλης ισχύος. Πολλά εκατομμύρια προκηρύξεις και άλλα 
προπαγανδιστικά έντυπα ρίχτηκαν με αερόστατα ή διακινήθηκαν με διάφορους 
τρόπους στις Λαϊκές Δημοκρατίες (επιχειρήσεις FOCUS στην Ουγγαρία, VETO στην 
Τσεχοσλοβακία κλπ.). 

Στο πλαίσιο του «Ψυχρού Πολέμου», ο εμπειρογνώμονας προγραμματισμού 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μετέπειτα σύμβουλος του Προέδρου Κάρτερ, Μπρεζίνσκι, 
έγραφε το 1966 σχετικά με τα διαφορετικά ανατρεπτικά σχέδια που κατά καιρούς 
εκπονούνταν: »Η πιο επιθυμητή μορφή αλλαγής θα άρχιζε με μια εσωτερική 
φιλελευθεροποίηση των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών...» 

Αργότερα, τον Ιούλη του 1968, είδε το φως της δημοσιότητας το «σχέδιο 
επιχειρήσεων» που επεξεργάστηκαν το Πεντάγωνο και η CIA ενάντια στις 
σοσιαλιστικές χώρες και ειδικά ενάντια στην Τσεχοσλοβακία. και τη ΛΔ Γερμανίας. 
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Στα παραρτήματα του σχεδίου είχαν γραφτεί λεπτομερειακά οι λεγόμενες 
«πρωτεύουσες ενέργειες» των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και της κατασκοπίας 
τους ενάντια στις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας.  

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας το 
1953, στις Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Ουγγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας το 
1956 και το 1968 αντίστοιχα, στην Πολωνία το 1980 κλπ. αποτέλεσαν σε όλη την 
περίοδο μέχρι και σήμερα αντικείμενο αντισοσιαλιστικής προπαγάνδας από τις 
αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις και αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση του 
αντικομμουνισμού. Και σ’ αυτήν την περίπτωση αστοί και οπορτουνιστές 
δημοσιολόγοι και αναλυτές συμπράττουν στην αντισοσιαλιστική προπαγάνδα, στην 
επιχείρηση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Αναπαράγουν τα συνθήματα του 
«σοσιαλισμού με δημοκρατία», του «σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο» κλπ., 
συνθήματα κάτω από τα οποία ξεδιπλώθηκε η επιχείρηση υπονόμευσης της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης και καπιταλιστικής παλινόρθωσης, υπό την επίδραση 
οπορτουνιστικών δυνάμεων. Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη αντεπαναστατικών – 
αντικομμουνιστικών δυνάμεων έπαιξε η δεξιά παρέκκλιση στο 20ο συνέδριο του 
ΚΚΣΕ και η σταδιακή αποδυνάμωση των σοσιαλιστικών χαρακτηριστικών στην 
οικονομία που ακολούθησε με τα γνωστά αποτελέσματα.  

*** 

Η αστική ιστοριογραφία, μετά από τις αντεπαναστατικές ανατροπές, διά της 
μεθόδου της ωμής διαστρέβλωσης των ιστορικών γεγονότων, αξιοποιώντας κατά το 
δοκούν τα αρχεία που βρέθηκαν στα χέρια της, διαμορφώνει ουσιαστικά πολιτική 
και ιδεολογία στήριξης της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, μολύνοντας με το 
δηλητήριο της αντισοσιαλιστικής-αντικομμουνιστικής προπαγάνδας τις εργατικές-
λαϊκές συνειδήσεις. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γινόμαστε αποδέκτες μιας προσπάθειας που 
εκπορεύεται από διάφορα επιτελεία, με πρωτοστάτες τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τις 
κυβερνήσεις των κρατών-μελών της. Φτάνουν στο σημείο να βγάζουν ψηφίσματα 
που παρουσιάζουν τη Σοβιετική Ένωση ως σύμμαχο του Χίτλερ και συνυπεύθυνη 
για την έναρξη του πολέμου. Σε αυτήν την επιχείρηση επενδύουν πακτωλό 
χρημάτων (σε φιέστες, εκπαιδευτικά προγράμματα, διάφορες παραγωγές, εκδόσεις 
κλπ.) προκειμένου να αποδείξουν τον καταπιεστικό, αυταρχικό και ανελεύθερο 
χαρακτήρα του κράτους στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Βγάζουν 
παράνομα ΚΚ, διώκουν αγωνιστές.  

Χρεώνουν στο σοσιαλισμό ολοκληρωτισμό, ότι περιορίζει την ελευθερία και 
τη δημοκρατία. Βέβαια στην ανάλυσή τους αποκρύπτεται το γεγονός ότι οι έννοιες 
αυτές δεν έχουν γενικό και ουδέτερο περιεχόμενο αλλά ταξικό γι αυτό και σήμερα η 
κυρίαρχη, η τρέχουσα αντίληψη για την ελευθερία και τη δημοκρατία είναι η 
αστική. Στην ανάλυσή τους απουσιάζει η σχέση της ελευθερίας και της δημοκρατίας 
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με την οικονομία, τις ταξικές αντιθέσεις, την εκμετάλλευση, τη καταπίεση, τη 
φτώχια, την ανεργία τους πολέμους.  

Όσον αφορά τον όρο «ολοκληρωτισμός» πρέπει να επισημάνουμε ότι 
χρησιμοποιείται κατά κόρον από διάφορους αστούς και οπορτουνιστές με στόχο να 
ταυτίσουν το σοσιαλισμό με το φασισμό με το επιχείρημα ότι και οι δύο έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά: ένα κόμμα, μαζική οργάνωση του λαού, τρομοκρατία 
απέναντι στους αντιπάλους, κατάργηση του αστικού κοινοβουλευτισμού κλπ. Η 
γνωστή θεωρία των δύο άκρων. Έτσι παρουσιάζεται ένα σχήμα αντίθεσης της 
αστικής δημοκρατίας από τη μια πλευρά και του ολοκληρωτισμού από την άλλη, 
αποσιωπάται η σχέση αίματος καπιταλισμού με το φασισμό, σαν μορφές της 
δικτατορίας του κεφαλαίου. Πρόκειται για επιχείρηση συσκότισης της 
πραγματικότητας, προκειμένου να παρουσιάσουν την αστική δημοκρατία σαν το 
σύστημα, του μέτρου και της ισορροπίας, ως τον πιο αποτελεσματικό αντίπαλο του 
φασισμού και να σύρουν το εργατικό κίνημα στην υπεράσπισή της. Αυτό που 
πραγματικά τους απασχολεί είναι να περιφρουρήσουν και να καθαγιάσουν την 
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Γι’ αυτό από κοινού με τους φασίστες 
έχουν σημαία τους τον αντικομουνισμό, γι’ αυτό θέλουν τους εργαζόμενους 
ψηφοφόρους, χειροκροτητές της μιας ή της άλλης εκδοχής της αστικής διαχείρισης, 
φιλελεύθερης ή σοσιαλδημοκρατικής, δεξιάς ή αριστερής. 

Με δεδομένους τους περιορισμούς της παρούσας εισήγησης πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι για τους Μαρξιστές σε φιλοσοφικό επίπεδο δεν υπάρχει 
απόλυτη φυσική ελευθερία, όπως υποστηρίζουν διάφοροι αστοί διανοητές. Η 
ελευθερία είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας, δηλαδή η κατανόηση των νόμων 
κίνησης των φυσικών και κοινωνικών φαινομένων που δίνει τη δυνατότητα για την 
αναγκαία συνειδητή δράση. Δεν έχει σχέση με τον αγνωστικισμό, τον ατομικό 
αυτοπροσδιορισμό, τον ατομικό δικαιωματισμό κλπ που αποκομμένα από τα 
κοινωνικά δικαιώματα και τον ταξικό χαρακτήρα της κοινωνίας υπηρετούν την 
ενσωμάτωση και τον αποπροσανατολισμό. 

Τα όρια της πολιτικής ελευθερίας στον καπιταλισμό καθορίζονται από το 
βαθμό που αυτά δεν αμφισβητούν αλλά διευκολύνουν την ανάπτυξη και διαιώνιση 
των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Συνεπώς η αστική δημοκρατία είναι 
δημοκρατία στα πλαίσια του καπιταλισμού. Είναι μορφή έκφρασης της δικτατορίας 
της αστικής τάξης. Στον αντίποδα η σοσιαλιστική δημοκρατία ή η δικτατορία του 
προλεταριάτου αποτελεί το βασικό περιεχόμενο της εξουσίας της εργατικής τάξης. 
Το καθήκον αυτής της εξουσίας είναι ο μετασχηματισμός των υλικών βάσεων της 
κοινωνίας από καπιταλιστικές σε κομμουνιστικές, η υπεράσπιση της επανάστασης 
από τις προσπάθειες των εκμεταλλευτριών τάξεων να ξαναπάρουν την εξουσία, να 
ανατρέψουν το σοσιαλισμό. Η σοσιαλιστική δημοκρατία σημαίνει την καταπίεση 
των λίγων από τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Στη σοσιαλιστική δημοκρατία η 
εργατική τάξη εκπαιδεύεται στην οργάνωση της παραγωγής και του συνόλου των 
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κοινωνικών δομών, στον έλεγχο του διοικητικού μηχανισμού, στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση. Η συμμετοχή τους δεν περιορίζεται στην εκλογή αντιπροσώπων σε 
σώματα νομοθετικής εξουσίας, αλλά άμεσα συμμετέχουν στους θεσμούς και τα 
όργανα της εργατικής εξουσίας.  

*** 

Την ξεχωριστή, ιδιαίτερη δική τους συμβολή στον αντικομουνισμό 
επιχείρηση έχουν και δυνάμεις από το χώρο της λεγόμενης αριστεράς, δυνάμεις 
που αυτοπροσδιορίζονται ως αντικαπιταλιστικές, ριζοσπαστικές ή και 
κομμουνιστικές. Πρόκειται, βέβαια, για γνωστές δυνάμεις του οπορτουνισμού, που 
ιστορικά συνυπάρχουν με το επαναστατικό κίνημα, συχνά ως υπερασπιστές ενός 
οράματος που «προδόθηκε», επικριτές του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε από τη 
σκοπιά δήθεν «υπεράσπισης» του επιστημονικού κομμουνισμού, πάντοτε 
στρατευμένοι στην αντισοβιετική συκοφαντία, με ιδιαίτερη αιχμή την περίοδο 
κυρίως που έμπαιναν οι βάσεις της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική 
Ένωση, τις δεκαετίες του ’20 και του ’30, αλλά και την περίοδο που η ΕΣΣΔ ηγήθηκε 
του αντιφασιστικού αντιιμπεριαλιστικού αγώνα των λαών πριν και κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τις δυνάμεις που αντιμετώπισαν ως 
προοδευτική εξέλιξη τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις χώρες της σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης. Πρόκειται για δυνάμεις που σήμερα με τον μανδύα της αξιοποίησης 
των αντιθέσεων και ρωγμών στο στρατόπεδο του αντιπάλου υιοθετούν τη στοίχιση 
πίσω από το ένα ή το άλλο ιμπεριαλιστικό κέντρο. Σε τελική ανάλυση πρόκειται για 
δυνάμεις που μέσα από μια σύγχυση για τα άμεσα καθήκοντα και τον στόχο για τον 
επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, μέσα από μια θολούρα για τη σχέση 
της τακτικής με τη στρατηγική, τις οποίες αυτονομούν, παραπέμπουν στις καλένδες 
την αναγκαιότητα της ανατροπής του καπιταλισμού και της σοσιαλιστικής 
επανάστασης, στο όνομα του αρνητικού συσχετισμού θέτουν στόχους, μεταβατικά 
προγράμματα υπολογίζοντας ακόμα και σε πιθανή συμμαχία με τμήματα της 
αστικής τάξης για μια σειρά ζητήματα όπως το μέτωπο ενάντια στο φασισμό, τη 
καταστολή, το πρόβλημα του πολέμου και της ειρήνης στοιχεία που κρύβουν τις 
πραγματικές αιτίες, τον πραγματικό αντίπαλο και την διέξοδο από την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι τον αντικομουνισμό μπορούν να 
τροφοδοτήσουν λάθη της ίδιας της επαναστατικής πρωτοπορίας όταν δεν 
διορθώνονται έγκαιρα, ανεπάρκειες όπως η υποτίμηση της ανάγκης δημιουργικής 
ανάπτυξης της θεωρίας από το ίδιο το κόμμα της εργατικής τάξης, του σταθερού 
ιδεολογικού μετώπου με αστικές, μικροαστικές, ρεφορμιστικές και οπορτουνιστικές 
αντιλήψεις, η απουσία ιδεολογικοπολιτικής προετοιμασίας μπροστά σε στροφές, 
καμπές, καθώς και μια σειρά νέα, σύνθετα ζητήματα που γεννά η ταξική πάλη. 
Επιβεβαιώνεται από την ιστορική πείρα ότι η επίδραση της αστικής ιδεολογίας στο 
εργατικό κίνημα, ο συμβιβασμός απέναντι στα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
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κεφαλαίου, η υποχώρηση απέναντι σε εκκλήσεις εθνικής ενότητας, κοινωνικού 
εταιρισμού, υπηρετούν αντικειμενικά την αστική τάξη. Γι αυτό ο ρόλος του 
οπορτουνισμού είναι πάντα αντεπαναστατικός, αντικειμενικά με βάση τη στάση και 
τις επιλογές του σε όλες τις συνθήκες, είτε μπροστά σε άνοδο είτε μπροστά σε 
υποχώρηση του επαναστατικού κινήματος, σε συνθήκες κλονισμού της αστικής 
εξουσίας και βεβαίως σε συνθήκες νίκης και σοσιαλιστικής οικοδόμησης, που η 
άρχουσα τάξη δεν παραιτείται από την προσπάθεια ανατροπής. 

Με βάση τα παραπάνω, ως αντεπαναστατική - αντικομμουνιστική 
καταγράφεται οποιαδήποτε δράση, ανεξάρτητα από πού εκπορεύεται, που όμως 
τοποθετείται αντικειμενικά στην ίδια «όχθη» με την αστική τάξη, απέναντι στην 
προοπτική της ανατροπής του καπιταλισμού, και το περιεχόμενό της υπηρετεί τη 
διατήρηση της αστικής εξουσίας. 
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