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Παγκόσμιες ανακατατάξεις 1936-39 οπότε 

άρχιζε και τυπικά ο Β Παγκόσμιος  

Πόλεμος στην Ευρώπη. 

 

Πρώτη περίοδος 1936-37. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ. ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΤΟΥ. ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΏΤΑ ΜΟΝΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Σ’ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΛΑΙΚΑ 

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ. ΟΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΕΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΛΑΙΚΑ 

ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ 

ΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ  ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΝΦΩΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ. ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ 
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ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΟΒΙΕΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ. «Ο 

ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ». Η ΕΣΣΔ ΣΕ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΛΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΗ. 

Η παγκόσμια καπιταλιστική  

οικονομία σε ανάκαμψη. 

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, (1929-1933) με 

την στρατικοποίηση κυρίως των οικονομιών, την διεύρυνση του 

κρατικού καπιταλισμού και την πολιτική της αυτάρκειας, δεν έδωσε 

λύση στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. 

Με εξαίρεση την Γερμανία και την Ιαπωνία, τη δεύτερη σε πολέμους 

Κίνα, όλες οι χώρες στρατιωτικοποίησαν τις οικονομίες τους. Η Ιταλία 

σ’ ένα βαθμό, βρισκόταν σε πόλεμο με τ’ άλλα εθνικά και φασιστικά 

καθεστώτα, που  προκαλούσαν μεγαλύτερο ρήγμα και βάθαιναν την 

κοινωνική κι εθνική κρίση. Για να βγουν από την περίπλοκη αυτή 

κατάσταση, οι καπιταλιστικές χώρες, μεγάλωσαν την εκμετάλλευση 

των εξαρτημένων και αποικιακών χωρών τους. Αποτέλεσμα της 

πολιτικής αυτής του καπιταλισμού ήταν η ένταση των αγώνων των 

λαών για επιβίωση, μέσα από τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα για 

εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση. Όλες αυτές οι 

διεργασίες γινόντουσαν σ’ ένα φάσμα περίπλοκο, μέσα από ταξικές, 

κοινωνικές, εθνικές αντιθέσεις και αντιφάσεις, που στο σύνολό τους 

αποσταθεροποιούσαν το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. 

Ιδιαίτερα, όταν τα κινήματα αυτά, στηριζόντουσαν στην ΕΣΣΔ και στο 

διεθνές εργατικό επαναστατικό κίνημα.  

Τα παραπάνω, όπως ήταν φυσικό, αποσιωπήθηκαν και 

αποσιωπούνται και σήμερα από τους αστούς ιστορικούς, με συνέπεια 

να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις που συντελούνταν και 

συντελούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πρώτα απ’ όλα το γεγονός 

ότι η εποχή που ο ιμπεριαλισμός αλώνιζε ασύδοτα, περνούσε οριστικά. 
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Όμως ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος που προωθούνταν ήδη ως η μόνη 

λύση, συναντούσε τεράστιες δυσχέρειες και απαιτούσε μεθοδεύσεις και 

νέες διαδικασίες. 

Στρατηγικοί και άλλοι στόχοι 

του ιμπεριαλισμού         

Η ανακατανομή και η απόκτηση νέων αγορών, ήταν οι δύο κύριοι 

στόχοι της στρατηγικής των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων. Ως 

πρώτο μέλημα  αναφερόταν η σταθεροποίησή τους στις εξαρτημένες 

από αυτές χώρες καθώς και στις αποικίες τους, με την εγκαθίδρυση 

φασιστικών κι εθνικών καθεστώτων. Δεν θα ήταν μόνον το ξεπέρασμα 

της οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως, η συντριβή των λαϊκών 

εθνικοαπελευθερωτικών  κι εργατικών κινημάτων, του κομμουνισμού, 

και η ένταση των πολεμικών προετοιμασιών. 

Οι στόχοι αυτοί, θα διασφάλιζαν σε ολόκληρο τον κόσμο, την ανάπτυξη 

της καπιταλιστικής οικονομίας και σ’ ένα βαθμό της εθνικής. Το 

κυριότερο δε ήταν η εξασφάλιση της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας 

για να μπορέσουν τα ξένα και ντόπια συμφέροντα να κάνουν 

ανενόχλητα τη δουλειά τους, σε σύμπλευση με το καθεστώς. Η 

δημιουργία  εθνικού στρατού σε κάθε χώρα, θα είχε ως αντικείμενο, σε 

περίπτωση πολέμου, την αποτροπή ή την καταστολή επαναστάσεων κι 

οτιδήποτε άλλο είχε γίνει κατά τη διάρκεια και μετά τον Α Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

Το πρώτο βήμα ήταν να παραμεριστούν οι εθνικές διαφορές και να 

συνυπάρξει μία κοινή πολιτική για την καταπολέμηση του 

κομμουνισμού ως εσωτερικού εχθρού, ενώ στην εξωτερική πολιτική θ’ 

αντιπάλευαν την πολιτική της ΕΣΣΔ και του διεθνούς κομμουνισμού. 

Όλα αυτά στον βαθμό φυσικά που ήταν δυνατόν ν’ αποτραπούν οι 

πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις σε κάθε χώρα, ακόμα και στις 

καπιταλιστικές. Τα δύο αυτά βασικά στοιχεία που πρώτευαν, είχαν 

κοινό γνώρισμα την στρατηγική των μεγάλων ιμπεριαλιστικών 
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δυνάμεων: Ότι ο επικείμενος πόλεμος δεν θα ήταν μεταξύ των δύο 

συνασπισμών, αλλά εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτόν τον 

πόλεμο επωμίζονταν τα μεγάλα και μικρά γειτονικά φασιστικά κι 

εθνικά κράτη και κυρίως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι οποίες στην 

πορεία θα συνασπιστούν σε αντικομμουνιστική συμμαχία. 

Φυσικά η συμμαχία αυτή, είχε τη στήριξη των καπιταλιστικών χωρών 

μεν, οι οποίες όμως απέφυγαν την συγκρότηση συνασπισμού  όπως είχε 

συμβεί κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης του Α 

Παγκοσμίου Πολέμου.             

Ραγδαία εξάπλωση του φασισμού 

Μετά το 1935, ο φασισμός εξαπλώθηκε ραγδαία στην Ευρώπη, την 

Αμερική και την Ασία. Σ’ ένα κράμα που διέφερε από χώρα σε χώρα, 

ανάλογα με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τη στρατηγική 

θέση του κάθε κράτους,  και τα ξένα συμφέροντα. Τα κοινά στοιχεία 

που έδεναν τα φασιστικά  καθεστώτα ήταν πως κράτος κι έθνος 

συνταυτίζονταν. Ο μεγαλοϊδεατισμός, η οικονομική πολιτική της 

αυτάρκειας, η συντεχνιακή οργάνωση της οικονομίας, ο έντονος 

αντικομμουνισμός και η συνεργασία των κοινωνικών τάξεων, με την 

υποταγή της εργατικής και αγροτικής τάξης στα ντόπια και ξένα 

κεφάλαια, μέσω του εθνικού κράτους, ήταν μερικά από αυτά. 

Με το κατεστημένο τους, αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα που 

ασκούσε την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, στο όνομα όχι του 

λαού, αλλά του έθνους. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό που είχαν τα 

φασιστικά καθεστώτα, ήταν η επιστροφή σε θεοτικές και 

ανεξιχνίαστες εθνικές και φυλετικές καταβολές, η αναγκαιότητα για 

μεγαλουργία του έθνους μέσω του πολέμου και η συσπείρωσή τους 

στους εθνικούς ταγούς, δηλαδή στους εθνικούς κυβερνήτες. Όπως για 

παράδειγμα ο «αρχηγός», ο «βασιλιάς», τα «συμβούλια στρατιωτικών» 

ή τα «στρατιωτικά-πολιτικά». Όμως υπήρχε και διαφοροποίηση 

μεταξύ των καθεστώτων αυτών. Αυτά που τελούσαν κάτω από την 
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επιρροή των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών χωρών, ήταν 

συντηρητικά, της παγκόσμιας καπιταλιστικής τάξης. Δεν στράφηκαν 

δηλαδή κατά του καπιταλισμού και δεν έβαλαν προβλήματα  

απόκτησης ζωτικού χώρου και ως ολοκληρωτικά-κρατικά πολιτικά 

συστήματα,  κύριο έργο τους ήταν η συμβολή τους ως ενωτικοί κρίκοι 

στην προώθηση της παγκόσμιας στρατηγικής του καπιταλισμού. 

Χ 

Την περίοδο αυτή, ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη με κέντρα την 

Γερμανία και την Ιταλία, καθώς και την Ιαπωνία στην Ανατολική 

Ασία, ιδιότυπα φασιστικά-ναζιστικά-κρατικά συστήματα, που παρά 

τις διαφορές τους, είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η Γερμανία 

στηριζόταν σε ολόκληρο το εθνικό κατεστημένο και ιδίως στο μεγάλο 

κεφάλαιο, ενώ η Ιαπωνία στο ισχυρό οικονομικά βιομηχανικό-

στρατιωτικό δυναμικό που συνεχώς αναπτυσσόταν , χάρη στην 

οικονομική και όχι μόνον, βοήθεια που της πρόσφεραν οι ΗΠΑ και οι 

υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, μετατρέποντάς την σε ισχυρό 

κράτος. 

Έχοντας πλέον τους εθνικούς ταγούς η Γερμανία του φύρερ, η Ιταλία 

του ντούτσε και η Ιαπωνία του θεϊκής καταγωγής αυτοκράτορα,  με 

λυμένα τα προβλήματα της στρατικοποίησης των οικονομιών τους, 

των πολεμικών τους προετοιμασιών, την ανάπτυξη του κρατικού 

καπιταλισμού, το πρόβλημα της απασχόλησης όλου σχεδόν του 

εργασιακού, τεχνικού κι επιστημονικού δυναμικού, με εξαίρεση την 

Ιταλία, έγιναν στρατοκρατικές δυνάμεις και έδεσαν  τους λαούς τους 

με τα ιμπεριαλιστικά ναζιστικά-φασιστικά καθεστώτα. 

Το πέρασμά τους συνοδεύτηκε από μία νέα ένταση κι έξαρση του 

εθνικισμού, της φυλετικής ανωτερότητας των εθνών τους και της 

αναγκαιότητας του πολέμου, ώστε να επιτελέσουν τη θεία αποστολή 

τους στον κόσμο. Ευαγγελιζόντουσαν μια νέα τάξη πραγμάτων, όπου 

θα έβρισκαν τη θέση τους τα πλούσια έθνη, θα εξασφαλίζονταν-φυσικά 
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με πόλεμο-η παγκόσμια κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος, θα 

εξέλειπαν τα λαϊκά κινήματα και ιδιαίτερα ο κομμουνισμός, με 

αποτέλεσμα να αναγεννιόταν για αιώνες το παγκόσμιο καπιταλιστικό 

σύστημα. 

Στην αναγέννηση αυτή που προωθούνταν, δεν θα είχε θέση ο παλιός 

και σάπιος καπιταλισμός των καπιταλιστικών χωρών, που θ’ 

ακολουθούσαν πλέον την πολιτική της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας 

και της στρατοκρατικής-ιμπεριαλιστικής Ιαπωνίας, από τις οποίες θα 

εξαρτιόταν η παγκόσμια κυριαρχία του καπιταλισμού. 

Αυτό συνέτεινε στο γεγονός να μπει άμεσα το πρόβλημα της απόκτησης 

του αναγκαίου ζωτικού χώρου κι έμμεσα αυτό της ανακατανομής των 

παγκόσμιων αγορών. Με μία μεγάλη διαφορά όμως. Την ιστορική και 

κοινωνική ανέλιξη στον κόσμο που εξελισσόταν μέσα από αντιθέσεις 

και περίπλοκες διαδικασίες-αν και κυριαρχούσε ο ιμπεριαλισμός-την 

καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό, οι αγώνες των λαών για εθνική 

ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση. Και κυρίως η ΕΣΣΔ, το 

πρώτο στον κόσμο σοσιαλιστικό κράτος, τα εργατικά-επαναστατικά, 

λαϊκοαπελευθερωτικά και αντιαποικιακά κινήματα. Με την πολιτική 

και συνδικαλιστική δράση τους σε όλες τις χώρες και κυρίως στην 

Ευρώπη, την Ανατολική και ΝΑ Ασία, που δρούσαν στα πλαίσια της 

στρατηγικής που διαμόρφωναν νέες συνεχώς συνθήκες για  εξελίξεις.        

  Ένταση της πάλης των εργατικών 

επαναστατικών και λαϊκών εθνικών 

κινημάτων.   

Αν και οι συνθήκες γινόντουσαν δυσκολότερες σε όλες τις χώρες, 

ακόμα και στον άξονα Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας, τα εργατικά-

επαναστατικά κινήματα, δυνάμωσαν την δράση τους, με κύριο κορμό 

τα εκτός νόμου ή υπό διωγμό Κομμουνιστικά Κόμματα, τα οποία μέσα 

από τα συνδικάτα συνέχισαν να εφαρμόζουν νέες τακτικές, τους 

αγώνες τους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, την μη περαιτέρω 
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εδραίωση του φασισμού,  την αποτροπή του πολέμου και την 

εγκαθίδρυση της ειρήνης.  

Δημιουργήθηκαν περισσότερες αντιφασιστικές και αντιπολεμικές 

οργανώσεις, όπου μετείχαν ενεργά, εκτός από την πρωτοπορία της 

εργατικής τάξης, της αγροτιάς και της προοδευτικής διανόησης και 

άλλες εθνικές πολιτικο-κοινωνικές δυνάμεις. Σε μερικές δε από αυτές, 

δεν είχε καταλυθεί εντελώς η αστική δημοκρατία και τα Λαϊκά 

Μέτωπα. Σε άλλες, όπως στη Γαλλία και σ’ ένα βαθμό στην Ισπανία, 

την Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία, ενώθηκαν τα 

εργατικά με τα ευρύτερα λαϊκά κινήματα σχηματίζοντας Λαϊκά 

Μέτωπα. 

Συγχρόνως με τις διεργασίες στην Ευρώπη, μεγάλη «κινητικότητα» 

παρουσιάστηκε στη Λατινική Αμερική, όπου σημειώθηκε μία 

ανάπτυξη των αντιφασιστικών κινημάτων, ενώ συμμετείχαν και 

αστικές εθνικές δυνάμεις. Τα εθνικά και φασιστικά καθεστώτα, 

ανέκοψαν την ομαλή αστικο-πολιτική ανάπτυξη, την προώθηση 

δηλαδή στη δημόσια ζωή νέων πολιτικών αστικών δυνάμεων και αυτό 

συνεργούσε σε πολλές χώρες να μην έχουν τη στήριξή τους.  

Διεύρυνση των αντιαποικιακών 

λαϊκών κι εθνικών απελευθερωτικών 

κινημάτων. 

Οι αντιθέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στα φασιστικά κράτη και τις 

υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, η καπιταλιστική κρίση που τα 

μάστιζε και οι διεθνείς εξελίξεις που συντελούνταν, δυνάμωσαν την 

πάλη των αντιαποικιακών κινημάτων στις αποικίες και τα 

προτεκτοράτα. Όχι μόνο στην Ασία αλλά και  στη Βόρεια κι ευρύτερη 

Αφρική. Σ’ ένα φάσμα όμως πολύμορφο που καθορίστηκε από τις 

ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξής του, όπου 

συναντιόντουσαν οι αγώνες των λαών για την επιβίωση με αυτούς για 

την εθνική ανεξαρτησία και τη διαμόρφωσή τους σ’ εθνότητα. 
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Κοντά στα λαϊκά κι εργατικά κινήματα που κύριος πολιτικός κορμός 

ήταν τα Κομμουνιστικά Κόμματα, δημιουργήθηκαν και τα εθνικά 

κινήματα. Τα τελευταία είχαν πολιτική στήριξη από τα μεγάλα 

φασιστικά κράτη που ως κύριο στόχο είχαν βάλει την εθνική 

ανεξαρτησία της χώρας τους. Αυτά κυρίως αναπτύχθηκαν  στην 

Πρόσω Ασία (Περσία, Ιράκ), στην Αίγυπτο, στην Βόρειο Αφρική,  στην 

ΝΑ Ασία, την Ινδονησία και σ’ ένα βαθμό στη Μαλαισία και τη 

Βιρμανία.  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως τα εθνικά κινήματα στον αγώνα τους 

εναντίον των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάμεων, στρέφονταν 

προς την Ιαπωνία η οποία είχε ήδη εδραιωθεί σ’ ένα μέρος της Κίνας 

για την περαιτέρω επέκτασή της. Τα εθνικά αυτά κινήματα, ήταν 

αντιιμπεριαλιστικά και δεν ευαγγελιζόντουσαν φασιστικά και 

εθνικοσοσιαλιστικά καθεστώτα. Ούτε ήταν-εκτός από την εθνικιστική 

Κίνα-αντικομμουνιστικά. Ο προσανατολισμός τους αυτός προς τον 

συνασπισμό Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας, προέκυψε από ανάγκη, 

λόγω του συσχετισμού των δυνάμεων διεθνώς και  επειδή το Γ Ράιχ 

στην πολιτική του-φυσικά σκόπιμα-΄διακήρυσσε στα όρια του έθνους, 

σοσιαλιστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ενώ παρουσιαζόταν ως 

αντικαπιταλιστικό. 

Στα κράτη και τις χώρες της 

Νότιας και Κεντρικής Αμερικής 

Τα εργατικά λαϊκά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα σε όλες τις 

χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, ενώ οι λαοί των χωρών 

συνέχιζαν να μαστίζονται από την οικονομική και κοινωνική κρίση,  

δυνάμωσαν και επέκτειναν την πάλη τους. Σ’ ένα πλέγμα όμως 

περίπλοκο, το οποίο καθορίστηκε από τις ιδιόμορφες ιστορικο-

κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξής τους, τις λαϊκές επαναστατικές 

παραδόσεις, την άμεση εξάρτηση των οικονομιών τους από τις ΗΠΑ 

και την έλλειψη ισχυρής εργατικής τάξης. 



 
 

9 

Αν και το εργατικό-επαναστατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, και το 

Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα αύξησαν  την επιρροή τους 

σε όλες τις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, παράλληλα, 

εκτός από τις αναρχοσυνδικαλιστικές δυνάμεις, δυνάμωσαν τη θέση 

τους κι άλλες αναρχικές επαναστατικές ομάδες, καθώς και τα μικρά 

κόμματα της υπό συγκρότηση Νέας Διεθνούς του Τρότσκι. Επίσης 

παρουσιάστηκαν εθνικοσοσιαλιστικές και φασιστικές ομάδες στην 

Αργεντινή και την Βραζιλία, που αν σε αντίθεση μεταξύ τους, 

αντιπάλευαν τα Κομμουνιστικά Κόμματα και την Γ Διεθνή. Ιδιαίτερα, 

τα τροτσκιστικά κόμματα τα οποία έβαζαν ως κύριο στόχο, «τη 

συντριβή του σταλινικού καθεστώτος στην ΕΣΣΔ» και την 

αποσύνθεση της Γ Διεθνούς. Συνέβαλλαν καθοριστικά στο δυνάμωμα 

της επιρροής τους στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου το 

αντιφασιστικό και αντιπολεμικό κίνημα δεν αναπτύχθηκε, όπως στην 

Ευρώπη και την Ασία, εκτός από τη δράση του ως αντιπολίτευση στο 

διεθνές κομμουνιστικό κι εργατικό κίνημα. Κυρίως όμως, ότι με την 

ανάκαμψη της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, τόσο οι ΗΠΑ όσο 

και οι υπόλοιπες δυτικές χώρες, μέσω των στρατιωτικο-πολιτικών 

καθεστώτων που είχαν εγκαταστήσει στις περισσότερες χώρες, είχαν 

εξασφαλίσει την πολιτική κυριαρχία. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, τα 

εθνικά αστικοδημοκρατικά κινήματα-εν όψει του παγκοσμίου 

πολέμου- τηρούσαν σε όλες τις χώρες εθνική στάση. Οι περισσότερες 

από αυτές, έδωσαν στήριξη στα δικτατορικά καθεστώτα κι έμμεσα 

στις ΗΠΑ, καθώς και στη Βραζιλία, την Παραγουάη και σ’ ένα βαθμό 

στην Αργεντινή, όπου τα φασιστικά καθεστώτα είχαν ως πρότυπο την  

Ιταλία και την  Πορτογαλία, καθώς και το υπό διαμόρφωση καθεστώς 

της Ισπανίας. 

Την πολιτική αυτή ευνοούσαν  οι ΗΠΑ και τα υπόλοιπα  συμφέροντα 

αν και στρέφονταν εναντίον τους. Και αυτό γιατί ο πρώτος στόχος του 

ιμπεριαλισμού ήταν να σταθεροποιηθεί το παγκόσμιο καπιταλιστικό 
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σύστημα σε όλο του το φάσμα, και ν’ ανακοπούν οι κοινωνικο-

πολιτικές εξελίξεις που συνεχιζόντουσαν σε όλες τις χώρες όπως στο 

Περού, τη Χιλή, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Κούβα και σε άλλες χώρες 

της Λατινικής Αμερικής. 

Αφρική: Ανάπτυξη των αντιαποικιακών 

κι εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 

Μετά την κατάκτηση της Αιθιοπίας από την Ιταλία, το μόνο 

ανεξάρτητο κράτος που απέμεινε, ήταν η Λιβερία χώρα καπιταλιστικά 

ανεπτυγμένη καθώς και η Νοτιοαφρικανική Ένωση, προτεκτοράτο 

της Αγγλίας, που εξελισσόταν σε ρατσιστικό. Τα χρόνια αυτά-1936-

1938-τα αντιαποικιακά κινήματα αναπτύχθηκαν ραγδαία και στην 

πορεία συνενώθηκαν με αυτά που αγωνιζόντουσαν για τον περιορισμό 

της ωμής εκμετάλλευσης των λαών και την προώθηση της εθνικής 

ανεξαρτησίας των χωρών τους. Η συνένωση αυτή παρατηρήθηκε 

ιδιαίτερα στις χώρες της Κάτω και Άνω Γουινέας, της Κεντρικής και 

ΝΑ Αφρικής, καθώς και στη Μαδαγασκάρη, όπου οι οικονομίες των 

χωρών αυτών ήταν εξειδικευμένες τόσο στην παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων, όσο και στις εξορύξεις. Στη Χρυσή Ακτή, τη Γουινέα, τη 

Νικαράγουα, τη Τανγκανίκα, τη Σενεγάλη, το Μάλι, το Καμερούν, τη 

Ροδεσία, την Ουγκάντα και την Κένυα,  αυξήθηκε η εργατική τάξη ενώ 

βρισκόταν υπό διαμόρφωση η αστική.  Παράλληλα, «αυγατίσανε» οι 

μικρές πολιτικές οργανώσεις και ομάδες, όπου ηγούντο οι 

διανοούμενοι του τόπου και τις αποτελούσαν βιοτέχνες, έμποροι, και 

επαγγελματίες, που με την πολιτική και κοινωνική δράση τους, κυρίως 

στους απεργιακούς αγώνες, βοηθούσαν σημαντικά τ’ αντιαποικιακά 

κινήματα. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Παναφρικανικού 

Εθνικού Κογκρέσου, το οποίο είχε αναπτύξει σημαντικό ρόλο για την 

απελευθέρωση της Μαύρης Αφρικής. 

Όπως ήταν κατανοητό, όλα αυτά δεν γινόντουσαν στα πλαίσια των 

επαναστατικών εξελίξεων αλλά μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων 
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συνθηκών της εποχής. Παρόλα αυτά όμως, τα αντιαποικιακά 

κινήματα, αποδυνάμωσαν τον καπιταλισμό, ιδίως στην 

Μαδαγασκάρη, το Μαρόκο και την Βόρεια Αφρική, λόγω του ότι σε 

αυτές τις χώρες δρούσαν παράλληλα και ως εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα. Με τους αγώνες τους, την δεσπόζουσα θέση τους αλλά και 

για άλλους οικονομικούς και ιστορικούς παράγοντες, 

αποσταθεροποίησαν την κυριαρχία του καπιταλισμού, όπως στην 

Αίγυπτο και το Μαρόκο που ήταν πεδία ανταγωνισμού των μεγάλων 

χωρών, ενώ προωθούνταν ο νέος παγκόσμιος πόλεμος. 

Ανακατατάξεις στο 

παγκόσμιο εργατικό 

κίνημα. 

Με τη ραγδαία εξάπλωση του φασισμού που συνδέθηκε άρρηκτα με 

την προώθηση του Β Παγκοσμίου Πολέμου, σε συνάρτηση με την 

κραταίωση της ΕΣΣΔ, σημειώθηκαν  νέες ανακατατάξεις στο 

παγκόσμιο εργατικό κίνημα. 

Ο ρεφορμισμός, μέσω των τρέϊντγιούνιος στην Αγγλία, την Αυστραλία, 

την Νέα Ζηλανδία και τις υπόλοιπες χώρες της Βρετανικής 

Κοινοπολιτείας, εξαπλώθηκε σε όλες τις χώρες, από τα εργατικά 

συνδικάτα που επρόσκειντο πολιτικά στα σοσιαλιστικά ή εργατικά 

κόμματα που είχαν ανέκαθεν  υποστήριξη από την αστική τάξη, χωρίς 

να έχουν μεταξύ τους ενιαία πολιτική (είχε διαλυθεί η Β Διεθνής) και 

παρόλο που ήταν αντίθετα στον φασισμό και τον πόλεμο, τηρούσαν 

εθνική στάση. 

Αυτό διευκόλυνε τα εθνικά και άλλα συμφέροντα που προώθησαν την 

πολιτική τους και άμεσα τον νέο πόλεμο. Επαναλήφθηκε δηλαδή, αλλά 

σε νέες συνθήκες, αυτό που είχαν κάνει τα σοσιαλιστικά και 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Β Διεθνούς, πριν και στην διάρκεια 

του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνο που τώρα δεν ήταν τόσο στενή η 

σύνδεση των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων-που δρούσαν 
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στα πλαίσια του ελεύθερου συνδικαλιστικού κινήματος- και 

σοσιαλιστικών κομμάτων με τις ηγεσίες τους, εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων. Είχαν αναρριχηθεί επαγγελματικά στελέχη, 

εργατοπατέρες, με περγαμηνές τους αγώνες τους εναντίον των 

Κομμουνιστικών Κομμάτων, της Γ Διεθνούς και της ΕΣΣΔ. 

Επρόκειτο για μια φυσιολογική εξελεγκτική κοινωνική διαδικασία, που 

εξηγούσε την υποχωρητικότητά τους στο εθνικό κατεστημένο, τη 

διάβρωσή τους, αλλά και τον συμβιβασμό τους με τα φασιστικά κι 

εθνικά αντικομμουνιστικά καθεστώτα. Στην άνοδο των διαφόρων 

εργατοπατέρων που προέρχονταν από τις ηγεσίες των σοσιαλιστικών 

και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων,  βοήθησαν τα χριστιανικά, 

εθνικά και τα λεγόμενα «κίτρινα» συνδικάτα που συνενώθηκαν και 

αποτέλεσαν το εθνικό συνδικαλιστικό κίνημα που στήριζε τα 

φασιστικά κι εθνικά καθεστώτα. Μερικά δε από αυτά, όπως της 

Ισπανίας και σε άλλες χώρες αργότερα, τα εθνικά συνδικαλιστικά 

κινήματα παρουσιάστηκαν και ως «επαναστατικά». 

Τάσεις στο εργατικό και 

κομμουνιστικό κίνημα. 

Το κύριο βάρος στην πάλη κατά του φασισμού, κρατούσε το εργατικό 

κι επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα, το οποίο συντέλεσε στην 

ιστορική και κοινωνική ανάπτυξη, τόσο της κάθε χώρας, όσο και 

διεθνώς. Μεγάλες όμως δυσκολίες συναντούσαν εκείνα τα 

κομμουνιστικά κι εργατικά κόμματα που ήταν ενταγμένα στην Γ 

Διεθνή, ή είχαν σύνδεση μαζί της, κάτω από αφάνταστες δυσκολίες. 

Αυτές δεν προερχόντουσαν μόνον από το γεγονός ότι παντού σχεδόν τα 

περισσότερα κομμουνιστικά κι εργατικά κόμματα ήταν εκτός νόμου, 

καθώς  και στους φανερούς κατατρεγμούς τους στα ρατσιστικά κι 

εθνικά κράτη, αλλά και από τις νέες τάσεις και ανακατατάξεις που 

συντελέστηκαν σε αυτά, ενώ επιταχυνόντουσαν οι διαδικασίες που 

προωθούσαν τον φασισμό, και  τον νέο παγκόσμιο πόλεμο. 
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Ήδη, από τις δυσκολίες επιβίωσης που αντιμετώπιζε σε όλες τις χώρες 

η εργατική και αγροτική τάξη, η ωμή τρομοκρατία και οι διώξεις, σ’ 

ένα κλίμα έξαρσης του αντικομμουνισμού και αντισοβιετισμού, οι 

αναρχοσυνδικαλιστές, οι αρχιομαρξιστές, οι αναρχικοί και άλλες 

επαναστατικές οργανώσεις και ομάδες, μεγάλωσαν την παρουσία τους 

στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική. Κυρίως οι τροτσκιστές, που 

τους αποτελούσαν διανοούμενοι και διανοουμενίζοντας εργάτες οι 

οποίοι διεύρυναν την δράση τους. Καταφερόντουσαν εναντίον της 

ΕΣΣΔ και της Γ Διεθνούς. Υποστήριζαν τη θέση της διαρκούς 

επανάστασης των προλεταριακών επαναστάσεων και υποστήριζαν ότι 

στην Σοβιετική Ένωση δεν οικοδομείται ο σοσιαλισμός, αλλά μια νέα 

σταλινική αυτοκρατορία, ενώ έβαζαν ως θέμα πως για να περάσει ο 

κόσμος στον σοσιαλισμό, έπρεπε πρώτα να συντριβεί η ΕΣΣΔ και να 

διαλυθούν τα Κομμουνιστικά Κόμματα. Τότε μόνον θ’ άρχιζε η 

παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση. 

Άσχετα αν όλα αυτά καλυπτόντουσαν από την «ρέουσα» επαναστατική 

φιλολογία και παραϊστορία, γεγονός ήταν πως η άνοδος του φασισμού 

και η προώθηση του παγκοσμίου πολέμου από τον ιμπεριαλισμό, 

εντάσσονταν στις διαδικασίες  της ιστορικο-κοινωνικής ανάπτυξης 

της ανθρωπότητας και άρα έβγαινε το συμπέρασμα ότι έπρεπε να 

γίνουν.  

Το κοινό που είχαν όλες αυτές οι τάσεις ήταν, ότι εκτός που ότι 

διέσπασαν το παγκόσμιο εργατικό επαναστατικό κίνημα με τον άκρατο 

αντικομμουνισμό, τον αντισοβιετισμό και την εν γένει πολιτική τους 

δράση, συνέβαλαν στην εδραίωση των παλιών και στην εγκαθίδρυση 

νέων φασιστικών καθεστώτων, καθώς και στην προώθηση του Β 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Το συμπέρασμα αυτό διεξάγεται από την ανοχή και την υποστήριξη 

που είχαν από το διεθνές καπιταλιστικό κατεστημένο σε όλο του το 

φάσμα. Πρέπει  να διευκρινιστεί ότι η επέκτασή τους αυτή, ήταν 



 
 

14 

ευκαιριακή και φαινομενική, γιατί παρά τις δύσκολες συνθήκες που 

επικρατούσαν στο παγκόσμιο εργατικό και επαναστατικό κίνημα, 

δέσποζαν τα εκτός νόμου ή μισονόμιμα Κομμουνιστικά Κόμματα που 

είχαν σύνδεση ή ακολουθούσαν την πολιτική της Γ Διεθνούς. 

Η Γ Διεθνής, τα ΚΚ κι άλλα κόμματα 

προωθούν την νέα στρατηγική και 

πολιτική τους. 

Ενώ εξαπλωνόταν με ταχύ ρυθμό ο φασισμός σε όλο τον καπιταλιστικό 

κόσμο και πλησίαζε ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, τα κομμουνιστικά κι 

εργατικά κόμματα, κάτω από συνθήκες παρανομίας και διωγμών, 

προωθούσαν σε όλες τις χώρες με την καθοδήγηση της Γ Διεθνούς, τη 

νέα στρατηγική και πολιτική της. 

Τα κυριότερα σημεία της νέας στρατηγικής ήταν:            

 Ο αγώνας για την αποτροπή του νέου παγκοσμίου πολέμου. 

 Η συγκρότηση λαϊκών εθνικών μετώπων απ’ όλες τις 

προοδευτικές πολιτικοκοινωνικές δυνάμεις, ακόμα κι εκείνων 

που αντιτίθενται στον φασισμό και τον πόλεμο. 

 Η ένταση της πάλης και των αγώνων των εργαζομένων για  

επιβίωση και βελτίωση των συνθηκών ζωής και στις χώρες-

αποικίες για εθνική ανεξαρτησία. 

 Στις εξαρτημένες χώρες, η περαιτέρω διεύρυνσή τους , να 

συνοδεύεται από οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η στρατηγική και πολιτική αυτή ανάπτυξη, εφαρμόστηκε σε πολλές 

χώρες όπως στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη Κίνα, όπου ο 

επαναστατικός πόλεμος μετατράπηκε από τη Λ.Δ. του Γιουνάν σε 

αντιαποικιακό, στο Βιετνάμ και σε άλλες αποικίες αργότερα είχε ευρεία 

απήχηση. Και όχι μόνο στην εργατική τάξη, αλλά και στα λαϊκά 

αντιαποικιακά κι εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 

Η νέα στρατηγική των ΚΚ έγινε ιδιαίτερα δεκτή στη φοιτητική και τη 

σπουδάζουσα νεολαία, καθώς και στη μικροαστική τάξη και τα 
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υπόλοιπα ενδιάμεσα στρώματα που άρχισαν να προλεταριοποιούνται. 

Στις εξαρτημένες και στις χώρες αποικίες, η νέα πολιτική αγκάλιασε 

σημαντικό μέρος των αστικο-δημοκρατικών και 

εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Σ’ αυτό συνέτεινε καθοριστικά, 

πως  τη θέση των προλεταριακών επαναστάσεων, τη πήραν τα 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.  Η διαφορετικά, πως το πέρασμα κι 

άλλων χωρών στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, με την εξωτερική 

στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και του παγκόσμιου κομμουνιστικού 

κινήματος, θα περνούσε μέσω αυτών των κινημάτων. Θα συμμετείχαν 

με ηγετική πολιτική δύναμη τα κομμουνιστικά και κοινωνικά 

κόμματα, η εργατική τάξη, η αγροτιά και η μικρή εθνική αστική τάξη, 

η διανόηση σε όλο της το φάσμα, καθώς και άλλα ενδιάμεσα κοινωνικά 

στρώματα. Άμεσος σκοπός θα ήταν η εγκαθίδρυση λαϊκού 

δημοκρατικού καθεστώτος, που δεν θα ήταν δικτατορία του 

προλεταριάτου, αλλά ως καθεστώς θα εξέφραζε τα ευρύτερα 

κοινωνικά κι εθνικά συμφέροντα, με προοπτική το πέρασμα στον 

σοσιαλισμό που θα πραγματοποιούσε τους αναγκαίους 

αστικοδημοκρατικούς μετασχηματισμούς. Καθόριζαν δηλαδή, πως η 

επερχόμενη επανάσταση δεν θα ήταν σοσιαλιστική αλλά 

αστικοδημοκρατική.  

Η στρατηγική αυτή της Γ Διεθνούς καταπολεμήθηκε  από τις 

υπερεπαναστατικές εργατικές οργανώσεις καθώς και ομάδες και από 

τα εθνικά ταξικά καθεστώτα. Όμως  ήταν αυτή που καθόρισε μια 

σειρά εξελίξεων. Έδεσε σε κάθε χώρα το εργατικό επαναστατικό 

κίνημα  και το αστικοδημοκρατικό,  με το λαό, μέσω της Γ Διεθνούς, 

παρά τα χάσματα, τα κενά και τις διαφοροποιήσεις που ήταν 

αναπόφευκτες. 

Διεύρυνση των αντιφασιστικών 

κινημάτων, 
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Παρά τις δυσκολίες που είχαν διαμορφωθεί διεθνώς, τα αντιφασιστικά 

κινήματα που είχαν ήδη αναπτυχθεί σημαντικά τα χρόνια 1936-1937, 

κέρδιζαν εκ νέου έδαφος μέσα στους λαούς, με κύριο κορμό τα 

Κομμουνιστικά Κόμματα και την προοδευτική διανόηση, που 

δυνάμωσαν τη δράση τους κατά του φασισμού, όχι όμως ενιαία. Σε 

αυτά συμμετείχαν αστικές δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, πού λόγω 

των ταξικών  και κοινωνικών τους συμφερόντων, ήταν σε αντίθεση με 

αυτά της εργατικής τάξης, της αγροτιάς και του λαού. Οι δυνάμεις 

αυτές συμμετείχαν, γιατί διέβλεπαν ότι με την άνοδο του φασισμού θ’ 

αφανιζόντουσαν από τη δημόσια ζωή και τις ολέθριες συνέπειες που 

θα είχαν-άμεσες κι απώτερες- από την ομαλή αστικο-κοινωνική 

εξέλιξη. 

Εκτός από ορισμένες «ιδιαιτερότητες», η συνεχής επιρροή στον κόσμο 

των αντιφασιστικών κινημάτων, οφειλόταν τόσο στην άμεση  

προετοιμασία του Β Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και στις 

εσωκαπιταλιστικές ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις , εθνικές και μη, που 

συνεχώς οξύνονταν. 

Η σωστή στρατηγική της ΕΣΣΔ και του διεθνούς κομμουνιστικού 

κινήματος που έβαζαν σαν βασικό θέμα  την πάλη κατά του φασισμού 

για ν’ αποτραπεί ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, προώθησαν το 

αντιφασιστικό κίνημα σε όλες του τις μορφές, την  ισχυρότερη και 

ευρύτερη διεθνιστική πάλη. Παρόλο δε, που ήταν ασύνδετο το κίνημα, 

παρέμεινε τέτοιο γιατί σε κάθε χώρα το αποτελούσαν ανομοιογενείς 

πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Όμως, διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Προώθησε στη διαμόρφωση ενός μεγάλου 

αντιφασιστικού μετώπου, που αργότερα συνένωσε όλους σχεδόν τους 

λαούς, πολλά έθνη, ακόμα και τις καπιταλιστικές χώρες, αυτές από 

αδήριτη ανάγκη. 

Τα πλέον δυναμικά και δραστήρια αντιφασιστικά κινήματα 

εμφανίστηκαν στην Ευρώπη και  ειδικότερα στην Ισπανία, την Γαλλία, 
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την  Ελλάδα, την Γιουγκοσλαβία, την Τσεχοσλοβακία, και την 

Πολωνία, ως λαϊκά, χωρίς καμιά περαιτέρω διεύρυνση. Ως παράνομα, 

δρούσαν στην Ιταλία, την Γερμανία και την Ουγγαρία, καθώς και στα 

υπόλοιπα εθνικά αντικομμουνιστικά κράτη. 

Όμως τα αντιφασιστικά κινήματα σημείωσαν ανάπτυξη σε όλες τις 

χώρες της Αμερικής, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, στην Ασία, την 

Κίνα, το Βιετνάμ, την Ινδονησία και  την Μαλαισία όπου εντάθηκε η 

δράση τους εναντίον του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού, καθώς και στη 

Συρία το Λίβανο και το Ιράκ, όπου υπήρχαν ισχυρά 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 

Τα κινήματα για την Ειρήνη 

Όσο πιο ορατό γινόταν το ξέσπασμα του Β Παγκοσμίου Πολέμου στην 

Ευρώπη, τόσο τα κινήματα για την Ειρήνη διευρύνονταν στις χώρες 

που δεν είχαν φασιστικά κι εθνικά καθεστώτα. Και πρώτα απ όλα στην 

ΕΣΣΔ και στις χώρες που υπήρχαν ισχυρά εργατικά και λαϊκά 

κινήματα, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Σκανδιναβικές χώρες, οι ΗΠΑ, 

η Αυστραλία και σε άλλες χώρες του καπιταλιστικού κόσμου, ακόμα 

και στις Ινδίες ή τις χώρες-αποικίες.   

Τόσο όμως στις Ινδίες,  όσο και σε χώρες-αποικίες της περιοχής, 

δρούσαν και φιλειρηνικές οργανώσεις των οποίων ηγείτο το 

πνευματικό κι άλλο κοινωνικό κατεστημένο γνωστό ως πασιφιστικό1. 

Αποστολή των φιλειρηνικών οργανώσεων που είχαν πασιφιστικό 

περιεχόμενο, ήταν η διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο, χωρίς όμως 

να ξεσκεπάζουν και πολύ περισσότερο να καταπολεμούν τα αίτια που 

γεννούν τους πολέμους. Καλλιεργούσαν έναν φιλειρηνισμό που 

αποστρεφόταν τον πόλεμο, χωρίς όμως να συνοδευόταν από ενεργή 

δράση για την αποφυγή του. Σ’ ένα μεγάλο βαθμό, το πασιφιστικό 

κίνημα, μέσω των οργανώσεων, χρησιμοποιήθηκε για να μεθοδευτεί ο 

 
1 Από το λατινικό pax-pacis που σημαίνει ειρηνισμός. Ως κίνημα ήταν πολύ παλιό, από την αρχαία 
Ρωμαική Αυτοκρατορία. Ευρεία ανάπτυξη παρουσίασε πάλι στην Δυτική Ευρώπη με την επικράτηση 
του καπιταλιστικού συστήματος και ιδίως στη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου. 
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Β Παγκόσμιος Πόλεμος. Απόδειξη γι’ αυτό ήταν οι διακηρύξεις της 

εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας και της στρατοκρατικής Ιαπωνίας, 

πως αγωνιζόντουσαν για την σωτηρία της ειρήνης. Χωρίς όμως αυτό 

να σήμαινε πως τα πασιφιστικά κινήματα δεν διαδραμάτισαν πριν και 

στα χρόνια αυτά, θετικό ρόλο στις εξελίξεις που συντελέστηκαν και 

στράφηκαν εναντίον του φασισμού σε όλες τις χώρες. Πολύ δε 

περισσότερο, που έδωσαν πλατιά πολιτική στήριξη στα αντιπολεμικά 

κινήματα.  

Τα αντιπολεμικά κινήματα 

Το αντιπολεμικό κίνημα που συμπορεύτηκε με το πασιφιστικό και 

άλλες κινήσεις για την ειρήνη, διέφερε στις οργανωτικές και πολιτικές 

δομές του και είχε ως κύριο στόχο, με την ενεργοποίηση του λαϊκού κι 

εργατικού κινήματος, να εμποδιστούν οι προετοιμασίες για το 

ξέσπασμα του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1936 διεύρυνε και 

δυνάμωσε διεθνώς τη δράση του κυρίως στην Ευρώπη, την Ανατολική 

και ΝΑ Ασία, στα σημεία εκείνα δηλαδή, όπου προωθείτο ο νέος 

παγκόσμιος πόλεμος. Παρόλο όμως, που σ’ όλες τις εξαρτημένες και 

αποικίες-χώρες τα αντιπολεμικά κινήματα βρισκόντουσαν σε διωγμό 

που συνεχώς δυνάμωνε, τα τελευταία με κύριο κορμό τα 

κομμουνιστικά κι εργατικά κόμματα, διευρυνόντουσαν.  

Δυνάμωσαν την επιρροή τους σε όλες τις χώρες,  στην εργατική τάξη 

και  στο λαό. Σε πάλη όχι μόνο με τον φασισμό αλλά και  τον 

ιμπεριαλισμό, ξεσκέπασαν τα αίτια που έφερναν τον πόλεμο όλο και 

πιο κοντά και ενέτειναν τους αγώνες τους για την αποτροπή του. Αυτό 

φυσικά γινόταν ανάλογα με τις πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούσαν σε κάθε χώρα. Στην Κίνα από παλιότερα, με 

επαναστατικό λαϊκό πόλεμο, στο Βιετνάμ και την Ινδονησία με τοπικές 

λαϊκές εξεγέρσεις, στην Ισπανία, την Γαλλία, την Πολωνία, την 

Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Γιουγκοσλαβία, την Τσεχοσλοβακία, την 

Λετονία, την Εσθονία, , την Λιθουανία και την Αυστρία, με ένταση των 
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πολιτικών κι απεργιακών αγώνων. Στην εθνοσοσιαλιστική Γερμανία,  

τη φασιστική Ιταλία, τη Πορτογαλία και την Ουγγαρία, με τη σύσταση 

παράνομων αντιπολεμικών οργανώσεων. 

Σταθμό άφησαν στο αντιπολεμικό κίνημα, η στάση των κομμουνιστών 

ηγετών Δημητρώφ, Τέλμαν και άλλων στη δίκη της Λειψίας, που 

παραπέμφθηκαν με την σκηνοθετημένη κατηγορία του εμπρησμού του 

Ράϊχστακ (γερμανική βουλή). 

Οι σκοποί και η στρατηγική του αντιπολεμικού κινήματος, συνδέθηκαν 

στενά με τους  σκοπούς του εργατικού κομμουνιστικού κι 

επαναστατικού κινήματος. 

Ευρώπη 1936-1937 

Προωθείται ο πόλεμος. 

Παρά την ανάκαμψη της οικονομικής κρίσης, οι χώρες της δυτικής 

Ευρώπης με εξαίρεση τη Γερμανία, εξακολουθούσαν να έχουν ανεργία, 

άλυτα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ελλείμματα στο 

εξωτερικό εμπόριο ενώ επιβαρυνόντουσαν επί πλέον οι οικονομίες τους 

με όλο και μεγαλύτερα βάρη για εξοπλισμούς. Από το 1936 

εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια για την προώθηση του νέου 

παγκοσμίου πολέμου, με κέντρο βάρους την Γερμανία, η οποία μαζί με 

την φασιστική Ιταλία και το εθνικοφασιστικό κράτος της Ουγγαρίας, 

έβαλαν πρόβλημα ζωτικού χώρου στην Ευρώπη. 

Η απόκτησή του αποτελούσε προϋπόθεση για να προωθηθεί η 

πραγματοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής του διεθνούς 

ιμπεριαλισμού, μέσα όμως από  αντιθέσεις και δυσκολίες.  

Τα εργατικά αντιφασιστικά, αντιπολεμικά και λαϊκά κινήματα, εκτός 

της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, τα οποία είχαν 

συντριβεί, στις υπόλοιπες χώρες παρέμεναν ισχυρά. Πέρα από αυτό 

όμως, ο ιμπεριαλισμός υποδαύλιζε τις  αντιθέσεις στα εθνικά κράτη 

που απειλείτο η εθνική τους ανεξαρτησία. Το βασικότερο ήταν πως για 

να συντρίψουν την ΕΣΣΔ, η στρατοκρατική-ιμπεριαλιστική Γερμανία 
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και η Ιαπωνία στην Ανατολική Ασία, για να επιτελέσουν σύμμαχο τη 

φασιστική Ιταλία, χρειαζόντουσαν πρώτα απ’ όλα ν’ αποκτήσουν τον 

ζωτικό τους χώρο. 

Παράλληλα, έπρεπε να διασφαλιστούν τα μετόπισθεν με εθνικά 

αντικομμουνιστικά καθεστώτα. Οι δύο αυτοί στόχοι βάραιναν 

καθοριστικά τις διεθνείς εξελίξεις. Έμπαιναν ως άμεσα προβλήματα 

για λύση.  

Ο καπιταλισμός και ο διεθνής ιμπεριαλισμός δεν είχαν άλλη επιλογή 

εκτός από αυτή για να βγουν από τη κρίση τους, που ήταν οικονομική   

κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού  συστήματος. Γεγονός που 

εξηγούσε εκείνα τα χρόνια το φαινόμενο-μεταξύ άλλων- πως ενώ ήδη 

διαφαινόταν ότι ο γερμανικός και ο ιαπωνικός ιμπεριαλισμός 

προετοιμαζόντουσαν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους σε βάρος των 

καπιταλιστικών χωρών, με κάποια εξαίρεση τη Γαλλία που 

απειλούνταν άμεσα, οι τελευταίες όχι μόνο δεν αντέδρασαν αλλά 

παρείχαν τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ιαπωνία, κάθε υλική και 

πολιτική υποστήριξη,  ελπίζοντας πως έτσι επιτελούσαν την αποστολή 

τους. 

Το Γ Ράιχ δεσπόζουσα στρατιωτική 

και οικονομική δύναμη. 

Το Γ Ράιχ ήταν δημιούργημα του μεγάλου γερμανικού τραπεζικού  και 

βιομηχανικού κεφαλαίου, καθώς και του μιλιταριστικού 

κατεστημένου, που του παρείχαν κάθε βοήθεια και όχι δημιούργημα 

του Χίτλερ όπως αναφέρεται. Με την βοήθεια αυτή, είχε καταστεί η 

μεγαλύτερη στρατιωτική, οικονομική και βιομηχανική δύναμη στον 

ευρωπαϊκό χώρο. 

Μετά την επανάκτηση του Ρουρ το 1935 και της υπογραφείσης 

ναυτικής συνθήκης μεταξύ Αγγλίας-Γερμανίας τον ίδιο χρόνο, η 

τελευταία απέκτησε και τυπικά το δικαίωμα  να έχει ναυτικές 

πολεμικές δυνάμεις, ίσες με το 1/3 της Αγγλίας. Επίσης συμφώνησε την 
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περαιτέρω ανάπτυξη της πολεμικής της βιομηχανίας και των 

σχετιζομένων με αυτήν κλάδων, λύνοντας με αυτόν τον τρόπο πλέον, 

το πρόβλημα της απασχόλησης. Στη συνέχεια συνέστησε κρατικές 

βιομηχανίες,  πολεμικές και χημικές, με επένδυση ντόπιων αλλά και 

ξένων κεφαλαίων, από τις ΗΠΑ ενώ αύξησε  το βιομηχανικό, 

οικονομικό, τεχνολογικό και παραγωγικό δυναμικό της. 

Στη ραγδαία αυτή ανάπτυξη συνέβαλαν καθοριστικά εκτός των άλλων, 

η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, που αν και καπιταλιστική, 

διέφερε από αυτή της ελεύθερης οικονομίας. Συγκεκριμένα η 

Γερμανία, με κύριο εκπρόσωπο τον τραπεζίτη-οικονομολόγο Ζάχτ, 

προσάρμοσε την οικονομία της στις αρχές και την θεωρία του Κέϋνες. 

Με τη διαφορά ότι οι θεωρίες του Κέϋνες ήταν προσαρμοσμένες στην 

πολιτική «λιγότερο βούτυρο και περισσότερα κανόνια», 

συμπληρωμένη με την πολιτική της αυτάρκειας. Τη μείωση δηλαδή 

των εισαγωγών, του κλήριγκ στις εμπορικές συναλλαγές, την 

αναγκαστική σταθεροποίηση του μάρκου, καθώς και μία σειρά άλλων 

μέτρων που προωθούσαν ραγδαία τη στρατικοποίηση της οικονομίας, 

η οποία έβγαλε τη Γερμανία από την οικονομική και κοινωνική κρίση. 

Και όλα αυτά, χάρη στα μέτρα που πήρε αλλά ιδίως στην διεθνή 

στήριξη που είχε το Γ Ράιχ το 1936, ή όπως συχνά αναφέρεται, ο 

Χίτλερ. 

Ο τελευταίος, εκτιμώντας σωστά τις εξελίξεις, που πραγματοποιούντο 

στις δυτικές χώρες, τη διεθνή αναγνώρισή του, την «αναγέννηση του 

γερμανικού έθνους που θα έλαμπε με την τέλεση των Ολυμπιακών 

Αγώνων στο Βερολίνο», κατήγγειλε μονομερώς την συνθήκη των 

Βερσαλλιών και του Λοκάρνο. Στη συνέχεια κατέλαβε με τα γερμανικά 

στρατεύματα την αποστρατικοποιημένη ζώνη της Λωρραίνης, χωρίς 

να συναντήσει αντίδραση από τις υπόλοιπες χώρες και την Γαλλία. 

Επόμενο βήμα ήταν η στενότερη  προσέγγιση με τη φασιστική Ιταλία 

η οποία υπέγραψε με το Γ Ράιχ το πρώτο αντικομμουνιστικό σύμφωνο. 
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Επακόλουθο αυτής της υπογραφής, ήταν η στρατιωτική επέμβαση 

στην Ισπανία ενώ παράλληλα διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις με 

την Αγγλία και τη Γαλλία για τη υπογραφή τετραμερούς συνθήκης 

Αγγλίας- Γαλλίας- Γερμανίας- Ιταλίας.  

Σκοπός της ήταν, από την μεριά τουλάχιστον του Γ Ράιχ, με την 

εγκαθίδρυση στην Ισπανία φασιστικού καθεστώτος κι εθνικών 

αντικομμουνιστικών καθεστώτων στα υπόλοιπα κι εξαρτημένα κράτη, 

με την συναίνεση της Αγγλίας και της Γαλλίας, η εδραίωση της 

καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με 

πρόσχημα την καταπολέμηση του διεθνούς κομμουνισμού, που 

αποτελούσε προϋπόθεση για να στραφεί προς ανατολάς εναντίον της 

ΕΣΣΔ το Γ Ράιχ, εντατικοποίησε τις πολεμικές του προετοιμασίες και 

στηρίχθηκε άμεσα στην οικονομική βοήθεια των καπιταλιστικών 

χωρών. Όμως, όπως αποκαλύπτεται, στα τέλη του 1937 είχε 

καταρτίσει ήδη τα πρώτα επιτελικά του σχέδια. 

Η Αγγλία προσαρμόζει την 

στρατηγική της για πόλεμο. 

Η κοσμοκράτειρα τότε Αγγλία που αντιμετώπιζε δυσχέρειες τόσο μέσα 

στη χώρα, όσο και στην αποικιακή αυτοκρατορία της όσο και στην 

Ευρώπη, προσάρμοσε και αυτή την στρατηγική της για τον επερχόμενο 

πόλεμο, που προωθούνταν στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής 

του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Την πολιτική αυτή 

υποστήριζαν τόσο από το κόμμα των Συντηρητικών που κυβερνούσε 

την Αγγλία από το 1935 με πρωθυπουργό τον Μπάλντουιν, όσο και από 

το οικονομικό, κρατικό και στρατιωτικό κατεστημένο μαζί με τα 

μονοπώλια που δεν μπορούσαν να διαχωριστούν. Με την έμμεση 

στήριξη του Εργατικού Κόμματος, μη μπορώντας να ξεπεραστούν 

ολοκληρωτικά τα προβλήματα που βασάνιζαν τη χώρα -όπως η 

οικονομική κρίση και τα σύνδρομά της, η ανεργία, ο ισοσκελισμός του 

προϋπολογισμού, η υποτίμηση της στερλίνας-, αυτά αυξανόντουσαν 
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συνεχώς, οι στρατιωτικές δαπάνες και οι εξοπλισμοί, πράγμα που ήταν 

αναγκαίο άλλωστε για την ανάκαμψη της οικονομίας. Και όλα αυτά  

γινόντουσαν πραγματικότητα για να διαδραματίσει η Αγγλία τον ρόλο 

της ως παγκόσμια δύναμη. Ο κύριος στόχος της ήταν να καταστεί 

ισχυρή στρατιωτικά και πολιτικά, χωρίς όμως ν’ αναμειχθεί ενεργά 

στον  πόλεμο, διατηρώντας έτσι τα στηρίγματά της, ώστε ν’ αναγκάσει 

την Γερμανία και την Ιαπωνία να επιτεθούν στην ΕΣΣΔ συντρίβοντας 

παράλληλα το «απαίσιο κομμουνιστικό καθεστώς». Καθώς επίσης και 

στην Κίνα για τον άμεσο ζωτικό της χώρο, στα γειτονικά ή άλλα κράτη 

που δεν έθιγαν τα ζωτικά στρατηγικά ή οικονομικά συμφέροντα της 

Βρετανικής Κοινοπολιτείας, όπως μετονομάστηκε αργότερα. 

Η πραγματοποίηση της στρατηγικής αυτής, περνούσε κατ’ ανάγκη 

από μία καλύτερη προσέγγισή της  με την Γερμανία και την Ιταλία, 

καθώς και την Ιαπωνία. Όπως αναφέρεται στην ιστορία της Αγγλίας, 

η κυβέρνηση των Συντηρητικών εκτός της αγγλο-γερμανικής ναυτικής 

συνθήκης, για την ανάπτυξη των εμπορικών και άλλων σχέσεων με το 

Γ Ράιχ, τηρούσε ευμενή στάση στις επεκτατικές σχέσεις της Γερμανίας 

στην Ευρώπη, της Ιταλίας στην Αιθιοπία, της Ιαπωνίας στην Κίνα, 

πολιτική μη επέμβασης στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, και έκανε 

παράλληλα μυστικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τετραμερούς 

συμμαχίας. 

Γαλλία: Κυβέρνηση σοσιαλιστών. 

Παρά την κάποια ανάκαμψη της οικονομίας της, η Γαλλία 

αντιμετώπιζε τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις αποικίες της 

(Ινδοκίνα, Συρία, Λίβανος), προβλήματα που είχαν άμεση σχέση-εκτός 

από τα άλυτα οικονομικά και κοινωνικά- με τη ραγδαία στρατιωτική 

ανάπτυξη του Γ Ράιχ και από την άλλη με τους αγώνες του λαού  και 

συγκεκριμένα του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, για την μη 

εξάπλωση  του φασισμού και την απόρριψη του πολέμου. 
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Με πρωτοβουλία του ΚΚΓ , του Σοσιαλιστικού Κόμματος και άλλων 

προοδευτικών δυνάμεων, δημιουργήθηκε το 1936 Λαϊκό Μέτωπο, που 

πλειοψήφησε στις εκλογές του ιδίου έτους  και σχημάτισε κυβέρνηση 

σοσιαλιστών, με πρωθυπουργό τον ηγέτη του κόμματος Λέων Μπλούμ, 

που στήριζε το ΚΚΓ μέσα κι έξω από τη βουλή, χωρίς όμως να 

μετάσχει στην κυβέρνηση. 

Ασκώντας μια νέα σοσιαλιστική πολιτική, το Λαϊκό Μέτωπο θα έβγαζε 

τη Γαλλία από την οικονομική και κοινωνική κρίση και θα παρείχε 

ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, τη Συρία και τις υπόλοιπες αποικίες, ενώ 

παράλληλα θα διασφάλιζε το status-kvo στην Ευρώπη. 

Η Γαλλία προσέγγισε ακόμα περισσότερο την Σοβιετική Ένωση (με 

την οποία είχε υπογράψει συνθήκη για την ανεξαρτησία της 

Τσεχοσλοβακίας), τις ΗΠΑ, και την Αγγλία, καθώς και μια σειρά 

μικρότερες χώρες, στα πλαίσια  πάντα της παγκόσμιας στρατηγικής 

του καπιταλισμού. 

Παρά την επίλυση ορισμένων προβλημάτων όπως η καθιέρωση του 

οκταώρου, η επέκταση των κοινωνικών ασφαλίσεων, ο περιορισμός 

της ανεργίας οι εθνικοποιήσεις μεγάλων βιομηχανικών 

συγκροτημάτων, στην εξωτερική  πολιτική της Γαλλίας δεν έγιναν 

αλλαγές, ούτε προωθήθηκαν αυτά που διακηρύσσονταν περί παροχής 

αυτονομίας στις αποικίες και για μια νέα διεθνή πολιτική που θα 

συνέβαλλε στην εδραίωση της ειρήνης. 

Η ραγδαία στρατιωτική ανάπτυξη της χώρας, συμπορεύτηκε με αυτή 

της Αγγλίας  και των ΗΠΑ και όχι με την εθνικοσοσιαλιστική 

Γερμανία. Στην  ΚΤΕ ευνόησε την κατάκτηση της Αιθιοπίας από την 

Ιταλία, την επέκταση της Ιαπωνίας στην Κίνα και στο θέμα της 

δημοκρατίας στην Ισπανία, κράτησε πολιτική «μη επέμβασης», 

παρόλο που ήταν φανερή η επέμβαση υπέρ του φασιστικού άξονα της 

Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και του διεθνούς φασισμού. 
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Μετά από ένα χρόνο διακυβέρνησης, το Λαϊκό Μέτωπο ανατράπηκε 

στην Γερουσία και την θέση του πήρε  νέα κυβέρνηση που εξέφραζε τα 

συμφέροντα της ιμπεριαλιστικής Γαλλίας. 

 

 

Ισπανία. Εμφύλιος Πόλεμος 

Η Ισπανία ζούσε κάτω από καθυστερημένες οικονομικά συνθήκες που 

τις επέβαλαν το φεουδαρχικό μεγαλείο, η καθολική εκκλησία, και  τα 

ντόπια και ξένα συμφέροντα. Παρ’ ότι το στρατιωτικό κατεστημένο 

ήταν ισχυρό και είχε τη στήριξη του φασιστικού κινήματος, το λαϊκό 

εργατικό και αστικοδημοκρατικό κίνημα, δυνάμωναν και 

διευρυνόντουσαν. Μετά το 1935 το ΚΚΙ, το Σοσιαλιστικό, οι 

αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα προοδευτικά κόμματα, 

δημιούργησαν το Λαϊκό Μέτωπο το οποίο, στις εκλογές του 1936 

πλειοψήφησε και σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού, με 

πρωθυπουργό τον Αθάνα.  Στο πρόγραμμά του το Λαϊκό Μέτωπο είχε 

βάλει στόχο να επιλύσει το αγροτικό πρόβλημα, ν’ αναπτύξει την 

βιομηχανία  ν’ ανορθώσει την οικονομία της χώρας και να 

πραγματοποιήσει ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, στα 

πλαίσια της αστικής δημοκρατίας.  

Όμως δεν πρόλαβε καν ν’ αρχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμά του γιατί 

τον Ιούνιο του 1936 ξέσπασε φασιστικό-στρατιωτικό κίνημα με την 

άμεση συμμετοχή της φασιστικής Ιταλίας και ναζιστικής Γερμανίας, 

στη Λεγεώνα των Μαροκινών όπου διοικητής της ήταν ο Φράνκο, ενώ 

ταυτόχρονα αυτό επεκτάθηκε σε στρατιωτικά τμήματα της Μαδρίτης 

και της Βαρκελώνης, όπου συνετρίβη άμεσα. 

Στο Μπουργκάς, στο Λεόν, καθώς και σε άλλες πόλεις της νότιας 

Ισπανίας, δημιουργήθηκαν μικρά προσωρινά πολεμικά μέτωπα, τα 

οποία εκκαθαρίστηκαν από τον κυβερνητικό στρατό και τον ισπανικό 

λαό. Ο Φράνκο όμως κατάφερε να σχηματίσει «κυβέρνηση» χάρη στα 
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μαροκινά και άλλα στρατεύματα που έφθασαν στο Μπουργκάς με 

πολεμικά γερμανικά αεροπλάνα και πλοία. Ο Φράνκο, με την 

απροκάλυπτη ενίσχυση της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής 

Γερμανίας, καθώς και από φασιστικές οργανώσεις του εξωτερικού, 

σταθεροποίησε ένα ευρύ πολεμικό μέτωπο, χωρίς να έχει τις 

δυνατότητες για μια σύντομη στρατιωτική νίκη, όπως προβλεπόταν 

από το σχέδιο. 

Ο επαναστατημένος λαός της Ισπανίας, η εργατική τάξη, η αγροτιά, η 

προοδευτική διανόηση και ένα σημαντικό μέρος του στρατού, 

υπεράσπιζαν όλο και με μεγαλύτερο ηρωισμό, το λαϊκό 

αστικοδημοκρατικό επαναστατικό καθεστώς.     

Αν είχαν τη στήριξη και τη βοήθεια της Γαλλίας, και δεν 

παρεμβαλλόντουσαν τα δυτικά κράτη, θα είχε συντριβεί το ξενοκίνητο 

φασιστικό κίνημα. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η μόνη χώρα στον κόσμο 

που  άρχισε να χορηγεί στον επαναστατημένο λαό της Ισπανίας κάθε 

είδους βοήθεια.  Αυτό καθόρισε και την παραπέρα πορεία των 

πολεμικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, που με εναλλασσόμενες 

φάσεις διήρκεσαν χρόνια κι έγιναν γνωστές σαν εμφύλιος πόλεμος.  

Σε αυτόν αναμετρήθηκαν κυρίως τα φασιστικά καθεστώτα σε όλες τις 

αποχρώσεις τους, με τις λαϊκές επαναστατικές προοδευτικές δυνάμεις 

στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή,  Αγγλία και  Γαλλία έσπευδαν να 

διακηρύξουν την πολιτική της «μη επέμβασης» (Επιτροπή του 

Λονδίνου)  «για να μην εξελιχθεί ο εμφύλιος πόλεμος της Ισπανίας σε 

παγκόσμιο». Τη θέση τους αυτή, είχαν στηρίξει και οι ΗΠΑ ενώ 

επεδίωξαν να στηριχθεί και από την ΕΣΣΔ, την ώρα που η Γερμανία 

και η Ιταλία είχαν αυξήσει τα στρατεύματά τους (αεροπορία και άλλα 

ειδικά σώματα) για να επιτεθούν στην δημοκρατική Ισπανία. Η 

φασιστικοποίησή της, εκτός που θα έκανε την Ισπανία σύμμαχό τους, 

θα εξάπλωνε τη φασιστική τάξη πραγμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο 

και διεθνώς. 
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Αποτελούσε μια έμπρακτη απόδειξη πως δεν θ’ ανεχόντουσαν όχι μόνο 

την εξάπλωση του κομμουνισμού, μα και των δημοκρατικών λαϊκών 

καθεστώτων που θα έμπαιναν εμπόδιο στην αναστήλωση του 

καπιταλισμού και την παγκόσμια κυριαρχία του. 

Η Ιταλία «Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία». 

Η Ιταλία-με το φασιστικό καθεστώς  που συνέπλεε και τον κακέκτυπο 

και  εξαρτημένο στρατοκρατικό ιταλικό ιμπεριαλισμό- με την 

κατάκτηση και αποικιοποίηση της Αιθιοπίας το 1936, καθώς και από 

τον αυξημένο ρόλο που διαδραμάτιζε στην Ευρώπη και την Αφρική, 

προβαλλόταν πλέον ως παγκόσμια δύναμη και μάλιστα «Ρωμαϊκή»-

πράγμα που σήμαινε επέκταση της κυριαρχίας της σε ολόκληρη τη 

Μεσόγειο-που ήδη ονόμαζε Mare nostrum (θάλασσα δική μας)-και 

στις χώρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Οι βλέψεις της ήταν στραμμένες στα Βαλκάνια, όπου με βάση την 

Αλβανία, εντάθηκε η πολιτική και στρατιωτική της παρουσία. Στήριζε 

τα φασιστικά κινήματα των Ουστάζι στην Κροατία, αυτό της 

Ρουμανίας, το μοναρχοφασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας και της 

Ουγγαρίας. Η πολιτική της  ερχόταν σε αντιπαράθεση με το Γ Ράιχ, 

που ήδη ισχυροποιούσε και διεύρυνε την επιρροή του σε όλον αυτόν 

τον χώρο.  

Με τη συμμετοχή της  στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, η Ιταλία στις 

διαπραγματεύσεις για τη υπογραφή τετραμερούς συνθήκης και  

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου με την Γερμανία, έδρασε χωρίς να 

είναι «κάποια μεγάλη παγκόσμια δύναμη». 

Η Ιταλία που μετείχε  στις παγκόσμιες εξελίξεις,  έβαζε ως άμεσο 

πρόβλημα την απόκτηση ζωτικού χώρου, ιδίως στα Βαλκάνια, τα 

οποία θεωρούσε  δική της ζώνη οικονομικής και πολιτικής επιρροής, 

χωρίς όμως να έχει την ανάλογη υποδομή (οικονομικό, βιομηχανικό 

και στρατιωτικό δυναμικό) που χρειαζόταν για να πραγματοποιήσει τα 

σχέδιά της. 
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Η οικονομία της χώρας στηριζόταν σε ξένα δάνεια, ενώ ήταν 

εξαρτημένη σε καύσιμα και άλλες πρώτες ύλες από τις δυτικές χώρες. 

Όμως ο ιταλικός λαός δεν δέθηκε-όπως στην Γερμανία, την Ιαπωνία 

και την Ουγγαρία- με το φασιστικό καθεστώς και τα ιδεώδη του. Το 

vivere pericolosamente (ζην επικινδύνως ), οι φιέστες, «ο αιώνας του 

φασισμού», οι τυχοδιωκτικοί πόλεμοι και άλλα φαιδρά που επινόησε 

το ιταλικό φασιστικό ιμπεριαλιστικό κατεστημένο, συναντούσαν όλο 

και μεγαλύτερη αντίδραση. 

Η οικονομική και κοινωνική κρίση που μάστιζε τον ιταλικό λαό, τον 

έκανε ν’ ανασυνταχθεί και να δυναμώσει τον αντιφασιστικό αγώνα 

κύριος κορμός του οποίου ήταν το παράνομο  ΚΚΙ και τα Γραφεία του 

Εξωτερικού. Η δράση του στο αντιφασιστικό κίνημα, επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό την εργατική τάξη, την αγροτιά και άλλα κοινωνικά 

στρώματα. 

Τα παραπάνω καθόρισαν και την αμφιταλαντευόμενη στρατηγική του  

ιταλικού φασισμού, που συνέπλεε με αυτή του Γ Ράιχ, της 

στρατοκρατικής Ιαπωνίας, και  των καπιταλιστικών χωρών , της 

Αγγλίας και των ΗΠΑ.    

Καθώς επίσης και με την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, για ν’ 

αποκτήσει η Ιταλία τον ζωτικό της χώρο, χωρίς όμως να προκληθεί 

σύρραξη με τις καπιταλιστικές χώρες.  

Αυστρία: Σε κατάσταση προσάρτησης. 

Στην Αυστρία το φασιστικό καθεστώς είχε εγκαθιδρυθεί από το 1932  

από τις ναζιστικές οργανώσεις  του αντιδραστικού 

Χριστιανοσοσιαλιστικού Κόμματος,  γιατί το μεγάλο κεφάλαιο 

στρεφόταν όλο και περισσότερο προς την Γερμανία. Το Χ.Κ. είχε 

παλιότερα τη στήριξη της Ιταλίας και του Βατικανού, που ήταν 

αντίθετοι στην ένωση της Αυστρίας με την Γερμανία, συμβίωνε με το 

ναζιστικό κόμμα με το οποίο θα συγκυβερνήσουν αργότερα, το 1934. 
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Με τη δράση όμως των παγγερμανικών οργανώσεων, καταλύθηκαν 

και οι ελάχιστες ελευθερίες που υπήρχαν. Εντάθηκαν οι διωγμοί όχι 

μόνο κατά του ΚΚΑ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των εβραίων, 

αλλά και κατά των αστικών πολιτικών κομμάτων. 

Η καταγγελία της συνθήκης των Βερσαλλιών και του Τριανόν, που 

απέκλειαν την ένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία, διαμόρφωσαν 

μέσα στη χώρα κατάσταση προσάρτησής της. Ουσιαστικά, κράτος και 

κυβέρνηση ήταν το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, και  οι παγγερμανικές 

οργανώσεις  εντείνοντας την ωμή βία, με τη στήριξη του Γ Ράιχ, 

προωθούσαν την ενσωμάτωσή της στη Μεγάλη Γερμανία. 

Τσεχοσλοβακία: Σε προϊούσα 

κρίση η εθνική ανεξαρτησία. 

Η εκλογή του Μπένες που διαδέχτηκε τον Μπάζαρυκ στην προεδρία 

της δημοκρατίας το 1935, δεν βελτίωσε τη κατάσταση στην 

Τσεχοσλοβακία. Το Λαϊκό Κόμμα υποστήριζε το αυτονομιστικό 

κίνημα, ενώ στην καθυστερημένη Σλοβακία που είχε την στήριξη του 

Γ Ράιχ,  και της Ουγγαρίας, απλώθηκε το κληροφασιστικό κίνημα,  και 

το ναζιστικό στη Σουδητία. 

Οι εγγυήσεις που παρείχαν το σοβιετο-τσεχοσλοβακικό σύμφωνο και 

το σοβιετο-γαλλικό, δεν αξιοποιήθηκαν στον βαθμό που επέβαλαν οι 

περιστάσεις. Η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση δεν στηρίχτηκε στο 

πανίσχυρο εργατικό επαναστατικό, αντιφασιστικό και αντιπολεμικό 

κίνημα, που με κύριο κορμό το ΚΚΤ, δυνάμωσαν και επέκτειναν τη 

δράση τους. Ήταν το μόνο μέσο για να διατηρηθεί η ενότητα της 

ανεπτυγμένης καπιταλιστικά Τσεχίας και της καθυστερημένης 

Σλοβακίας καθώς και η συγκρότηση ενός ευρύτερου εθνικού λαϊκού 

μετώπου. 

Και αυτό γιατί το μεγάλο κεφάλαιο ήταν αντίθετο κι έβαζε πάνω από 

την εθνική ανεξαρτησία τα συμφέροντά του και προσέβλεπε στην 

ανάπτυξη των σχέσεών του με το γερμανικό μονοπώλιο. Η εξωτερική 
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πολιτική του Μπένες, παρά την κάποια στροφή που είχε κάνει προς την 

ΕΣΣΔ, συμπορευόταν με την πολιτική της Αγγλίας και  Γαλλίας, ενώ 

προωθούσε μία συνδιαλλαγή με τη Γερμανία, με το λιγότερο για την 

Τσεχοσλοβακία κόστος, ώστε να στραφεί αυτή προς ανατολάς για την 

απόκτηση του ζωτικού της χώρου. 

Ήδη ακόμα και στην Τσεχία, δρούσαν πολλές εθνικιστικές-φασιστικές 

οργανώσεις, καθώς και κατασκοπευτικές του Γ Ράιχ, που ανάμεσα 

στις άλλες επιτεύξεις τους, ήταν και αυτή «για συνομωσία και 

συνεργασία του Τουχατσέφσκυ με το Γ Ράιχ, για την ανατροπή του 

σοσιαλιστικού καθεστώτος στην ΕΣΣΔ», που τόσο κόστισε στις 

ένοπλες δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης. Τα χαλκευμένα από το 

γερμανικό επιτελείο έγγραφα για τη συνομωσία, στάλθηκαν ύστερα 

από τη σύμφωνη γνώμη των πρωθυπουργών της Αγγλίας και της 

Γαλλίας από τον Μπένες στον Στάλιν ως αυθεντικά, που περιέπεσαν 

στην τσεχοσλοβάκικη αντικατασκοπεία. 

Στα άλλα καπιταλιστικά κράτη 

της Ευρώπης 1936-1937 

Παρότι αυτά συνέβαιναν στην Τσεχοσλοβακία, το 1936-1937 αύξησαν 

την επιρροή τους στους λαούς της Ευρώπης τα αντιφασιστικά και τα 

κινήματα ειρήνης αντίστοιχα. Φυσικά μέσα από αγώνες για τη λύση 

των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της εργατικής τάξης, 

οι οποίοι πήραν και αντιιμπεριαλιστική και αντιπολεμική μορφή. Η 

άνοδος αυτή ιδιαίτερα παρατηρήθηκε στο Βέλγιο, τη Φινλανδία και τη 

Νορβηγία. Παράλληλα όμως με το αντιφασιστικό κίνημα, αύξηση 

σημείωσαν και οι φασιστικές-εθνικιστικές οργανώσεις, που 

αποτέλεσαν αργότερα την Πέμπτη Φάλαγγα. 

Με την υποστήριξη του μεγάλου κεφαλαίου και του εθνικού 

κατεστημένου, οι φασιστικές οργανώσεις μέσα σ’ ένα κλίμα 

αντικομμουνισμού και αντισοβιετισμού, σε αντιπαράθεση με τ’ άλλα 

κινήματα, προώθησαν με το στρατιωτικό κατεστημένο την 
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συνδιαλλαγή με το Γ Ράιχ και τον διεθνή φασισμό, στα πλαίσια της 

παγκόσμιας στρατηγικής του καπιταλισμού, την οποία 

ενστερνιζόντουσαν τα καθεστώτα τους. Άσχετα αν είχαν 

«σοσιαλιστικές» κυβερνήσεις όπως η Σουηδία, ή η Νορβηγία ή 

τηρούσαν ουδετερότητα όπως η Ελβετία και η Σουηδία. Η δε 

Φινλανδία, το καθεστώς της οποίας χωρίς να πάψει να είναι 

δημοκρατικό, προσανατολίστηκε οριστικά προς την 

εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, με την οποία διεύρυνε τις εμπορικές 

σχέσεις και όχι μόνο.  

Πολωνία: Σε κρίση το φεουδαρχο-αστικο 

αντικομμουνιστικό καθεστώς 

Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μάστιζε τη χώρα, το 

δικτατορικό καθεστώς των συνταγματαρχών, αντιμετώπιζε 

ανυπέρβλητα προβλήματα, τα οποία δεν ήταν ικανό να λύσει. Το 1936 

ξέσπασαν απεργιακοί  αγώνες με στόχο καλύτερους όρους επιβίωσης, 

οι οποίοι  καταστάλθηκαν με ωμή βία από την αστυνομία και το 

στρατό. Αυτό όμως δυνάμωσε το λαϊκό κίνημα, στο οποίο ασκούσαν 

σημαντική επιρροή τόσο το ΚΚΠ, όσο και το Αγροτικό Κόμμα ενώ στις 

προσαρτημένες από την Πολωνία περιοχές, εντάθηκε το 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Παρ’ όλα αυτά, το βασικό ζήτημα που 

έκαιγε τον λαό της χώρας, ήταν αυτό της εθνικής ανεξαρτησίας της 

Πολωνίας. Με την υπογραφή του πολωνο-γερμανικού συμφώνου το 

1934, η χώρα τασσόταν κατά της πολιτικής της συλλογικής ασφάλειας 

που πρότεινε  η ΕΣΣΔ, με αποτέλεσμα ν’ απειλείται από το Γ Ράιχ που 

δεν έκρυβε τις κατακτητικές του βλέψεις προς ανατολάς και η 

πραγματοποίησή του περνούσε αναγκαστικά με την κατάκτηση της 

Πολωνίας. 

Την κατάσταση αυτή δεν μπόρεσε ν’ αντιμετωπίσει το φεουδαρχο-

αστικο εθνικό κατεστημένο από τις ίδιες τις πολιτικοκοινωνικές δομές 

του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εθνική κρίση. Για να την 
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ξεπεράσει, συνέχισε την ίδια πολιτική του προκατόχου του Πιλδούσκι, 

και  έγινε πιο αντιλαϊκό. Κατέλυσε τις ελάχιστες συνδικαλιστικές και 

πολιτικές ελευθερίες που είχαν απομείνει, συνέτριψε το εργατικό και 

λαϊκό κίνημα και  «βοηθό» του την Καθολική Εκκλησία, 

εγκαταστάθηκε ανοικτό φασιστικό καθεστώς. Έβαλε νέες φορολογίες, 

πήρε νέα δάνεια, αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες. 

Εντείνοντας τον αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό από την μια και 

εξαίροντας τον πολωνικό εθνικισμό και μεγαλοϊδεατισμό από την άλλη, 

προώθησε την παγκόσμια στρατηγική του ιμπεριαλισμού, την 

εξαφάνιση δηλαδή από προσώπου γης των ΚΚ, των εργατικών 

κινημάτων και επαναστάσεων και πολύ περισσότερο της ΕΣΣΔ. 

Με την εξωτερική στήριξη της Πολωνίας στην Γαλλία και  Αγγλία, με 

την οποία συνδεόταν με συνθήκες που εγγυόντουσαν την εδαφική της 

ακεραιότητα, προετοιμαζόταν για πόλεμο εναντίον της Σοβιετικής 

Ένωσης ενώ αύξαινε τις στρατιωτικές οχυρώσεις και δυνάμεις στα 

σύνορά της με αυτά του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, καθώς και σ’ 

αυτά με τη Λιθουανία για την κατάληψή της. 

 

 

 

 

 

Τα φεουδαρχικά καθεστώτα της  

Βαλτικής σε αξεπέραστη κρίση 

 Κι εδώ όπως και στις υπόλοιπες χώρες, τα Βαλτικά κράτη Λιθουανία, 

Εσθονία και Λετονία, μαστιζόντουσαν από την οικονομική κρίση, 

γεγονός που συντελούσε για ευρύτερες εξελίξεις  στις χώρες αυτές. 

Συγκεκριμένα, τα λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που δρούσαν 

και ως αντιφασιστικά, με κύριο πολιτικό κορμό τα Κομμουνιστικά 

Κόμματα, πέρασαν μετά το 1936 σε στάδιο ραγδαίας ανάπτυξης, μέσα 
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από τους νέους αγώνες των λαών και ιδίως της εργατικής τάξης και 

της αγροτιάς, για καλύτερους όρους ζωής και τη λύση των 

οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. 

Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά, οι λαοί της Εσθονίας Ρους, η 

γειτνίαση της χώρας με την ΕΣΣΔ, και κυρίως η ραγδαία οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη των γειτονικών σοβιετικών δημοκρατιών, 

καθώς και σ’ ένα βαθμό οι εξελίξεις που πραγματοποιούντο στη 

Γερμανία και απειλούσαν την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Πρώτα 

«στη γραμμή του πυρός» ήταν τα φεουδαρχικά φασιστικά καθεστώτα, 

τα οποία για να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση, γινόντουσαν όλο και 

πιο αντιλαϊκά. Είχαν  προσδέσει τις χώρες τους στο όνομα της 

«σωτηρίας του έθνους», με νέα σύμφωνα, μεταξύ άλλων και με το Γ 

Ράιχ, καθώς  η Εσθονία με τη Φινλανδία. Προώθησαν έτσι ως 

καθεστώτα, τη παγκόσμια στρατηγική του καπιταλισμού μέσω 

αντιθέσεων και σε δύσκολες γι’ αυτά εσωτερικές συνθήκες. 

 

Ουγγαρία: Ολοκληρώνεται το 

εθνικο-φασιστικό καθεστώς 

Με τη στρατικοποίηση της οικονομίας της Ουγγαρίας και τα νέα 

δάνεια που πήρε από τη Γερμανία, ξεπέρασε την κρίση της και το 1936-

37 ολοκληρώθηκε το εθνικό φασιστικό καθεστώς, που προωθούνταν 

από πριν. Αν και είχε στενούς δεσμούς με την φασιστική Ιταλία, 

ακολούθησε το πρότυπο της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Στο 

όνομα του έθνους και με έμβλημα την Μεγάλη Ουγγαρία, η εθνική 

κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νταράνι (1936-1938), έβαλε σ’ 

εφαρμογή το νέο σύνταγμα που ταυτιζόταν με το καθεστώς.  

Πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, όχι μόνο δεν είχαν δικαίωμα ύπαρξης, 

αλλά κηρύσσονταν ως αντεθνικά. Πολύ περισσότερο τα μέλη του 

εργατικού και λαϊκού κινήματος, τα οποία εκτός από τους άλλους 

διωγμούς, στερούντο με ειδικό νόμο το δικαίωμα ψήφου και 



 
 

34 

ανερχόντουσαν σε 1.000.000 άτομα. Μεταξύ αυτών 

συμπεριλαμβανόντουσαν και οι εβραίοι που θεωρούντο «μολυσμένοι» 

και ζούσαν κάτω από ειδικό καθεστώς, ενώ οι περιουσίες τους 

δημευόντουσαν.  

Ο αντιβασιλιάς Χόρτυ, ανακηρύχθηκε σε φύρερ του έθνους των 

Μαγυάρων, ο οποίος στη συνέχεια αποκατέστησε την εθνική τάξη 

μέσα στη χώρα, εντείνοντας τη βία και την ωμή τρομοκρατία, έχοντας 

φυσικά τη στήριξη του στρατιωτικού κατεστημένου, του κράτους, του 

ντόπιου και ξένου κεφαλαίου, καθώς και στον εξωτερικό τομέα, τη 

στήριξη  της ναζιστικής Γερμανίας, με την οποία διεύρυνε τις 

εμπορικές  σχέσεις και τις στρατιωτικές  συνεργασίες. 

Επειδή δεν έφταναν οι φυλακές της Ουγγαρίας, η χώρα γέμισε από 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οδηγήθηκαν εκεί όλοι οι 

αντιφρονούντες του καθεστώτος και ιδίως οι κομμουνιστές.  

Μεταξύ  άλλων, καθιερώθηκε ακόμα, η αναγκαστική εργασία, η 

καθαρότητα της φυλής των Μαγυάρων, και με κάθε μέσο, η 

καθυπόταξη της εργατικής τάξης και της αγροτιάς στο κράτος που 

συνταυτιζόταν απόλυτα με το καθεστώς, χωρίς όμως αυτή να καταστεί 

εφικτή. 

Στην περίοδο αυτή μέσα στη χώρα, κάτω από την καθοδήγηση του ΚΚ 

Ουγγαρίας, που ήταν το μόνο κόμμα που άντεξε, δρούσαν ακόμα 

πολλές αντιφασιστικές κι επαναστατικές ομάδες κυρίως στην εργατική 

τάξη, κάτω όμως από διεθνείς κι εσωτερικές συνθήκες που συνεχώς 

χειροτέρευαν για το εργατικό και αντιφασιστικό κίνημα. 

Το εθνικό-φασιστικό καθεστώς της Ουγγαρίας, είχε δεθεί με μεγάλο 

μέρος του λαού. Σε αυτό συνέτεινε η συντελούμενη ανάπτυξη της 

οικονομίας, ο εθνικισμός και κυρίως, σε αντίθεση με τα εθνικά-

φασιστικά καθεστώτα που είχαν εγκαθιδρυθεί ή εγκαθιδρύονταν στις 

εξαρτημένες γειτονικές χώρες, έβαζε πρόβλημα ζωτικού χώρου. Με 
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άμεση στήριξη της ναζιστικής Γερμανίας και την έμμεση των δυτικών 

χωρών, η Ουγγαρία αναπτύχθηκε σε στρατιωτική δύναμη. 

ΝΑ Ευρώπη. Πεδίο ανταγωνισμού 

και συνδιαλλαγής 

Σημαντικό επίσης ρόλο μέσα στις εξελίξεις αυτές, έπαιξαν και τα 

Βαλκάνια που κάλυπταν τον μεγαλύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης. 

Στρατηγικά, δέσποζαν λόγω θέσης, καθώς και σε μεγάλο μέρος της 

Μεσογείου, της Πρόσω Ασίας και της Β.Αφρικής, ενώ άλλοτε υπήρξαν 

η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης γιατί από εκεί άναψε το φυτίλι του Α 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Το 1936 άρχισαν να σημειώνονται στις χώρες του Αίμου μεγάλες 

ανακατατάξεις, που σχετίστηκαν άμεσα με την εγκαθίδρυση εθνικών 

φασιστικών καθεστώτων εν’ όψει του Β Παγκοσμίου Πολέμου που 

προωθείτο, ενώ εντεινόντουσαν οι πολεμικές προετοιμασίες και οι 

ανταγωνισμοί, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μεγάλων 

δυνάμεων. Οι διεργασίες αυτές  γινόντουσαν στα πλαίσια της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής τους, η οποία απέκλειε να ξεσπάσει 

άμεσα ο πόλεμος μεταξύ τους, παρόλο που δημιουργούσαν κάποια 

ένταση, ιδίως από την Ιταλία και την Ουγγαρία που είχαν 

ιμπεριαλιστικές βλέψεις. Και αυτό, γιατί χωρίς να λείψουν τ’ 

ανταλλάγματα, και η προσπάθεια διασφάλισης των κατεστημένων 

συμφερόντων, η ΝΑ Ευρώπη  και  τα Βαλκάνια, έγιναν πεδίο 

συνδιαλλαγής ανάμεσα στην Αγγλία, τη Γαλλία και το Γ Ράιχ από τη 

μια, και της Ιταλίας με την σύμμαχό της την Ουγγαρία από την άλλη. 

Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας, με τη σύμφωνη γνώμη 

του πρεσβευτή  των ΗΠΑ στην Ελλάδα Μάκ-βή-αν και δεν είχαν άμεσα 

οικονομικά συμφέροντα τότε, θεώρησαν τα Βαλκάνια ως «πατάτα»-

ζώνη οικονομικής και πολιτικής επιρροής του Γ Ράιχ και της 

φασιστικής Ιταλίας. Γεγονός που εξηγούσε ότι τα εθνικά φασιστικά ή 

μη καθεστώτα, θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του υπό συγκρότηση 
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φασιστικού συνασπισμού και ιδίως του γερμανικού και ιταλικού 

ιμπεριαλισμού, στα όρια φυσικά της παγκόσμιας στρατηγικής του. Και 

το σημαντικότερο, που συνδεόταν με τα παραπάνω ήταν, πως όχι μόνο 

δεν έγινε καμιά κίνηση για ανασύσταση από την Αγγλία και τη Γαλλία 

της Μικρής Αντάντ, αλλά και το Βαλκανικό Σύμφωνο Ρουμανίας-

Ελλάδας-Τουρκίας-Γιουγκοσλαβίας, ατόνησε. Ήταν στην 

πραγματικότητα ένα σύμφωνο χωρίς σημασία. Κάθε χώρα έπρεπε, για  

να διασφαλιστεί η εθνική της ανεξαρτησία, να στηριχτεί στις 

πολεμικές της προετοιμασίες και στην εξωτερική της στήριξη, στους 

διεθνείς οργανισμούς,  στην ΚΤΕ, που με την πολιτική της προωθούσε 

την παγκόσμια στρατηγική του ιμπεριαλισμού. 

Ρουμανία. Το μοναρχοφασιστικό 

εξελίσσεται σε φασιστικό. 

Ενώ η Ρουμανία εξακολουθούσε ν’ αντιμετωπίζει οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, εκτός από το 

γερμανικό και γαλλικό κεφάλαιο από το οποίο εξαρτιόταν, εισχώρησε 

στη χώρα και το ιταλικό  και  η κατάσταση να γίνει χειρότερη για το 

φεουδαρχικό καθεστώς. Σ’ ένα φάσμα  ανομοιόμορφο, όπου 

μπλεκόντουσαν η κρίση της οικονομίας και τα άλυτα κοινωνικά  με τα 

εθνικά προβλήματα. Από την άλλη, η πάλη των εργαζομένων και 

ειδικότερα της εργατικής τάξης για τη λύση τους, για τη διάσωση της 

δημοκρατίας αυτή που ήταν, αποτελούσε το αντίβαρο για να μην 

φορτωθεί ο λαός τα βάρη της κρίσης. Αν και  σε δύσκολες εσωτερικές 

κι εξωτερικές συνθήκες, σημειώθηκε άνοδος των κοινωνικο-

πολιτικών δυνάμεων και του παράνομου ΚΚΡ, τόσο στο εργατικό όσο 

και στο ευρύτερο λαϊκό κίνημα. Η άνοδος και διεύρυνση αυτή έγινε 

φυσικά μέσα από νέους αγώνες για την επιβίωση, και την ωμή κρατική 

βία που συνεχιζόταν. Το καθοριστικό όμως σημείο στις εξελίξεις αυτές 

ήταν, πως μετά το 1936, συμμετείχαν και οι εθνικές πολιτικές δυνάμεις 

, ενώ το αντιφασιστικό και το κίνημα της ειρήνης «αγκαλιαζόντουσαν» 
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εκτός από την προοδευτική διανόηση και μέρη της μικρομεσαίας 

εθνικής αστικής τάξης, που ήταν αντίθετα  στο φεουδαρχικό-αστικό 

καθεστώς. 

Σημαντική επίσης δράση παρουσίασαν στις πολιτικές εξελίξεις της 

Ρουμανίας, το Δημοκρατικό Μέτωπο, ο Εθνικός Αντιφασιστικός 

Σύνδεσμος, η Ένωση Αντιφασιστών και ο Αντιπολεμικός Σύνδεσμος. 

Μεγάλο επίσης ρόλο έπαιξε το Μέτωπο των Εργαζομένων με ηγέτη τον 

Πέτρο Γκρόζα, που αγωνιζόταν σε συμμαχία με το ΚΚΡ ως Λαϊκό 

Μέτωπο. 

Παράλληλα, στα προσαρτημένα μέρη, στην Βεσσαραβία και την 

Μπουκοβίνα, δυνάμωσαν την δράση τους τα λαϊκά 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, καθώς και οι εθνικές μειονότητες 

στην Τρανσυλβανία και την Ντομπροτσά. 

Οι εξελίξεις αυτές, επηρέασαν και το Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ρουμανίας, που προσάρμοσε την στρατηγική και την πολιτική του, 

πάνω σε αυτές  στο σημείο εκείνο που έλεγε πως «το πέρασμα στο 

σοσιαλισμό θα πραγματοποιηθεί μέσα από μία λαϊκή δημοκρατική 

εθνική επανάσταση». 

Ήδη όμως, το μοναρχοφεουδαρχο-αστικό καθεστώς, που στηριζόταν 

κυρίως στο στρατιωτικό κι εθνικό κατεστημένο, καθώς και στα ντόπια 

και ξένα συμφέροντα, είχε αυξημένη και ισχυρή εξωτερική στήριξη. 

Εκτός από αυτή της Αγγλίας και  Γαλλίας, η Ρουμανία είχε και την 

υποστήριξη της Γερμανίας και  Ιταλίας με τις οποίες διευρυνόντουσαν 

συνεχώς οι εμπορικές σχέσεις.  

Έρεαν πετρέλαια, δασικά και αγροτικά προϊόντα, ενώ εισαγόταν με 

βάση το κλήριγκ, κυρίως στρατιωτικός εξοπλισμός, αλλά και άλλα είδη 

που δυνάμωναν την εξάρτηση της χώρας ενώ μεγάλωσαν την 

οικονομική και κοινωνική κρίση.  

Οι ανταλλαγές αυτές όμως, σταθεροποίησαν το φεουδαρχικό 

καθεστώς και προώθησαν την εγκαθίδρυση εθνικού φασιστικού 
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κράτους. Αυτό πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές του 1937 με 

βασιλικό πραξικόπημα-όπως και στην Ελλάδα- με το οποίο 

διαλύθηκαν τα πολιτικά κόμματα-των Φιλελευθέρων και των 

Χωρικών-που είχαν πλειοψηφήσει στις εκλογές και είχαν τόσο 

συμβάλλει στην φασιστικοποίηση. 

Κυβέρνηση στην Ρουμανία συγκρότησε το Εθνικό Χριστιανικό Κόμμα 

(φασιστικό), που είχε πάρει μόνο το 9% των ψήφων. Η δημοκρατία 

έδινε πλέον τη θέση της σε ανοικτό εθνικό αντικομμουνιστικό 

καθεστώς που εξέφραζε τα συμφέροντα της Γερμανίας και προωθούσε 

την συνδιαλλαγή, οξύνοντας μακροπρόθεσμα την κοινωνική, πολιτική 

κι εθνική κρίση. 

Βουλγαρία: Το καθεστώς 

προσδένεται στην Γερμανία        

Αν και είχε στενούς δεσμούς με την φασιστική Ιταλία, το 

μοναρχοφασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας για να ξεπεράσει την 

οικονομική κρίση και να πραγματοποιήσει τις επεκτατικές του 

βλέψεις, αναγκάστηκε να στραφεί στο Γ Ράιχ. Διεύρυνε τις εμπορικές  

ανταλλαγές της χώρας, έκανε νέες εκχωρήσεις στον εξορυκτικό πλούτο 

και σε άλλους κλάδους της βουλγαρικής οικονομίας όπως στο εμπόριο 

των καπνών, ενώ προώθησε  πολιτική συμμαχία, με την εγκαθίδρυση 

εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. 

Το μοναρχοφασιστικό καθεστώς εφαρμόζοντας την πολιτική αυτή, 

συνάντησε αξεπέραστα εμπόδια. ΄ 

Το εργατικό επαναστατικό κι ευρύτερα λαϊκό κίνημα που είχε βαθιές 

ρίζες στο λαό, ήταν ισχυρό. Το ίδιο και το αντιφασιστικό και 

αντιπολεμικό. Κάτω από την οικονομική κρίση που χτύπαγε τους 

εργαζομένους,  την εργατική τάξη και τον κλάδο των καπνεργατών, το 

1933-1937 κάτω από την καθοδήγηση του ΚΚΒ, ξέσπασαν νέες 

απεργίες και αγώνες για καλύτερη επιβίωση, τον περιορισμό της 

ανεργίας και στις καπνοπαραγωγικές περιφέρειες συλλαλητήρια. Το 
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σημαντικότερο όμως ήταν, πως μέρος του ΚΚΒ  ακολούθησε 

επαναστατική πολιτική και προσάρμοσε  την στρατηγική του κάτω 

από την καθοδήγηση του Γκεόργκι Ντιμιτρόφ και του Γραφείου 

Εξωτερικού που έδρευε στην ΕΣΣΔ. Όπως άλλωστε σε όλα τα ΚΚ 

καθοριζόταν πως «η επερχόμενη επανάσταση θα ήταν λαϊκή 

αστικοδημοκρατική, με ηγετική πολιτική δύναμη την εργατική τάξη σε 

συμμαχία με την αγροτιά, την διανόηση  και άλλα κοινωνικά 

στρώματα». Κι έριχνε το κύριο βάρος-χωρίς το κόμμα να χάσει την 

αυτονομία του-στη συγκρότηση ενός μεγάλου λαϊκού μετώπου», μέσω 

του οποίου σημείωσαν νέα ανάπτυξη το αντιφασιστικό, το 

αντιπολεμικό και το κίνημα ειρήνης. 

Το μοναρχοφασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας στο μεταξύ, 

προσπαθούσε να στρέψει τον βουλγαρικό λαό ή μέρος του, εναντίον της 

ΕΣΣΔ χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα τον μεγαλοϊδεατισμό για να τον 

κάνει να ξεχάσει τους φυλετικούς και ιστορικούς δεσμούς που τον 

έδεναν με αυτούς της Σοβιετικής Ένωσης. 

Γιουγκοσλαβία: Το μοναρχοφεουδαρχοαστικό 

καθεστώς σε κρίση. 

Από το 1936 την Γιουγκοσλαβία κυβερνούσε με δικτατορικές τάσεις ο 

αντιβασιλέας της, ενώ ο λαός της  υπέφερε από τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης. Αποτέλεσμα της εκμετάλλευσής του ήταν να 

ενταθούν οι αγώνες της εργατικής τάξης και γενικότερα των 

εργαζομένων σε όλες τις εθνότητες της χώρας, με την κήρυξη 

απεργιών και άλλων μορφών πάλης, για να μην πληρώσουν τις 

συνέπειές της  και να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους ζωής. Η 

δυναμική αυτή σημειώθηκε ιδιαίτερα στη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, την 

Κροατία, την Σερβία, και τη Σλοβενία, όπου το ΚΚΓ παρότι ήταν 

παράνομο, δυνάμωσε την επιρροή του στα λαϊκά στρώματα και 

κινήματα.  
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Αύξηση επίσης σημείωσαν τ’ αντιφασιστικά και αντιπολεμικά 

κινήματα. Όμως δεν έμειναν πίσω οι εθνικιστικές και φασιστικές 

οργανώσεις της Γιουγκοσλαβίας οι οποίες σημείωσαν και αυτές μια 

έντονη δράση, ιδίως στην Κροατία, όπου το αυτονομιστικό κίνημα-που 

είχε την υποστήριξη της φασιστικής Ιταλίας και της 

εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας-έβαζε άμεσα στόχο τη σύσταση 

ανεξάρτητου κροατικού κράτους. 

Οι   παραπάνω εξελίξεις, οδήγησαν σε μια ευρύτερη όξυνση των 

αντιθέσεων, ενώ βάθυναν την πολιτική κι εθνική κρίση. Για την 

αντιμετώπισή της το μοναρχο-φεουδαρχικό καθεστώς της 

Γιουγκοσλαβίας, διεύρυνε τις εμπορικές ανταλλαγές του με το Γ Ράιχ, 

ενώ ζήτησε κι εξωτερική στήριξη για να εξουδετερώσει τις βλέψεις της 

Ιταλίας στην Γιουγκοσλαβία και να διατηρηθεί η εθνική ενότητα. Η 

πολιτική αυτή εφαρμόστηκε χωρίς όμως να χαλαρωθούν οι σχέσεις της 

χώρας με τα υπόλοιπα δυτικά κράτη και κυρίως με την Γαλλία και  

Αγγλία. Παράλληλα προσάρμοσε την εξωτερική κι εσωτερική της 

πολιτική, στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής του 

ιμπεριαλισμού. Η Γιουγκοσλαβία θεώρησε σαν ανάγκη-όπως άλλωστε 

και τα υπόλοιπα φεουδαρχικά-αστικά καθεστώτα-όχι μόνο τη μη 

υπογραφή συμμαχιών, αλλά και την ατονία των υπαρχόντων 

συμφώνων.  

Η μόνη πολιτική που ακολουθούσε, ήταν η αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών του κράτους με την προοπτική να εξελιχθεί σε φασιστικό και 

ανοικτά αντικομμουνιστικό. Αλλά αυτό θα βάθαινε αντί να εξομαλύνει 

την κρίση του καθεστώτος και εκτός ;αυτού, ήταν ανέφικτο γιατί 

προσέκρουε σε όλες τις εθνότητες, στο εργατικό και το λαϊκό κίνημα, 

καθώς και στους ιστορικούς δεσμούς που είχαν  η Σερβική της 

Βοσνίας και του Μαυροβουνίου με τη Ρωσία. Σε προέκταση δε, και 

στους φυλετικούς δεσμούς που είχαν ως σλάβοι, που με κάποια 

εξαίρεση του πολιτικού και κοινωνικού κατεστημένου της Κροατίας 



 
 

41 

και της Σλοβενίας, ένιωθαν σαν ευρωπαίοι και ήταν ισχυροί σε όλες τις 

ενότητες ιδίως στους λαούς κάτω. 

Εξ’ άλλου, όπως και στη Βουλγαρία, οι Γιουγκοσλάβοι έτρεφαν 

αδερφικά αισθήματα και θαυμασμό για την ΕΣΣΔ και τη ραγδαία 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της. Σ’ αυτό βοήθησαν οι 

φυλετικές θεωρίες του Γ Ράιχ που κατέτασσε τους σλάβους στους 

κατώτερους λαούς.  

Αλβανία: Το βασιλικό καθεστώς  

των μπέηδων σε αποσύνθεση. 

Στη μικρή ορεινή Αλβανία,  σημειώθηκαν εξελίξεις με την ένταση των 

αγώνων της αγροτιάς και της ασήμαντης ακόμα εργατικής τάξης και 

των εργαζομένων. Στην πρωτεύουσα της χώρας και στις μικρές πόλεις, 

συγκροτήθηκαν παράνομα, από προοδευτικούς διανοούμενους, 

κομμουνιστές και σοσιαλιστές, οι πρώτες ομάδες και μικρές 

οργανώσεις που ανέπτυξαν πολιτική δράση με  στόχο τον 

αντιφασιστικό και εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.  

Ο αγώνας αυτός, έφερε αποτελέσματα και ανάγκασε το καθεστώς των 

μπέηδων και του Ζώγου, να διευρύνουν την εξωτερική τους στήριξη 

στη γειτονική Γιουγκοσλαβία με την περαιτέρω ανάπτυξη των 

διακρατικών σχέσεων ( είχε υπογράψει εμπορική συμφωνία το 1934). 

Στην κίνηση όμως αυτή της αλβανικής κυβέρνησης, αντέδρασε άμεσα 

η φασιστική Ιταλία η οποία απέκλεισε με το στόλο της τα παράλια και 

τα λιμάνια της Αλβανίας, με τη στήριξη  των εξαγορασμένων μπέηδων 

και των μικρών φασιστικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί αναταραχή στη χώρα. 

Το όλο θέμα ήρθε προς διευθέτηση στην Κοινωνία των Εθνών (ΚΤΕ)-

που με τη συγκατάθεση της Ιταλίας, για να κατοχυρώσει διεθνώς την 

κατοχή της Αλβανίας, συγκρότησε επιτροπή ειδικών 

εμπειρογνωμόνων που ήρθε και μελέτησε την οικονομία της χώρας, 

τον ορυκτό και άλλο πλούτο. Η επιτροπή αποφάνθηκε, αφού μελέτησε 
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τα στοιχεία, πως «με την εκμετάλλευση και άλλων 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, η χώρα δεν μπορούσε να εξασφαλίσει 

ούτε το βιοτικό επίπεδο του λαού, αν αυτό ξεπερνούσε το εκατομμύριο» 

(Η Αλβανία είχε τότε πληθυσμό  900.000 κατοίκους). 

Το πόσο το συμπέρασμα της επιτροπής είχε έστω και μια δόση 

πραγματικότητας, αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι η πρώην 

σοσιαλιστική Αλβανία είχε πληθυσμό 2.500.000 κατοίκους, με πολύ 

ανώτερο βιοτικό επίπεδο από τα χρόνια της σύναψης της συνθήκης. 

Την επιστημονικο-τεχνική αυτή έκθεση των διεθνούς κύρους και 

εγκυρότητας επιστημόνων, χρειαζόταν ο ιταλικός ιμπεριαλισμός  για 

να εδραιώσει με τις ευλογίες της ΚΤΕ τη θέση του στην Αλβανία. Και 

πρώτη πράξη της στάθηκε η νέα ιταλο-αλβανική συμφωνία του 1936, 

σύμφωνα με την οποία η Αλβανία μετατρεπόταν σε στρατιωτικό 

ιταλικό προγεφύρωμα στα Βαλκάνια, με τις ευλογίες της Αγγλίας,   

Γαλλίας και  Ελλάδας. Πέρα όμως από τα εθνικά και ιμπεριαλιστικά 

συμφέροντα, επιβαλλόταν να προωθηθεί ο φασισμός. 

Αυτό όμως μεγάλωσε την κρίση και επιτάχυνε στο λαό τις διαδικασίες 

ανάπτυξης του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος και του αγώνα για 

εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. 

 

 

 

 

Ελλάδα: Σε ραγδαία άνοδο το 

λαϊκό εθνικοαπελευθερωτικό 

κίνημα.    

Στην Ελλάδα το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης επιδείνωσε τα 

άλυτα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η 

χώρα πριν ξεσπάσει αυτή. Το 1936, εντάθηκαν και οξύνθηκαν οι 

ταξικές αντιθέσεις, μέσα σ’ ένα πλέγμα περίπλοκο, πράγμα που 
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μεγάλωσε τόσο την κρίση του φεουδαρχικού καθεστώτος, όσο  και των 

ξένων συμφερόντων στην χώρα μας και ιδίως της Αγγλίας. 

Οι νέοι αγώνες της εργατικής τάξης ήταν φυσικά η αιτία. Ο ξεσηκωμός 

των εργαζομένων και της αγροτιάς για καλύτερες συνθήκες ζωής, και 

η δημιουργία των βάσεων για την μη περαιτέρω εξαθλίωσή της, κάτω 

από την καθοδήγηση του ΚΚΕ, συνεχώς διευρυνόντουσαν σε ολόκληρη 

σχεδόν την χώρα. 

Από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Καβάλα, τις Σέρρες, 

την Πάτρα, καθώς και σε άλλες πόλεις και αγροτικές περιοχές, στις 

καπνοπαραγωγικές, σταφιδικές και αμπελουργικές, ξεσηκώθηκε 

πλήθος λαού εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης. Η αντίσταση 

αυτή κορυφώθηκε με τις μεγάλες απεργίες του Μάη στην Θεσσαλονίκη 

του Βόλου και άλλων πόλεων. 

Για ν’ αντιμετωπιστεί η κατάσταση, στάλθηκε εναντίον των απεργών-

εκτός της χωροφυλακής- στρατός που έβαψε στο αίμα την απεργία. 

Αποτέλεσμα της αιματηρής αυτής επέμβασης ήταν, η απεργία να 

μετατραπεί σε λαϊκή επαναστατική εξέγερση. 

Μέσα από τους αγώνες αυτούς που το κύριο βάρος το σήκωσε το 

εργατικό επαναστατικό κίνημα και το ΚΚΕ, σημείωσαν ραγδαία 

ανάπτυξη το Λαϊκό Μέτωπο και το αντιπολεμικό, αντιφασιστικό, 

ειρηνικό και λαϊκό κίνημα που δραστηριοποιήθηκαν παρά τις 

διάφορες παλινωδίες των ηγεσιών των κομμάτων τους, των 

Φιλελευθέρων, για τη διάσωση της βασιλευόμενης δημοκρατίας. 

Στην διεύρυνση των κινημάτων συνέβαλλε καθοριστικά η στρατηγική 

και πολιτική του ΚΚΕ η οποία θεωρούσε την επερχόμενη επανάσταση 

για το πέρασμα στον σοσιαλισμό, ως λαϊκή αστικοδημοκρατική 

σύμφωνα με το πολιτικό του πρόγραμμα. Σ’ αυτό προδιέγραφε τις 

εξελίξεις και τις αλλαγές που έπρεπε να συντελεστούν για να βγει η 

χώρα από την οικονομική και κοινωνική καθυστέρηση και την εθνική 



 
 

44 

κρίση και ν’ απαλλαγεί με την κατοχύρωση της εθνικής της 

ανεξαρτησίας από την ξένη οικονομική και πολιτική εξάρτηση. 

Η πολιτική αυτή του ΚΚΕ, σταθεροποίησε τη θέση του όχι μόνο στην 

εργατική τάξη και στην φτωχή αγροτιά, στην εργατική και 

σπουδάζουσα νεολαία και την προοδευτική διανόηση, αλλά και σε άλλα 

ενδιάμεσα κοινωνικά στρώματα που τα χτύπαγε η οικονομική κρίση. 

Όλα αυτά  γινόντουσαν κάτω από δύσκολες εσωτερικές και κυρίως 

εξωτερικές συνθήκες. Όμως δεν ανησυχούσαν για τις εξελίξεις αυτές 

μόνον η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και η Τουρκία μαζί με 

τα γειτονικά μοναρχο-φασιστικά καθεστώτα. 

Εγκαθιδρύεται εθνικό αντικομμουνιστικό 

φασιστικό κράτος-Δικτατορία 4ης Αυγούστου 

Στο μεταξύ, το φεουδαρχο-αστικό καθεστώς σε όλο του το φάσμα, 

πολιτικό, στρατιωτικό, πνευματικό και οικονομικό, παρά τις 

αντιθέσεις του, επέσπευσε την εγκαθίδρυση εθνικού 

αντικομμουνιστικού κράτους.Το σχέδιο  είχε αρχίσει να μεθοδεύεται 

και να προωθείται μέσω των ανακτόρων και του στρατιωτικού 

κατεστημένου από το 1935 στα γραφεία της Αγγλίας και της Γαλλίας 

με την σύμπραξη του Γ Ράιχ και τον διεθνή φασισμό, εξελισσόταν δε 

στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής του ιμπεριαλισμού και αυτό 

επειδή έλειπαν τα εσωτερικά στηρίγματα.  

Το φασιστικό κοινωνικό κίνημα καθώς και το εθνικιστικό, 

περιοριζόντουσαν σε μικρές και ασήμαντες οργανώσεις χωρίς καμιά 

επιρροή στο λαό. Αυτό προσδιόρισε τη στήριξη του φασιστικού 

κινήματος στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, στην χωροφυλακή,  την 

αστυνομία και την εθνική ασφάλεια. 

Ως εθνικό αντικομμουνιστικό κράτος, είχε την αποστολή να συντρίψει, 

όσο αυτό ήταν εφικτό, το εργατικό επαναστατικό κίνημα, ν’ αποτρέψει 

τις  περαιτέρω εξελίξεις ακόμα και στις εθνικές αστικοδημοκρατικές 

δυνάμεις και να προωθήσει την προετοιμασία της Ελλάδας για πόλεμο. 
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Ήταν το μόνο μέσο για την εδραίωση του κοινωνικο-πολιτικού ταξικού 

καθεστώτος από τη μια, και το μέσον συνδιαλλαγής ανάμεσα στις 

καπιταλιστικές χώρες και τα φασιστικά καθεστώτα, ιδίως με το Γ 

Ράιχ, που είχαν αρχίσει ήδη να συνασπίζονται. Έτσι εξηγείται και η 

«τοποθέτηση» από την Αγγλία ως «εθνικού κυβερνήτη» της Ελλάδας 

παρ’ όλο που δεν έλειπαν και άλλοι «δημοκρατικοί» στρατηγοί, 

μνηστήρες, του γερμανόφιλου αλλά  βασιλικού  Ι. Μεταξά, που το 

κόμμα του, των Εθνικοφρόνων, δεν είχε ξεπεράσει τους 10 βουλευτές. 

Το πραξικόπημα, καλά προετοιμασμένο, έγινε με διάγγελμα στον 

ελληνικό λαό στις 4 Αυγούστου του 1936, αφού προηγουμένως τέθηκε 

η χώρα σε κατάσταση ανάγκης, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα. Φυσικά, 

για τη σωτηρία και το μεγαλείο του έθνους, ο Μεταξάς ανακηρύχθηκε 

σε εθνικό κυβερνήτη, με «σκέπη» τον βασιλιά Γεώργιο. Βουλή, 

κόμματα ακόμα και αυτό των Εθνικοφρόνων, τέθηκαν εκτός νόμου 

όπως και το εργατικό-αντιφασιστικό κίνημα ενώ ξέσπασε απηνής 

διωγμός από το κράτος. Δέκα χιλιάδες κομμουνιστές, αντιφασίστες και 

συνεπείς δημοκράτες, κλείστηκαν στις φυλακές ή οδηγήθηκαν στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Η Ελλάδα με τους αγώνες του λαού της, ήταν η μόνη χώρα στην ΝΑ 

Ευρώπη που είχε δημοκρατία. Με το πραξικόπημα εγκαθιδρύθηκε ένα 

ιδιότυπο αντικομμουνιστικό και κυρίως εθνικο-φασιστικό καθεστώς 

το οποίο δεν προέβαλε αίτημα ζωτικού χώρου, αλλά εξυπηρέτησε τα 

ξένα στρατηγικά και άλλα συμφέροντα. Κύριο μέλημά του ήταν η 

διασφάλιση της εθνικής τάξης μέσα στη χώρα, για να μπορέσει το ξένο 

κι ελληνικό κεφάλαιο να δράσει ανενόχλητα. Στα πλαίσια αυτά, το 

καθεστώς της 4ης Αυγούστου έλυσε μερικά χρονίζοντα προβλήματα 

που προωθούνταν για λύση από πριν, όπως αυτό των κοινωνικών 

ασφαλίσεων των εργαζομένων καθιερώνοντας παράλληλα την 

συνεργασία κεφαλαίου-εργασίας,  επένδυσε κρατικά κεφάλαια σε 

δημόσια έργα, διεύρυνε τα εξοπλιστικά προγράμματα για να δώσει 
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διέξοδο στην οικονομική κρίση και εφάρμοσε την πολιτική της 

αυτάρκειας. 

Ακόμα διεύρυνε τις εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με το Γ Ράιχ και 

τη φασιστική Ιταλία, στρατικοποιόντας κατά το πρότυπο των 

φασιστικών κρατών την νεολαία και γενικότερα την πολιτική και 

δημόσια ζωή της χώρας. 

Σ’ ένα κλίμα έξαρσης κι εθνικισμού, ο Ι. Μεταξάς προσπάθησε με 

εθνικές παρελάσεις, φωτογραφίες του, που καλούσαν την νεολαία «να 

σηκωθεί απάνω» χωρίς όμως να της πει και που θα βρει δουλειά, ζωή, 

ν’ αποκτήσει και λαϊκή στήριξη. Όμως αυτό δεν το κατάφερε  παρά τα 

τεράστια ποσά που ξόδευε από το δημόσιο ταμείο. 

Για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ο Μεταξάς ήταν ένα 

ξενοκίνητο και ξενοσυντήρητο τυραννικό αντεθνικό φασιστικό 

καθεστώς. Γι’ αυτό  τον λόγο, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κι εθνικό 

φασιστικό κόμμα, αλλά περιορίστηκε στη σύσταση της λεγόμενης 

«Εθνικής Εταιρείας» που κάθε άλλο παρά κόμμα ήταν. Σε αυτό 

συνέτειναν ότι –εκτός από τις οργανώσεις του ΚΚΕ- δρούσαν ή 

άρχισαν να δρουν ιδίως στην στρατευμένη νεολαία (ΕΟΝ), πολλές 

μικρές αντιφασιστικές οργανώσεις και ομάδες. 

Μέση Ανατολή 1936-1937 

Στον ευρύ αυτό χώρο της Μέσης Ανατολής με τον τεράστιο φυσικό 

πλούτο σε πετρέλαιο (κατείχε το 62% των παγκοσμίων αποθεμάτων), 

την στρατηγική θέση της περιοχής, που εκτός από την Τουρκία και την 

Περσία, οι χώρες της εξακολουθούσαν να είναι προτεκτοράτα της 

Αγγλίας,  Γαλλίας και της Ιταλίας, εντάθηκαν οι ανταγωνισμοί των 

μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.  

Έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς στο Ιράκ, την Περσία και στην Αίγυπτο, που 

ήταν οι μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. 

Από το 1936 συμμετείχαν ενεργά στους ανταγωνισμούς και οι ΗΠΑ 

στέλνοντας εταιρείες πετρελαίου, οι οποίες σε σύμπραξη με αυτές της 
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Αγγλίας ή άλλων διεθνών κονσόρτσιουμ, επένδυσαν μεγάλα κεφάλαια 

για την εκμετάλλευση των πλουσίων αποθεμάτων της Σαουδικής 

Αραβίας και των νησιών, καθώς και των ακτών του Περσικού Κόλπου. 

Ο ανταγωνισμός αυτός, που  συνοδεύτηκε από περεταίρω προώθηση 

της πολιτικής επιρροής του Γ Ράιχ, έβαλε την σφραγίδα του στις 

πολιτικές εξελίξεις. 

Την παρουσία του αυτή, το Γ Ράιχ την προώθησε εν όψει του Β 

Παγκοσμίου Πολέμου και στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική (Τυνησία, 

Αλγερία, Μαρόκο) στην τρίτη σε σπουδαιότητα μεγάλη περιοχή του 

κόσμου, όπου διεξήχθησαν πολεμικές επιχειρήσεις.  

Στο μεταξύ, σημαντικό μέρος του φεουδαρχικού κατεστημένου και του 

ισλαμικού ανωτέρου ιερατείου, για να διασφαλιστούν τα ταξικά και 

κοινωνικά τους συμφέροντα και να προωθηθεί η εθνική τους 

ανεξαρτησία, στράφηκαν προς την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία και 

τη φασιστική Ιταλία. Σε αντίθεση  με τα εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα, τα οποία είχαν δυναμώσει,  έκαναν αισθητή την παρουσία 

τους φασιστικά κινήματα, στο Ιράκ, την Αίγυπτο, την Συρία, τον 

Λίβανο και την Περσία. 

Όπως ήταν φυσικό, τα φασιστικά αυτά κινήματα στηρίχθηκαν εκτός 

από την Γερμανία και την Ιταλία,  στην Αγγλία και τη Γαλλία ενώ η 

υπάρχουσα από παλιά υποστήριξή τους από την Τουρκία, ενίσχυσε τις 

ένοπλες δυνάμεις τους, δημιούργησαν στρατιωτικές βάσεις, διεύρυναν 

την πολιτική τους στα προσδεμένα φεουδαρχικά και αστικά 

κατεστημένα σε κάθε χώρα. 

Τουρκία: Προσαρμόζει την πολιτική της 

στις διεθνείς εξελίξεις.  

Η οικονομία της Τουρκίας με την ανάπτυξη των κρατικοποιημένων 

επιχειρήσεών της και  των εμπορικών συναλλαγών, σημείωσε 

ανάκαμψη ενώ το εθνικό δημοκρατικό καθεστώς-χωρίς να υπάρχει 

δημοκρατία-ακολούθησε την ίδια χαραγμένη από παλιότερα 
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στρατηγική. Σε μια βάση όμως ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στις 

διεθνείς συνθήκες, ακολουθώντας αδέσμευτη εξωτερική πολιτική, που 

κατοχύρωνε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας, τον εκσυγχρονισμό 

της οικονομίας με την μελλοντική βιομηχανοποίησή της  και την 

προώθηση των επεκτατικών της βλέψεων. 

Αξιοποιώντας τη θέση της, που δέσποζε στη Πρόσω Ασία και κυρίως 

το γεγονός πως ήταν το μόνο ισχυρό κράτος στο χώρο αυτό, παρότι 

υπήρχε ως κοινωνικο-πολιτικό καθεστώς, δεν είχε ολοκληρώσει τους 

αστικοδημοκρατικούς μετασχηματισμούς κυρίως στην αγροτική 

οικονομία, όπου υπήρχαν φεουδαρχικές δομές και σχέσεις ενώ είχε 

εξασφαλίσει την εθνική τάξη. 

Το μόνο νόμιμο κόμμα ήταν το κυβερνητικό, το Λαϊκό, οι  

συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις τελούσαν κάτω από 

τον έλεγχο του κράτους, καθώς και σ’ ένα βαθμό  το ιδιωτικό κεφάλαιο, 

το τραπεζικό σύστημα και το εξωτερικό εμπόριο. 

Τα παραπάνω διασφάλιζαν στο κεμαλικό καθεστώς-σε όλο του το 

φάσμα-τη δραστηριοποίησή του  σε διεθνές επίπεδο ως ισχυρό κράτος, 

που χωρίς να λείψουν οι εξαρτήσεις, είχαν την ανάγκη του οι 

καπιταλιστικές χώρες και ειδικότερα η Αγγλία, η Γαλλία και το Γ Ράιχ, 

που του παρείχαν σημαντική  οικονομική και όχι μόνο βοήθεια. 

Και όλα αυτά με ανταλλάγματα, με πρώτη την υπογραφή της διεθνούς 

συνθήκης του Μοντρέ το 1936, όπου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στην 

Τουρκία να κλείνει τα στενά των Δαρδανελλίων σε περίπτωση πολέμου 

εναντίον της, πράγμα που ισχυροποίησε διεθνώς τη θέση της. 

Ακόμα η Τουρκία προώθησε μέσω μυστικών διαπραγματεύσεων με 

την Αγγλία και τη Γαλλία, την προσάρτηση της Αλεξανδρέττας που 

ανήκε στη Συρία. Επίσης, εκτός από τις εμπορικές συναλλαγές που είχε 

με την Γερμανία στον τομέα των μεταλλευμάτων και των καπνών, η 

Τουρκία εφοδίαζε μέσω αυτής την Γερμανία, με πετρέλαια για την 

διασφάλιση μελλοντικά των εθνικών της συμφερόντων στην Πρόσω 
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Ασία, το Ανατολικό Αιγαίο και στα Βαλκάνια, παρέχοντας τη 

διαβεβαίωση ότι το Βαλκανικό Σύμφωνο δεν επρόκειτο να σταθεί 

εμπόδιο στις ανακατατάξεις που γινόντουσαν στην ΝΑ Ευρώπη. 

Αυτό είχε εφαρμόσει και το εθνικο-φασιστικό καθεστώς της Ελλάδας 

κατόπιν «συμβουλών» της Αγγλίας. 

Η υπό ανάπτυξη ακόμα πολιτική της Τουρκίας, που ήταν 

εναρμονισμένη με την παγκόσμια στρατηγική του ιμπεριαλισμού, 

συνοδεύτηκε από παραχωρήσεις προς την Αγγλία και τη Γαλλία που 

διασφάλιζαν την κυριαρχία της στην Μέση Ανατολή και ήταν σε βάρος 

των εθνικοαπελευθερωτικών και αντιαποικιακών κινημάτων. Και όχι 

μόνο της Συρίας και του Λιβάνου, αλλά  του Ιράκ και της Περσίας, οι 

λαοί των οποίων αγωνιζόντουσαν για την εθνική τους ανεξαρτησία. 

Ιράκ: Εθνική επανάσταση 

Η ένταση των λαϊκών αγώνων του λαού του Ιράκ πήρε νέες διαστάσεις 

και οξύνθηκε το 1936 η πάλη για τα δικαιώματά του, για καλύτερους 

όρους επιβίωσης και την άμεση έξοδο της χώρας από την οικονομική 

και κοινωνική κρίση.  

Το ισχυρό λαϊκό-αραβικό κίνημα και το εργατικό επαναστατικό, που 

τελούσαν κάτω από την επιρροή του ΚΚΙ και των σοσιαλιστικών 

οργανώσεων, έπαιξαν τον κυριότερο ρόλο στις κινητοποιήσεις αυτές 

ενώ παράλληλα το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα μεγάλωσε με τη 

συμμετοχή μέρους του πολιτικού, στρατιωτικού και άλλου 

κατεστημένου, μερίδα του οποίου στρεφόταν για εξωτερική στήριξη 

στην Γερμανία. 

Αποτέλεσμα των λαϊκών αγώνων ήταν, η στρατιωτική «επανάσταση» 

τον Οκτώβρη του 1936 η οποία επικράτησε, στηριζόμενη εσωτερικά 

στο Παναραβικό Κίνημα κι εξωτερικά στην Τουρκία. 

Η «επανάσταση» έβαλε άμεσα το πρόβλημα της ολοκλήρωσης της 

εθνικής ανεξαρτησίας του Ιράκ. Με την συνθήκη Αγγλίας-Ιράκ του 

1932 προβλεπόταν ότι μετά από 25 χρόνια θ’ αναθεωρούντο οι 
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συμφωνίες για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων των πετρελαίων, 

χωρίς όμως το καθεστώς να στηριχθεί στις προοδευτικές πολιτικο-

κοινωνικές δυνάμεις. 

Ως συνέπεια της πολιτικής του Ιράκ ήταν η δολοφονία στην Τουρκία 

το 1937 του ηγέτη της στρατηγού Μπάαρ Σίντκι, που ήταν ένας από 

τους αρχηγούς του αραβικού κινήματος, η δημιουργία 

πραξικοπήματος και η σταθεροποίηση και πάλι της αγγλικής 

κυριαρχίας στο Ιράκ. 

Περσία: Το φεουδαρχικό κατεστημένο 

στρέφεται στο Γ Ράιχ. 

Μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης 

Ανατολής, η Περσία βρισκόταν στα πρόθυρα πολιτικών εξελίξεων. 

Μετά το 1936 εντάθηκαν οι αγώνες των λαών της-δεδομένου ότι είναι 

πολυεθνικό κράτος-για καλύτερους όρους επιβίωσης και 

αστικοδημοκρατικούς μετασχηματισμούς. Ιδιαίτερη έξαρση 

παρουσίασαν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις πόλεις, στις 

πετρελαιοπαραγωγές περιφέρειες, και στη βιομηχανία πετρελαίου, η 

οποία ανήκε σε αγγλικές εταιρείες, καθώς και στις εθνότητες του 

Αζερμπαϊτζάν και των κούρδων. 

Η δράση τους προωθήθηκε μέσω του Τουντέχ (ΚΚ) και άλλων 

μικρότερων προοδευτικών κομμάτων και οργανώσεων. Την επιρροή 

του όμως παράλληλα, στον λαό της Περσίας, έκανε αισθητή και το 

εθνικό αστικοδημοκρατικό κίνημα, που είχε ως στήριγμα τη μικρή 

αστική τάξη, τον κλήρο και το κρατικό-στρατιωτικό κατεστημένο. 

Σκοπός του κινήματος ήταν, η ολοκλήρωση της εθνικής ανεξαρτησίας 

της Περσίας, και  η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

Στρεφόταν άμεσα κατά της αγγλικής επικυριαρχίας, όσο και κατά του 

βασιλικού φεουδαρχικού καθεστώτος, χωρίς όμως την ύπαρξη 

αντιφασιστικών και ειρηνικών κινημάτων. Αυτό καθορίστηκε από τις 

ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης της χώρας, από τον 
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περσικό εθνικισμό, μεγαλοϊδεατισμό, τον ισλαμισμό και τον 

αντικομμουνισμό. 

Το αστικοδημοκρατικό  κίνημα, με την πολιτική του αυτή, αλώθηκε σε 

σημαντικό βαθμό  από το φεουδαρχικό βασιλικό κατεστημένο το οποίο 

για να ξεπεράσει την εσωτερική του κρίση, ένα μεγάλο μέρος του 

ζήτησε την υποστήριξη της Αγγλίας και της Γαλλίας, καθώς και με τον 

υπό συγκρότηση φασιστικό συνασπισμό. Ιδίως με την 

εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, με την οποία οι αγγλικές εταιρείες είχαν 

ήδη διευρύνει τις εμπορικές και άλλες σχέσεις τους. 

Η πολιτική αυτή εξασθένισε τη στάση της Αγγλίας και των 

καπιταλιστικών χωρών γενικότερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας 

ανάπτυξης του εθνικιστικού απελευθερωτικού κινήματος σ’ ένα 

πλέγμα περίπλοκο που όξυνε τις αντιθέσεις στο περσικό κατεστημένο. 

Πάντως ας σημειωθεί, ότι ήδη δρούσαν με την άμεση συνδρομή του Γ 

Ράιχ και του διεθνούς φασισμού, στο στρατό και τις κρατικές 

υπηρεσίες, πολλές εθνικιστικές οργανώσεις. 

Αραβία: Παγιώνεται η τάξη. 

Εξελίξεις μετά το 1936. 

Στην Αραβία η αποικιοκρατία έγινε καθεστώς μετά το 1936. Η 

αναταραχή όμως που προκάλεσε η παγκόσμια οικονομική κρίση, έφερε 

στο προσκήνιο τις αντιδράσεις των εργαζομένων που είχαν ως 

απόρροια μία σχετική ανάπτυξη των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών 

κινημάτων, κυρίως στο Αντεν και την Υεμένη, (ενώ παράλληλα 

σημειώθηκαν τοπικοί μικροί πόλεμοι μεταξύ των σουλτανάτων), κάτω 

από δύσκολες εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες. 

Η αμάθεια, η εξαθλίωση του λαού και τα φεουδαρχο-θεοκρατικά 

καθεστώτα, δεν άφησαν περιθώρια για γενικότερες εξελίξεις. Ηδη, 

άλλωστε, στον ευρύ αυτό χώρο της Αραβίας, δέσποζε το βασίλειο της 

Σαουδικής Αραβίας που είχε ισχυρή εξωτερική πολιτική και 
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οικονομική στήριξη, όχι μόνο από την Αγγλία αλλά και από τις ΗΠΑ, 

με την ανακάλυψη του μεγάλου πλούτου της σε αποθέματα πετρελαίου. 

Η χώρα μεταβλήθηκε με την προσάρτηση του 1936 και μέρους του 

αγγλικού προτεκτοράτου της Υεμένης, μαζί με τα σεϊχάτα του 

Περσικού Κόλπου, σε κύριο πολιτικό στήριγμα της Αγγλίας και του 

δυτικού κόσμου σε όλη την περιοχή, καθώς και του φεουδαρχικού-

θεοκρατικού κατεστημένου. 

Συρία-Λίβανος: Σε άνοδο το 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα 

Μετά την τήρηση των επαγγελιών της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της 

Γαλλίας για πλήρη αυτονομία της Συρίας και του Λιβάνου  (ήταν 

γαλλικά προτεκτοράτα), τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των δύο 

χωρών που ήταν ισχυρά, διεύρυναν την πολιτική τους δράση και χωρίς 

να λείψουν οι ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις, αγκάλιασαν  τους 

λαούς των δύο χωρών. Στον Λίβανο, οι αντιθέσεις ήταν 

«θρησκευτικές» μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, πράγμα που 

βοήθησε στην εγκαθίδρυση της γαλλικής κυριαρχίας στην περιοχή, 

ενώ αντιθέσεις υπήρχαν επίσης σε μεγάλο μέρος της αστικής τάξης και 

του αποικιακού κρατικού κατεστημένου.  

Σ’ αυτό συνέβαλαν-εκτός από τις διεθνείς εξελίξεις- και η 

διαφαινόμενη πρόθεση της Γαλλίας για την εκχώρηση της 

Αλεξανδρέττας στην Τουρκία που ήταν συριακό έδαφος, η περαιτέρω 

επέκταση εστίας των εβραίων στην Παλαιστίνη, όπου η ρήξη 

μουσουλμάνων και εβραίων είχε πάρει διαστάσεις πολιτικού εμφυλίου 

πολέμου κ.α. 

Μικρές  εθνικιστικές οργανώσεις και φιλο-φασιστικές ομάδες, 

εμφανίστηκαν στην Συρία και στον Λίβανο, χωρίς όμως να μπορέσουν 

να εξελιχθούν σε πολιτικά, κοινωνικά,  εθνικά κινήματα. Και αυτό γιατί 

προσέκρουσαν στα ισχυρά λαϊκά κι εργατικά κινήματα όπου δέσποζαν 

τα ΚΚ, τα σοσιαλιστικά και άλλες προοδευτικές οργανώσεις οι οποίες 
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στα πλαίσια της στρατηγικής των ΚΚ και μέσα από ευρύτερα 

αντιφασιστικά, δυνάμωσαν την πολιτική τους δράση σε όλη τη χώρα.  

Αίγυπτος: Αποκτά εθνική ανεξαρτησία 

σε συμμαχία με την Αγγλία. 

Η αγγλική πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» της Αγγλίας στην 

Αίγυπτο, είχε ως αποτέλεσμα την «ανεξαρτησία» του μεγαλύτερου 

αραβικού κράτους με μεγαλύτερη πρόσδεση στο άρμα της Αγγλίας και 

την τελευταία επικυρίαρχο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

χώρας. Και όχι μόνο, γιατί τα μεγαλύτερα «ατού» της Αιγύπτου ήταν 

και είναι η στρατηγική της θέση και το κυριότερο η διώρυγα του Σουέζ. 

Τα άλυτα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η 

χώρα  καθώς και τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής κρίσης, 

ώθησαν τον αιγυπτιακό λαό να δυναμώσει τους αγώνες του για 

καλύτερους όρους ζωής και εθνική ανεξαρτησία. Το 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα που εκφραζόταν μέσω της Ουάφντ, 

πλειοψηφούσε σε όλες τις εκλογές, αλλά αποπεμπόταν από την Αγγλία, 

και  το βασιλικό και φεουδαρχικό κατεστημένο, με αποτέλεσμα να 

κυβερνήσει μόνο τρείς φορές τη χώρα και αυτό για μικρό χρονικό 

διάστημα. Η  Ουάφντ όμως έγινε παντοδύναμη και αγκάλιασε εκτός 

από την εργατική τάξη, την αγροτιά, μικρές κομμουνιστικές και 

σοσιαλιστικές οργανώσεις, και εργατικά συνδικάτα, την εθνική αστική 

τάξη, καθώς και άλλα κοινωνικά στρώματα της Αιγύπτου. 

Το φεουδαρχικό κατεστημένο της χώρας και ο βασιλιάς Φουάτ ο Α, 

που εξέφραζε τα συμφέροντά τους, για να διασφαλίσουν την εξουσία 

τους και ν’ αντιμετωπίσουν το δημοκρατικό αστικό 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, ζήτησαν τη στήριξη της Ιταλίας και 

της Γερμανίας. Με αυτή την ενέργεια όμως, η κρίση μεγάλωσε στην 

Αίγυπτο και δεν μπόρεσε να ξεπεραστεί ούτε πολιτικά, ούτε με βασιλικό 

πραξικόπημα. Πολύ περισσότερο  που η Ουάφντ έβαζε άμεσα το 

αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας.  
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Αγγλία για να προλάβει επαναστατικές 

εξελίξεις, υπέγραψε αγγλο-αιγυπτιακή συνθήκη συμμαχίας και φιλίας 

με την Αίγυπτο τον Αύγουστο του 1936, η οποία κατοχυρώθηκε 

διεθνώς με την συνθήκη του Μοντρέ τον Μάιο του 1937, όπου 

συμφωνήθηκε η κατάργηση των διομολογήσεων στην χώρα, η είσοδος 

της Αιγύπτου στην ΚΤΕ και η αναγνώρισή της ως ανεξάρτητου 

κράτους. Η Αγγλία ως σύμμαχος της Αιγύπτου,  εκτός από τη διώρυγα 

του Σουέζ, διατηρούσε και στρατεύματα στην Αίγυπτο όσο και στο 

Βρετανο-αγγλο-αιγυπτιακό Σουδάν, ενώ είχε πολλά άλλα οικονομικά 

προνόμια. Ήταν μία ανεξαρτησία σε τέτοια εξάρτηση που εξασφάλιζε 

την στρατιωτική και πολιτική κυριαρχία της Αγγλίας στην Αίγυπτο. 

Αυτό ήταν επόμενο. Η Αγγλία σταθεροποίησε τη θέση της ευρύτερα 

στην περιοχή εν’ όψει του Β Παγκοσμίου Πολέμου.  

Ο συμβιβασμός της Ουάφντ δυνάμωσε τις ταξικές αντιθέσεις γιατί 

αυτός δεν συνοδεύτηκε από αυτά που είχε υποσχεθεί, δηλαδή την 

παροχή εθνικής ανεξαρτησίας,  μεταρρυθμίσεις στην  αγροτική 

οικονομία και τους πολιτικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς. 

Την πολιτική ρήξη μεταξύ Ουάφντ και του φεουδαρχικού-βασιλικού 

καθεστώτος, έλυσε ο νέος βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ μετά τον 

θάνατο του πατέρα του Φουάτ το 1937. Απέπεμψε με υπόδειξη της 

Αγγλίας πραξικοπηματικά την κυβέρνηση Νάχας που ήταν φίλα 

προσκείμενη στην Ουάφντ και διόρισε νέα που εξυπηρετούσε τόσο τα 

φεουδαρχικά συμφέροντα όσο και  αυτά της Αγγλίας.      

 Η νέα κυβέρνηση κατάργησε τις πολιτικές και συνδικαλιστικές 

ελευθερίες, τα πολιτικά δικαιώματα, τα κόμματα εκτός από αυτά των 

βασιλοφρόνων, καθώς τις πολιτικές εθνικιστικές και θρησκευτικές 

οργανώσεις, ενώ τέθηκαν εκτός νόμου  εργατικά και άλλα συνδικάτα.  

Στην πραγματικότητα, εγκαθιδρύθηκε στην Αίγυπτο ένα ιδιόμορφο 

βασιλικό-στρατιωτικό καθεστώς που εξυπηρέτησε τα συμφέροντα του 

διεθνούς ιμπεριαλισμού και των υπό διαμόρφωση συνασπισμών του. 
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Έτσι μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι την εποχή εκείνη παρ’ όλο που 

η Γερμανία δεν είχε διεισδύσει στην οικονομία της Αιγύπτου, 

δημιούργησε απειλή για τη χώρα ενώ πήρε σημαντική ανάπτυξη το 

φιλογερμανικό και φιλο-ιαταλικό  κίνημα. Και αυτό έγινε κυρίως 

αντιληπτό στον κρατικό και στρατιωτικό κατεστημένο, όπου ήδη 

δρούσαν εθνικές φασιστικές οργανώσεις, με την υποστήριξη του 

Φαρούκ και την προοπτική να διασφαλίσει την εξουσία σε περίπτωση 

νίκης του φασιστικού συνασπισμού. 

Στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική 

Σε σύγκριση με την Αίγυπτο στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική, η Ιταλία 

εδραίωσε την κατοχή της στη Λιβύη, διατηρώντας ισχυρές δυνάμεις 

στρατευμάτων ενώ παράλληλα την αποίκισε με ιταλικό πληθυσμό.  

Οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν στη συνέχεια, δεν ήταν τόσο 

καθοριστικές όσο αυτές κατά την παραμονή του Α Παγκοσμίου 

Πολέμου. Παρ’ όλα αυτά δεν αποφεύχθηκε κι εδώ η δημιουργία 

μικρών φασιστικών εθνικών οργανώσεων. Ένα μέρος τόσο του 

φεουδαρχικού κατεστημένου όσο και του μουσουλμανικού ιερατείου, 

που κατεχόντουσαν από αντικομμουνιστικό πάθος, για να 

προστατέψουν τα συμφέροντά τους στράφηκαν στην 

εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία. 

Επακόλουθο της πράξης αυτής ήταν τον λόγο να πάρουν τα εργατικά 

και αντιφασιστικά-αντιπολεμικά κινήματα, πολιτικά 

προσανατολισμένα στην Αλγερία και την Τυνησία, αντλώντας  δύναμη 

και θάρρος από τα αντίστοιχα κινήματα της Γαλλίας και την πολιτική 

της χώρας, που σ’ ένα βαθμό δεν συμβάδιζε με αυτή της Αγγλίας, στην 

προώθηση δηλαδή της συναλλαγής με τα φασιστικά κράτη. 

Ύστερα από τη συντριβή της λαϊκής επανάστασης στο Μαρόκο, τα 

λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ενώ διευρυνόντουσαν, δεν 

αποτελούσαν απειλή για την κυριαρχία της Αγγλίας στον ευρύ αυτόν 
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χώρο όπου πέρα από αυτά, διατηρούσε στρατεύματα η ίδια στη Λιβύη 

και η Ισπανία στο Ισπανικό Μαρόκο. 

Στην ευρύτερη Αφρική 1936-1937 

Στον ευρύτερο χώρο της Μαύρης και Μελαμψής Αφρικής-όπου το 

μόνο ανεξάρτητο κράτος ήταν η Λιβερία-μεγάλωσε η εκμετάλλευση 

των εργαζομένων στις χώρες-αποικίες για την παραγωγή πρώτων 

υλών εν όψει του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Τα αντιαποικιακά κινήματα 

που αντέδρασαν αμέσως εναντίον της υπερεκμετάλλευσης των 

εργαζομένων ήταν αυτά της Γουινέας, η οποία ήταν ειδικευμένη στην 

παραγωγή δασικών και άλλων προϊόντων, της Χρυσής Ακτής (Γκάνα), 

της Τανγκανίκας και της Ζανζιβάρης, καθώς και στις πλούσιες σε 

μεταλλεύματα Ροδεσίας και Νιγηρίας ή είχαν από παλιά ισχυρά 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα όπως η Μαδαγασκάρη, η Κένυα και 

το Καμερούν όπου εντεινόντουσαν οι απεργιακοί και άλλοι αγώνες. 

Στις υπόλοιπες χώρες-αποικίες, η αναστολή της δράσης των 

υπολοίπων αντιαποικιακών κινημάτων, συνέβαλε εκτός από τις 

διεθνείς εξελίξεις, στην κοινωνική και πολιτιστική καθυστέρηση. 

Τα αποικιακά τώρα καθεστώτα σε συνεργασία μεταξύ τους και 

αλληλοϋποστήριξη, καθόρισαν κοινή οικονομική πολιτική με στόχο 

την αποικιοποίηση της οικονομίας. Αυτή θα συνοδευόταν με την 

αύξηση των επενδύσεων στους κλάδους της εξόρυξης και παραγωγής 

πρώτων υλών που με την αύξηση των εισαγωγών το 1938, θα έφταναν 

για όλη την Αφρική στα 1.500 εκ δολάρια ΗΠΑ και οι εξαγωγές τα 1020 

εκ. με αυξητικές τάσεις. Και αυτό γιατί ήδη η Αφρική προμήθευε στην 

παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, όλο και περισσότερες ποσότητες 

σε μεταλλεύματα, δασικές και αγροτικές πρώτες ύλες, ενώ μερικές 

χώρες γινόντουσαν καταναλώτριες αγορές. 

Περαιωμένη η κατανομή  

των παγκοσμίων αγορών. 
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 Πριν αλλά και μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, η κατανομή των 

παγκοσμίων αγορών, ήταν πλέον κορεσμένη. Μία ανακατανομή τους, 

εκτός του ότι θα προσέκρουε στα συμφέροντα των αποικιοκρατικών 

δυνάμεων, θα σήμαινε πόλεμο ανάμεσα στα δύο ήδη υπό διαμόρφωση 

ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, και δεν θα έβγαζε τον καπιταλισμό από 

την οικονομική και πολιτική του κρίση. 

Οι αποικίες δεν διέθεταν πλέον τις αναγκαίες υλικοτεχνικές και 

οικονομικές υποδομές, το κατάλληλο συγχρονισμένο εργατικό 

δυναμικό για να καταστούν αξιόλογες εσωτερικές καταναλωτικές 

αγορές. Το ίδιο ακριβώς παρατηρήθηκε και στις λίγες ανεξάρτητες-

εξαρτημένες χώρες. Κάτω πάντως στους λαούς συντελέστηκαν τέτοιες 

διεργασίες που αποδυνάμωναν συνεχώς το αποικιοκρατικό καθεστώς. 

Η διατήρηση δε των αποικιών ως αγορών, άρχισε πράγματι να 

κοστίζει πράγμα που ανάγκασε τις αποικιοκρατικές δυνάμεις και τα 

κατεστημένα συμφέροντα, να κάνουν μεν εκχωρήσεις στα 

αντιαποικιακά και λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, 

εντείνοντας όμως παράλληλα την καταλήστευσή τους. 

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν,  η ένταση των αγώνων των 

λαών σε ολόκληρο τον κόσμο που καθοριζόντουσαν από τις ιστορικές 

και κοινωνικές συνθήκες  ανάπτυξης, η ταξική και κοινωνική πάλη σε 

κάθε χώρα, που είχε στενή συνάρτηση με τη διεθνή κατάσταση στη 

διαμόρφωση της οποίας διαδραμάτιζε όλο και πιο ενεργό ρόλο η 

Σοβιετική Ένωση. 

Με αυτόν τον τρόπο εξηγείτο άλλωστε το πιο αντιφατικό φαινόμενο: 

τα πλέον αντικομμουνιστικά και ιμπεριαλιστικά κράτη-η Ιαπωνία και 

η Γερμανία-στην προπαγάνδα τους και σ’ ένα βαθμό στην πράξη, να 

παρουσιαζόντουσαν με αντιιμπεριαλιστικό προσωπείο και αγώνες. Η 

Ιαπωνία με το γνωστό «η Ασία στους λαούς της και την ασιατική 

ευημερία» και η Γερμανία με τον εθνικοσοσιαλισμό της. 

Η μόνη διέξοδος η αποικιοποίηση 
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των ανεξαρτήτων χωρών. 

Η μόνη διέξοδος από το πρόβλημα των κορεσμένων πλέον παγκόσμιων 

αγορών, ήταν ν’ αποικιοποιήσουν τις ανεξάρτητες τυπικά, μικρές ή 

μεγάλες χώρες. Και αυτό θα γινόταν από τα μεγάλα φασιστικά κράτη, 

την Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, οι οποίες έβαζαν ήδη 

πρόβλημα απόκτησης του ζωτικού χώρου η κάθε μία χώρα ξεχωριστά. 

Αυτό σ’ ένα βαθμό πραγματοποιήθηκε από την Ιαπωνία, όταν μπήκε 

στα κινεζικά εδάφη, την Ιταλία στην Ανατολική Αφρική και τη 

Γερμανία, που άσκησε στρατιωτική πίεση με τη συμμετοχή της στην 

Ισπανία και την οικονομική διείσδυσή της  στην Κεντρική και ΝΑ 

Ευρώπη. 

Η  ιμπεριαλιστική Ιαπωνία, και η εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, ήταν 

οι χώρες που επιζητούσαν την επέκτασή τους στα γειτονικά κράτη με 

ανεπτυγμένη ή κάπως ανεπτυγμένη οικονομία και φυσικό πλούτο, που 

θα εξασφάλιζε και στις δύο χώρες γρήγορη οικονομική και 

στρατιωτική ανάπτυξη. Να καταστούν παράλληλα ισχυρές 

ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, πράγμα που δεν εξασφάλιζαν με μία 

επέκτασή τους σε καθυστερημένες χώρες-αποικίες. 

Αυτό φάνηκε από τη στάση που κράτησε ο καπιταλιστικός κόσμος με 

την πολιτική της «ουδετερότητας», της μη επέμβασης στην Ισπανία 

την ώρα που κυριευόταν από τον γερμανο-ιταλικό φασισμό, έναντι της 

Ιαπωνίας που κατακτούσε με πόλεμο την Κίνα και την αναγνώριση της 

Αιθιοπίας ως «τμήμα της Ιταλικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας». 

Αυτός ήταν ο βασικός στόχος και η κοινή εξωτερική πολιτική των 

δυτικών χωρών αλλά και των φασιστικών δυνάμεων. 

Η κατάκτηση της ΕΣΣΔ 

και της Κίνας. 

Η κατάκτηση όμως των γειτονικών  χωρών από τις φασιστικές 

δυνάμεις, δεν έλυνε το πρόβλημα της κρίσης. Απλά ήταν το μέσον για 

να προετοιμάσουν οικονομικά και στρατιωτικά και ν’ αποκτήσουν τον 
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απαιτούμενο οικονομικό και στρατηγικό χώρο για τον πόλεμο εναντίον 

της ΕΣΣΔ. Εντασσόντουσαν δηλαδή από τις ιστορικές και κοινωνικές 

συνθήκες, στον συσχετισμό των δυνάμεων και τις αντιθέσεις, στο 

προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Η τελική πράξη που «θα έδινε ζωή» στον καπιταλισμό ως κοινωνικό 

και πολιτικό σύστημα, θα ήταν η κατάκτηση και αποικιοποίηση της 

Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας. Οι δύο αυτές χώρες, εκτός από την 

τεράστια έκταση, την ποικιλία σε μεγάλο φυσικό πλούτο που διέθεταν, 

ιδίως η ΕΣΣΔ, και σ’ ένα βαθμό η Κίνα, οργανωμένη και ανεπτυγμένη 

οικονομία, κατάλληλο εργατο-τεχνικό κι επιστημονικό δυναμικό, 

απέραντα εδάφη για αξιοποίηση και παράλληλα η Κίνα με τα 600 εκ. 

του λαού της, ήταν μεγάλη καταναλωτική αγορά. 

Με την κατάκτηση της ΕΣΣΔ όπου είχε εδραιωθεί ήδη το σοσιαλιστικό 

κρατικό σύστημα, ανακοπτόταν οριστικά πλέον το πέρασμα του 

κόσμου στο νέο κοινωνικοπολιτικό στάδιο, και εξασφαλιζόταν πάλι η 

παγκόσμια κυριαρχία του καπιταλισμού  σε όλες του τις μορφές. 

Αυτό που έπρεπε να γίνει για τον ιμπεριαλισμό, ήταν να συνενώσει-

χωρίς να εξαλειφθούν οι αντιθέσεις- όλον τον καπιταλιστικό κόσμο 

κάτω από την στρατηγική του. Για την πραγματοποίησή της, την 

ευθύνη επωμιζόντουσαν τα στρατοκρατικά φασιστικά κράτη και 

γενικότερα ο φασισμός που αν και έμενε κυρίως καπιταλιστικό-

εθνικιστικό, ως κρατικό-πολιτικό σύστημα διέφερε από τον 

παραδοσιακό καπιταλισμό.  

Στα πλαίσια αυτά, ο γερμανικός ιμπεριαλισμός ήταν το αίμα, ο νους 

και η καρδιά του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος που κατέστρωσε 

μεγαλεπήβολα κατακτητικά σχέδια. Έβαζε ως κύριο στόχο ότι εφ’ 

όσον θα είχε αποκτήσει τον ζωτικό χώρο στην Κεντρική Ευρώπη, θα 

έβαζε πλώρη και προς ανατολάς με την κατάκτηση της ΕΣΣΔ.  

«Στην Γερμανία» διακήρυχνε ανοικτά και δημόσια σε λόγο του ο φύρερ 

του μεγάλου γερμανικού λαού και του στρατοκρατικού ιμπεριαλισμού, 
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«έχουμε έναν υπερπληθυσμό που δεν μπορούμε να τον θρέψουμε με τη 

γη που έχουμε. Η τελική λύση αυτού του βασικού προβλήματος, 

βρίσκεται στην επέκταση του ζωτικού μας χώρου. Αν τα Ουράλια με 

τις ανυπολόγιστες πλουτοπαραγωγικές τους πηγές, αν η Σιβηρία με τα 

πλούσια δάση της και η Ουκρανία με τα απέραντα καλλιεργήσιμα 

εδάφη της ήταν μέρος της Γερμανίας, θα μπορούσαμε ζήσουμε 

πλούσια κάτω από το εθνικοσοσιαλιστικό μας καθεστώς»2 

Η στρατοκρατική ιμπεριαλιστική Ιαπωνία, πιο επιθετική, βιάστηκε να 

κατακτήσει την Σοβιετική Άπω Ανατολή. Πριν ακόμα κατακτηθεί η 

Σοβιετική Ένωση και η Κίνα, εντάθηκαν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε 

οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους  Γερμανίας,  Αγγλίας,  ΗΠΑ, και  

Ιαπωνίας για μελλοντική συνεργασία στις αγορές της Ρωσίας και της 

Κίνας που τις θεωρούσαν δεδομένες, κάνοντας τις επιθυμίες τους 

πραγματικότητα. 

Οι διαπραγματεύσεις για την από κοινού εκμετάλλευση των νέων 

αγορών, όσο οξυνόταν η κρίση του ιμπεριαλισμού, τόσο αυτές 

μεγάλωναν και γινόντουσαν πλέον σε κρατικό επίπεδο, με σκοπό πάντα 

εκ μέρους των υπολοίπων δυτικών χωρών και των ΗΠΑ, ν’ αποφευχθεί 

ένας νέος πόλεμος που ήδη διαγραφόταν από τα φασιστικά κράτη στην 

Ευρώπη και να στραφούν τα τελευταία στην κατάκτηση της ΕΣΣΔ. 

Αυτό, εκτός του ότι θ’ αποτελούσε τη μόνη διέξοδο του παγκόσμιου 

καπιταλιστικού συστήματος, θ’ αποκαθιστούσε πάλι την παγκόσμια 

κυριαρχία του, θ’ ανέστελλαν αν όχι οριστικά, για πολλά χρόνια το 

πέρασμα των λαών και των χωρών στον σοσιαλισμό. Όμως με στήριξη 

την ΕΣΣΔ και το διεθνές εργατικό επαναστατικό κίνημα, προωθούνταν 

τα λαϊκά αντιαποικιακά, εθνικοαπελευθερωτικά και αντιφασιστικά 

κινήματα σε σημαντικό μέρος του κόσμου. 

 

 

 
2 Volksher Boufahter, 13 Σεπτεμρίου 1938  
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Ανέφικτη όμως η στρατηγική 

Παρά του ότι η στρατηγική αυτή προωθείτο διεθνώς από τις μεγάλες 

καπιταλιστικές δυνάμεις, με στήριξη το δυτικό κόσμο, η 

πραγματοποίησή της ήταν ανέφικτη γιατί προσέκρουε σε αξεπέραστα 

εμπόδια.  Οι αντιθέσεις συνεχώς οξυνόντουσαν μεταξύ των δύο υπό 

διαμόρφωση ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων ενώ παράλληλα 

προχωρούσε η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Και η αιτία 

ήταν ότι οι υπάρχουσες τότε ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες 

ανάπτυξης, όπως η πάλη των λαών στην Ευρώπη και σ’ ένα βαθμό 

στην Ανατολική και ΝΑ Ασία, όπου κρινόταν κυρίως η τύχη του 

κόσμου, επέφεραν κλυδωνισμούς στις κυβερνήσεις των χωρών τους, 

με κύριους  συντελεστές τα Κομμουνιστικά Κόμματα. 

Δηλαδή αν θα συνεχιζόταν το πέρασμα της ανθρωπότητας στο 

σοσιαλιστικό στάδιο  ανάπτυξης, που είχε ήδη αρχίσει να 

πραγματοποιείται με την εδραίωση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, ή θα 

ανακοπτόταν για πολλά χρόνια ή θα συνεχιζόταν η κυριαρχία του 

καπιταλισμού με κρατικό-κοινωνικό σύστημα το φασιστικό,  και αυτό 

των δυτικών χωρών. Και όλα αυτά μέσα από αντιθέσεις και σε 

συνθήκες αποσύνθεσης. Σ’ ένα χάος όπως είχε συμβεί τα προηγούμενα 

κοινωνικά στάδια ανάπτυξης, ιδίως με το πέρασμα της ανθρωπότητας 

από το φεουδαρχικό σύστημα στο αστικο-καπιταλιστικό στάδιο.  

Με την ανοικοδόμηση του σοσιαλιστικού κράτους  στην ΕΣΣΔ, την 

ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και την 

στρατηγική του, διαφαινόταν πως θα αποφεύγονταν οι επιθέσεις. Το 

«πέρασμα» αυτό θα γινόταν χωρίς να εκλείψουν οι πόλεμοι, οι 

εξεγέρσεις, και οι επαναστάσεις, με άμεση σχετικά διαδοχή βαθμιαία 

και σε χώρες που ήταν ώριμες οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Με κέντρο την Σοβιετική Ένωση, θα διευρυνόταν συνεχώς η 
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εγκαθίδρυση καθεστώτων λαϊκών δημοκρατιών και στη συνέχεια των 

σοσιαλιστικών, ενώ θα υπήρχαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και 

τα δύο πολιτικο-κοινωνικά συστήματα σε ανταγωνισμό και πάλη 

μεταξύ τους. 

Αυτό  που αποτελούσε μια τεράστια συνεισφορά στην εξέλιξη του 

κόσμου και εφοδίαζε με ισχύ το παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα, ήταν 

τα εθνικοαπελευθερωτικά, αντιαποικιακά και αντιφασιστικά 

κινήματα, που με τους ταξικούς τους αγώνες γύριζαν την πλάστιγγα 

υπέρ σοβαρών αλλαγών. 

Το ανυπέρβλητο εμπόδιο στην πραγματοποίηση της στρατηγικής του 

διεθνούς ιμπεριαλισμού, όξυνε στους κόλπους του τις αντιθέσεις και 

καθόρισε περίπλοκες διαδικασίες μέσα από τις οποίες προωθείτο ο Β 

Παγκόσμιος Πόλεμος που σε καμιά περίπτωση δεν θα άρχιζε από τα 

κράτη του φασιστικού άξονα και του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου 

εναντίον της ΕΣΣΔ. 

Όχι γιατί δεν ήταν κύριος στόχος στην στρατηγική τους, αλλά επειδή 

έκλεινε άμεσο κίνδυνο τόσο για τα ίδια όσο και για τον διεθνή 

ιμπεριαλισμό. Χρειαζόταν λοιπόν να αποτολμήσουν το εγχείρημα αυτό 

η Γερμανία και η Ιαπωνία που είχαν επωμιστεί  με τα συμμαχικά 

φασιστικά κράτη, την ιστορική αυτή αποστολή στον κόσμο. Να 

καταστούν στρατιωτικά και οικονομικά μεγάλες αήττητες δυνάμεις σε 

βάρος των καπιταλιστικών χωρών. 

Η Αβησσυνία αποικία 

της Ιταλίας. 

Τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Αβησσυνία τον Μάη του 1936 

και παρά την σθεναρή αντίσταση του λαού της, κατέκτησαν τη χώρα. 

Αυτό όμως ήταν αναπόφευκτο. Το φεουδαρχικό καθεστώς με τους Ρας 

(φεουδάρχες) και τον νεγκούς (αυτοκράτορα των αυτοκρατόρων), 

βρισκόταν σε αξεπέραστη κρίση και δεν είχε εξωτερική υποστήριξη με 
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αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των 

ιταλών εισβολέων.  

Ο νεγκούς Χαϊλέ Σελασιέ με την κατάληψη της πρωτεύουσας, 

κατέφυγε στην Βρετανική Σομαλία, στη συνέχεια στην Παλαιστίνη για 

να καταλήξει στην Αγγλία. Οι Ρας, όσοι έμειναν, έκαναν παραχωρήσεις 

στους κατακτητές, τον ιταλικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος τους 

υποσχέθηκε «ευημερία» και «τάξη» αλλά ως «τμήμα της Ιταλικής 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» όπως ανήγγειλε σε λόγο του στον ιταλικό 

λαό ο Μουσολίνι με κομπορρημοσύνη. 

Όπως ήταν φυσικό, η κατάκτηση της Αβησσυνίας  έγινε με τις ευλογίες 

των καπιταλιστικών χωρών και ιδίως της Αγγλίας και της Γαλλίας οι 

οποίες κατάφεραν μέσω της Κοινωνίας των Εθνών, ν’ ακυρωθούν οι 

κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Ιταλία για την εισβολή στην 

Αβησσυνία και μετά από λίγους μήνες να την  αναγνωρίσουν επίσημα 

ως «μέρος της Ιταλικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας». 

Όπως ήταν επόμενο, όλο το βάρος του αγώνα για την ανεξαρτησία της 

χώρας, έπεσε στις πλάτες του λαού και κυρίως στις μικρές 

προοδευτικές πολιτικοκοινωνικές εθνικές αστικές δυνάμεις, που με 

διάφορες μορφές πάλης, όπως με μικρές ένοπλες ομάδες στις ορεινές 

περιοχές, συνέχισαν την αντίσταση. Η αποικιοποίηση της Αβησσυνίας 

αναμφισβήτητα συνετέλεσε στην σταθεροποίηση της αποικιοκρατίας 

σε όλη την ΒΑ Αφρική. 

Στην Νότια, Ανατολική 

και Κεντρική Αφρική. 

Μεγάλος ανταγωνισμός είχε στο μεταξύ ξεσπάσει μεταξύ των 

μονοπωλιακών ομίλων για την κάλυψη πρώτων υλών, στις πλούσιες 

χώρες της Νότιας, Ανατολικής και Κεντρικής Αφρικής με κέντρο την 

Νοτιοαφρικανική Ένωση, σε μεταλλεύματα, εξορύξεις, φυτείες και 

άλλους κλάδους των οικονομιών τους.  
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Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και του Βελγίου, καθώς και τα άλλα διεθνή 

μονοπωλιακά συγκροτήματα, επένδυσαν τεράστια ποσά ιδίως στον 

κλάδο των μεταλλευμάτων, παραμονές του επερχόμενου πολέμου. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των επενδύσεων ήταν, η αλματώδης 

ανάπτυξη των χωρών αυτών, όπως για παράδειγμα η οικονομία της 

Νιγηρίας στην Δυτική Αφρική. Η ανάπτυξη όμως αυτή γινόταν σε 

συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών που προερχόταν από την 

αυξανόμενη ζήτηση μεταλλευμάτων που σχετιζόντουσαν με τις 

πολεμικές προετοιμασίες, ενώ γινόταν πιο επιτακτική η παρουσία του 

γερμανικού κεφαλαίου.  

Κυρίως αυτό γινόταν αισθητό στην Νοτιοαφρικανική Ένωση η 

οικονομία της οποίας πέρναγε από το 1937 φάση μετασχηματισμού της 

σε βιομηχανική, με τη δημιουργία νέων κλάδων βαριάς βιομηχανίας. 

Αντίκτυπο είχε όμως η όξυνση και στα δύο μεγάλα κόμματα των 

λευκών αποίκων του Νοτιοαφρικανικού-αγγλικό- και του Εθνικού 

Κόμματος-των άφρικανς και των γερμανικής καταγωγής αποίκων-που 

πολιτικά προσανατολιζόντουσαν στο εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς 

της Γερμανίας και γενικότερα στον φασιστικό συνασπισμό. 

Το Εθνικό Κόμμα προωθούσε με την πολιτική του δράση την 

ανεξαρτητοποίηση της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης από την Αγγλία και 

την εγκαθίδρυση ενός πιο στυγνού φυλετικού καθεστώτος των λευκών 

ευρωπαίων. Συνάντησε όμως δυσκολίες που δεν προερχόντουσαν μόνο 

από το Νοτιοαφρικανικό Κόμμα, το Εθνικό Αφρικανικό Κόμμα και το 

Νοτιοαφρικανικό Ινδικό Κογκρέσο, στα οποία ασκούσε σημαντική 

επιρροή το ΚΚΝ, αλλά κυρίως από την Αγγλία που διέβλεπε τον κίνδυνο 

αυτό, ν’ αποσπαστεί η Νοτιοαφρικανική Ένωση από την Βρετανική 

Κοινοπολιτεία. 

Η κυριαρχία των λευκών αποίκων και της αποικιοκρατίας ιδίως των 

μονοπωλίων, επιβλήθηκαν και στις υπόλοιπες χώρες-αποικίες  της 

Μαύρης Ηπείρου όπως στη Ροδεσία, το Βελγικό Κονγκό, το Γαλλικό 
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Κονγκό, τη Ουράντα, το Ουρουντί, και την Ουγκάντα. Παράλληλα 

όμως ανδρώθηκε  το αντιαποικιακό κίνημα, κάτω από δυσμενείς όμως 

εσωτερικές κι εξωτερικές συνθήκες. 

Αμερική 1936-1937 

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού 

συστήματος, έγιναν εμφανή σε όλα τα κράτη-αποικίες της 

αμερικανικής ηπείρου. Οι  λαοί τους και ειδικότερα η εργατική τάξη 

και η αγροτιά εκτός του ότι μαστιζόντουσαν από αυτή, πλήρωναν τα 

δυσβάστακτα έξοδα για την αγορά πολεμικού υλικού, στα πλαίσια των 

στρατιωτικών δαπανών των χωρών τους. 

Για να μην επωμιστούν τα βάρη της οικονομικής κρίσης και τα 

τεράστια έξοδα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, οι λαοί της Αμερικής 

ενέτειναν τους αγώνες τους για καλύτερες συνθήκες ζωής, δημοκρατία 

και αποτροπή του επερχόμενου πολέμου. Με κύριο κορμό τα 

κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα, δημιουργήθηκαν σε όλες 

τις χώρες αντιφασιστικά και αντιδικτατορικά κινήματα. Στην δε 

Αργεντινή και  Μεξικό ιδρύθηκαν  κινήματα ειρήνης. 

Η αύξηση της επιρροής όμως των υπερεπαναστατικών 

«κομμουνιστικών» οργανώσεων και ομάδων και ειδικότερα των 

τροτσκιστών, επηρέασε τα εργατικά και επαναστατικά κινήματα 

πολλών χωρών της Νότιας Αμερικής και του Μεξικού με αποτέλεσμα 

να οδηγηθούν στην διάσπαση. 

Με την εγκατάσταση του Τρότσκι στο Μεξικό και την αντισοβιετική 

του εξαλλοσύνη, διεύρυνε συνεχώς την επιρροή του. Με τη θεωρία του 

«για τη παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση, που περνούσε από τη 

συντριβή της ΕΣΣΔ», συνέβαλε τόσο στην εδραίωση και εξάπλωση του 

φασισμού, όσο και στην προώθηση του Β Παγκοσμίου Πολέμου. 

Γενικά όμως, χωρίς να λείψουν οι επαναστατικές αστικοδημοκρατικές 

εξελίξεις και οι αγώνες των λαών για κοινωνική κι εθνική 

απελευθέρωση, είχε παγιωθεί η καπιταλιστική τάξη, η οικονομική και 
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πολιτική επικυριαρχία των ΗΠΑ  με τη στήριξη του Καναδά, της 

Αγγλίας, της Γαλλίας και έμμεσα της Γερμανίας που διεύρυνε την 

εμπορική της διείσδυση σε όλες τις χώρες όπως στην Αργεντινή, την 

Χιλή, την Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. 

ΗΠΑ: Σε νέα ανάπτυξη 

η οικονομία τους   

Με άλυτα από το 1936 τα προβλήματα της ανεργίας, τα οικονομικά και 

τα κοινωνικά, οι ΗΠΑ μπήκαν σε νέο στάδιο ανάπτυξης που εν μέρει 

ήταν διευθυνόμενο. 

Η βιομηχανική  παραγωγή σημείωνε συνεχή άνοδο όπως το εθνικό 

εισόδημα και το εξωτερικό εμπόριο το οποίο αυξανόταν μετά την 

αποκατάσταση των εμπορικών της ανταλλαγών με την ΕΣΣΔ το 1935. 

Το 1938 οι εξαγωγές των ΗΠΑ έφτασαν τα 3.000 εκ δολάρια (με 

παγκόσμιες εξαγωγές τα 21.000 εκ δολάρια) και οι εισαγωγές της σε 

2.180 εκ. δολάρια (παγκόσμιες εισαγωγές 23.400 εκ δολάρια). 

Σημαντικά επίσης κρατικά κεφάλαια επενδύθηκαν στην βιομηχανία κι 

ένα μεγάλο μέρος  στη χημική και πολεμική βιομηχανία του Γ Ράιχ. 

Καθοριστικά συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής της, η 

χρησιμοποίηση των επιστημονικών επιτεύξεων και συστημάτων που 

μείωναν το κόστος,  καθώς και η εντατικοποίηση της εργασίας. Νέα 

ανάπτυξη πήραν κοντά στους κλάδους της βαριάς βιομηχανίας, αυτοί 

της κατασκευής αυτοκινήτων, αεροπλάνων, ηλεκτρικών ειδών, η 

πολεμική και η υπόλοιπη  σχετιζόμενη με αυτή βιομηχανία. Ήδη η 

οικονομία της οδηγούνταν αργά αλλά σταθερά στην στρατικοποίησή 

της. 

Η παγκόσμια στρατηγική 

των ΗΠΑ 1936-1937 

Η παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ παρ’ ότι συνέπλεε με αυτή του 

ιμπεριαλισμού για την καθιέρωση της καπιταλιστικής τάξης 

πραγμάτων, καθώς και στην προώθηση του πολέμου της Γερμανίας 
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και της Ιαπωνίας εναντίον της ΕΣΣΔ, δεν ταυτιζόταν με αυτή της 

Γαλλίας και της Αγγλίας. Πολύ  περισσότερο με τις στρατηγικές της 

Γερμανίας και της Ιαπωνίας η οποία βρισκόταν σε ανταγωνισμό με την 

Κίνα. 

Στηριζόμενες στην τεράστια οικονομική και βιομηχανική ισχύ τους 

(έδιναν ήδη το 34% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής), στο 

τεράστιο τεχνολογικό και παραγωγικό δυναμικό τους, στα οφειλόμενα 

σε αυτές χρέη, τηρούσαν στάση αναμονής. 

Ενεργούσαν ως μεγάλη  δύναμη που ρύθμιζε την παγκόσμια 

κατάσταση, έτσι ώστε να διασφαλίσει μία διεθνή επικυριαρχία. Στα 

πλαίσια αυτά, η αμερικανική κυβέρνηση πιεζόμενη από το ξέσπασμα 

των εργαζομένων αλλά και από μία μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου, 

τόσο του ντόπιου όσο και του διεθνούς, με νεώτερο νόμο που ψήφισε 

το 1937, απαγόρευσε την πώληση πολεμικού υλικού και εξοπλισμού 

στις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς όμως αυτό να σταθεί εμπόδιο-με την 

άδεια της κυβέρνησης Ρούσβελτ στις αμερικανικές εταιρείες και τα 

μονοπώλια να συνεχίσουν να επενδύουν τα κεφάλαιά τους στην 

πολεμική και χημική βιομηχανία του Γ Ράιχ ή να του προμηθεύουν-

όπως και στην Ιαπωνία-σίδηρο, μέταλλο, τεχνολογία κλπ με σκοπό τον 

εξοπλισμό του.  

Και αυτό με απώτερο σκοπό τα δύο ιμπεριαλιστικά κράτη να 

επιτελέσουν την ιστορική τους αποστολή: την επίθεση εναντίον της 

ΕΣΣΔ. Με την προοπτική ότι επειδή ο πόλεμος αυτός θα ήταν 

μακροχρόνιος και η Γερμανία μαζί με την Ιαπωνία θα εξασθένιζαν, οι 

ΗΠΑ διεύρυναν τις εμπορικές τους σχέσεις με την ΕΣΣΔ. 

Στην υπόλοιπη εξωτερική τους πολιτική, οι ΗΠΑ παρείχαν 

στρατιωτική και οικονομική βοήθεια (δάνεια, και πολεμικό εξοπλισμό) 

στο καθεστώς του Κουομιτάγκ στην Κίνα, για να συντρίψει την λαϊκή 

δημοκρατία του Γιουνάν και να συνεχιστεί ο πόλεμος με την Ιαπωνία. 
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Στήριξαν ακόμα τα αντικομμουνιστικά εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα ενώ διείσδυσαν εμπορικά στην Ιαπωνία. 

Στην Ευρώπη, όπου προωθείτο ένας νέος πόλεμος που από τη στάση 

της Γερμανίας υπήρχαν αμφιβολίες αν αυτός θ’ άρχιζε εναντίον της 

Σοβιετικής Ένωσης, οι ΗΠΑ τηρούσαν πολιτική διαιτησίας μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών και  Γ Ράιχ-Ιταλίας, που προέβαλαν άμεσα 

προβλήματα απόκτησης ζωτικού χώρου από τα γειτονικά τους κράτη. 

Παρείχαν πολιτική και όχι μόνο, στήριξη στα φασιστικά κι εθνικά 

αντικομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία θεωρούσαν πειθαρχημένες 

κοινωνικές δημοκρατίες. 

Στον πόλεμο εναντίον της ισπανικής δημοκρατίας οι ΗΠΑ τήρησαν 

πολιτική «μη επέμβασης», χωρίς αυτό να τις εμποδίσει όμως να 

μάχεται με τα γερμανικά και τα ιταλικά στρατεύματα η «Λεγεώνα της 

Αμερικής» που συγκροτήθηκε στην Αμερική στο όνομα της 

ελευθερίας. 

Μεγάλο βάρος της πολιτικής της, η αμερικανική κυβέρνηση το έριξε 

στη διαμόρφωση της παγκόσμιας στρατηγικής, ώστε να 

διασφαλιστούν τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντά της στις 

Φιλιππίνες και στον Ειρηνικό ωκεανό. Την ίδια επίσης προσοχή έδειξε, 

τόσο για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όσο και για τα υπόλοιπα 

κράτη της αμερικανικής ηπείρου όπου βρισκόταν ο περιθωριακός 

καπιταλιστικός της χώρος, που παρά την εγκαθίδρυση  πολιτικο-

στρατιωτικών και στρατιωτικο-δικτατορικών καθεστώτων, οι 

εξελίξεις έτρεχαν εναντίον της. 

Νότια και Κεντρική Αμερική 1936-1938       

Παρά τη δυσχερή θέση που βρισκόντουσαν οι χώρες της Νότιας και 

Κεντρικής Αμερικής, εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας των εξορύξεων που 

τόνωσε τις εξαγωγές τους. 

Συγκεκριμένα, το 1938 οι εξαγωγές των χωρών αυτών έφτασαν τα 

1.750 εκ. δολάρια ΗΠΑ και οι εισαγωγές τους τα 1.540 εκ δολάρια. Η 
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κάποια ανάπτυξη της οικονομίας τους έγινε ανομοιόμορφα σε κάθε 

χώρα στα όρια που καθόριζαν οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες 

της εποχής. 

Η κρίση, εκτός από τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη 

γενικότερα, κτύπησε όπως ήταν φυσικό και τα φεουδαρχο-αστικά 

καθεστώτα εν’ όψει του παγκοσμίου πολέμου. Το κύριο βάρος το 

σήκωσαν πάλι τα εργατικά-επαναστατικά και λαϊκά κινήματα, κάτω 

από δύσκολες όμως εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. 

Στις περισσότερες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, είχαν 

εγκαθιδρυθεί στρατοκρατικά και πολιτικο-στρατιωτικά καθεστώτα, 

με πρόεδρο δημοκρατίας που είχε ισχυρή εξωτερική στήριξη ή άμεση 

στρατιωτική. 

Εκτός αυτού, άρχισαν ν’ αναπτύσσονται φασιστικά κινήματα ενώ το 

λαϊκό κίνημα δεν μπορούσε να τ’ αντιμετωπίσει γιατί δρούσε 

διασπασμένο καθώς είχαν μπει στον χώρο του, ρεφορμιστικές 

πολιτικές οργανώσεις και ομάδες, όπως στην Βραζιλία και την 

Παραγουάη που είχαν εγκατασταθεί φασιστικά καθεστώτα και ως 

πολιτικό κίνημα στη Αργεντινή.  

Τα μόνα κράτη που διατηρούσαν το δημοκρατικό καθεστώς τους ήταν 

το Μεξικό, η Κολομβία, η Χιλή, η Κόστα-Ρίκα και ο Παναμάς. 

Βραζιλία: Εγκαθιδρύεται  

ιδιότυπο φασιστικό καθεστώς. 

Στην λατινοαμερικάνικη αυτή χώρα τα μεγάλα οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, οξύνθηκαν στο έπακρο. Το 

1936 στα μεγάλα βιομηχανικά και εξορυκτικά κέντρα, καθώς και στις 

φυτείες, ξέσπασαν απεργιακοί αγώνες για την επιβίωση, τον 

περιορισμό της ανεργίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στο 

Σάο Πάολο, το Ρίο Τζανέιρο, και σε μια σειρά άλλες πόλεις, οι αγώνες 

πήραν τη μορφή λαϊκής εξέγερσης. Και όλα αυτά υπό την καθοδήγηση 

των συνδικάτων και του ΚΚΒ. 
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Κάτω από συνθήκες αυτές, το αστικο-φεουδαρχικό καθεστώς και το 

στρατοκρατικό κατεστημένο, έδωσαν την πλήρη υποστήριξή τους 

στην κυβέρνηση Βάργκας. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1937, 

εγκαθιδρύθηκε ιδιότυπο φασιστικό καθεστώς. Διαλύθηκαν τα 

νομοθετικά σώματα, τα εργατικά συνδικάτα και το φασιστικό κόμμα 

των Ιντεγκραλιστών που ήταν φιλογερμανικό. 

Στη συνέχεια καταρτίστηκε και τέθηκε σ’ εφαρμογή νέο σύνταγμα το 

οποίο στηριζόταν στη συνεργασία των τάξεων και σε συντεχνιακές 

δομές. Συνταύτιζε το λαό με το κράτος που ανακηρυσσόταν σε 

υπέρτατη δύναμη της χώρας. Το νέο σύνταγμα της Βραζιλίας ήταν 

προσαρμοσμένο στις πολιτικό-κοινωνικές συνθήκες και διαποτιζόταν 

από μία  σοσιαλιστική φιλοσοφία και οικονομικό εθνικισμό. 

Το καθεστώς ήταν ιδιότυπο με την έννοια πως δεν αναφερόταν σε 

«αρχηγό» ή «σωτήρα του έθνους», «ανώτερης φυλής» ή περί «ζωτικού 

χώρου». Ακόμα έβαλε ως κύριο στόχο την εκβιομηχάνιση της χώρας 

και την ανάπτυξη της οικονομίας με τη σύσταση κρατικών 

επιχειρήσεων και μέσω εθνικοποιήσεων, μία ορθότερη κατανομή του 

εθνικού εισοδήματος, πράγματα που του έδωσαν μία ευρεία λαϊκή 

υποστήριξη. 

Χιλή: Σε άνοδο το εργατικό κίνημα 

Μέσα σε  μία ταραγμένη από εξελίξεις Λατινική Αμερική, δεν θα 

μπορούσε να μην επηρεαστεί και η Χιλή όπου τη διετία 1936-1937 

σημειώθηκε άνοδος των αγώνων του εργατικού κινήματος, με κύρια 

αιτήματα καλύτερους όρους επιβίωσης και την αντιμετώπιση μιας 

σειράς κοινωνικών προβλημάτων. Οι αγώνες αυτοί στους οποίους 

δέσποζαν το ΚΚΧ και το νεοσύστατο Σοσιαλιστικό Κόμμα (ιδρύθηκε 

το 1936) αγκάλιασαν μέρος της μικροαστικής τάξης και άλλα 

ενδιάμεσα κοινωνικά στρώματα. Μαζί με τα εθνικοαστικά 

δημοκρατικά και το αντιφασιστικό κίνημα, διαμόρφωσαν νέες 

συνθήκες στην χώρα. 
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Σταθμός στάθηκε στα τέλη του 1937 από το ΚΚΧ, το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, η σύσταση Λαϊκού Μετώπου. 

Στις υπόλοιπες χώρες 1936-1937 

Στα υπόλοιπα κράτη της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, τα 

στρατιωτικά και πολιτικο-στρατιωτικά καθεστώτα που υπήρχαν, 

όπως στο Ντομένικος, την Αϊτή και το Σαλβαδόρ, είχαν εξελιχθεί σε 

οικογενειακά ολοκληρωτικά καθεστώτα. Συνταυτιζόντουσαν με την 

οικογένεια και τους συγγενείς του δικτάτορα και εφάρμοζαν πιο 

συστηματικά μέσα για τη συντριβή των λαϊκών κι εργατικών 

κινημάτων. Στηριζόντουσαν δε σε αυτό  και στις εθνικιστικές-

φασιστικές οργανώσεις που δρούσαν ως τρομοκρατικές και άλλες ως 

φιλοναζιστικές, παραρτήματα του διεθνούς φασιστικού κινήματος. 

Στις μεγάλες χώρες όπως η Αργεντινή, το Μεξικό και η Βραζιλία, 

δρούσαν πολιτικο-φασιστικά κινήματα που στρεφόντουσαν εναντίον 

της κυριαρχίας των ΗΠΑ και προωθούσαν με τη δράση τους την 

εγκαθίδρυση εθνικών φασιστικών καθεστώτων που θα έβγαζαν τις 

χώρες τους από την ξένη εξάρτηση, την οικονομική και κοινωνική 

καθυστέρηση. 

Ως κινήματα ασκούσαν επιρροή όχι μόνο σε μέρος της εθνικής αστικής 

τάξης και στο φεουδαρχικό κατεστημένο, αλλά και στα λαϊκά εργατικά 

κινήματα. 

Ανατολική και ΝΑ Ασία 1936-1937 

Στον ευρύτερο αυτόν χώρο με τον τεράστιο φυσικό-παραγωγικό 

πλούτο και τα 650 εκ κατοίκους, όπου είχε ήδη αρχίσει ο νέος 

παγκόσμιος πόλεμος, πραγματοποιούνται αλλαγές. 

Με κέντρο τη ΛΔ του Γιουνάν που είχε ραγδαία ανάπτυξη, οι αλλαγές 

που συντελούνταν, προκαθόριζαν πως ο πόλεμος με την Ιαπωνία όχι 

μόνο θα συνεχιζόταν, αλλά θα εντεινόταν και επεκτεινόταν, χωρίς 

όμως να έχει  πλέον το Κουομιτάγκ  την πολιτική στήριξη των ΗΠΑ, 

της Αγγλίας ,και της Γαλλίας. 
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Το μόνο σίγουρο ήταν πως θα ήταν μακροχρόνιος και η έκβασή του θα 

κρινόταν από αυτή του Β Παγκοσμίου Πολέμου. 

Αυτό καθρεφτιζόταν στη στρατηγική και πολιτική του ΚΚΚ και της ΛΔ 

του Γιουνάν που σήκωσε με την στήριξη του εθνικοαπελευθερωτικού 

και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, το βάρος όλου του αντιιαπωνικού 

πολέμου. 

 

 

Η Ιαπωνία εντείνει τον πόλεμο 

στην Κίνα. Πολεμικές προπαρασκευές. 

Η συνεχώς αυξανόμενη στρατικοποίηση της Ιαπωνίας συνοδεύτηκε με 

την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και της συσσώρευσης τεραστίων 

κεφαλαίων από τα ισχυρά τραπεζικά και βιομηχανικά μονοπώλια, 

πράγμα που διασφάλισε στο μιλιταριστικό καθεστώς το αναγκαίο 

οικονομικό, βιομηχανικό, στρατιωτικό και παραγωγικό δυναμικό. 

Η μεταβολή αυτή της Ιαπωνίας χρειαζόταν για δύο σκοπούς. Πρώτον 

για να εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις της στην Κίνα και δεύτερον 

να προετοιμαστεί ως μεγάλη ιμπεριαλιστική δύναμη ν’ αντιπαρατεθεί 

με τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες. Η Ιαπωνία είχε 

σκοπό όχι μόνο να μην εντείνει τον πόλεμο στην Κίνα αλλά να τον 

επεκτείνει και στις χώρες της ΝΑ Ασίας με τις οποίες είχε σημαντική 

οικονομική διείσδυση ενώ ασκούσε πολιτική επιρροή. 

Η οικονομία της χώρας όφειλε τη ραγδαία ανάπτυξή της σε όλους τους 

κλάδους, κυρίως όμως σε αυτόν της βαριάς βιομηχανίας, στην ένταση 

της εκμετάλλευσης των αποικιών της και των επιτεύξεων της 

τεχνολογίας. 

Το εξωτερικό της εμπόριο-μέσω ντάμπιγκ-συνεχώς αυξανόταν όπως 

και το ενεργητικό του. Το 1938 οι εξαγωγές της έφτασαν στα 1.109 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ και οι εισαγωγές της τα 1.070 δολάρια.  
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Το 1936, μετά από συνδυασμένες πολεμικές επιχειρήσεις, κατέλαβε την 

κινεζική επαρχία Τσιχάρ όπου εγκατέστησε υποτελές σε αυτή 

καθεστώς. Αξιοποιώντας στη συνέχεια την ευμενή στάση των ΗΠΑ 

και της Αγγλίας κι επωφελούμενη από την πολιτική του Τσάνγκ-Κάϊ-

Σέκ που θεωρούσε ως πρωταρχικό σκοπό τη συντριβή του λαϊκού 

επαναστατικού στρατού και της ΛΔ του Γιουνάν, διεύρυνε πολεμικές 

της επιχειρήσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα από την ένταση του 

πολέμου. 

Ταυτόχρονα διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 

νέων συμφωνιών με τις ΗΠΑ, για την διασφάλιση των συμφερόντων 

της στην Κίνα, στην ΝΑ Ασία και στον Ειρηνικό ωκεανό. 

Στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής του ιμπεριαλισμού του 

οποίου ένας από τους άμεσους στόχους ήταν η συντριβή του διεθνούς 

κομμουνιστικού κινήματος, η Ιαπωνία υπέγραψε το 1937 το 

Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο με την Γερμανία και την Ιταλία, πράγμα 

που εδραίωσε διεθνώς τη θέση της ως παγκόσμιας μεγάλης δύναμης. 

Η πολιτική τόσο του ΚΚΚ όσο και της ΛΔ του Γιουνάν, απέκρουσε τη 

συνέχιση εμφυλίου πολέμου, ρίχνοντας όλο το βάρος στον πόλεμο 

εναντίον της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα να βρει όχι μόνο αποδοχή, αλλά 

και πλατιά στήριξη από το λαό, ακόμα και στους κόλπους του 

Κουομιτάγκ. 

Στις πόλεις συγκροτήθηκαν από τη σπουδάζουσα νεολαία και τους 

εργαζόμενους, κινήματα που ζητούσαν με διαδηλώσεις, απεργίες και 

άλλες μορφές πάλης, τη σύμπτυξη κοινού αντιιαπωνικού πολεμικού και 

πολιτικού μετώπου. Με αυτό τον τρόπο συγκροτήθηκαν οι 

κομμουνιστικές και σοσιαλιστικές οργανώσεις-φυσικά παράνομα-ενώ 

στις κατεχόμενες επαρχίες Μαντζουρία και Τσιχάρ δρούσαν μικρές 

εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και ένοπλες ομάδες. Στο ευρύ 

αυτό κίνημα, ασύνδετο όμως μεταξύ του, συνέβαλαν καθοριστικά και 

οι διεθνείς εξελίξεις, η σύγκρουση συμφερόντων. 
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Η εναντίωση των ΗΠΑ και σ’ ένα βαθμό της Αγγλίας και της Γαλλίας 

στην παραπέρα επέκταση της Ιαπωνίας στην Κίνα και η στάση της 

ΕΣΣΔ στα πλαίσια της νέας σοβιετο-κινεζικής συνθήκης μη επίθεσης 

το 1937 που υπέγραψε η ηγετική ομάδα του Τσάνγκ-Κάϊ-Σέκ κάτω από 

τη λαϊκή πίεση αλλά και με σκοπό να επιταχυνθεί ο ιαπωνικο-

σοβιετικός πόλεμος, παρείχε  βοήθεια για ν’ αποκρουστεί η ιαπωνική 

επίθεση. 

Σε συνδυασμό  με τη κακή επισιτιστική κατάσταση, την κοινωνική 

πολιτική κι εθνική κρίση, έκανε ανέφικτη τη στρατηγική πολιτική της 

ηγετικής ομάδας του Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ.  Αποτέλεσμα ήταν να βαθύνει η 

κρίση του εθνικού αντικομμουνιστικού κράτους που ήταν δέσμιο των 

ξένων και ντόπιων συμφερόντων που το εγκαθίδρυσαν. 

Εκδήλωση της πολιτικής κρίσης, ήταν η προσωρινή παραίτηση το 

1936 του Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ που αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Η αναρχία 

στα εθνικά στρατεύματα ή μάλλον στους στρατηγούς ήταν έντονη. 

Μερικοί παίρνοντας ως δικαιολογία ότι «με τον ιαπωνικό στρατό 

συμπολεμούσαν και στρατεύματα του Μαναζούκου (κινέζικα)», 

αρνιούνταν να πολεμήσουν κινέζοι με κινέζους. Άλλοι πάλι, που 

διατηρούσαν έναν πατριωτισμό και κάτω από τη πίεση των 

στρατιωτών τους, θεώρησαν ως πρωτεύοντα στόχο την απόκρουση 

της Ιαπωνίας, πράγμα που περνούσε από την κατάπαυση του εμφυλίου 

πολέμου στην στρατιωτική συνεργασία με τον λαϊκό Κόκκινο Στρατό. 

Προωθείται η εγκαθίδρυση 

φασιστικού καθεστώτος. 

Η πολιτική κρίση που είχε ξεσπάσει στο Κουομιτάγκ, ξεπεράστηκε με 

την επάνοδο στην ηγεσία του Τσαγκ-Κάϊ-Σέκ , που συνέχισε την ίδια 

πολιτική η οποία ήταν και επιθυμία των μεγάλων καπιταλιστικών 

δυνάμεων. Ιδιαίτερα των ΗΠΑ που στήριζαν το καθεστώς, 

παρέχοντας συνεχώς δάνεια, στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. 

Ευνοούσαν δε, την εγκαθίδρυση εθνικού φασιστικού καθεστώτος, με 
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πρότυπο το ιταλικό. Αν οι επιθυμίες γινόντουσαν πραγματικότητα, θα 

συντριβόταν ο λαϊκός στρατός και το γιγάντιο λαϊκό πολιτικό 

αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, το καθεστώς θα διαπραγματευόταν με την 

Ιαπωνία την υπογραφή ειρήνης και συμμαχίας  και θα στρεφόντουσαν 

εναντίον της ΕΣΣΔ. 

Το σχέδιο αυτό των ΗΠΑ ενστερνιζόντουσαν και τα ντόπια 

φεουδαρχικά κατεστημένα, οι ξένες εταιρείες και τα μονοπώλια, 

καθώς η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, που είχαν ήδη 

διεισδύσει στην οικονομία της χώρας. Η επέκταση όμως της Ιαπωνίας 

έβλαπτε σ’ ένα βαθμό τα αγγλικά συμφέροντα, παράλληλα όμως 

συνέβαλε στη διατήρηση της τάξης στην Κίνα. Τα  μονοπώλια που 

εκμεταλλευόντουσαν τα πλούσια μεταλλεία του Κανολιάν, 

διατηρούσαν άριστες σχέσεις με την Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου 

στην οποία πωλούσαν τα μεταλλεύματα, όπως άλλωστε και αυτά των 

ΗΠΑ, πράγμα που σήμαινε ότι η εγκαθίδρυση ενός φασιστικού 

καθεστώτος ήταν αναγκαία. 

Μόνο που η στρατηγική τους στην Κίνα δεν μπορούσε να προωθηθεί. 

Προσέκρουε στη ΛΔ του Γιουνάν και στο συνεχώς διευρυνόμενο αντι-

ιαπωνικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Τυχόν δε ανακήρυξή του με 

πραξικόπημα, θα δημιουργούσε επαναστατικές εξελίξεις και αλλαγές 

που θα έβαζαν σε κίνδυνο την μεθοδευμένη στα πλαίσια της 

παγκόσμιας στρατηγικής του ιμπεριαλισμού αποικιοποίησή της. 

Ήδη στρατιώτες του εθνικού στρατού της Κίνας συνεργάζονταν με τον 

Κόκκινο Στρατό στον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας τόσο στην ζώνη 

των πολεμικών επιχειρήσεων όσο και στα μετόπισθεν, όπου 

διογκωνόταν το αντι-ιαπωνικό κίνημα. Βλέποντας αυτή τη 

κατάσταση, η στρατηγική ομάδα του Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ ήρθε σε αντίθεση 

με μεγάλο μέρος του εθνικού στρατού. Το πρώτο πλήγμα που υπέστη 

προήλθε από τη στρατιά που πολεμούσε στο Σιάν με διοικητή τον 

στρατηγό Τσάνγκ-Κέουε-Λιάνγκ που συνεργαζόταν ήδη με τον λαϊκό 
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στρατό. Ο Τσαγκ-Κάϊ-Σέκ επισκέφθηκε ο ίδιος στις 12 Δεκεμβρίου του 

1936 το στρατηγείο της στρατιάς, με σκοπό να ζητήσει τη συνέχιση 

των εχθροπραξιών εναντίον της ΛΔ της Κίνας. Τότε ο Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ 

συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία. 

Παρενέβη όμως ο Τσου-Εν Λάϊ εκ μέρους του ΚΚΚ και αποφεύχθηκε 

η εκτέλεσή του, κρίνοντας ότι μια τέτοια πράξη θα ήταν ένα νέο 

έναυσμα για την διεύρυνση ενός εμφυλίου πολέμου που θ’ απέβαινε 

τελικά προς όφελος της Ιαπωνίας.  

Σε αντάλλαγμα ο Τσαγκ-Κάϊ-Σέκ που αφέθηκε ελεύθερος, δεσμεύτηκε 

ν’ ακολουθήσει πολιτική εθνικής ενότητας και στενής συνεργασίας  με 

τη ΛΔ του Γιουνάν στον πόλεμο που διεξήγαγε στη χώρα η Ιαπωνία. 

Υπογράφηκε συμφωνία η οποία όμως δεν κρατήθηκε από τον Τσάγκ-

Κάϊ-Σέκ  αλλά μέχρι τα όρια που επέτρεπε ο συσχετισμός των 

δυνάμεων, και διαμόρφωσε νέες συνθήκες στη χώρα. 

Επεκτείνεται κι εντείνεται 

ο πόλεμος Ιαπωνίας-Κίνας. 

Με συνδυασμένες πολεμικές επιχειρήσεις η Ιαπωνία ολοκλήρωσε τη 

κατάληψη της περιοχής του Πεκίνου στα μέσα του 1937 όπου είχε 

εγκαθιδρυθεί φιλο-ιαπωνικό καθεστώς και στη συνέχεια τα ιαπωνικά 

στρατεύματα στράφηκαν προς το Νανκίν, πρωτεύουσα τότε της Κίνας, 

συναντώντας σοβαρές δυσχέρειες που γινόντουσαν όλο και 

δυσκολότερες. 

Στα μετόπισθεν, στις ζώνες των πολεμικών επιχειρήσεων, προέβαλαν 

αντίσταση οι μονάδες του εθνικού στρατού ενώ ο Κόκκινος Στρατός 

είχε σταθεροποιήσει τα μέτωπά του στη Βόρεια Κίνα. Ο πόλεμος, αν 

και η Ιαπωνία διατηρούσε συντριπτική υπεροχή και τα στρατεύματά 

της είχαν την πρωτοβουλία στις επιχειρήσεις, μπήκε σε νέο στάδιο. 

Εκτός από τη συμφωνία με τον Τσαγκ-Κάϊ-Σέκ, συνέβαλε καθοριστικά 

η σοβιετο-κινεζική συνθήκη αμοιβαίας βοήθειας που υπεγράφη τον 

Αύγουστο του 1936, σύμφωνα με την οποία, η Σοβιετική Ένωση 
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παρείχε δάνειο 500 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, στρατιωτική βοήθεια, και 

αεροπλάνα επανδρωμένα με σοβιετικούς πιλότους.  

Ακόμα έπαιξε ρόλο και η βοήθεια που παρείχαν οι ΗΠΑ και η Αγγλία, 

στρατιωτική και οικονομική, στο καθεστώς του Κουομιτάγκ που μετά 

την κατάληψη του Νακίν τον Δεκέμβριο του 1937, μετέφερε την έδρα 

του στη πόλη Τσούγκ-Μίνγκ. 

Η νέα επέκταση διασφάλισε στην Ιαπωνία έκταση 750.000 τ. χλμ και 

πληθυσμό πάνω από 130 εκ. κατοίκους κυρίως στην Ανατολική Κίνα 

και συσσώρευσε νέα ερείπια και καταστροφές. Η εξαθλίωση του λαού 

ήταν πλέον γεγονός αλλά δεν έφταναν όλα αυτά. Παρουσιάστηκαν λιμοί 

και επιδημίες που συνοδεύτηκαν από μεγάλες απώλειες. Ο ιαπωνικός 

στρατός είχε 100.000 νεκρούς και 130.000 τραυματίες, ο κινέζικος και 

κυρίως ο εθνικός που αποσυντίθενται, 400.000 νεκρούς και 500.000 

τραυματίες, καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό του εθνικού στρατού 

αιχμαλωτίστηκε. 

Το κύριο βάρος των πολεμικών επιχειρήσεων το σήκωσαν ο Κόκκινος 

Στρατός και τα συνεργαζόμενα με αυτόν στρατεύματα του εθνικού 

στρατού τα οποία χάρη στον ηρωισμό τους, την αυτοθυσία τους και 

την πλατιά στήριξη που τους έδινε ο λαός, πέτυχαν να 

σταθεροποιήσουν στη διάρκεια του 1937 με αρχές του 1938, το ευρύ 

μέτωπο που με εναλλασσόμενες φάσεις θα συνεχιζόταν ο πόλεμος. 

 

ΝΑ Ασία. Πολιτικές περιπλοκές. 

Σ’ έναν αέναο αγώνα με προοπτική σοβαρών εξελίξεων, 

βρισκόντουσαν στις χώρες της ΝΑ Ασίας τα αντιαποικιακά και 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα με τα φεουδαρχικά καθεστώτα του 

κάθε κράτους. Τα τελευταία, για να βρουν εξωτερική υποστήριξη, 

στράφηκαν στην ιμπεριαλιστική Ιαπωνία που ήδη είχε διεισδύσει 

εμπορικά και πολιτικά στην περιοχή με σύμμαχο το μόνο ανεξάρτητο 

κράτος του Σιάμ, το οποίο δρούσε ως μεγάλη ασιατική δύναμη, σε 
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αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και κυρίως με τις αποικιοκρατικές δυνάμεις 

της Γαλλίας, Αγγλίας και Ολλανδίας. Ιδιαίτερα στην Ινδονησία και σ’ 

ένα βαθμό στη Βιρμανία, το Λάος και τη Καμπότζη, όπου 

αναπτυσσόντουσαν μέσα από εθνικιστικές οργανώσεις και κόμματα, 

φιλο-ιαπωνικά κινήματα. 

Αυτά είχαν ως πολιτικό περιεχόμενο και σκοπό, την συμβολή τους στην 

εθνική ανεξαρτησία, και την απελευθέρωση από τον αποικιακό ζυγό 

των ευρωπαίων τα ντόπια και ξένα συμφέροντα να διασφαλίζονται από 

τα λαϊκά επαναστατικά κινήματα. 

Τα δε κομμουνιστικά κινήματα, κάτω από δύσκολες εσωτερικές κι 

εξωτερικές συνθήκες, προσάρμοσαν τη στρατηγική τους, ενέτειναν τη 

δράση τους, συγκρότησαν σε πάλη με τα κατεστημένα ντόπια 

συμφέροντα και τον ιμπεριαλισμό, ευρύτερα λαϊκά εθνικά μέτωπα που 

στρεφόντουσαν εναντίον της Ιαπωνίας. Επίσης προπαρασκευάζονταν 

ως αντιπολεμικά κινήματα και για άλλες μορφές αγώνα ακόμα και για 

ένοπλο. Με κέντρο το Βιετνάμ που μετά την άρνηση της Γαλλίας το 

1936 να του παραχωρήσει την εθνική του ανεξαρτησία, το ΚΚΒ που 

δέσποζε πολιτικά, έβαλε ως άμεσο στόχο την ένταση του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα σε ολόκληρη τη χώρα και σ’ ένα βαθμό 

στη Βιρμανία, τη Μαλαισία και την Ινδονησία όπου εντεινόντουσαν οι 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

Δυτική Ασία 1936-1937        

Στη Δυτική Ασία το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καταλαμβάνουν οι 

Ινδίες, το αποικιακό και εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα δυνάμωσαν, 

στα πλαίσια όμως της παθητικής αντίστασης που εκπονούσε το Εθνικό 

Πανινδικό Κογκρέσο.  

Μέρος της ηγεσίας του τελευταίου, με ηγέτη τον Νεχρού, 

διαφοροποίησε τη στρατηγική του κι έβαλε ως άμεσο στόχο την 

παροχή εθνικής ανεξαρτησίας και γι’ αυτό το λόγο στράφηκε στην 

ΕΣΣΔ, στον συνασπισμό των λαών. Με την πολιτική δράση που 
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ανέπτυξαν το ΚΚΙ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, εντάθηκαν οι 

αγώνες των εργαζομένων για καλύτερους όρους ζωής και την ειρήνη.  

Στην πολιτική αυτή βοήθησε και το Εθνικό Ινδικό Κογκρέσο με 

αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί γρηγορότερα. Όμως δεν είχε την 

ανάλογη ανάπτυξη το αντιπολεμικό κίνημα που απαντούσε «πόλεμο 

στον πόλεμο» όπως συνέβαινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και 

της Ασίας, παρόλο που οι ίδιες απειλούντο να παρασυρθούν στον 

παγκόσμιο πόλεμο. Στην μη ανάπτυξη του  κινήματος, εκτός από την 

πολιτική της παθητικής αντίστασης, τασσόταν και η πολιτική του 

Μουσουλμανικού Συνδέσμου που στήριζε το αποικιακό καθεστώς, την 

κυριαρχία της Αγγλίας στην Ινδία γιατί μόνο μέσω αυτής θα ήταν 

εφικτή η σύσταση μουσουλμανικού ινδικού κράτους. Και μια που η 

πολιτική του Μουσουλμανικού Συνδέσμου εξυπηρετούσε άμεσα την 

Αγγλία, η τελευταία παραχώρησε στους ινδούς-μουσουλμάνους νέα 

προνόμια και μέσα, για να εντείνουν μέσα στη χώρα τις θρησκευτικές 

εθνικές διαμάχες. 

• Στην Κεϋλάνη οι ανακατατάξεις που γινόντουσαν είχαν 

ευρύτερες εξελίξεις που προωθούσαν την ανεξαρτησία της  

όχι όμως άμεσα. 

• Στο Νεπάλ, στις ηγεμονίες του Σιάμ και άλλες μικρές χώρες που ήταν 

αγγλικά προτεκτοράτα, οι εξελίξεις ήταν ασήμαντες.  

 

Κεντρική Υψηλή και μη Ασία 1936-1937 

Η κατάσταση στην Κίνα και οι εκ νέου επεκτατικές βλέψεις του ιαπωνικού 

ιμπεριαλισμού στην Μογγολία και στην Σοβιετική Άπω Ανατολή, έθεσαν 

σε άμεσο κίνδυνο τον ευρύ αυτό χώρο της Κεντρικής Υψηλής Ασίας. Με 

τυχόν κατάκτησή τους, η Ιαπωνία διασφάλιζε την ευημερία του 

ιαπωνικού λαού, όπως διατύπωναν τότε ανοικτά, οικονομικοί, 

στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες, καθώς και το αυτοκρατορικό 

κατεστημένο, ώστε να διευκολυνόταν η επέκταση και στην υπόλοιπη 
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Ασία, με στήριξη τις ΗΠΑ και την Αγγλία που ευνοούσαν την επέκταση 

αυτή τόσο γιατί θα ερχόντουσαν σε πόλεμο με την ΕΣΣΔ όσο και για να 

μην στραφεί η Ιαπωνία στην Κίνα και την ΝΑ Ασία για απόκτηση ζωτικού 

χώρου. Συγχρόνως η Αγγλία μέσω της Ινδίας και του βουδιστικού 

κατεστημένου, επέκτεινε την πολιτική και οικονομική της θέση στο 

θεοκρατικό Θιβέτ και στην κινεζική εσωτερική Μογγολία, χωρίς η Αγγλία 

και πολύ περισσότερο η Ιαπωνία να έχουν άμεσα αποτελέσματα. 

Ήδη στην περιοχή είχαν αλλάξει τα πράγματα για τον διεθνή 

ιμπεριαλισμό. Στο χώρο υπήρχαν οι ενωσιακές και αυτόνομες σοβιετικές 

δημοκρατίες, καθώς και η ΛΔ της Μογγολίας που με την οικονομική, 

στρατιωτική, κοινωνική και κρατική της ανάπτυξη σε συνεργασία με την 

ΕΣΣΔ, όχι μόνο έφραζαν τον δρόμο για την κατάκτησή της και τη 

δημιουργία κοινωνικών αναταραχών, αλλά παρείχαν στήριξη στα 

γειτονικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και στον αντι-ιαπωνικό 

πόλεμο του λαού της Κίνας. 

ΕΣΣΔ: Σε υλικοτεχνική, επιστημονική 

κοινωνική και πολιτική κοσμογονία. 

Ενώ ο ιμπεριαλισμός έκανε σχέδια επί χάρτου για την κατάκτηση της 

ΕΣΣΔ, μέσα στην χώρα συνεχιζόταν από το 1936 με υψηλούς ρυθμούς, η 

πραγματοποίηση του δεύτερου πεντάχρονου πλάνου σε μια πολύμορφη 

υλικοτεχνική, επιστημονική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη. Σε άμιλλα 

μεταξύ τους, οι ταξικές και ανταγωνιστικές αντιθέσεις, διαμόρφωσαν 

δημιουργικά τις τελικές μορφές του. 

Σε όλη τη σοβιετική χώρα είχε εξαφανιστεί ο αναλφαβητισμός ακόμα και 

στις πιο καθυστερημένες κοινωνικά εθνότητες και η εκπαίδευση 

στηριζόμενη σε νέα συστήματα παιδαγωγικής, στην πρωτοβάθμια, τη 

μέση τεχνική και κλασσική καθώς και στην ανώτερη, σημείωσε καθολική 

και ραγδαία ανάπτυξη. Στη δημοτική εκπαίδευση και στη μέση κλασσική 

και τεχνική, το 1937 φοιτούσαν 30.148.000 μαθητές και σπουδαστές ενώ 

στα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και τις Ανώτατες Τεχνολογικές 
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Σχολές υπήρχαν 547.700 σπουδαστές (ενώ την ίδια χρονιά στην Αγγλία, 

τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία φοιτούσαν συνολικά 

420.700 σπουδαστές).   

Η γενίκευση της εκπαίδευσης  και ιδίως στην τεχνική και στις φυσικές 

επιστήμες, όπου το ποσοστό των φοιτούντων εργατών και κολχόζνικων 

ξεπερνούσε το 70%, έλυνε πλέον το πρόβλημα των στελεχών και 

επιστημόνων στην οικονομία, τις έρευνες και γενικά στις κοινωνικές και 

άλλες κρατικές υπηρεσίες και το στρατό. 

Την ίδια ραγδαία ανάπτυξη είχαν τα ινστιτούτα, τα κέντρα ερευνών, οι 

ακαδημίες επιστημών, η σοβιετική φιλολογία, οι καλές τέχνες σε όλες τις 

ενωσιακές και αυτόνομες σοβιετικές δημοκρατίες και οι εθνικοί 

πολιτισμοί με σοσιαλιστικό όμως περιεχόμενο. 

 

Ολοκληρώνονται οι κοινωνικοί 

σοσιαλιστικοί μετασχηματισμοί. 

Από τη ραγδαία ανάπτυξη και επέκταση που είχε η σοσιαλιστικοποιημένη 

πλέον οικονομία, ολοκληρώθηκαν παράλληλα και οι σοσιαλιστικοί 

κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Η εργατική τάξη που την αποτελούσαν σε 

ποσοστό 80% τεχνικοί και ειδικευμένοι εργάτες, μαζί με τους υπαλλήλους 

των κρατικών και κοινωνικών υπηρεσιών, αριθμούσαν 26.700.000 άτομα. 

Οι δε συνεταιρισμένοι στα κολχόζ και στις κοινοπραξίες αγρότες και 

επαγγελματίες, αποτελούσαν το 93% των απασχολουμένων στην αγροτική 

οικονομία. Το σημαντικότερο όμως ήταν, πως είχε διαμορφωθεί σε όλους 

τους λαούς της ΕΣΣΔ, η σοσιαλιστική κοινωνικο-πολιτική συνείδηση. Ο 

νέος σοβιετικός πολίτης και άνθρωπος που έκανε στη πράξη το σύνθημα 

«ο ένας για όλους και όλοι για έναν», σε μια άμιλλα αφού είχε εκλείψει 

ολοσχερώς η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ποιος να προσφέρει 

περισσότερα για την κοινωνική ευημερία, ως προς τις απολαβές, ο 

καθένας ανάλογα με την προσφερόμενη δουλειά του. Με προοπτική το 

πέρασμα στον κομμουνισμό που τότε πιστευόταν ότι θα πραγματοποιηθεί 
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σύντομα, γεγονός που ενέτεινε τις ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις αν 

και δεν ήταν εφικτό. Πολύ δε περισσότερο, που ήδη η ΕΣΣΔ βρισκόταν σε 

πολεμική περικύκλωση και επιβαλλόταν να εντείνει τους εξοπλισμούς της.   

Το νέο σύνταγμα-Εκλογές 

Τον Ιούνιο του 1936 δόθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο του νέου 

συντάγματος της ΕΣΣΔ, για συζήτηση και επεξεργασία. Όχι μόνο  στο 

κόμμα, τα εργατικά συνδικάτα και τους κολχόζνικους, αλλά σε όλο το λαό.  

Στις συζητήσεις πήρανε μέρος πάνω από 50 εκ. σοβιετικοί πολίτες και το 

τελικό κείμενο καταρτίστηκε στα τέλη του Νοέμβρη και στη συνέχεια 

επικυρώθηκε σε έκτακτη σύνοδο του Ανωτάτου Σοβιέτ στις 5 Δεκεμβρίου 

του 1936. 

Στο νέο σύνταγμα καθρεφτιζόντουσαν όλοι οι μετασχηματισμοί που είχαν 

πραγματοποιηθεί στη χώρα και στους λαούς, με πρώτο ασφαλώς στόχο 

την εδραίωση του σοσιαλισμού και των σοσιαλιστικών δημοκρατιών. 

Καθοριζόντουσαν τα δύο νομοθετικά σώματα, αυτό του Ανωτάτου Σοβιέτ 

και του Σοβιέτ των Εθνοτήτων, οι πολιτικές δομές τους, οι σχέσεις των 

ενωσιακών και αυτόνομων δημοκρατιών, η κατοχύρωση του ηγετικού 

ρόλου του ΚΚΣΕ σε μία βάση ευρύτερη. 

Κάθε εκλεγμένος αντιπρόσωπος στα νομοθετικά σώματα που ασκούσε τη 

νομοθετική εξουσία και ήλεγχε την κυβέρνηση, είτε ήταν μέλος του 

κόμματος είτε εξωκομματικός, είχε ίσα δικαιώματα και αντιπροσώπευε 

το λαό της περιφέρειας που εκλεγόταν. Αυτό συνέδεε το σοβιετικό κράτος 

με όλο το λαό. 

Διασφάλιζε-αν και μονοκομματικό ψηφοδέλτιο που πήγαζε από την αρχή 

της δημιουργίας της αταξικής κοινωνίας-την καθολική και μυστική 

ψηφοφορία ως και την αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών 

στρωμάτων, ακόμα και αυτών που από τα ταξικά τους συμφέροντα αν και 

ενταγμένοι πλέον στο σοσιαλιστικό πολιτικο-κοινωνικό σύστημα, ήταν 

αντίθετοι. 



 
 

83 

Το σύνταγμα όμως βασικά ήταν των εργαζομένων με ηγετική πολιτική 

δύναμη την εργατική τάξη. Ένας νέος καταστατικός χάρτης διαπνεόταν 

από τον προλεταριακό διεθνισμό και την ένταση του αγώνα κατά του 

ιμπεριαλισμού,  των αστικών καπιταλιστικών υπολειμμάτων και τις 

δεξιές και αριστερές αποκλίσεις μέσα στο κόμμα και το λαό. 

Στις πρώτες εκλογές που έγιναν με καθολική και μυστική ψηφοφορία σε 

όλη την ΕΣΣΔ, ψήφισαν 91 εκ. άτομα σε σύνολο εγγεγραμμένων στους 

εκλογικούς καταλόγους 94 εκ. δηλαδή το 98,6%  και το μονοκομματικό 

ψηφοδέλτιο κομμουνιστών-εξωκομματικών, πήρε 90 εκ ψήφους περίπου 

και το 1 εκ ήταν λευκά ή άκυρα. 

Ενοριακές και Αυτόνομες 

σοβιετικές δημοκρατίες. 

Εν’ όψει των εκλογών που θα γινόντουσαν,  με διάταγμα, τον Δεκέμβρη 

του 1936, το Ανώτατο Σοβιέτ ανακήρυξε σε ενωσιακές και ομόσπονδες 

δημοκρατίες τις υπόλοιπες χώρες  και εθνότητες, καθορίζοντας 

παράλληλα και την έκτασή τους. 

Ενοριακές ανακηρύχθηκαν αυτές της Κιργισίας και του Καζαχστάν, που 

μέχρι τότε αποτελούσαν ομόσπονδη δημοκρατία. Αυτόνομες 

ανακηρύχθηκαν αυτές των Κόμι, της Σέβερο-Οσετίας, των Μαρίεσκι, της 

Καπαροτινό-Μπαλγκαρίας και το Τσέτσενυ-Ινγκουσίας. Με την 

ανακήρυξή τους σε ενωσιακές και αυτόνομες σοβιετικές δημοκρατίες, 

συνέπιπτε με τον σχηματισμό τους σε λαϊκές εθνότητες κι έτσι λύθηκε 

οριστικά το εθνικό πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπήκαν και οι 

κοινωνικοπολιτικές βάσεις για την ευρύτερη ανάπτυξη της ΕΣΣΔ.      

Ευρύτεροι μετασχηματισμοί σε 

όλους τους κλάδους της οικονομίας. 

Με το δεύτερο πεντάχρονο πλάνο που ολοκληρώθηκε σε 4 χρόνια και 3 

μήνες, τον Απρίλη του 1937, πραγματοποιήθηκαν με ραγδαίους ρυθμούς 

οι ευρύτεροι μετασχηματισμοί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και 

των δομών της. Στην διάρκεια του, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό 
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όλων των κλάδων, κτίστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία, νέα βιομηχανικά 

συγκροτήματα που τελικά έφτασαν σε 4.500 νέους υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς μεγάλης ισχύος, εργοστάσια κατασκευής αεροπλάνων, πλοίων 

κάθε τύπου, μηχανισμών και οργάνων ακριβείας, καθώς και άλλα που 

πριν έλειπαν ή μόλις είχαν κάνει την παρουσία τους. 

Εκσυγχρονίστηκαν ακόμα και επεκτάθηκαν, τα οδικά, σιδηροδρομικά και 

υδάτινα δίκτυα. Αποπερατώθηκαν οι μεγάλες διώρυγες Μόσχας-Βόλγα, 

Λευκής θάλασσας-Βαλτικής και άλλες μικρότερες. Πήραν τη θέση τους  

οι αεροπορικές συγκοινωνίες οι οποίες επεκτεινόντουσαν συνεχώς. Η 

σοβιετική πολιτική αεροπορία είχε σημειώσει διεθνή ρεκόρ: τη πτήση 

χωρίς ενδιάμεσο σταθμό Μόσχας-Βλαδιβοστόκ, Μόσχας-Πόρτμαντ 

(ΗΠΑ) μέσω του Βορείου Πόλου. 

Το κυριότερο όμως ήταν πως οι αναπτυξιακοί αυτοί μηχανισμοί, 

στηριζόντουσαν σε μια σοσιαλιστική οικονομία, χωρίς εξάρτηση πλέον 

και σε μια συνεχή ανάπτυξη κι επέκταση του βιομηχανο-τεχνικού 

παραγωγικού δυναμικού. 

Στα τέλη του 1937 η βιομηχανική παραγωγή της Σοβιετικής Ένωσης σε 

σύγκριση με το 1932, είχε αυξηθεί κατά 2,2 φορές και αυτή της βαριάς 

βιομηχανίας κατά 3,1 φορές σε σύγκριση με το 1913. Η παραγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας  αυξήθηκε κατά 2,6 φορές και ο υδροηλεκτρικός 

σταθμός μόνο του Ντνιέπρ, έδινε ενέργεια όση όλη η βιομηχανία 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία το 1913. Η εξόρυξη του 

κάρβουνου είχε σχεδόν διπλασιαστεί, η παραγωγή χυτοσιδήρου αυξήθηκε 

κατά 2,3 φορές αν και δεν είχε προβλεφτεί η αύξησή του και του ατσαλιού 

είχε σχεδόν τριπλασιαστεί. 

Μεγαλύτερη έκταση είχε η μηχανο-βιομηχανία εξοπλισμού όλων των 

κλάδων με τεχνικά μέσα, μηχανισμών και οργάνων ακριβείας που σε 

σύγκριση με το 1913, η παραγωγή τους είχε αυξηθεί κατά 20 φορές. 

Η τεράστια σημασία της αύξησης της παραγωγής έγκειτο στο γεγονός ότι 

εκμηδένισαν την εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό. Οι εισαγωγές 
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μηχανών που το 1928-1936 κυμαινόντουσαν στο 50%, περιορίστηκαν 

μόνο στο 0,9%. Και όχι μόνο αυτό αλλά άρχισε να εξάγει και μηχανήματα. 

Εκμηχάνιση της αγροτικής οικονομίας. 

Ένα νέο άλμα πραγματοποιήθηκε την τριετία 1935-1937 με την 

εκμηχάνιση και επέκταση της αγροτικής οικονομίας με την ολοκλήρωση 

της κολεκτιβοποίησής της. Τα κολχόζ και τα σοβχόζ που τότε 

ανερχόντουσαν σε 243.500 σε όλες τις σοβιετικές δημοκρατίες, κατείχαν 

το 99% των γαιών που αξιοποιούντο, ενώ με τα αρδευτικά και 

εγγειοβελτιωτικά έργα που έγιναν, προστέθηκαν νέα εδάφη. 

Με τους μηχανοτρακτορικούς σταθμούς και τα άρτελ, απόκτησαν 

περισσότερο τεχνικό-μηχανικό εξοπλισμό και χημικά μέσα. Αποτέλεσμα 

της εκμηχάνισης της αγροτικής οικονομίας και της εφαρμογής νέων 

συστημάτων και μεθόδων, καθώς και της άμιλλας που υπήρχε, ήταν η 

αύξηση της παραγωγής σε σύγκριση με το 1932 κατά 153,9%, πράγμα που 

διασφάλισε τον επισιτισμό του λαού και τον εφοδιασμό της βιομηχανίας 

σε φυσικές, δασικές και άλλες πρώτες ύλες. Παρόλα αυτά, σημειώθηκε 

μία καθυστέρηση στην κτηνοτροφία. 

Παραγωγικότητα εργασίας 

τεχνική σοσιαλιστική άμιλλα. 

Στους ραγδαίους αυτούς μετασχηματισμούς, εκτός από το σοσιαλιστικό 

καθεστώς, συνέβαλαν η τεχνική, τεχνολογική και εφαρμοσμένη επιστήμη 

που εξόπλισαν   την οικονομία με τα τελειότερα μέσα σε όλους τους 

κλάδους που δεν μπορούσαν να διαχωριστούν και η σοσιαλιστική άμιλλα. 

Αυτή είχε επεκταθεί σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα στην παραγωγή 

και δρούσε ως ένας ενιαίος παραγωγικός μηχανισμός που εκτός από την 

αυταπάρνηση των εργαζομένων να πετύχουν όλο και μεγαλύτερα νόρμα 

στα εργοστάσια, τις φάμπρικες, στα κολχόζ και στα κέντρα ερευνών, 

προωθούσε το «πλάτεμα» της τεχνικής. Πολλοί από τους εργαζομένους 

δηλαδή, δουλεύοντας ανακάλυπταν σωστότερους τρόπους εργασίας, νέα 

τεχνικά μέσα, τελειοποιούσαν παλιότερα. 
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Τα παραπάνω εξηγούσαν την συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας, με απόρροια το 1937 σε όλους τους 

κλάδους της βιομηχανίας, η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 82%, σε 

σύγκριση με το 1932 αντί 63%  που προβλεπόταν να επιτευχθεί με το 

δεύτερο πεντάχρονο πλάνο. 

Το εθνικό εισόδημα-κατανομή 

Το εξωτερικό εμπόριο. 

Το εθνικό εισόδημα κατά τη διάρκεια του δεύτερου πεντάχρονου πλάνου, 

που για την πραγματοποίησή του επενδύθηκαν 14,4 δις ρούβλια, 

διπλασιάστηκε. Από 45,5 δις που ήταν το 1933, έφτασε το 1937 στα 96 

δις, είχε δηλαδή μία μέση ετήσια αύξηση πολύ ανοδική η οποία επέτρεπε 

όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις ενώ παράλληλα βελτίωνε συνεχώς το 

βιοτικό επίπεδο των λαών της ΕΣΣΔ. 

Η αγοραστική δύναμη της εσωτερικής αγοράς διπλασιάστηκε καθώς και 

οι πραγματικοί μισθοί των εργατών και υπαλλήλων, το δε εσωτερικό 

κρατικό εμπόριο συνοδεύτηκε με τον τριπλασιασμό  των κρατικών 

καταστημάτων και οργανισμών. 

Στις κοινωνικές ασφαλίσεις το 1937 ξοδεύτηκαν 5 δις ρούβλια και 

ανάλογα ποσά στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές υπηρεσίες και το  

εισόδημα των κολχόζνικων από 5,6 δις το 1933, έφτασε το 1937 τα 14,2 

δις. 

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι στρατιωτικές και άλλες δαπάνες για την 

άμυνα της χώρας, χωρίς να στρατιωτικοποιηθεί ούτε μέρος της 

οικονομίας. Το εξωτερικό εμπόριο, παρόλο που από τις δομές της 

σοσιαλιστικής οικονομίας ήταν περιορισμένο, αυτό επεκτάθηκε με βάση 

κυρίως το κλήριγκ. Οι εξαγωγές της ΕΣΣΔ το 1938 ήταν 257 εκ. και οι 

εισαγωγές της 268 εκ. δολάρια ΗΠΑ. 

 

ΕΣΣΔ και διεθνείς εξελίξεις 1936-1937 
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Η εκτύλιξη των διεθνών γεγονότων κυρίως στην Ευρώπη με την 

στρατικοποίηση της Γερμανίας και στην Ανατολική Ασία όπου η Ιαπωνία 

διεξήγαγε ανοικτό πόλεμο στην Κίνα-σε συνδυασμό με την στρατηγική του 

ιμπεριαλισμού που προωθούσε ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο-ανάγκασαν την 

Σοβιετική Ένωση ν’ αναπροσαρμόσει την στρατηγική της. 

Βασικός στόχος  ήταν, εκτός των άλλων,  η στήριξη του παγκόσμιου 

εργατικού κινήματος, των αντιαποικιακών-εθνικοαπελευθερωτικών και 

ειρηνικών κινημάτων και φυσικά πρώτα από όλα τα Κομμουνιστικά 

Κόμματα, καθώς και η πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης. Όχι πλέον σε 

καπιταλιστική αλλά σε πολεμική περικύκλωση. 

Ο γερμανικός και ιαπωνικός ιμπεριαλισμός, με έμμεση στήριξη τις 

καπιταλιστικές χώρες, εκτός που εξοπλιζόντουσαν, έβαζαν θέμα 

κατάκτησης της Σοβιετικής Ένωσης. Η Γερμανία με το δρόμο προς 

ανατολάς και η Ιαπωνία με την κατάκτηση της Σοβιετικής Άπω Ανατολής 

και της Σιβηρίας. 

Στην Γερμανία συγκροτήθηκαν οι ουκρανοί αυτονομιστές στρατιωτικά 

και πολιτικά, στην Ισπανία ο πόλεμος εναντίον της δημοκρατίας διεξήχθη 

ανοικτά από το Γ Ράιχ και την φασιστική Ιταλία καθώς και τον διεθνή 

φασισμό. Το 1937 αναγνωρίστηκε η επέμβαση από την Αγγλία. Η πολιτική 

της μη επέμβασης συνεχίστηκε από την Γαλλία. 

Τα παραπάνω γεγονότα υποχρέωσαν την ΕΣΣΔ να βάλει ως άμεσο στόχο 

στην κρατική και κομματική ηγεσία και ειδικότερα μετά την υπογραφή 

του τριμερούς Αντικομουνιστικού Συμφώνου το 1937, και τις μυστικές 

διαπραγματεύσεις Αγγλίας-Γαλλίας-Γ Ράιχ, την ένταση των αμυντικών 

πολεμικών προετοιμασιών της. Επίσης έπρεπε να καταστήσει-όσο αυτό 

ήταν δυνατόν- αρραγές το εσωτερικό μέτωπο. Τα δύο αυτά προβλήματα 

βάραιναν καθοριστικά την σοβιετική ηγεσία. 

Η ΕΣΣΔ πράττει ό,τι είναι 

εφικτό ν’ αποφευχθεί ο πόλεμος.   
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 Μπροστά στη κρίση που προκάλεσε το παγκόσμιο καπιταλιστικό 

σύστημα και στις συντελούμενες διεθνείς εξελίξεις, η ΕΣΣΔ προσάρμοσε 

τη στρατηγική της στα πλαίσια της πολιτικής ειρήνης και της ειρηνικής 

συνύπαρξης, χωρίς όμως να υπερτιμήσει τις δικές της δυνατότητες, την 

ισχύ του εργατικού επαναστατικού κινήματος των  λαϊκών 

εθνικοαπελευθερωτικών και αντιαποικιακών κινημάτων. 

Έριξε το βάρος της στην καταπολέμηση του φασισμού και την απόκρουσή 

του τόσο στην Ευρώπη όσο και στην ΝΑ Ασία. Παρείχε στρατιωτική και 

οικονομική βοήθεια στο λαό της Κίνας, όπως και στο εθνικό 

αντικομμουνιστικό καθεστώς του Τσαγκ-Κάϊ-Σέκ. Στη δημοκρατία της 

Ισπανίας έδωσε τόσο στρατιωτική (εφοδιάζοντάς την με πολεμικό και 

άλλο υλικό), όσο και πολιτική, καταγγέλλοντας συγχρόνως την πολιτική 

μη επέμβασης της Αγγλίας, Γαλλίας και ΗΠΑ. Δυνάμωσε τη διπλωματική 

δράση της για μια πιο στενή προσέγγιση με την Αγγλία και την Γαλλία 

ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη, χωρίς να τρέφει αυταπάτες 

για την επίτευξή της. 

Για την ηγεσία της, ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος. Αυτό  που έμπαινε ως 

κύριο πρόβλημα, ήταν να μην άρχιζε μ’ έναν σοβιετο-γερμανικο-ιαπωνικό 

πόλεμο, όπως προωθούσαν ήδη, παρά τις εντεινόμενες αντιθέσεις στους 

κόλπους του από τον διεθνή ιμπεριαλισμό. Και για ν’ αποφευχθεί αυτό, το 

μόνο μέσο ήταν να καταστεί ισχυρή στρατιωτική δύναμη. 

Το Ανώτατο Γερμανικό Επιτελείο διέβλεπε τεράστιες δυσκολίες σ’ έναν 

πόλεμο με την ΕΣΣΔ και την Ιαπωνία ως μία εμπλοκή που θα χρόνιζε. 

Άλλο αν στην προπαγάνδα τους για να συναποκομίσουν οφέλη και ν’ 

αποκτήσουν τον ζωτικό χώρο, διακήρυχναν πως άμεσο μέλημά τους ήταν 

ο πόλεμος εναντίον της ΕΣΣΔ και του διεθνούς κομμουνισμού. 

Επισπεύδονται οι εξελίξεις 

στην Ευρώπη και διεθνώς.  

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Γηραιά Ήπειρο εντάθηκαν στα τέλη του 1937, 

όταν οι καπιταλιστικές χώρες ενέτειναν την πολιτική συνδιαλλαγής με το 
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Γ Ράιχ, την φασιστική Ιταλία και την Ουγγαρία. Οι κυβερνήσεις της 

Αγγλίας και της Γαλλίας ήταν από τις πρώτες που παραδέχτηκαν ότι 

υπήρχε πρόβλημα σφαιρών οικονομικής και πολιτικής επιρροής και 

ανακατανομής των παγκοσμίων αγορών. 

Πίστευαν πως η Γερμανία και η Ουγγαρία έπρεπε να ξαναπάρουν τα 

χαμένα εδάφη τους (βλέπε Συνθήκη Βερσαλλιών) από τον Α Παγκόσμιο 

Πόλεμο και η Ιταλία ως ζώνη οικονομικής επιρροής την Ρουμανία με 

αντάλλαγμα όμως να προετοιμαστούν-καθώς και η Ιαπωνία- για τον 

πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ και την αποικιοποίηση της Κίνας. Να μην 

έβαζαν τέλος, ως άμεσο στόχο, αυτόν της ανακατανομής των παγκοσμίων 

αγορών.  

Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής με μεσολαβητή την Ιταλία, 

εντάθηκαν οι μυστικές διαπραγματεύσεις για τετραμερή συνθήκη 

συμμαχίας Αγγλίας-Γαλλίας-Γερμανίας-Ιταλίας.  

Προσέκρουσαν όμως σε αξεπέραστες αντιθέσεις που οφειλόντουσαν σ’ 

ένα μέρος του κεφαλαίου της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, που 

δεν ήθελε να δεσμευτεί. Αντίθετα, αξιοποίησε τις διαπραγματεύσεις ώστε 

ν’ αποφευχθεί η συγκρότηση συνασπισμών των ευρωπαϊκών χωρών, 

καθώς και για την «παράλυση» των συμφώνων που υπήρχαν, όπως για 

παράδειγμα το σοβιετο-γαλλικό και το σοβιετο-τσεχοσλοβάκικο. 

Συγκεκριμένα επρόκειτο για το Βαλκανικό Σύμφωνο που είχε ήδη 

ατονήσει με ευθύνη της Αγγλίας και Γαλλίας, οι κυβερνήσεις των οποίων 

αναγνώριζαν τις βλέψεις της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας 

στα εδάφη που προαναφέραμε. 

Φυσικά μέσω των εθνικών φεουδαρχο-αστικών  καθεστώτων που το 

κύριο μέλημά τους ήταν η καταπολέμηση του ντόπιου και διεθνούς 

κομμουνισμού και των προοδευτικών πολιτικο-κοινωνικών δυνάμεων, 

που πάλευαν για εθνική ανεξαρτησία  και την αποφυγή του πολέμου.  

Την χαρακτηριστική βολή στο Βαλκανικό Σύμφωνο, με εντολή της 

Αγγλίας, έδωσε η φασιστική δικτατορία της 4ης Αυγούστου, που έσπευσε 
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με την εγκαθίδρυσή της να διασαφήσει «πως τούτο δεν ίσχυε σε 

περίπτωση επιθέσεως εναντίον μέλους χώρας από εξωβαλκανική χώρα». 

Η πολιτική αυτή της συνδιαλλαγής, προκαθόρισε και την ήττα της 

δημοκρατίας στην  Ισπανία. 

Υπογράφεται το Αντικομμουνιστικό 

Σύμφωνο. 

Μέσα στις πολιτικές αυτές συνθήκες που ισχυροποίησαν τον φασισμό και 

τον στρατοκρατικό ιμπεριαλισμό, υπεγράφη τον Νοέμβρη του 1937 από 

την Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, το Τριμερές 

Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο, γνωστό και ως Κομιντέρν από το γεγονός 

ότι στρεφόταν κατά  του διεθνούς κομμουνισμού.  

Οι τρεις χώρες ανελάμβαναν να συντρίψουν το διεθνές εργατικό 

κομμουνιστικό κίνημα, τα λαϊκά αντιαποικιακά, τα κινήματα ειρήνης και 

ν’ αποκαταστήσουν ύστερα από πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ, την 

παγκόσμια κυριαρχία του καπιταλισμού. 

Σε μια όμως νέα τάξη πραγμάτων που θα διασφάλιζε και τα δικά τους 

ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Το τριμερές Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο, 

στο οποίο αργότερα προσχώρησαν η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Ταϊλάνδη                                                                  

στην Ασία και άλλα εθνικά φασιστικά κράτη, έβαλε θέμα την 

ανακατανομή των παγκοσμίων αγορών ενώ προώθησε τον νέο παγκόσμιο 

πόλεμο. 

Εναρμονισμένες όμως οι χώρες αυτές με την παγκόσμια στρατηγική του 

ιμπεριαλισμού, που διασφάλισε την υπό εκκόλαψη συμμαχία, 

εξασφάλισαν μια ευρύτερη διεθνή στήριξη. Όχι μόνο από τους διεθνείς 

οικονομικούς και πολιτικούς αντικομμουνιστικούς κύκλους, τα 

μονοπώλια και τα τραστ αλλά  άμεσα από τις τότε κυβερνήσεις όλων των 

καπιταλιστικών χωρών και πρώτα απ’ όλα από την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τη 

Γαλλία και την Τσεχοσλοβακία που απειλούνταν άμεσα η εθνική της 

ανεξαρτησία. Και αυτό γιατί διευκόλυνε την περαιτέρω πολιτική της 

συνδιαλλαγής. Άλλο αν από τα πράγματα και τις ανάγκες, μέσα από τις 
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οποίες προωθούνταν αυτή, τις αντιθέσεις από τις ανακατατάξεις που 

γίνονταν στους λαούς και κυρίως από την οικονομική, βιομηχανική και 

στρατιωτική ισχύ της ΕΣΣΔ, οδηγούσε αναπόφευκτα σ’ έναν πόλεμο 

μεταξύ τους. 

                                                                                                                                                                                                   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1938-1939. ΞΕΣΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ. 

 

Προωθείται από την Αγγλία και την 

Γαλλία η πολιτική της συνδιαλλαγής. 

 

Με την υπογραφή του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, προωθήθηκε κι 

επεκτάθηκε η πολιτική της συνδιαλλαγής, παρά την αντίδραση μέρους 

του μεγάλου κεφαλαίου όπως της Αγγλίας και της Γαλλίας η οποία το 

εκπροσωπούσε πολιτικά. 

Το μεγάλο όμως κεφάλαιο με το στρατιωτικό και κοινωνικό κατεστημένο, 

θεωρούσαν το  Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο εγγύηση ότι τα φασιστικά 

κράτη θα πραγματοποιούσαν την ιστορική τους αποστολή. Επίσης 

πίστευαν πως τα παγκόσμια συμφέροντά τους καθώς και του 

καπιταλισμού γενικότερα, θα επέβαλλαν την περαιτέρω ενίσχυσή τους για 

την απόκτηση του ζωτικού τους χώρου, που θα ήταν και το μόνο μέσο για 

την αποφυγή πολέμου μεταξύ τους. 

Διαμορφώθηκε έτσι, με τη στήριξη των ΗΠΑ, η  πολιτική κατευνασμού 

και της ειρήνης στην Ευρώπη, που σ’ ένα βαθμό στηρίχτηκε στην ένταση 

των πολεμικών προετοιμασιών που θα επέτρεπαν οι αξιώσεις της 

Γερμανίας και της Ιαπωνίας να περιοριστούν στα όρια που να μην 

έβλαπταν στον ανά τον κόσμο οικονομικά, στρατηγικά και άλλα 

συμφέροντά τους. 
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Ακόμα ζήταγαν μια πιο στενή συνεργασία της Αγγλίας, της Γαλλίας και 

του Βελγίου με τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, χωρίς όμως να δρουν 

ως συνασπισμός. 

Η προώθηση της πολιτικής του κατευνασμού που δεν ήταν τίποτε άλλο 

παρά η παραπέρα ανάπτυξη και επέκταση της πολιτικής της 

συνδιαλλαγής, συνοδεύτηκε από πολιτικές εξέλιξης. 

Συγκεκριμένα: 

Στην Αγγλία, μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Τσάμπερλαιν 

το 1938, και στη Γαλλία με την ανατροπή της κυβέρνησης του σοσιαλιστή 

Μπλούμ και τον σχηματισμό νέας, ο υπουργός Εξωτερικών διαδραμάτισε 

ενεργό ρόλο μέχρι και το στρατιωτικό κατεστημένο. 

Το νέο στοιχείο που προέκυπτε από τα παραπάνω ήταν, πως η πολιτική 

τους και ιδιαίτερα της κυβέρνησης Τσάμπερλαιν, ήταν να δεσμευτεί το Γ 

Ράιχ έναντι παροχών στην Ευρώπη, ώστε το τελευταίο να μην βάλει για 

πέντε χρόνια θέμα ανακατανομής των παγκοσμίων αγορών και ιδίως την 

επιστροφή των πρώην γερμανικών αποικιών. Και αυτό με την προοπτική 

ότι στο μεταξύ η Γερμανία και η Ιαπωνία θα είχαν εμπλακεί στον πόλεμο 

εναντίον της ΕΣΣΔ και με τις εκχωρήσεις στην Ισπανία, την Κίνα και την 

Άπω Σοβιετική Ανατολή, θα είχαν βρει νέες αγορές.  

Όμως τα πράγματα είχαν αλλάξει. Δεν ήταν οι συνθήκες του 19ου αιώνα, 

ούτε του Α Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά του Μεσοπολέμου που ένα μέρος 

του περνούσε μέσα από τους αγώνες των λαών στα λαϊκά δημοκρατικά 

και σοσιαλιστικά καθεστώτα, ενώ αντίθετα, το παγκόσμιο καπιταλιστικό 

σύστημα στο στάδιο αυτό, δεν είχε που να επεκταθεί και να βρει νέες 

αγορές. 

Πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 1938 

Στα πλαίσια της πολιτικής του κατευνασμού, που συνοδευόταν στις 

καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης από ένα δυνάμωμα του πασιφιστικού 

κινήματος ειρήνης, συντελούνταν μεγάλες ανακατατάξεις. 
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Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και Γαλλίας με τη στήριξη των ΗΠΑ, 

προσπαθούσαν ν’ αλλάξουν τον συσχετισμό των δυνάμεων υπέρ της 

Γερμανίας, αποφεύγοντας όμως παράλληλα την υπογραφή συμφωνίας 

μεταξύ τους και πολύ περισσότερο την επέκτασή της.  

Εξακολουθούσαν ως μεγάλες δυνάμεις και παρείχαν όλο και μεγαλύτερη 

οικονομική και πολιτική στήριξη στα φασιστικά καθεστώτα και στις 

χώρες επιρροής τους όπως στην Ρουμανία, την Ελλάδα, την 

Γιουγκοσλαβία, την Τσεχοσλοβακία και την Πολωνία, ως μία εγγύηση 

εθνικής ανεξαρτησίας τους σε περίπτωση που απειλούντο με πόλεμο, 

χωρίς όμως  ν’ αναλάμβαναν –με εξαίρεση την Πολωνία-την υποχρέωση 

άμεσης εμπλοκής τους στον πόλεμο. Περιοριζόντουσαν απλώς με 

δηλώσεις ότι θα τους παρείχαν βοήθεια. 

Η Αγγλία παράλληλα, ανανέωσε συμφωνία αμοιβαίων καλών σχέσεων με 

την Πορτογαλία και με την αναγνώριση του φασιστικού καθεστώτος του 

Φράνκο, παγίωσαν την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων στην Ιβηρική 

χερσόνησο, καθώς στη Δυτική και Βόρεια Αφρική. 

Με τη συμφωνία αυτή, απέτρεψαν ακόμα την υπογραφή περιφερειακών 

συμφώνων μεταξύ των μικρών χωρών  ιδίως της Μικρής Αντάντ στην ΝΑ 

Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε μία συνδιάσκεψη, η Αγγλία και η 

Γαλλία αναγνώρισαν έμμεσα σαν πρόβλημα, τις απαιτήσεις της 

Ουγγαρίας στην Τρανσυλβανία και της Ρουμανίας στην  Υπερκαρπαθία. 

Η υπό διαμόρφωση πολιτική κατευνασμού στην οποία έδιναν όλη τους τη 

στήριξη τα φασιστικά καθεστώτα τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, 

ακόμα και σε χώρες που απειλείτο άμεσα η εθνική τους ανεξαρτησία, 

άνοιγε τον δρόμο για επέκταση στα γειτονικά τους κράτη. Όχι μόνο στο Γ 

Ράιχ και τη φασιστική Ιταλία αλλά και στην Ουγγαρία, με προοπτική να 

επιτελέσουν την ιστορική τους αποστολή.  

Η Αγγλία προωθεί συμφωνία 

με το Γ Ράιχ. 
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Η κυβέρνηση Τσάμπερλαιν το 1938 προσανατολίστηκε οριστικά προς μία 

συμφωνία με το Γ Ράιχ, με άμεσο σκοπό τη συμφιλίωση της Δυτικής 

καπιταλιστικής Ευρώπης, που θα διασφάλιζε  τον ζωτικό χώρο της 

Αυστρίας και της Τσεχοσλοβακίας στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία. 

Από την άλλη όμως, η Αγγλία έντεινε τις πολεμικές της προετοιμασίες, 

καθώς και την ασύναπτη συμμαχία με τη Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία και άλλες χώρες. Οι τελευταίες, εκτός που θα διασφάλιζαν τα 

συμφέροντα του καπιταλιστικού κόσμου, θα ήταν ο μοχλός πίεσης για να 

εξαναγκαστεί το Γ Ράιχ και η φασιστική Ιταλία να στραφούν προς 

ανατολάς, την ΕΣΣΔ, όπως άλλωστε διακήρυχναν με το 

Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο. 

Για την πραγματοποίηση της συμφωνίας που επεδίωκαν τόσο το Γ Ράιχ, 

όσο και η φασιστική Ιταλία, είχαν αρχίσει να διεξάγονται 

διαπραγματεύσεις, μέσα σ’ ένα πλέγμα που αγκάλιαζε όλο το ευρωπαϊκό 

πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο με την παροχή στήριξης στην 

υπογραφή του. Και σ’ αυτό βοήθησαν όχι μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και το 

κρατικό-στρατιωτικό κατεστημένο της κάθε χώρας, αλλά και το 

Βατικανό με τους διεθνείς οικονομικούς και πολιτικούς 

αντικομμουνιστικούς κύκλους και τα ταξικά κοινωνικά καθεστώτα των 

εξαρτημένων χωρών. 

Η Γαλλία προσδένεται οριστικά 

στην πολιτική του κατευνασμού. 

Στη Γαλλία η οποία απειλείτο άμεσα από την συμφωνία με το Γ Ράιχ, ένα 

σημαντικό μέρος του μεγάλου κεφαλαίου που το εκπροσωπούσε ο Λαβάλ, 

διέβλεπε στην ανάγκη να διατηρηθεί η γαλλική αυτοκρατορία και η 

Γαλλία ως παγκόσμια δύναμη έπρεπε να συμβιώσει με το Γ Ράιχ και την 

Ιταλία στην Ευρώπη σε συμμαχία με την Αγγλία και την στήριξη των 

ΗΠΑ με τις οποίες συμπορευόταν. 

Όμως η συμπόρευση που ευαγγελιζόταν το μεγάλο κεφάλαιο συνάντησε 

σοβαρές δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας από την διευρυνόμενη 
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δράση του ΚΚΓ, της Γενικής Εργατικής Συνομοσπονδίας, του 

αντιφασιστικού και αντιπολεμικού κινήματος, καθώς και των υπολοίπων 

κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων. 

Απόρροιά τους ήταν η πολιτική κρίση του Μάρτη του 1938, μετά την 

προσάρτηση της Αυστρίας από την Γερμανία και τον σχηματισμό της 

νέας κυβέρνησης Μπλούμ, που σύντομα όμως έδωσε τη θέση του σε νέα 

συνασπισμού και τη συμμετοχή του σοσιαλιστικού κόμματος με 

πρωθυπουργό τον Νταλαντιέ. Οπότε η Γαλλία παρόλο που θεωρούσε 

ανάγκη τη διατήρηση των σχέσεων με την ΕΣΣΔ, για να μη λείψει από το 

παιχνίδι, προσδέθηκε οριστικά στην πολιτική του κατευνασμού, 

εντείνοντας παράλληλα τις πολεμικές της προετοιμασίες  για την οχύρωση 

της γραμμής Μαζινό η οποία θεωρούνταν απόρθητη. 

 

Ο πόλεμος στην Ισπανία τελειώνει 

Παρά τη μεγάλη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης  ( υλική, στρατιωτική, 

οικονομική) και του διεθνούς αντιφασιστικού κινήματος στον 

δημοκρατικό λαό της Ισπανίας, από το 1938 ο πόλεμος μπήκε στην 

κρίσιμη φάση του. Το φασιστικό καθεστώς του Φράνκο που είχε ήδη 

ανακηρυχθεί σε «αρχηγό», το συντηρούσαν και το δυνάμωναν 

στρατεύματα της Γερμανίας και της Ιταλίας όλων των όπλων.  

Τα αεροπλάνα τους βομβάρδιζαν ανηλεώς, ερήμωναν πόλεις και χωριά 

και ανάμεσά τους και η Γκουέρνικα, που έμεινε, με τον ομώνυμο πίνακα 

του Πικάσο, το σύμβολο της θηριωδίας του γερμανικού στρατοκρατικού 

ιμπεριαλισμού. Οι δε δύο στόλοι, ο γερμανικός και ο ιταλικός, ενέτειναν 

τον αποκλεισμό της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας από τη 

Μεσόγειο θάλασσα και τορπίλιζαν εμπορικά πλοία και κυρίως σοβιετικά. 

Μετά  την αναγνώριση από την Αγγλία του φασιστικού καθεστώτος του 

Φράνκο και την πολιτική της ίσης απόστασης, ότι δηλαδή και τα δύο 

εμπόλεμα καθεστώτα είχαν το δικαίωμα να εφοδιάζονται από χώρες του 

εξωτερικού, αυξήθηκε  έναντι ανταλλαγμάτων, η οικονομική και η 
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υπόλοιπη βοήθεια στον Φράνκο από όλες τις καπιταλιστικές χώρες και 

ιδίως από την Πορτογαλία μέσω των λιμανιών της οποίας παρεχόταν 

μεγάλο μέρος της βοήθειας. 

Η περιβόητη πολιτική της «μη επέμβασης», πολιτική που την εφεύρε ο 

σοσιαλιστής Μπλούμ, πρωθυπουργός τότε της Γαλλίας, είχε σταθεί-όπως 

κατήγγειλε αργότερα η ΕΣΣΔ-ο δούρειος ίππος για την συντριβή της 

δημοκρατίας και την επικράτηση του φασιστικού καθεστώτος. 

Παρά την οικονομική, στρατιωτική και πολιτική βοήθεια που αύξαινε 

συνεχώς η ΕΣΣΔ στον μαχόμενο δημοκρατικό λαό της Ισπανίας και των 

διεθνών ταξιαρχιών, η έκβαση του πολέμου γινόταν στα όρια του εμφυλίου 

και είχε πλέον κριθεί. Θα τελείωνε με την ήττα της δημοκρατίας. Σε αυτό 

συνέτειναν οι παρακάτω λόγοι: η έλλειψη εφοδιασμού σε όπλα, οι υλικές 

καταστροφές που προκαλούσαν τα γερμανικά στρατεύματα και η 

αεροπορία τους ενώ δοκιμαζόντουσαν νέα όπλα, οι μεγάλες απώλειες, η 

δράση των αναρχικών κλπ. Κυρίως όμως ότι ένα μέρος του πολιτικού και 

οικονομικού κατεστημένου της Αγγλίας και της Γαλλίας, 

προσανατολιζόταν σε μια συνθηκολόγηση παράδοσης για ν’ αποφευχθούν 

οι άσκοπες καταστροφές στη χώρα. 

Η Γερμανία αρχίζει να 

δεσπόζει στην Ευρώπη. 

Η Γερμανία διέθετε ήδη ισχυρές και συγχρονισμένες ένοπλες δυνάμεις και 

δυνατό βιομηχανο-οικονομικό δυναμικό που δρούσε ως μεγάλη 

ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση παγκόσμια δύναμη. Μετά την ανάληψη του 

υπουργείου Εξωτερικών από τον Ριμπεντρόπ στα τέλη του 1937, τις 

αλλαγές στο Γενικό Επιτελείο και σε άλλα κυβερνητικά κλιμάκια, 

συνταυτίστηκαν πλέον κράτος και εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς. 

Ετοιμάστηκαν δε να επιτεθούν στην Ευρώπη για την απόκτηση του 

αναγκαίου ζωτικού χώρου, προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως  η Ιαπωνία 

στην Ανατολική και ΝΑ Ασία, η φασιστική Ιταλία και η Γερμανία με τον 

εθνικοσοσιαλισμό της, αποτελούσαν τις μόνες δυνάμεις που μπορούσαν 



 
 

97 

να συντρίψουν την ΕΣΣΔ και τον διεθνή κομμουνισμό και ν’ 

αποκαταστήσουν την κυριαρχία του παγκόσμιου καπιταλιστικού 

συστήματος.  Και αυτό σε μία τάξη πραγμάτων που θα ήταν   αυτές οι 

μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, με αποικίες, προτεκτοράτα και ζώνες 

οικονομικής και πολιτικής επιρροής. Αν εναντιωνόντουσαν οι ΗΠΑ και οι 

υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, τις οποίες θεωρούσαν σαπισμένες, θα 

κήρυχναν τον πόλεμο εναντίον τους. 

Το πλάνο είχε προετοιμαστεί ήδη από το 1937. Υπήρχαν ήδη στρατιωτικά 

σχέδια για την κατάκτηση της Δυτικής Ευρώπης. Γι αυτό εξ’ άλλου το 

λόγο κατασκευαζόταν εσπευσμένα στα σύνορα με τη Γαλλία, η αμυντική-

επιθετική γραμμή Ζίγκριφδ που είχε προορισμό μάλλον να συμβάλλει στην 

άμυνα, μέχρι να πραγματοποιηθεί η κατάκτηση της Τσεχοσλοβακίας και 

της Πολωνίας. 

Τα παραπάνω καθώς και η τακτική που εφαρμοζόταν και τα γεγονότα που 

ακολούθησαν, απέβλεπαν σε δύο βασικά σκοπούς. Πρώτον ν’ αναγκάσουν 

τις καπιταλιστικές χώρες να προβούν και σε άλλες εκχωρήσεις και 

δεύτερον ν’ αποτραπεί εξ’ αρχής μία γενίκευση του πολέμου. Ν’ 

αποφευχθεί δηλαδή η Γερμανία να πολεμήσει σε δύο μέτωπα. Αυτό 

εξηγούσε πως παρά το Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο, έλειπαν τα πολεμικά 

σχέδια για άμεσο πόλεμο με την ΕΣΣΔ, ή αν υπήρχαν, ήταν για να 

προσποριστούν οφέλη από τον διεθνή ιμπεριαλισμό. Επίσης έπρεπε οι 

κυβερνήσεις της Αγγλίας και  Γαλλίας να διευρύνουν την πολιτική της 

συνδιαλλαγής και ν’ αποκλείσουν τυχόν συμμαχία τους με την ΕΣΣΔ, η 

οποία κινούνταν ήδη για την υπογραφή συμφώνου ειρήνης και ασφάλειας.  

Μία υπογραφή του τελευταίου, θ’ απέκλειε την απόκτηση του ζωτικού 

χώρου και θα δημιουργούσε άμεση κρίση στο εθνικοσοσιαλιστικό 

καθεστώς, που η εδραίωσή του τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας, όσο 

στην Ευρώπη θα εξαρτιόταν πλέον από τον προωθούμενο παγκόσμιο 

πόλεμο του οποίου η έκβαση θα έκρινε την τύχη του παγκόσμιου 
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καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό ανάγκασε τις καπιταλιστικές χώρες, 

να επεκτείνουν την πολιτική της συνδιαλλαγής. 

Η Αυστρία επαρχία 

της Γερμανίας. 

Η Αυστρία είχε ισχυρό παγγερμανικό και εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα 

καθώς και φιλο-ναζιστική κυβέρνηση. Η προσάρτησή  της διασφάλισε 

στο Γ Ράιχ την επέκταση του στην Τσεχοσλοβακία, τη συμμαχία με την 

Ουγγαρία και την περαιτέρω διείσδυση του στην ΝΑ Ευρώπη, κυρίως στη 

Ρουμανία και τη Βουλγαρία. 

Με στήριξη στη φασιστική Ιταλία, με την οποία είχαν ρυθμιστεί οι 

αντιθέσεις του  μέσα στην Αυστρία, όχι όμως και στη Ρουμανία, 

συγκέντρωσε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα, καθώς και σε 

αυτά με την Τσεχοσλοβακία κι ενώ διεξαγόντουσαν διαπραγματεύσεις με 

την αυστριακή κυβέρνηση του Σούσνινγκ για την διενέργεια 

δημοψηφίσματος, στις 13 Μαρτίου του 1938 εισέβαλαν τα γερμανικά 

στρατεύματα και κατέλαβαν την χώρα, χωρίς να βρουν καμιά αντίσταση. 

Στη συνέχεια, εγκαθιδρύθηκε εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς 

πανομοιότυπο με αυτό της Γερμανίας, με στρατόπεδα συγκέντρωσης, 

μαζικές εκτελέσεις, συλλήψεις κομμουνιστών, αντιφασιστών και εβραίων, 

με στήριξη όχι μόνο στους γερμανο-αυστριακούς, αλλά και στον 

αυστριακό κρατικό κατεστημένο.  

Την υποστήριξή τους παρείχαν ακόμα, η Αγγλία, η Γαλλία και η Κοινωνία 

των Εθνών, από την οποία είχε αποχωρήσει προ πολλού η Γερμανία. 

Η Τσεχοσλοβακία σε 

εθνική κρίση. 

Με την ενσωμάτωση της Αυστρίας στην Γερμανία, η Τσεχοσλοβακία 

μπήκε σε εθνική κρίση. Αντιμετώπισε άμεσα όχι τον διαμελισμό της αλλά 

και τη διάλυση του κράτους, χωρίς να έχει το εθνικό καπιταλιστικό 

κατεστημένο δυνατότητες για διαπραγματεύσεις με την Γερμανία, παρά 

τον αγώνα που έκανε το εργατικό-επαναστατικό και συνδικαλιστικό 
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κίνημα όπου πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν το ΚΚΤ, η Αγροτική Ενωση και 

άλλα προοδευτικά κόμματα που ήταν πανίσχυρα τόσο στην Τσεχία όσο 

και στην Σλοβακία, το ίδιο και το αντιπολεμικό και αντιφασιστικό κίνημα. 

Και εκτός αυτού, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, προσέβλεπε στις 

σοβιετικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της 

Λευκορωσίας και γενικά στην ΕΣΣΔ για την διατήρηση της εθνικής του 

ανεξαρτησίας. Σε αυτό συνέβαλε η πολιτική και στρατηγική του ΚΚΤ οι 

κύριοι στόχοι του οποίου ήταν η διατήρηση της δημοκρατίας, η ένταση 

πάλης κατά του φασισμού και του πολέμου, που όπως υπογράμμιζε «ήταν 

εφικτή μόνο με στήριξη στην ΕΣΣΔ και στο διεθνές εργατικό κίνημα». 

Ηδη όμως, μέρος του μεγάλου κεφαλαίου που είχε οικονομικές κι 

εμπορικές διασυνδέσεις με το γερμανικό, όπως η κυβέρνηση και πρώτα ο 

ίδιος ο Μπένες, είχε προσδέσει τη χώρα στην Αγγλία και τη Γαλλία και 

ενστερνιζόταν την πολιτική του κατευνασμού. 

Το κεφάλαιο ζητούσε μία διευθέτηση των διαφορών με το Γ Ράιχ με 

εγγυήσεις, μετά από διεθνή συμφωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

καπιταλιστικό, κρατικό και άλλο κατεστημένο, καθώς και η κυβέρνηση 

Μπένες, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, έκαναν ό,τι 

μπορούσαν. Διεύρυναν τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με το Γ 

Ράιχ, την Ιταλία και την Ουγγαρία. 

Δεν θεώρησαν ως ισχύουσα την εγγύηση που τους δινόταν από το σοβιετο-

γαλλικό σύμφωνο και με υπόδειξη της Αγγλίας και Γαλλίας, το σοβιετο-

τσεχοσλοβάκικο σύμφωνο περί αμοιβαίας βοηθείας. Κεφάλαιο και 

κυβέρνηση εξάρτησαν την τύχη της χώρας από μία συμφωνία Αγγλίας-

Γαλλίας-Γερμανίας που ήδη προωθείτο, αλλά σε βάρος της 

Τσεχοσλοβακίας. 

Ο ιταλικός ιμπεριαλισμός σε έξαρση. 

Ο ιταλικός ιμπεριαλισμός με το φασιστικό καθεστώς του, τον ντούτσε, 

διαδραμάτισε διαιτητικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα  με τη 
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συμμετοχή του στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας και με την υπογραφή 

του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, πέρασε σε ανώτερα «κλιμάκια». 

Προώθησε τις βλέψεις του στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και στη Βόρειο 

Αφρική, την οποία θεωρούσε ως ζωτικό χώρο της Ιταλικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Με τη στήριξη του Γ Ράιχ αλλά και την πολιτική 

κατευνασμού που του παρείχαν οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και Γαλλίας, 

έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να προσεταιριστούν το ιταλικό καθεστώς ή να το 

πιέσουν ν’ ακολουθήσει δική του, ανεξάρτητη πολιτική.        

Μετά την εκχώρηση προνομίων από την Ιταλία στην Αφρική και την 

εκχώρηση ζώνης επιρροής στην Κίνα, η Αγγλία και η Γαλλία αναγνώρισαν 

το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας ως παγκόσμια δύναμη. 

Με αυτό τον τρόπο η Ιταλία διασφάλισε την κυριαρχία της στην Αλβανία, 

αύξησε την οικονομική και πολιτική διείσδυση στην Βουλγαρία και την 

Ρουμανία και μέσω του αυτονομιστικού κινήματος στην Κροατία και την 

Ελλάδα (εμπορική διείσδυση). 

Στην προώθηση των βλέψεων του ιταλικού φασιστικού καθεστώτος, 

συνέβαλε η ισχυρή μερίδα του γερμανικού κεφαλαίου σε όλες τις χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης. Η δε ατονία του Βαλκανικού Συμφώνου που η ισχύς 

του περιοριζόταν μόνο σε τυχόν ενδοβαλκανικό πόλεμο και η πολιτική 

κατευνασμού των καπιταλιστικών χωρών, ανάγκασε τα 

μοναρχοφασιστικά καθεστώτα να στηρίξουν την εθνική τους 

ανεξαρτησία στις δικές του το καθένα δυνάμεις και πολιτική η οποία 

αναγκαστικά περνούσε από μία συνεργασία με την Γερμανία και την 

Ιταλία. 

 

 

 

Η Ρουμανία φασιστικό 

βασιλικό καθεστώς. 
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Τα άλυτα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ρουμανίας, 

όπως το τεράστιο εξωτερικό χρέος που συνεχώς αυξανόταν λόγω 

εξοπλισμών, ήταν μερικά από τα βασικότερα προβλήματα που 

κορύφωσαν την εθνική κρίση στη χώρα. 

Λόγω των τεράστιων αυτών προβλημάτων, η Ρουμανία δεν μπόρεσε να 

διατηρήσει τα προσαρμοσμένα σε αυτή εδάφη. Κάτω από τις συνθήκες 

αυτές στις αρχές του 1938, το μοναρχοφασιστικό-αστικοφεουδαρχικό 

καθεστώς, εξελίχθηκε σε φασιστικό. Αρχηγός του έθνους ανακηρύχθηκε 

ο βασιλιάς που εξακολουθούσε να έχει εξωτερική στήριξη στην Αγγλία και 

την Γαλλία και εσωτερική στα φασιστικά ναζιστικά κόμματα και 

οργανώσεις. 

Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία συνενώθηκαν και δημιούργησαν το Εθνικό 

Κόμμα, το μόνο νόμιμο και μέσω αυτού και του κράτους, 

στρατικοποιήθηκε η νεολαία και η δημόσια ζωή του τόπου, σύμφωνα με 

τα πρότυπα του ιταλικού φασισμού. 

Η στρατικοποίηση όμως δεν βρήκε καμιά στήριξη από το λαό, ο οποίος 

αντίθετα δυνάμωσε τους ταξικούς αγώνες για καλύτερους όρους ζωής, τη 

δράση του ΚΚΡ και του αντιφασιστικού και αντιπολεμικού κινήματος που 

συμμετείχαν εκτός από τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη, 

ευρύτερες δημοκρατικές πολιτικο-κοινωνικές δυνάμεις. 

Πολωνία-Βαλτικές χώρες-Φινλανδία 

Οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία και η Φινλανδία, απειλούντο άμεσα από 

τον γερμανικό ιμπεριαλισμό και την πολιτική κατευνασμού της Αγγλίας 

και Γαλλίας που τα στήριζε. 

Τα αστικά φεουδαρχικά και αντικομμουνιστικά καθεστώτα, στα πλαίσια 

της στρατηγικής του ιμπεριαλισμού, αναζητούσαν στήριξη στο Γ Ράιχ με 

το οποίο επεκτείνανε τις εμπορικές και διπλωματικές τους σχέσεις. 

Ιδιαίτερα η Φινλανδία που το καπιταλιστικό και στρατιωτικό 

κατεστημένο με εκπρόσωπό της τον Μάνερχάϊμ, ενέτεινε τις πολεμικές 
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του προετοιμασίες για πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ, ενώ παράλληλα 

προωθούσε συμμαχία με το Γ Ράιχ.  

Την ίδια πολιτική κρατούσε και η δικτατορία των συνταγματαρχών στην 

Πολωνία. Τόσο αυτή όμως, όσο και τα φασιστικά καθεστώτα της 

Λιθουανίας, Λεττονίας και Εσθονίας, συναντούσαν τεράστιες δυσχέρειες 

στην προώθηση της αντισοβιετικής τους πολιτικής. 

Εκτός από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που σημειώθηκαν 

στην Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες, ραγδαία ανάπτυξη σημείωσαν τα 

εργατικά-επαναστατικά και λαϊκά κινήματα. Τα ισχυρά ΚΚ που υπήρχαν 

στις χώρες αυτές, με τη δράση τους προώθησαν εξελίξεις και 

ανακατατάξεις ιδίως την περίοδο 1939-1940. 

Αφρική: Ενταση των ανταγωνισμών 

Η Αφρικανική ήπειρος παρουσίασε μία σημαντική κινητικότητα για την 

παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία εν’ όψει του επερχόμενου 

παγκοσμίου πολέμου. Τα αντιαποικιακά και εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα επεκτάθηκαν, χωρίς όμως να δημιουργήσουν αξεπέραστα 

προβλήματα για την αποικιοκρατία. 

Το μόνο αξιόλογο που σημειώθηκε, ήταν μία όξυνση των ανταγωνισμών 

στην ΒΔ Αφρική, στις χώρες δηλαδή του Μακρέμπ και σ’ ένα βαθμό στην 

Αίγυπτο και την Νοτιοαφρικανική Ενωση. Στην τελευταία το Εθνικιστικό 

Κόμμα που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των άφρικανς και των 

γερμανικής καταγωγής αποίκων, ανέπτυξε πολιτική δραστηριότητα με 

στόχο την εγκαθίδρυση ναζιστικού καθεστώτος, καθώς και την 

ανεξαρτοποίηση της Νοτιοαφρικανικής Ενωσης, από την Βρετανική 

Κοινοπολιτεία της οποίας  ήταν μέλος της. 

Στις εκλογές του 1938 με άμεση παρέμβαση της Αγγλίας, πλειοψήφησε το 

φιλο-αγγλικό Νοτιοαφρικανικό Κόμμα, εξ’ ίσου ρατσιστικό, με ηγέτη τον 

Γιαν Σμίτ κι έτσι προσδέθηκε οριστικά η χώρα στην Βρετανική 

Κοινοπολιτεία, παραμένοντας κτήση της. 



 
 

103 

Στην παρέμβαση της Αγγλίας συνέβαλε οριστικά η ραγδαία ανάπτυξη που 

είχαν οι κλάδοι της βαριάς βιομηχανίας-φυσικά με επενδύσεις αγγλικών 

κεφαλαίων-το εμπόριο και γενικότερα η οικονομία της χώρας. 

Αμερική 1938 

Χωρίς να λύσουν τα βασικά οικονομικά και κοινωνικά τους προβλήματα 

και να βγουν από την κρίση, οι χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής 

παρουσίαζαν συνεχώς κάποια βελτίωση, λόγω των εξαγωγών  σε πρώτες 

ύλες και άλλα προϊόντα. 

Στα περισσότερα από αυτά τα κράτη, εδραιώθηκαν πολιτικο-

στρατιωτικά και στρατιωτικο-δικτατορικά καθεστώτα εκ των οποίων 

μερικά (Βραζιλία, Βενεζουέλα, Ντομίνικο κλπ) είχαν τη λαϊκή στήριξη, 

χωρίς όμως να εξελιχθούν σε φασιστικά, παρότι δρούσαν στις χώρες τους 

ρατσιστικές και ναζιστικές οργανώσεις που πρόσκεινται πολιτικά στην 

Γερμανία και την Ιταλία. 

Η ιδιομορφία των καθεστώτων αυτών ήταν ότι δεν ασχολούνταν με την 

στρατικοποίηση των οικονομιών τους και τη δημόσια ζωή ή έβαζαν θέμα 

ζωτικού χώρου, να είχαν «αρχηγούς» και να θεωρούν το έθνος σε κάθε 

χώρα περιουσία. 

Η μεριμνά τους περιορίζονταν στην διασφάλιση των ξένων και ντόπιων 

συμφερόντων και αυτών της άρχουσας τάξης. Το πολιτικο-ιδεολογικό 

περιεχόμενο καθορίστηκε από τις ιδιόμορφες ιστορικο-κοινωνικές 

συνθήκες ανάπτυξής τους, από τις δομές των οικονομιών τους και την 

εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ. 

Η μη μετατροπή τους σε φασιστικά καθεστώτα οφειλόταν κυρίως στην 

ανάπτυξη του εργατικού και λαϊκού κινήματος, τα αντιπολεμικά και 

αντιφασιστικά, με κύριο γνώμονα τα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά 

κόμματα, που άλλα ήταν συνεπή και άλλα «προοδευτικά». Πολλά δε από 

αυτά συμβιβάστηκαν σε πολλές χώρες όπως για παράδειγμα στο Μεξικό, 

την Αργεντινή, την Βραζιλία, την Κούβα, το Περού, την Γουατεμάλα και 

κυρίως στην Χιλή. 
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Χιλή: Κυβέρνηση Λαϊκού Μετώπου 

Παρά την άνοδο του φασισμού στις χώρες της Ευρώπης, της Ανατολικής 

και ΝΑ Ασίας, καθώς και στα περισσότερα κράτη της Λατινικής 

Αμερικής, η Χιλή φαίνεται ότι αποτέλεσε την εξαίρεση. 

Στις εκλογές του 1938 πλειοψήφησε απόλυτα το Λαϊκό Μέτωπο που το 

αποτελούσαν κομμουνιστές,  σοσιαλιστές και άλλες προοδευτικές 

δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σχηματίσει κυβέρνηση όπου συμμετείχε και 

το ΚΚΧ. 

Εκτός από την επιρροή που ασκούσε το εργατικό κίνημα και ειδικότερα 

τα συνδικάτα των μεταλλωρύχων, η πολιτική του ΚΚΧ,  είχε ευρύτερη 

απήχηση στην αγροτιά και το λαό της Χιλής.  

Χάρη στη λαϊκή υποστήριξη και στο λαϊκό της πρόγραμμα, η κυβέρνηση 

του Λαϊκού Μετώπου που εδραιώθηκε σύντομα, μετεξελίχθηκε σε λαϊκό 

αστικοδημοκρατικό καθεστώς. Στα χρόνια που ήταν εξουσία, μέχρι το 

1943, πραγματοποίησε μετασχηματισμούς στην οικονομία, τόσο στην 

αγροτική όσο και στη βιομηχανική, καθώς και στους υπόλοιπους κλάδους 

που σχετίζονταν με αυτήν, ενώ εξυγίανε τα δημόσια οικονομικά. 

Απόρροια όλης αυτής της δράσης του Λαϊκού Μετώπου ήταν, η 

περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, πράγμα που επέτρεψε σημαντική 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Ακόμα θέσπισε 

ευρύτερες κοινωνικές ασφαλίσεις, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, τον 

κρατικό έλεγχο στις τράπεζες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, κάνοντας 

παράλληλα και κρατικοποιήσεις. Παρά του ότι συναντούσε όλο και 

περισσότερες δυσκολίες από τα μονοπώλια των ΗΠΑ, η κυβέρνηση 

πέτυχε σ’ ένα βαθμό την εκβιομηχάνιση και τον εκσυγχρονισμό της 

χώρας. 

Βραζιλία: Το ιδιότυπο φασιστικό καθεστώς 

στρέφεται κατά του φασισμού. 

Προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας αντιμετώπισε το ιδιότυπο 

φασιστικό καθεστώς του στρατηγού Βάργκας. Παρά την μερική 
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ανάπτυξη της οικονομίας που σημειώθηκε εφαρμόζοντας μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων σε μια βάση κοινωνική-κρατική, είχε και άλλα θέματα ν’ 

αντιμετωπίσει.  

Η πλατιά στήριξη που είχε από το ντόπιο κεφάλαιο, το στρατιωτικό και 

πολιτικό κατεστημένο κι έμμεσα από το αγγλικό και αυτό των ΗΠΑ, δεν 

του αρκούσαν. 

Είχε ν’ αντιμετωπίσει, εκτός από την πάλη του ΚΚΒ και άλλων 

αντιφασιστικών κομμάτων και οργανώσεων, τις φασιστικές ναζιστικές 

οργανώσεις που είχαν συμβάλλει στην εδραίωσή του. 

Οι τελευταίες, από το 1938, στηριζόμενες στην διείσδυση του εμπορικού 

γερμανικού κεφαλαίου, συνασπίστηκαν και έδρασαν ως ναζιστικό κίνημα, 

δημιουργώντας ταραχές κι εξεγέρσεις σε πολλές πόλεις της Βραζιλίας, που 

με την επέμβαση του στρατού καταστάλθηκαν και τελικά τέθηκαν εκτός 

νόμου.  

Με τη στάση του αυτή το καθεστώς Βάργκας εξακολούθησε να είναι 

εθνικό σοσιαλιστικό, εδραιώθηκε στη χώρα και συντάχθηκε πολιτικά με 

τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες. Πράγμα που του 

εξασφάλισε για όσο χρόνο χρειαζόταν, νέα ευρύτερη εξωτερική στήριξη 

και παράλληλα ανοχή για να πραγματοποιήσει ως κοινωνικό εθνικό 

κίνημα, το αναγεννητικό «σοσιαλιστικό» του πρόγραμμα, φυσικά στα 

πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής του ιμπεριαλισμού. 

Αργεντινή: Πολιτικές διαφοροποιήσεις 

Η αγροτο-βιομηχανική οικονομία της Αργεντινής ήταν από τις πλέον 

ανεπτυγμένες στη Νότια και Κεντρική Αμερική και άρχισε να σημειώνει 

νέα ανάπτυξη. Διευρύνθηκαν οι εμπορικές της ανταλλαγές με την 

Γερμανία και την Ιταλία ενώ σημαντικό μέρος του εθνικού της κεφαλαίου, 

συνδέθηκε πιο στενά με το ιταλικό  που είχε διεισδύσει στην αγορά της 

χώρας, όπως μαρτυρούσαν οι συνεχώς διευρυνόμενες ανταλλαγές. 

Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια, μία περαιτέρω πολιτική προσέγγιση με το 

Γ Ράιχ. Σε αυτό συνέτειναν, η τάση ανεξαρτοποίησης της χώρας από τις 
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ΗΠΑ, που προωθούνταν από τις τότε πολιτικές καταστάσεις, αλλά κυρίως 

από το γεγονός ότι η ανάπτυξη της οικονομίας της  εξαρτιόταν από την 

διεύρυνση των εμπορικών της σχέσεων με τα υπόλοιπα φασιστικά κράτη. 

Επίσης ότι, το κοινωνικο-φασιστικό κίνημα που επέκτειναν με τη δράση 

τους οι φασιστικές οργανώσεις μέσα στο κράτος και το στρατό, ασκούσε 

επιρροή στο εργατικό κίνημα και ευρύτερα στο λαό. 

Τα παραπάνω εξηγούσαν το γεγονός ότι παρόλο που το εργατικό-

επαναστατικό και αντιφασιστικό κίνημα δυνάμωνε την πολιτική του 

δράση και τον αγώνα του κατά του πολιτικο-στρατιωτικού καθεστώτος, 

το φασιστικό κίνημα κέρδιζε συνεχώς έδαφος και επεκτεινόταν, με κύριο 

κορμό το στρατιωτικό κατεστημένο που στήριζε το  δικτατορικό 

καθεστώς. 

ΗΠΑ: Προσαρμόζουν την 

παγκόσμια στρατηγική τους. 

Οι ΗΠΑ μέσα σ’ έναν κόσμο όπου οι εξελίξεις συνεχώς άλλαζαν την 

πολιτική σκακιέρα, αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να κάνουν 

προσαρμοστικές αλλαγές της παγκόσμιας στρατηγικής τους, στα πλαίσια 

του ιμπεριαλισμού. Οι κύριοι στόχοι τους ήταν η αποφυγή ενός νέου 

παγκοσμίου μεταξύ Αγγλίας-Γαλλίας και Γερμανίας καθώς και η 

πολεμική προετοιμασία της Γερμανίας και της Ιαπωνίας για τον πόλεμο 

εναντίον της ΕΣΣΔ, μόνο που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση 

Ρούσβελτ με ορισμένες διαφοροποιήσεις. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές συνίστανται στο δυνάμωμα των δεσμών με τις 

καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα με την Βρετανική 

Κοινοπολιτεία στην οποία είχαν επενδυθεί σημαντικά αμερικανικά 

κεφάλαια ενώ επενδυόντουσαν και νέα. Η επέκταση της Γερμανίας στην 

Κεντρική Ευρώπη και της Ιαπωνίας στην Κίνα, δεν έπρεπε να ξεπεράσουν 

τα προκαθορισμένα όρια. 

Για να εφαρμοστούν όμως οι προσαρμοστικές αλλαγές με τις 

«διαφοροποιήσεις» της κυβέρνησης Ρούσβελτ, έπρεπε ν’ ασκηθεί 
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στρατιωτική πίεση από την Αγγλία και την Γαλλία, καθώς και από τις 

υπόλοιπες δυτικές χώρες. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές που επέβαλαν τα παγκόσμια οικονομικά και 

στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, ήταν η αποτροπή της περαιτέρω 

διείσδυσης του γερμανικού και ιαπωνικού κεφαλαίου στην αμερικανική 

ήπειρο και πολύ περισσότερο η εγκαθίδρυση φασιστικών εθνικών 

καθεστώτων που για να υποστηριχθούν, χρειαζόντουσαν και οι 

δημοκρατικές πολιτικο-κοινωνικές δυνάμεις. 

Η νέα παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ προέβλεπε ακόμα, ότι με την 

πολιτική της ίσης απόστασης, θα μπορούσαν να βοηθηθούν τα εμπόλεμα 

ή μελλοντικά εμπόλεμα κράτη με τα φασιστικά. Δηλαδή να έχουν το 

δικαίωμα και οι δύο πλευρές να συνάπτουν εμπορικές σχέσεις, άσχετα 

ποιος είναι επιτιθέμενος και ποιος το θύμα. Η πολιτική αυτή εφαρμοζόταν 

ήδη στην Ισπανία και κυρίως στην Κίνα στην οποία χορηγούσε συνεχώς 

δάνεια, αυξάνοντας παράλληλα και τις εμπορικές της ανταλλαγές με την 

Ιαπωνία. 

Και αυτό γιατί εκτός που διασφάλιζε την ουδετερότητά της η Αμερική, 

την μη εμπλοκή σε πόλεμο, αποκτούσε τεράστια οικονομικά και πολιτικά 

οφέλη. Συντελούσε στη ραγδαία ανάπτυξη και επέκταση της οικονομίας 

της σε νέες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η ΝΑ Ασία 

(Ινδονησία και Μαλαισία). 

Συγχρόνως υποστήριξαν την πολιτική του κατευνασμού και της 

αποτροπής υπογραφής συλλογικού συμφώνου ασφάλειας στην Ευρώπη, 

που προωθούνταν από την ΕΣΣΔ και από ένα μέρος του πολιτικού και 

κρατικού κατεστημένου της Γαλλίας, καθώς και απ’ όλα τα 

αντιφασιστικά κινήματα, ενώ αντίθετα στην Κίνα ανάγκασε το καθεστώς 

του Κουομιτάγκ να υπογράψει το 1937 το σύμφωνο αμοιβαίας βοηθείας 

με την ΕΣΣΔ, με σκοπό να επιταχύνει έναν σοβιετο-ιαπωνικό πόλεμο. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές, στην παγκόσμια στρατηγική της Αμερικής, 

συνοδεύτηκαν από μία στρατικοποίηση της οικονομίας της στα όρια 
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όμως της φιλελεύθερης οικονομίας, όπου αυξανόταν συνεχώς ο ρόλος του 

κρατικού καπιταλισμού-παρεμβατισμού, παρόλο που συνάντησε την 

αντίδραση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του μεγάλου κεφαλαίου 

που οδήγησαν σε εξελίξεις. 

Διαμόρφωσαν κάτω από την πίεση των λαών και των κοινωνικο-

πολιτικών κινημάτων  που ήταν αντίθετοι στον φασισμό, νέες συνθήκες, 

ευνοϊκές για τους λαούς που απέκλεισαν μία παραπέρα σύμπραξη των 

ΗΠΑ με την Γερμανία και την Ιαπωνία. Όχι φυσικά από τη θέλησή τους, 

αλλά από τη νομοτέλεια της ιστορικο-κοινωνικής ανάπτυξης, τις 

ανακατατάξεις που γινόντουσαν σε όλο τον κόσμο και από τις 

εσωκαπιταλιστικές-εσωιμπεριαλιστικές αντιθέσεις που συνεχώς 

οξυνόντουσαν. 

 

Ασία 1938 

Στην Ασία (εκτός της Ασιατικής ΕΣΣΔ και της ΛΔ της Μογγολίας), το 

1938 εντάθηκαν οι ανταγωνισμοί -στα πλαίσια της πολιτικής της 

συνδιαλλαγής- ανάμεσα στα φασιστικά κράτη του Αντικομμουνιστικού 

Συμφώνου και των καπιταλιστικών χωρών ΗΠΑ-Αγγλίας και Ιαπωνίας 

στην Ανατολική και ΝΑ Ασία,  Αγγλίας-Γαλλίας και Γερμανίας-Ιταλίας 

στην Πρόσω Ασία κι ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.       

Η οικονομική και εμπορική παρεμβολή τόσο της Γερμανίας όσο και της 

Ιαπωνίας στις αγορές της Ασίας, συνοδεύτηκε αντίστοιχα και από την 

πολιτική τους επιρροή προς τα φεουδαρχικά καθεστώτα, αλλά και στα 

εθνικά αντιαποικιακά κινήματα. Διαφαινόταν ήδη ότι ο ιαπωνικός 

ιμπεριαλισμός έβαζε πλέον άμεσα, τις κατακτητικές του βλέψεις όχι μόνο 

στην Κίνα αλλά κι ευρύτερα στην Ασία. 

Από ανάγκη πλέον οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Γαλλία και οι υπόλοιπες 

αποικιοκρατικές χώρες, που τα συμφέροντά τους απειλούντο άμεσα, 

διαφοροποίησαν την πολιτική τους όχι μόνο στην Ασία αλλά και στην 

Ευρώπη. 
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 Με τη στήριξη στα αποικιακά καθεστώτα, στα οικονομικά και κοινωνικά 

κατεστημένα που ήταν συνδεδεμένα μαζί τους και προετοιμάζονταν 

στρατιωτικά και πολιτικά για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης 

της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, καθώς και για τη διασφάλιση της τάξης 

στο εσωτερικό κάθε χώρας, είτε ήταν αποικία, είτε ήταν ανεξάρτητο-

εξαρτημένο κράτος. 

Στρεφόντουσαν εναντίον των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 

και ιδίως σε αυτά που επηρεαζόντουσαν από τα κομμουνιστικά και άλλα 

προοδευτικά κόμματα, τα οποία σε πάλη με τον ιμπεριαλισμό, ενέτειναν 

σε όλες τις χώρες τους αγώνες τους  για την επιβίωση, την εθνική 

ανεξαρτησία και την κοινωνική απελευθέρωση, κάτω όμως από πολύ 

δύσκολες συνθήκες. Είχαν δε να παλέψουν εναντίον του γερμανικού και 

ιαπωνικού ιμπεριαλισμού, όπως ακόμα και με τα εθνικιστικά 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, που επωφελούμενα από την κρίση του 

καπιταλισμού και την όξυνση του ανταγωνισμού, προσανατολίζονταν  όλο 

και σε περισσότερες χώρες-εκτός των Ινδιών, της Κεϋλάνης, του Νεπάλ 

και του Αφγανιστάν-προς τα κράτη του φασιστικού συνασπισμού. 

Η Ιαπωνία δεσπόζει στρατιωτικά 

στην Ανατολική Ασία. 

Η Ιαπωνία που κατείχε ήδη σημαντικό μέρος της Κίνας (την Μαντζουρία, 

την περιοχή του Πεκίνου, Σαγκάης, Νανκίν και Καντόνα όπου 

εξακολουθούσε ο πόλεμος), δέσποζε στρατιωτικά σε όλη την Ανατολική 

και ΝΑ Ασία. Ταυτόχρονα, το οικονομικό, βιομηχανικό και στρατιωτικό 

δυναμικό της, χάρη στον εφοδιασμό  σε πρώτες ύλες από τις 

καπιταλιστικές χώρες, τις ΗΠΑ και των εταιρειών τους, σημείωσε 

ραγδαία ανάπτυξη. 

Με την υπογραφή του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου το 1937, εδραίωσε 

τη θέση της ως παγκόσμια δύναμη σε αντιπαράθεση όμως τόσο με τις 

καπιταλιστικές χώρες, όσο και με την ΕΣΣΔ και τον διεθνή κομμουνισμό. 

Το τελευταίο της εξασφάλισε ευρύτερη διεθνή στήριξη για να 
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πραγματοποιήσει τις κατακτητικές της βλέψεις όχι μόνο στην Ανατολική 

αλλά και στην υπόλοιπη Ασία. 

Εκεί που έβαζε άμεσο πρόβλημα ανακατανομής των παγκοσμίων αγορών, 

προέβαλε επίσης αξιώσεις για την κυριαρχία της στον ευρύ χώρο της 

Ανατολικής και Νότιας Ασίας. Αξίωση που καλυπτόταν από την 

προπαγάνδα «η Ασία ν’ ανήκει στους ασιάτες», σύνθημα που συνοδεύτηκε 

από την εξαγγελία του πολιτικού της προγράμματος γνωστού ως 

«Συνευημερία των λαών της Ασίας». 

Το πολιτικό πρόγραμμα της Ιαπωνίας είχε πλατιά απήχηση σε όλα τα 

ντόπια φεουδαρχο-αστικά συμφέροντα, ακόμα και μέσα στους κόλπους 

των αντιαποικιακών και εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. 

Η πραγματοποίηση του σχεδίου της Ιαπωνίας προσέκρουσε όμως, στα 

λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, στα οποία δέσποζαν τα 

κομμουνιστικά και άλλα προοδευτικά κόμματα που δυνάμωσαν τους 

αγώνες τους εναντίον του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού. 

Δυσκολίες συνάντησαν επίσης, μικρές και μεγάλες αποικιοκρατικές 

χώρες και ιδίως η Αγγλία, η οποία για να περιορίσει την επέκτασή τους, 

εφοδίασε τα μαχόμενα κινεζικά στρατεύματα με υλικό μέσω του 

αυτοκινητοδρόμου Βιρμανίας-Γιουνάν. 

Το γεγονός αυτό καθώς και η παρεχόμενη στην Κίνα στρατιωτική βοήθεια 

της ΕΣΣΔ η οποία αυξανόταν, είχε ως αποτέλεσμα την ένταση του 

πολέμου στη χώρα που την ανάγκασε να επεκτείνει τις πολεμικές της 

επιχειρήσεις. Ο σκοπός ήταν διττός: Να την αναγκάσει να διακόψει την 

παρεχόμενη βοήθεια στην Κίνα και να δείξει στις ΗΠΑ ότι αυτή 

προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ. 

Σοβιέτ-ιαπωνική σύγκρουση 

 στο Κχασάν- 1938. 

Εχοντας συγκεντρώσει η Ιαπωνία ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις όλων 

των όπλων στα σύνορα ΕΣΣΔ-Κίνας, άρχισε στις 29 Ιουλίου του 1938 
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ευρείς επιθετικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της περιοχής Κχασάν 

στη Σοβιετική Απω Ανατολή, χωρίς όμως αυτές να ευοδωθούν. 

Τα σοβιετικά στρατεύματα συνέτριψαν τα επιτιθέμενα ιαπωνικά και με 

συντονισμένες επιθετικές επιχειρήσεις που διήρκεσαν μέχρι τις 11 

Αυγούστου, «αφού συνέτριψαν τον κύριο όγκο τους, τα απώθησαν στις 

βάσεις εξόρμησής τους». 

Στη συντριβή των ιαπωνικών στρατευμάτων συνετέλεσαν ο Κόκκινος 

Στρατός της Κίνας και τα παρτιζάνικα τμήματα που εξαπέλυσαν 

απανωτές επιθέσεις στα μετόπισθεν. Η τοπική αυτή ήττα του ιαπωνικού 

στρατού, είχε σοβαρές επιπτώσεις για την περαιτέρω διεξαγωγή του 

πολέμου στην Κίνα και στην πολιτική της Ιαπωνίας έναντι της ΕΣΣΔ. 

Το Γενικό Ιαπωνικό Επιτελείο και η κυβέρνηση, πείστηκαν ότι ο πόλεμος 

με την Σοβιετική Ενωση, έκλεινε τον κίνδυνο να χάσει τις επιτεύξεις στην 

Κίνα, ακόμα και στρατιωτικής ήττας. Για ν’ αποκομίσει πάντως οφέλη 

από τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, η Ιαπωνία θα  

συνέχιζε την προετοιμασία της για ευρύτερες επιχειρήσεις στη Μογγολία. 

Κίνα: Ανέφικτη η αποικιοποίησή της 

Ο αντιαποικιακός πόλεμος κλιμακώνεται. 

Η πολιτική κατάσταση στην Κίνα ήταν δυσχερής τόσο για τον 

ιμπεριαλισμό, όσο και για το φεουδαρχικό κατεστημένο. Για να 

εξηγήσουμε όμως το γιατί, θα πρέπει ν’ αρχίσουμε από την Ιαπωνία για 

την οποία ο πόλεμος κλιμακώθηκε παρόλο που ενίσχυε συνέχεια τις 

ένοπλες δυνάμεις της που ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο στρατιώτες 

και αξιωματικούς. 

Η απόδοση από την ΕΣΣΔ το 1931 των ανατολικών σιδηροδρόμων στο 

υποτελές στην Ιαπωνία κράτος του Μαντζούκου, η εδραίωση της κατοχής 

από τα ιαπωνικά στρατεύματα του Πεκίνου, της Σαγκάης, της Καντόνας 

και του Νανκίν, όπου είχαν εγκατασταθεί τοπικές κυβερνήσεις-

ανδρείκελα η Ιαπωνία απεκόμισε τεράστια οφέλη από τις στρατηγικές 

αυτές περιοχές. Όμως, αντί να παγιωθεί η κατάσταση, αυτή εξασθένισε. 
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Τα πολεμικά μέτωπα σταθεροποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν νέα, ενώ 

στα μετόπισθεν των περιοχών που κατείχε η Ιαπωνία, δρούσαν όλο και 

περισσότερα παρτιζάνικα τμήματα, η συνολική δύναμη των οποίων 

ξεπερνούσε τα 2,5 εκ. άνδρες. Το κυριότερο ήταν, πως μεγάλο μέρος των 

μαχόμενων στρατευμάτων το αποτελούσαν άνδρες του Κόκκινου Στρατού 

και παρτιζάνικες ομάδες που συνεργάζονταν μαζί του.  

Στη χώρα δυνάμωσε ραγδαία το λαϊκό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα 

όπου δέσποζε το ΚΚΚ και οι προοδευτικές δυνάμεις. Με στήριξη τη ΛΔ 

του Γιουνάν, έριξε όλο το βάρος στον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, στην 

εθνική ανεξαρτησία της χώρας και την κοινωνική απελευθέρωση.  

Η πολιτική αυτή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που 

συντελέστηκαν στο λαό και στα ξένα και ντόπια συμφέροντα. Βάθυναν 

την κρίση του καθεστώτος του Κουομιτάγκ και στην πολιτική του που 

παρέπαιε. Αναζητούσε στήριξη ακόμα και στη Γερμανία και έμμεσα στην 

Ιαπωνία με την οποία διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις η ηγετική 

ομάδα του Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ για υπογραφή αντικομμουνιστικής συμμαχίας. 

Όμως αυτό δεν ήταν εφικτό.  

Συνάντησε την αντίδραση της Αγγλίας, Γαλλίας και των ΗΠΑ που 

ζήτησαν από το Κουομιτάγκ να περιορίσει  την περαιτέρω κρατική και 

στρατιωτική ανάπτυξη  της ΛΔ του Γιουνάν, επειδή ήταν ανέφικτη η 

συντριβή της. Ακόμα ότι έπρεπε να παραμείνει στην εξουσία ο Τσαγκ-Κάϊ-

Σέκ που τον αναγνώριζαν ως το μόνο εκπρόσωπο της Κίνας. 

Απώτερος σκοπός ήταν ν’ αναγκαστεί η Ιαπωνία στο μέλλον να 

διευθετήσει αντιτιθέμενα συμφέροντα που υπήρχαν μεταξύ τους και να 

επιτεθεί εναντίον της ΕΣΣΔ. 

Υπόλοιπη Ασία 1938 

Στην υπόλοιπη ΝΑ και Νότια Ασία, οξύνονταν ο ανταγωνισμός των 

ιμπεριαλιστικών δυνάμεων εν’ όψει του επερχόμενου παγκοσμίου πολέμου 

και αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην ΝΑ και Πρόσω Ασία και κατ’ 

επέκταση στη Βόρεια Αφρική. 
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Τα λαϊκά και εθνικιστικά κινήματα μέσα από αντιθέσεις, δυνάμωσαν τους 

αγώνες τους για εθνική ανεξαρτησία σ’ ένα διεθνές κλίμα που απέκλειε να 

καταστούν άμεσα οι χώρες τους, χώρος πολεμικών επιχειρήσεων και 

εφησυχασμού. 

Αυτό το κλίμα διαμορφώθηκε από την πολιτική της συνδιαλλαγής που 

προώθησαν οι καπιταλιστικές χώρες στα όρια όμως που εξυπηρετούσαν 

τα τρέχοντα και απώτερα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα, καθώς 

και τα κράτη του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου. Ετσι, για λόγους 

τακτικής, για ν’ αποκτήσουν τον ζωτικό τους χώρο, να επεκταθούν και να 

προωθήσουν τις πολεμικές τους προετοιμασίες, δυνάμωσαν τις επιθέσεις 

τους εναντίον της ΕΣΣΔ και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. 

Η Ιαπωνία με τις πολεμικές της κρούσεις στην  Σοβιετική Απω Ανατολή 

το καλοκαίρι του 1938 και η Γερμανία με τις διακηρύξεις της και τις 

κατακτητικές της βλέψεις τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην υπόλοιπη 

ΕΣΣΔ, είχαν ως αποτέλεσμα να ενταθούν οι μυστικές διαπραγματεύσεις 

για την υπογραφή του συλλογικού συμφώνου του Μονάχου, καθώς και  με 

την Ιαπωνία για διευθέτηση των συμφερόντων στην Κίνα κι ευρύτερα, 

όπου πρωτοστατούσαν οι ΗΠΑ, χωρίς όμως να δεσμευτούν με συνθήκη 

οι τελευταίες, αλλά με στήριξη σε αυτές, η Ιαπωνία να προετοιμαστεί για 

τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ. Άλλο αν από την οικονομικο-βιομηχανική 

και στρατιωτική ισχύ της Σοβιετικής Ενωσης, αυτό ήταν ανέφικτο. 

ΕΣΣΔ: Προωθεί την στρατηγική της 1938 

Η ΕΣΣΔ, η κρατική και κομματική ηγεσία, εκτίμησαν πως η αξεπέραστη 

κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος στο ιμπεριαλιστικό 

αυτό στάδιο, και οι αντιθέσεις που συνεχώς οξυνόντουσαν, έκαναν 

αναπόφευκτο τον παγκόσμιο πόλεμο και αναπροσάρμοσε την στρατηγική 

της.    

Ως κύριο στόχο έβαλε την υπογραφή με τις καπιταλιστικές χώρες και άλλα 

κράτη ανεξάρτητα από το πολιτικο-κοινωνικό καθεστώς που είχαν, 
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συλλογικού συμφώνου ασφαλείας στην Ευρώπη, στα πλαίσια πάντα της 

πολιτικής ειρήνης και ειρηνικής συνύπαρξης. 

Η υπογραφή ενός τέτοιου συμφώνου θα στρεφόταν εναντίον του Γ Ράιχ, 

της Ιταλίας και της Ουγγαρίας ενώ θ’ αποτελούσε βαρύ πλήγμα γι’ αυτές. 

Για το λόγο αυτό αντέδρασαν. Δυνάμωσαν την πολεμική εναντίον της 

θεωρώντας το σύμφωνο σαν ελιγμό για ν’ αποφύγει η ΕΣΣΔ τη συντριβή 

της, ισχυρίστηκε ότι προώθησε την παγκόσμια κυριαρχία του 

κομμουνισμού κ.α. 

Την ίδια αντίδραση αντιμετώπισε η πολιτική πρόταση της Σοβιετικής 

Ενωσης και από τις καπιταλιστικές χώρες και ιδίως από την Αγγλία, 

Γαλλία και τις ΗΠΑ, αντίδραση που πήγαζε από τη στρατηγική τους που 

είχε ως βασικό στόχο την συνδιαλλαγή, με σκοπό το Γ Ράιχ, η Ιαπωνία, η 

Ιταλία και άλλα φασιστικά κράτη, να καταστούν ισχυρές επιθετικές 

δυνάμεις κρούσης. 

Και αυτό εφ’ όσον θα είχαν παγιώσει μία τάξη και ασφάλεια σε όλο τον 

καπιταλιστικό κόσμο, με συντριβή της ΕΣΣΔ για τη σωτηρία του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Αυτό που προωθούσε τον νέο παγκόσμιο πόλεμο-που είχε ήδη αρχίσει 

στην Ευρώπη με τον εμφύλιο της Ισπανίας-ανάγκασε την Σοβιετική 

Ενωση να συγκεκριμενοποιήσει σε ρεαλιστική βάση, την υπό διαμόρφωση 

στρατηγική της. 

Να βάλει δηλαδή ως κύρια επιδίωξή της την επίσπευση των πολεμικών 

της προετοιμασιών, χωρίς όμως αυτές να λειτουργήσουν σε βάρος της 

οικονομίας και της βαριάς βιομηχανίας που ήταν το μόνο αποτρεπτικό 

μέσο. 

Ενέτεινε επίσης τις προσπάθειές της για την ανατροπή του παγκοσμίου 

πολέμου, στηριζόμενη στο διεθνές εργατικό-αντιπολεμικό και το κίνημα 

ειρήνης. 

 

Το 3ο πεντάχρονο 
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1938-1942 

Το τρίτο πεντάχρονο πλάνο  της ΕΣΣΔ που άρχισε να εφαρμόζεται στις 

αρχές του 1938, έριξε το βάρος του στη δημιουργία ισχυρού στρατιωτικού 

και βιομηχανικού δυναμικού, χωρίς όμως να στρατιωτικοποιηθεί η 

οικονομία της  και εναρμονίστηκε με την περαιτέρω ραγδαία ανάπτυξη 

και ειδικότερα της βαριάς βιομηχανίας με νέους σοσιαλιστικούς και 

κοινωνικούς μετασχηματισμούς. 

Αν η 5ετία περνούσε χωρίς πόλεμο, προβλεπόταν το 5χρονο πλάνο να 

έφτανε και να ξεπερνούσε σε οικονομική, βιομηχανική και υλικοτεχνική 

ανάπτυξη, τις προηγμένες μεγάλες καπιταλιστικές χώρες, εκτός των 

ΗΠΑ. 

Το 5χρονο πάντως προέβλεπε την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 

κατά 93% και τα μέσα παραγωγής κατά 103%, σε σύγκριση με το 1937. 

Επίσης προνοήθηκε ο εκσυγχρονισμός όλων των κλάδων της οικονομίας, 

η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας με το κίνημα της 

σοσιαλιστικής άμιλλας, την δημιουργία νέων βιομηχανικών και άλλων 

συγκροτημάτων. Οι ήδη βιομηχανικές περιοχές του Βόλγα-Ουραλίων, 

Βορείου Καυκάσου και των σοβιετικών δημοκρατιών της Κεντρικής 

Ασίας και της Σοβιετικής Απω Ανατολής, που με το βιομηχανικό και άλλο 

δυναμικό τους και τη θέση τους στο εσωτερικό, θα διασφάλιζαν την 

άμυνα σε περίπτωση πολέμου. 

Προβλεπόταν ακόμα η επιτάχυνση της αγροτικής οικονομίας με την 

παραπέρα ανάπτυξη της τεχνικής, της τεχνολογίας, των επιστημών και 

της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. 

Για την πραγματοποίηση των άμεσων αυτών σκοπών που εκτελούνταν με 

υψηλούς ρυθμούς, το Ανώτατο Σοβιέτ που συνήρθε το καλοκαίρι του 1938  

ενέκρινε τον προϋπολογισμό (ενώ η Ιαπωνία έκανε πολεμικές κρούσεις 

στη Σοβιετική Απω Ανατολή) και διατέθηκαν: 47 δις ρούβλια για την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας, 37,2 δις ρούβλια για την εκπαίδευση και 27 

δις ρούβλια για την άμυνα τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν. 
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Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών που ήταν πλέον υπέρτατη ανάγκη 

και η συντελούμενη ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας και ιδίως της 

βαριάς βιομηχανίας που παρέμενε ο κυριότερος παράγοντας και 

συνοδευόταν από τους περαιτέρω κοινωνικο-σοσιαλιστικούς 

μετασχηματισμούς, κατέστησαν την ΕΣΣΔ ισχυρή.  

Τόσο για να ματαιώσει τον πόλεμο εναντίον της από τα κράτη του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, όσο και για να πραγματοποιήσει την 

φιλειρηνική της πολιτική και να προασπίσει τα κρατικά της συμφέροντα 

εν’ όψει του πολέμου, που συνέπιπταν με τα συμφέροντα των λαών. 

Προωθείται η συνένωση των λαών 

σε ενιαία σοβιετική κοινωνία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Μετά την Ολομέλεια της Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε. που έγινε στις αρχές του 1938, 

παγιώθηκε σε σημαντικό βαθμό η συνταγματική νομιμότητα. Σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι είχαν συντελεστεί ευρύτεροι σοσιαλιστικοί 

και κοινωνικοί μετασχηματισμοί που συνεχώς διευρυνόντουσαν, συνέβαλε 

στην παραπέρα στερέωση  της ηθικοπολιτικής ενότητας σε όλες τις 

εθνότητες και τους λαούς και συνένωσής τους στην ενιαία σοσιαλιστική 

σοβιετική εξουσία. 

 Αυτό κατέστησε την ΕΣΣΔ πανίσχυρη  και την διασφάλισε, έδεσε τους 

λαούς για πάντα και οριστικά με το σοβιετικό καθεστώς και τον 

δημιουργό του το ΚΚΣΕ, σ’ ένα πλέγμα ευρύτερο που αγκάλιασε τη 

συντριπτική πλειοψηφία των λαών σε όλες τις σοβιετικές δημοκρατίες. 

Το 3ο πεντάχρονο πλάνο εφαρμόστηκε σε συνθήκες πολεμικής 

περικύκλωσης  και έντασης του αντικομμουνισμού και αντισοβιετισμού 

διεθνώς, και εντάθηκε στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ η επαγρύπνηση και ο 

φόβος ότι στη χώρα δρούσαν ξένοι και ντόπιοι κατάσκοποι. 

Οι πολεμικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν διεθνώς, επέβαλαν την 

συγκεντροποίηση της εξουσίας, τη συσπείρωση του ΚΚΣΕ και των λαών 

στην κρατική και κομματική ηγεσία, που ήταν αναπόφευκτη. Ετσι 

σχηματίστηκε διευθυντήριο υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα του 
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ΚΚΣΕ Ιωσήφ Στάλιν, όχι όμως ξεκομμένο όπως διατεινόταν 

μεταπολεμικά «από το κόμμα, το κράτος και τον λαό». 

Το ΚΚΣΕ, τα ανώτατα σοβιετικά όργανα, νομοθετικά και εκτελεστικά, 

σήκωσαν όλο το βάρος για την πραγματοποίηση των πλάνων και την 

ανάπτυξη της χώρας και καθόρισαν βασικά την πολιτική της. Αν αυτό δεν 

ήταν σωστό, θα ήταν ζήτημα αν η ΕΣΣΔ μπορούσε να πραγματοποιήσει 

σε τόσο δύσκολες και περίπλοκες διεθνείς συνθήκες την στρατηγική της. 

Προωθείται με σπουδή η 

 συνδιαλλαγή στην Ευρώπη. 

Μετά τις φανερές πλέον βλέψεις του Γ Ράιχ για την Τσεχοσλοβακία, την 

Πολωνία και την Ουκρανία, η Σοβιετική Ενωση ενέτεινε την πολιτική της 

ειρήνης. Με τη στήριξη του διεθνούς εργατικού και αντιφασιστικού 

κινήματος, προώθησε την υπογραφή συλλογικού συμφώνου ασφαλείας 

στην Ευρώπη και ειδικότερα με την Αγγλία και την Γαλλία, καθώς και με 

τα υπόλοιπα  κράτη που απειλούνταν από την Γερμανία, χωρίς όμως να 

βρει ανταπόκριση. 

Η φιλειρηνική προσπάθεια της ΕΣΣΔ εκλήφθηκε ως αδυναμία ότι 

αποσκοπούσε ν’ αποφύγει τη συντριβή της από τα φασιστικά κράτη του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου. Φυσικά με πόλεμο εναντίον της που 

προωθούνταν μέσα από όχι και τόσο περίπλοκες διαδικασίες  από τον 

διεθνή ιμπεριαλισμό. 

 

Προωθείται με σπουδή η 

συνδιαλλαγή στην Ευρώπη. 

Όλα πλέον έπειθαν ότι στην Ευρώπη θα ξεσπούσε ο νέος παγκόσμιος 

πόλεμος από τις υπάρχουσες τότε πολιτικές εξελίξεις και θα ήταν 

καθοριστικός. Φυσικά αυτό θα γινόταν κάτω από περίπλοκες διαδικασίες 

και αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, στα πλαίσια 

όμως της στρατηγικής της συνδιαλλαγής. Της πολεμικής δηλαδή 

προετοιμασίας των κρατών του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, της 
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επέκτασής τους στον αναγκαίο ζωτικό οικονομικό και στρατηγικό χώρο, 

σε βάρος γειτονικών κρατών για τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ και τη 

διασφάλιση της παγκόσμιας κυριαρχίας του καπιταλισμού. 

Το Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο έβαλε όμως πρόβλημα ανακατανομής 

των παγκοσμίων αγορών που για την Γερμανία, την Ιαπωνία και την 

Ιταλία περνούσε από μια νέα τάξη πραγμάτων που θα διέφερε από την 

μέχρι τότε καπιταλιστική και θα γινόταν με πόλεμο, με τις «σαπισμένες» 

καπιταλιστικές χώρες. 

Η Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ καθώς και οι υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, 

έκαναν ό,τι μπορούσαν χωρίς να συναντήσουν αντιδράσεις από το 

κρατικό-καπιταλιστικό κατεστημένο, για ν’ αποφύγουν έναν πόλεμο με τα 

κράτη του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου. 

Απέφυγαν την σύμπτυξη συμμαχίας με την ΕΣΣΔ και δυνάμωσαν την 

πολεμική τους εναντίον της, στον διεθνή κομμουνισμό και τα λαϊκά 

εθνικοαπελευθερωτικά και αντιφασιστικά κινήματα. Ακόμα θεώρησαν 

ως μη ισχύοντα, τα σύμφωνα που είχαν υπογραφεί με την Σοβιετική 

Ενωση, το σοβιετο-γαλλικό, το σοβιετο-τσεχοσλοβάκικο, καθώς και άλλα 

με την Πολωνία και την Ρουμανία, καθιερώνοντας ως αρχή τη διευθέτηση 

των διαφορών τους με το Γ Ράιχ και την Ιταλία, μέσω διμερών 

διαπραγματεύσεων, με σκοπό την υπογραφή νέας συνθήκης Αγγλίας-

Γαλλίας-Γερμανίας-Ιταλίας, που θα διασφάλιζε την ειρήνη στην 

καπιταλιστική Ευρώπη.  

Οι διαπραγματεύσεις αυτές στις οποίες πήραν μέρος διεθνείς οικονομικοί, 

και πολιτικοί αντικομμουνιστικοί κύκλοι, το Βατικανό, άλλα σχήματα, τα 

φασιστικά κι εθνικά κράτη, αξιοποιήθηκαν προς όφελος του Γ Ράιχ, της 

Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας. 

Η φασιστική Ιταλία 

προωθεί τις βλέψεις της. 

Αν και υστερούσε το ιταλικό imperium σε βιομηχανικό, στρατιωτικό και 

οικονομικό δυναμικό, χάρη στην πολιτική της συνδιαλλαγής όπου 
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διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο, προώθησε τις θέσεις του σαν μεγάλη 

παγκόσμια δύναμη. Η άμεση συμμετοχή του στον πόλεμο εναντίον της 

δημοκρατίας της Ισπανίας, η διεύρυνση της επιρροής του στα Βαλκάνια 

και τη Βόρεια Αφρική, διεκδίκησε ως ζωτικό χώρο τη Μεσόγειο και μέρος  

της ΒΔ Αφρικής σε βάρος της Γαλλίας, αποφεύγοντας προσεκτικά μια 

σύγκρουση έστω και πολιτική με την Αγγλία. 

Με την τελευταία, υπέγραψε το 1938 την συνθήκη του Λονδίνου, σύμφωνα 

με την οποία, η Αγγλία αναγνώρισε έμμεσα ως ζωτικό χώρο της Ιταλίας, 

τη Μεσόγειο, μέρος των Βαλκανίων και την Ισπανία. 

Το Γ Ράιχ σε πολεμική έξαρση. 

Στα πλαίσια της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής, το Γ Ράιχ 

εκμεταλλευόμενο την πολιτική του κατευνασμού, πέτυχε με πρόσχημα την 

αύξηση του σοβιετικού στόλου στην Βαλτική θάλασσα και γενικότερα την 

ισχυροποίηση της ΕΣΣΔ, ν’ αυξήσει τον πολεμικό του στόλο με τη 

ναυπήγηση υποβρυχίων και γενικά τις ένοπλες δυνάμεις του, χωρίς όμως 

ν’ αποκαλύπτεται αν ήταν σε θέση ν’ αρχίσει πόλεμο όχι με την Σοβιετική 

Ενωση, αλλά με την Γαλλία και Αγγλία. 

Το Ανώτατο Γερμανικό Επιτελείο και το εθνικοσοσιαλιστικό κρατικό-

μιλιταριστικό κατεστημένο με φύρερ τον Χίτλερ, παρόλο που είχε έτοιμα 

πολεμικά σχέδια για τη κατάκτηση της Γαλλίας και της υπόλοιπης 

καπιταλιστικής Ευρώπης, έβαλαν ως κύριο στόχο την κατάκτηση της 

Τσεχοσλοβακίας και μία περαιτέρω επέκταση στην Ανατολική και ΝΑ 

Ευρώπη, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση τα παραπάνω να προκαλέσουν 

παγκόσμιο πόλεμο. 

Με την απειλή πολέμου-για ν’ αποκτηθούν αυτά τα εδάφη- έγιναν οι 

διαπραγματεύσεις με τις καπιταλιστικές χώρες, φυσικά στο όνομα της 

ειρήνης στην Ευρώπη και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που απειλείτο 

άμεσα από την Μπολσεβίκικη Ρωσία και τον διεθνή κομμουνισμό. 

Βασική προϋπόθεση για όλα αυτά ήταν να ατονίσουν τα διμερή σύμφωνα 

με τη Σοβιετική Ενωση και ιδιαίτερα το σοβιετο-γαλλικό και σοβιετο-
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τσεχοσλοβάκικο και να προληφθεί κάθε προσέγγιση ΕΣΣΔ και 

καπιταλιστικών χωρών. Στην αντίθετη περίπτωση, εκτός του ότι θα 

δυσκολευόταν η παραπέρα μεθόδευση του παγκοσμίου πολέμου, που για 

τον γερμανικό ιμπεριαλισμό και το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς θα ήταν 

ο μόνος που θα τον έβγαζε από την κρίση, έκλινε και τον κίνδυνο της 

κατάρρευσής του. Ιδιαίτερα αν το Γ Ράιχ ήταν εξαναγκασμένο να 

πολεμήσει σε δύο μέτωπα. Αυτό που βάραινε την στρατηγική του, 

καθόρισε αργότερα και την πολιτική προσέγγισης προς την ΕΣΣΔ, καθώς 

και την αποφυγή ανοικτών πολεμικών προκλήσεων εναντίον της, όπως 

έκανε η Ιαπωνία. 

Τεχνητό κλίμα πολέμου  

στην Ευρώπη.    

Το καλοκαίρι του 1938 ενώ ο πόλεμος στην Ισπανία έβαινε στο τέλος του 

με ήττα της δημοκρατίας και των λαών της Ευρώπης, δημιουργήθηκε 

τεχνητό κλίμα πολέμου. Όχι μέσα στην Γερμανία αλλά στην Αγγλία, την 

Γαλλία και σ’ όλο τον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο. Επρεπε να 

συνομολογηθεί και επίσημα η συνδιαλλαγή. Το έναυσμα το έδωσε το Γ 

Ράιχ, το οποίο αφού προηγουμένως εξασφάλισε όλα όσα απέκλειαν έναν 

πρόωρο πόλεμο και οδικά την απομόνωση της ΕΣΣΔ, τέθηκε επί ποδός 

πολέμου.  

Στρατεύματα της Γερμανίας μετακινήθηκαν στον Ρήνο ποταμό ενώ άλλα 

συγκεντρώθηκαν στην Αυστρία και στα σύνορα της Τσεχοσλοβακίας για 

ν’ απελευθερώσουν την Σουδητία όπου είχε αποτύχει η  εξέγερση των 

γερμανών σουδητών, στους οποίους ο φύρερ του γερμανικού λαού 

υποσχόταν ανοικτά σε λόγο του στην Νυρεμβέργη, πως θα ελευθερώσει 

την Σουδητία δηλαδή θα κατελάμβανε όλη την Τσεχοσλοβακία. Ο 

παντοδύναμος ανέκραξε ότι «δεν δημιούργησε επτά εκατομμύρια τσέχους 

για να καταπιέζουν τρεισήμισι εκατομμύρια γερμανούς σουδήτες».  

Οι πολεμικές αυτές ιαχές  έσερναν την Ευρώπη και ολόκληρη την 

ανθρωπότητα στον πιο φοβερό και ματωμένο πόλεμο, έβρισκαν δε 
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απήχηση στον καπιταλιστικό κόσμο. Τύπος, εφημερίδες, άλλα έντυπα, 

ραδιοφωνικοί σταθμοί και τα παρασυρόμενα πασιφιστικά κινήματα 

ειρήνης, δημιούργησαν ένα κλίμα φοβίας και πανικού: Αν δεν 

ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του Γ Ράιχ, θα ξεσπάσει πόλεμος. Αποτέλεσμα 

ήταν παρόλο που τα αντιφασιστικά και αντιπολεμικά κινήματα, τα 

κομμουνιστικά και άλλα προοδευτικά κόμματα δυνάμωναν τους αγώνες 

τους σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες προς τη σωστή αντιμετώπιση της 

κατάστασης, διαμορφώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για το Γ Ράιχ και τα 

καπιταλιστικά καθεστώτα που προωθούσαν την συνδιαλλαγή. Την 

συμφωνία του Μονάχου. 

Υπογράφεται το Σύμφωνο του Μονάχου. 

Στην υπογραφή του Συμφώνου του Μονάχου, που προωθείτο στο όνομα 

της διάσωσης της ειρήνης στην Ευρώπη, συνεργούσαν όλα τα καθεστώτα 

ακόμα και αυτά των οποίων οι χώρες απειλούντο άμεσα από τον 

γερμανικό ιμπεριαλισμό όπως η Πολωνία, η Λετονία, η Εσθονία και η 

Λιθουανία, καθώς επίσης και η Φινλανδία. Εμμεσα δε απειλούνταν η 

Τσεχοσλοβακία της οποίας ο πρόεδρος της δημοκρατίας Μπένες έσπευσε 

με δήλωσή του προς το Γ Ράιχ να διασφαλίσει πως «το σοβιετο-

τσεχοσλοβάκικο σύμφωνο στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, έχει 

απολέσει τη σημασία του»3.  

Ο Μπένες και η κυβέρνησή του  ουσιαστικά είχαν συνθηκολογήσει και 

πρόδωσαν τον τσεχοσλοβάκικο λαό και δεν έδωσαν καμιά απάντηση στη 

δήλωση της σοβιετικής κυβέρνησης που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 

1938. 

Η σοβιετική κυβέρνηση διαβεβαίωνε τον πρόεδρο Μπένες και την 

κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας πως «η ΕΣΣΔ θα εκπλήρωνε τις 

υποχρεώσεις της που απέρρεαν από το σοβιετο-τσεχοσλοβάκικο 

σύμφωνο». Τη δήλωση αυτή επανέλαβε στις 21 του ιδίου μήνα στην 

Κοινωνία των Εθνών, ο επίτροπος των Εξωτερικών Λιτβίνωφ. 

 
3 G. Deborin: Τα Μυστικά του Β Παγκοσμίου Πολέμου, Κεφ. Το Σύμφωνο του Μονάχου. 
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Στο μεταξύ, η Γαλλία χωρίς να συμβουλευτεί την ΕΣΣΔ, θεώρησε ως «μη 

υφιστάμενο» το σοβιετο-γαλλικο-τσεχοσλοβάκικο ή Ανατολικό Σύμφωνο4. 

Συγχρόνως μεθοδεύτηκε σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και ιδίως στην 

Ευρώπη η πολεμική ατμόσφαιρα, ώστε να προωθηθεί η στρατηγική του 

διεθνούς ιμπεριαλισμού. Ότι δηλαδή, αναμενόταν πόλεμος που θα 

συνοδευόταν από νέα έξαρση του αντικομμουνισμού και αντισοβιετισμού, 

καθώς και από έντονη και πολύμορφη δράση για τη σωτηρία της ειρήνης. 

Ο καπιταλιστικός τύπος, οι ραδιοσταθμοί και άλλα μέσα ενημέρωσης, το 

πασιφιστικό κίνημα, πολιτικοί, οικονομικοί και πνευματικοί κύκλοι σε 

όλες τις χώρες, εξέφραζαν τον αποτροπιασμό τους για το ξέσπασμα 

πολέμου για τη Σουδητία και από την αδιαλλαξία του τσεχοσλοβάκικου 

λαού. 

«Πρώτο βιολί» στην εκστρατεία αυτή, ήταν η αγγλική κυβέρνηση ο 

πρωθυπουργός της οποίας Τσάμπερλαιν έβρισκε «τρομερά απίστευτο να 

εκραγεί πόλεμος εξ’ αιτίας της Τσεχοσλοβακίας».5 

Τα παραπάνω έκαναν εφικτή την Συμφωνία του Μονάχου μεταξύ 

Γερμανίας-Αγγλίας-Γαλλίας-Ιταλίας που τελικά υπογράφηκε στις 29 

Σεπτεμβρίου του 1938. 

Το Σύμφωνο του Μονάχου αποτελούσε επιστέγασμα της παλαιότερης 

πολιτικής για υπογραφή, τετραμερούς συνθήκης. Εξυπηρετούσε τους 

ίδιους σκοπούς, σε συνθήκες όμως πιο ευνοϊκές για το Γ Ράιχ και τα άλλα 

φασιστικά κράτη του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, που έβαλαν πλέον 

άμεσα το πρόβλημα απόκτησης του αναγκαίου ζωτικού χώρου και έμμεσα 

της ανακατανομής των παγκοσμίων αγορών. 

Με την Συμφωνία του Μονάχου το Γ Ράιχ εκτός της Σουδητίας που 

προσάρτησε, κατέκτησε ουσιαστικά την Τσεχοσλοβακία ως ζωτικό του 

χώρο. Με στήριξη στο μεγάλο κεφάλαιο, από δεξιά κόμματα που 

σχημάτισαν κυβέρνηση μετά την παραίτηση και  φυγή του Μπένες στην 

 
4 Λουί Αραγκόν: Παράλληλη Ιστορία ΕΣΣΔ-ΗΠΑ, τόμος Ι, σελ 479, ελληνική έκδοση 
5 Ουίνστων Τσώρτσιλ: Β Παγκόσμιος Πόλεμος τόμος Ι, σελ 283 
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Γαλλία, τα γερμανικά μονοπώλια εκτόπισαν κάθε άλλη οικονομική 

επιρροή και με τις ευλογίες της δύσης προώθησαν τον διαμελισμό και 

ενσωμάτωση της Τσεχοσλοβακίας στην Μεγάλη Γερμανία. 

Στον δυτικό κόσμο το Σύμφωνο του Μονάχου χαιρετίστηκε σαν σύμφωνο 

που «έσωσε την ειρήνη». Ο Τσάμπερλαιν ανακηρύχθηκε «σωτήρ της 

ειρήνης» και από κοντά οι Νταλαντιέ, Χίτλερ και Μουσολίνι. Μόνο που 

δεν πρόλαβε η Ακαδημία της Σουηδίας να τους απονείμει το βραβείο 

Νόμπελ Ειρήνης. 

Πρόλαβαν όμως δημοσιολόγοι, ιστορικοί διαπρεπείς δημοσιογράφοι, 

άλλοι ειδήμονες, να διαβεβαιώσουν τους λαούς ότι «με το Σύμφωνο του 

Μονάχου διασφαλίστηκε η ειρήνη στην Ευρώπη τουλάχιστον για 50 

χρόνια»6. 

Ασφαλώς πίστευαν ότι η Γερμανία και η Ιαπωνία θα στρεφόντουσαν 

εναντίον της ΕΣΣΔ, χωρίς όμως να πάρουν υπ’ όψη τους τις εκτιμήσεις 

της Σοβιετικής Ενωσης που με τον Τύπο της και τους ραδιοσταθμούς της 

κατάγγειλε το Μόναχο «σαν συνωμοσία που θα απέβαινε εις βάρος του 

δυτικού κόσμου και των λαών. Και πρώτα απ’ όλα της Γαλλίας που θα 

πλήρωνε ακριβά την συνθηκολόγηση με τον επιδρομέα, θα έχανε τους 

συμμάχους της και θα οδηγείτο στην απομόνωση». 

Διευρύνονται οι συμφωνίες με το Γ Ράιχ. 

Το Σύμφωνο του Μονάχου εκτός του ότι άλλαξε τον συσχετισμό των 

δυνάμεων στην Ευρώπη προς όφελος του Γ Ράιχ, της Ιταλίας και των 

συμμάχων τους, άνοιξε τον δρόμο για την διεύρυνση  και την υπογραφή 

νέων διμερών συμφωνιών, στα πλαίσια της στρατηγικής του 

ιμπεριαλισμού. 

Η κυβέρνηση Τσάμπερλαιν-παρόλο που οι εκχωρήσεις προς την Γερμανία 

και την Ιταλία συνάντησαν την  έντονη αντίθεση του κατεστημένου που 

εκπροσωπούσαν οι Ηντεν και Τσώρτσιλ-συνυπέγραψε στις 30 

 
6 Λουί Αραγκόν: Παράλληλη Ιστορία ΕΣΣΔ-ΗΠΑ, τόμος Ι, σελ 479  



 
 

124 

Σεπτεμβρίου του 1938 με την αμερικανική κυβέρνηση δήλωση «μη 

επίθεσης». 

Μαζί με την Γαλλία, ευνόησαν την περαιτέρω επέκταση του Γ Ράιχ, της 

Ουγγαρίας και της Πολωνίας σε βάρος της Τσεχοσλοβακίας που μετά από 

τελεσίγραφο, τα πολωνικά στρατεύματα κατέλαβαν την περιοχή Τεσέν. Η 

«επέκταση» από τα γερμανικά στρατεύματα αναγνωρίστηκε στις  2 

Νοεμβρίου του 1938 στη συγκληθείσα γερμανο-ιταλική-ουγγρική 

διαιτησία όπου παραχωρήθηκαν στην Ουγγαρία εδάφη της Σλοβακίας και 

της Ουκρανικής Υπερκαρπαθίας που είχε προσαρτηθεί από τον Α 

Παγκόσμιο Πόλεμο στην Τσεχοσλοβακία με την συγκατάθεση της νέας 

τσεχοσλοβάκικης κυβέρνησης που είχε διαδεχτεί τον Μπένες. 

Η πολιτική εκχωρήσεων ολοκληρώθηκε με την υπογραφείσα στο Παρίσι 

στις 6 Δεκεμβρίου του 1938 γαλλο-γερμανικής δήλωσης «μη επίθεσης», 

με την οποία οι δύο χώρες εγγυόντουσαν τα υφιστάμενα σύνορα μεταξύ 

τους και ακυρωνόταν τυπικά το σοβιετο-γαλλικό σύμφωνο. Παρόμοιες 

διευθετήσεις που ισχυροποιούσαν το Γ Ράιχ στην Ευρώπη, στην 

Ανατολική και ΝΑ Ασία και Ιαπωνία υπογράφηκαν ευρύτατα. 

Στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, οι «διευθετήσεις» συνοδεύτηκαν 

με πολεμικές κινητοποιήσεις όχι μόνο από την Γερμανία, την Ουγγαρία 

και την Ιταλία, αλλά και την Πολωνία η οποία απείλησε στα τέλη του 1938 

με πόλεμο την Λιθουανία στην περιοχή του Βίλνο. Γινόταν πλέον φανερό 

ότι αποσκοπούσαν την επίσπευση του πολέμου εναντίον της ΕΣΣΔ7. 

Η Τσεχοσλοβακία στο έλεος του Γ Ράιχ. 

Μετά το Μόναχο, η Τσεχοσλοβακία αυτή που απέμεινε, δεν είχε την 

δυνατότητα να επιβιώσει ως κράτος. Ηταν κυριολεκτικά στο έλεος του Γ 

Ράιχ. Είχε χάσει προς όφελος της Γερμανίας τη Σουδητία, την Ουγγαρία 

που πήρε μέρος της Σλοβακίας, της Πολωνίας που κατέλαβε την περιοχή 

του Τέσεν στην Σλοβακία, το 29% των εδαφών της, το 34% του 

πληθυσμού της, το 33% των καλλιεργήσιμων εδαφών της και το 40% της 

 
7 Λουί Αραγκόν: Παράλληλη Ιστορία ΕΣΣΔ-ΗΠΑ σελ 465 
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βιομηχανίας της. Ειδικότερα στην εξόρυξη λιγνίτη και γραφίτη το 90%, 

λιθάνθρακα 50% καθώς και σε άλλα μεταλλεύματα και στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτό σηματοδοτούσε ότι η οικονομία της Τσεχοσλοβακίας εξαρτιόταν 

ακόμα και σε πρώτες ύλες από την Γερμανία στην οποία είχε 

ενσωματωθεί πλέον. Με την εκδίωξη μάλιστα των τσέχων και των 

σλάβων από τις αποσπασμένες περιοχές της Τσεχίας, σημείωσε νέα 

αύξηση η ανεργία και η υποαπασχόληση που συνοδευόντουσαν από την 

ένταση της πάλης των εργαζομένων για καλύτερους όρους επιβίωσης και 

διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, έστω και στα νέα όρια που 

δημιουργήθηκαν. 

Στην Πράγα και τα υπόλοιπα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, κάτω από την 

καθοδήγηση του ΚΚΤ, ξέσπασαν απεργίες και συγκροτήθηκαν 

διαδηλώσεις ενώ οργανώθηκαν τα πρώτα κέντρα αντίστασης που 

στρέφονταν όχι μόνο στο Γ Ράιχ, αλλά και σε όλους τους υπεύθυνους της 

Συμφωνίας του Μονάχου.  

Το μεγάλο κεφάλαιο και το εθνικό οικονομικό κατεστημένο τα 

συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούσε η κυβέρνηση συνασπισμού 

«Εθνική Σωτηρία» των δεξιών κομμάτων, με την ανοχή μεγάλου μέρους 

των δημοκρατικών κομμάτων, πρόσδεσαν την χώρα στο Γ Ράιχ, με 

στήριξη στις φασιστικές οργανώσεις και ομάδες που δρούσαν ως 

παρακράτος, προώθησαν την εγκαθίδρυση εθνικο-φασιστικού 

καθεστώτος, στο όνομα φυσικά της σωτηρίας του έθνους. Στη συνέχεια 

κατέστειλαν με ωμή βία τους αγώνες του λαού και έντειναν τους διωγμούς 

κατά του ΚΚΤ και του αντιφασιστικού κινήματος. 

Επραξαν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και να 

γίνει η Τσεχοσλοβακία επαρχία της Μεγάλης Γερμανίας, πράγμα που δεν 

άργησε να γίνει. 
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Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ 

ΘΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1939. 

                                 

 
 
 
Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος 
αναπόφευκτος πλέον. 
 
Το Σύμφωνο του Μονάχου καθώς και οι υπόλοιπες συμφωνίες που 

υπογράφηκαν, «θα διασφάλιζαν την ειρήνη στην Ευρώπη τουλάχιστον 

για 50 χρόνια», επίσπευσαν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρξαν οι 

μηχανισμοί του ανάμεσα στα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, όπως 

καθόριζαν τότε οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Κυρίως δε, ότι 

ο πόλεμος εναντίον της ΕΣΣΔ από τα κράτη του Αντικομμουνιστικού 

Συμφώνου και των συμμάχων τους, με στήριξη τις καπιταλιστικές 

χώρες, προσέκρουε σε μία Σοβιετική Ενωση με τεράστιο βιομηχανο-

οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό. 

Άλλο αν στην προπαγάνδα του ο φασιστικός και καπιταλιστικός Τύπος 

την αποκαλούσαν «γίγαντα με ξύλινα πόδια», στο επαναστατικό 

κομμουνιστικό εργατικό κίνημα, στα αντιφασιστικά αντιαποικιακά και 

λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 

Τα τελευταία, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ενέτειναν τον αγώνα 

τους παγκοσμίως για την αποφυγή του παγκοσμίου πολέμου, 

παράλληλα όμως προετοιμαζόντουσαν, στον βαθμό που μπορούσαν, 

για λαϊκό πόλεμο κατά του φασισμού, τον ιμπεριαλισμό. 

Εκτός όμως από αυτά που αποτελούσαν και τον κυριότερο στόχο, 

προϋπόθετε για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή του, να επεκταθούν η 
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Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ιταλία στην Ευρώπη, στην ΝΑ και άλλη 

Ασία, καθώς και στην Βόρεια Αφρική. Σε βάρος δηλαδή των 

καπιταλιστικών χωρών, γεγονός που όξυνε τις ήδη υπάρχουσες 

αντιθέσεις μεταξύ τους, τόσο που δεν άφηνε άλλη διέξοδο από τον 

πόλεμο. 

Επισπεύδεται η πτώση της 

δημοκρατίας της Ισπανίας. 

Ενας από τους λόγους που επισπεύστηκε η ήττα της Ισπανικής 

δημοκρατίας ήταν το  Σύμφωνο του Μονάχου. Η δημοκρατική 

κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και το ΚΚΙ με έναν υπουργό και 

πρωθυπουργό τον Νιουγκρίν, έριξε το βάρος της σε όλα τα μέτωπα, 

κυρίως όμως σε αυτό της Μαδρίτης. Εγιναν σκληρές, φονικές  μάχες 

με τα ιταλικά και τα φράγκικα στρατεύματα που υποστηριζόντουσαν 

από ισχυρή αεροπορία και άλλες μονάδες του Γ Ράιχ. 

Μετά από απανωτές μάχες, τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν τον 

Ιανουάριο του 1939 την Βαρκελώνη και περικύκλωσαν την Μαδρίτη 

που συνέχιζε την ηρωική της άμυνα αλλά χωρίς ελπίδα.   

Η Γαλλία έκλεισε τα σύνορά της τον Μάρτιο του 1939 και την 

ακολούθησε η Αγγλία που αναγνώρισε ντε γιούρε το καθεστώς του 

Φράνκο, στον οποίο είχε εκχωρήσει την Μινόρκα, στέλνοντας στο 

Μπούργκος ως πρεσβευτή της τον στρατάρχη Πεταίν.  

Η ήττα της δημοκρατικής Ισπανίας ολοκληρώθηκε με το 

πραξικόπημα του Νιάχα στην Μαδρίτη, που στήριξαν η Αγγλία και 

Γαλλία. Στην τελευταία, δημιουργήθηκαν νέα στρατόπεδα όπου 

κλείνονταν οι καταφεύγοντες σε αυτήν, πριν και μετά την ήττα, ισπανοί 

δημοκρατικοί και αντιφασίστες, οι πολεμιστές των διεθνών 

ταξιαρχιών.   

Ευρύτερες και άμεσες συνέπειες. 

Η εγκαθίδρυση του φασιστικού καθεστώτος στην Ισπανία, εκτός του 

ότι στάθηκε μία νίκη του Γ Ράιχ και της φασιστικής Ιταλίας εναντίον 
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του διεθνούς κομμουνισμού και των λαών που αγωνιζόντουσαν για να 

βρουν την ζωή τους λύνοντας τα οικονομικά και κοινωνικά τους 

προβλήματα, διαμόρφωσε από στρατιωτική άποψη, νέες συνθήκες 

στην Ευρώπη. 

Διασφάλισε στα κράτη του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, στο οποίο 

προσχώρησε αργότερα και το φασιστικό καθεστώς της Ισπανίας, 

στρατηγικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Ολοκλήρωσε σε ένα 

βαθμό την υπό διαμόρφωση νέα τάξη πραγμάτων, γεγονός που απέβη 

σε βάρος των καπιταλιστικών χωρών . 

Αυτό ανάγκασε τον πρόεδρο Ρούζβελτ να διακηρύξει με δήλωσή του 

ότι «τα γαλλο-ισπανικά σύνορα, είναι σύνορα των δημοκρατιών και 

των ΗΠΑ και θα μείνουν απαραβίαστα». 

Οπως υπογράμμιζαν πολλοί ακόμα και αστοί ιστορικοί, η πτώση της 

δημοκρατίας στην Ισπανία, άνοιξε τον δρόμο για νέες ραγδαίες 

εξελίξεις στην Ευρώπη που έφερναν τον πόλεμο όλο και πιο κοντά, 

μέσα όμως από αξεπέραστες αντιθέσεις που συνεχώς ξέφτιζαν την 

στρατηγική του διεθνούς ιμπεριαλισμού, παρόλο που αυτή συνεχιζόταν 

να προωθείται από τις καπιταλιστικές χώρες , όσο και από τα κράτη 

του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου και των συμμάχων τους. 

Ο ιταλικός ιμπεριαλισμός σε έξαρση. 

Ετοιμάζεται να καταλάβει την Αλβανία. 

Το ιμπεριαλιστικό καθεστώς της Ιταλίας με το Γ Ράιχ, είχαν στην 

πραγματικότητα εγκαθιδρύσει το φασιστικό καθεστώς στην Ισπανία. 

Στα πλαίσια πάντα της πολιτικής της συνδιαλλαγής και αποφεύγοντας 

η Ιταλία να έρθει σε ρήξη με την Αγγλία, προέβαλλε ανοικτά αξιώσεις 

ως μεγάλη παγκόσμια δύναμη, για την ενσωμάτωση στην 

αυτοκρατορία της, του Γαλλικού Τζιμπουντί, στην Ανατολική Αφρική 

καθώς και μέρους της Τυνησίας, του Μαρόκου και της Αλβανίας την 

οποία θα καταλάβει στις 6 Απριλίου του 1939. 
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Συγχρόνως η φασιστική Ιταλία προώθησε συμμαχία με την Γερμανία, 

χωρίς όμως να παραμεριστούν οι μεταξύ τους αντιθέσεις. Ακόμα 

προώθησε την οικονομική διείσδυση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 

και έμμεσα με τους Ουστάσι της Κροατίας, στην Γιουγκοσλαβία και 

την Ελλάδα. 

Το Γ Ράιχ σε αναβρασμό. Επεκτείνεται. 

Το Γ Ράιχ που συνεχώς αυξανόταν το οικονομικό, βιομηχανικό και 

στρατιωτικό δυναμικό, κατείχε την τρίτη θέση παγκοσμίως στην 

βιομηχανική παραγωγή και την στρατιωτική ισχύ. 

Μετά δε τη νίκη του στην Ισπανία, βρισκόταν σε πολεμικό αναβρασμό 

με το πρόσχημα ότι ο πόλεμος εναντίον της ΕΣΣΔ, εκτός από τον 

οικονομικό χώρο, τις διευθετήσεις που είχαν γίνει με το Σύμφωνο του 

Μονάχου και τα συνακολουθούμενα αυτού, απαιτούνταν η κατάληψη 

από τα γερμανικά στρατεύματα και του αναγκαίου στρατηγικού 

χώρου. Εβαζε δηλαδή πλέον άμεσα, την κατάληψη και της υπόλοιπης 

Τσεχοσλοβακίας, του διεθνούς λιμένα Μέμελ στη Λιθουανία και  την 

απόδοση στην Γερμανία του πολωνικού Ντάντσιχ, καθώς και του 

αυτοκινητόδρομου που συνέδεε την Βαρσοβία. 

Όπως αναφερόταν σε σχέδιο συμφωνίας της Γερμανίας προς την 

κυβέρνηση της Πολωνίας στις 21 Μαρτίου του 1939, έπρεπε να 

παραχωρηθούν τα παραπάνω για να έχουν την δυνατότητα τα 

γερμανικά στρατεύματα να διεξάγουν τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ. 

Τόσο η Πολωνία των συνταγματαρχών όσο η Αγγλία και Γαλλία, δεν 

απέρριψαν το σχέδιο του Γ Ράιχ αλλά το θεώρησαν διαπραγματεύσιμο. 

Οσο αφορούσε τον διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας και την κατοχή 

της, καθώς και αυτή του Μέμελ, δεν πρόβαλλαν καμία αντίρρηση. 

Θεώρησαν όπως και τα Βαλτικά κράτη σαν χώρο δράσης του Γ Ράιχ, 

όπως και η Τσεχοσλοβακία, μια και η κατάληψή τους θα έφερνε τον 

επιδιωκόμενο σοβιετο-γερμανικό πόλεμο. Κι αυτό γιατί η ΕΣΣΔ  μετά 

τη κατάληψη του Μέμελ από τη Γερμανία στις 23 Μαρτίου, εκτός από 
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την καταγγελία της, με διακοίνωσή της στα φεουδαρχο-φασιστικά 

καθεστώτα της Λεττονίας και Εσθονίας στις 28 Μαρτίου, τα 

προειδοποιούσε να αποφύγουν κάθε συμφωνία για παραχώρηση 

εδαφών στην Γερμανία.  

Επιπλέον επιδίωξε τη σύγκλιση διάσκεψης Μεγάλης Βρετανίας-ΕΣΣΔ-

Γαλλίας-Ρουμανίας και Τουρκίας η οποία θα ήταν εμπόδιο στα 

επεκτατικά σχέδια της Γερμανίας. Όμως η Αγγλία και Γαλλία που στο 

μεταξύ είχαν διαφοροποιήσει την πολιτική τους απέναντι στην 

Σοβιετική Ενωση, απέρριψαν την πρόταση και ειδικά η Αγγλία που με 

το πρόσχημα ότι «θα ανησυχούσε η Ιταλία», παρατήρησε ότι της ήταν 

αρκετή η αγγλο-σοβιετική δήλωση. 

Η διαφοροποίηση αυτή των στάσεων τόσο της Αγγλίας όσο και της 

Γαλλίας απέναντι στην σταθερή στάση της ΕΣΣΔ, ανάγκασαν το Γ 

Ράιχ που είχε έτοιμο το σχέδιο Βάϊς για την κατάληψη της Πολωνίας 

και άλλων εδαφών εκτός της Τσεχοσλοβακίας, να αναθεωρήσει τα 

σχέδιά του για την επέκταση προς ανατολάς. Το Γ Ράιχ δεν είχε 

προετοιμαστεί ακόμα γι’ αυτόν τον πόλεμο και χρειαζόντουσαν να 

γίνουν πολλά ακόμα. 

Όπως να κατακτήσει την ηπειρωτική καπιταλιστική και υπόλοιπη 

Ευρώπη μετά από υπογραφή συμφωνίας με την Σοβιετική Ενωση, με 

την οποία συμφωνία το Γ Ράιχ θα διασφαλιζόταν για όσο χρόνο 

απαιτούσε η κατάληψη της Δυτικής και άλλης Ευρώπης. 

Διαμελίζεται η Τσεχοσλοβακία. 

Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός και τα μεγάλα μονοπώλια που τον 

έτρεφαν, γνώριζαν καλά ότι η Αγγλία και Γαλλία με τις οποίες 

διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις δεν θ’ αντιδράσουν παρά για τα 

μάτια του κόσμου μόνο στον διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. 

Ετσι προχώρησαν στη μετατροπή της χώρας σε οικονομικό, πολιτικό 

και στρατιωτικό ζωτικό χώρο του Γ Ράιχ. 
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Μέσα από πρωτοφανείς διωγμούς, δημεύσεις περιουσιών εβραίων, 

εγκατέστησαν με τη βία, τη τρομοκρατία, μαζικές συλλήψεις 

κομμουνιστών και αντιφασιστών, εθνικοσοσιαλιστικό φασιστικό 

καθεστώς, που δεν διέφερε από αυτό του Γ Ράιχ. 

Στη φασιστικοποίηση των δύο χωρών που στην ουσία ήταν τα πρώτα 

εδάφη της Μεγάλης Γερμανίας, βρήκαν αμέσως πολιτική και άλλη 

στήριξη. Με πρώτο το τραπεζικό κεφάλαιο της Τσεχίας, τα εθνικά 

πολιτικά κόμματα που αυτοδιαλύθηκαν, ενώ το δημοκρατικό έδειχνε 

κάποια ανοχή που αποικοποιούνταν στην πραγματικότητα η 

Τσεχοσλοβακία. Αυτό εξηγούσε πως δεν υπήρξε καμιά αντίσταση. Ο 

τσεχοσλοβάκικος στρατός διαλύθηκε ενώ τα σώματα ασφαλείας και οι 

κρατικές υπηρεσίες που είχαν εκκαθαριστεί, πέρασαν στις υπηρεσίες 

του Γ Ράιχ. 

Ολο το βάρος τώρα για να βρει η Τσεχοσλοβακία την ελευθερία της, 

έπεσε στο λαό, στο εργατικό-επαναστατικό και αντιφασιστικό κίνημα 

με βασικό κορμό το ΚΚΤ, που βρισκόταν σε ανηλεή διωγμό, πάλευε 

ενώ συγχρόνως οργανωνόταν για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 

που μόλις άρχιζε. 

Ο αγώνας όμως του λαού γινόταν κάτω από δύσκολες εσωτερικές και 

διεθνείς συνθήκες που έπαιρναν μεγάλη έκταση. Θύμιζαν την Γερμανία 

του 1933-1935.   

Η Ιταλία καταλαμβάνει την Αλβανία. 

Στο βασίλειο της Αλβανίας που μαστιζόταν από οικονομική, κοινωνική 

και εθνική κρίση, συντελέστηκαν στις αρχές του 1939 πολιτικές 

εξελίξεις και αλλαγές. 

Το εθνικό κρατικό κατεστημένο που ήταν προσδεμένο στην Ιταλία, 

δημιούργησε θέμα με τη λεγόμενη «κρίση του θρόνου». Σε συνεργασία 

με την Ιταλία προκλήθηκε στο όνομα της «Μεγάλης Αλβανίας» 

κοινωνική και πολιτική αναταραχή. 

Συγκεκριμένα: 
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Συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο αγάδων και μπέηδων το οποίο 

κάλεσε την Ιταλία να σώσει την Αλβανία και να την καταστήσει μεγάλη 

και ισχυρή. Με το πρόσχημα αυτό και με βάση τις διμερείς συμφωνίες, 

αποβιβάστηκαν στις 6 Απριλίου του 1939 ιταλικά στρατεύματα ενώ  

ισχυρές μονάδες του πολεμικού στόλου και της αεροπορίας 

βομβάρδισαν πόλεις και χωριά σε μία επίδειξη δύναμης. 

Μετά από τοπικές συγκρούσεις με τον αλβανικό στρατό και λαό κι ενώ 

ο Αχμέτ Ζώγου έφευγε στο εξωτερικό, τα ιταλικά στρατεύματα 

κατελάμβαναν  τη χώρα. 

Εξι μέρες αργότερα, στις 12 Απριλίου, και ερήμην του λαού που 

συνέχιζε την αντίσταση κάτω από την καθοδήγηση μικρών ομάδων 

κομμουνιστών και αντιφασιστών, συγκροτήθηκε έκτακτα η Εθνική 

Συνέλευση αγάδων και μπέηδων που πρόσφερε «το στέμμα της 

Αλβανίας» στον αυτοκράτορα της Ιταλίας, που έγινε και τυπικά 

προτεκτοράτο με αντιβασιλέα αξιωματούχο του ιταλικού imperium. 

Η προσάρτιση της Αλβανίας στην Ιταλία που έγινε στρατιωτική και 

πολεμική βάση του ιταλικού ιμπεριαλισμού, όχι μόνο δεν 

καταγγέλθηκε, αλλά επιδοκιμάστηκε στην πραγματικότητα από τις 

καπιταλιστικές χώρες. Και πρώτη απ’ όλες η Μεγάλη Βρετανία όπου ο 

πρωθυπουργός της Τσάμπερλαιν δήλωσε κυνικά στη Βουλή των 

Κοινοτήτων ότι «η κατάληψή της από την Ιταλία, δεν απασχολεί την 

Αγγλία η οποία ουδέποτε είχε ιδιαίτερα συμφέροντα σε αυτήν»8. 

Την ίδια στάση τήρησαν η Γαλλία και τα μοναρχοφασιστικά 

καθεστώτα της Ελλάδας που απειλούνταν άμεσα. Η μόνη από τις 

μεγάλες δυνάμεις που κατήγγειλε την κατάκτηση της Αλβανίας, ήταν 

η ΕΣΣΔ, τα Κ.Κ. και τα αντιφασιστικά κινήματα. Και φυσικά οι λαοί 

της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας που συμπαραστεκόντουσαν στον 

αγώνα του αλβανικού λαού. 

Διαφοροποιήσεις στην στρατηγική 

 
8 Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη, Συμπλ. Ι τόμος, Αλβανία η Νεώτερη ιστορία 
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των καπιταλιστικών χωρών. 

Οι διεργασίες που συντελέστηκαν στους λαούς μέσα από αντιθέσεις, 

την ένταση του αγώνα για κοινωνική απελευθέρωση, την οικονομική 

και κοινωνική τους ανάπτυξη, ήταν πάντα ισχυρότερες από κάθε 

στρατηγική αντίθετη σε αυτά. 

Αυτό ανάγκασε τις καπιταλιστικές χώρες να αναπροσαρμόσουν την 

τακτική τους, να την διαφοροποιήσουν τόσο έναντι των κρατών του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, όσο και της Σοβιετικής Ενωσης, 

κάτω από τη πίεση και τη δράση των εργατικών και αντιφασιστικών 

κινημάτων, αλλά και μέρους του καπιταλιστικού κατεστημένου που τα 

συμφέροντά του απειλούντο από την παραπέρα επέκταση του 

φασιστικού συνασπισμού. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές προωθήθηκαν στα πλαίσια πάντα της 

πολιτικής της συνδιαλλαγής στην οποία το βασικότερο στοιχείο 

παρέμενε να στραφούν αυτά άμεσα σε πόλεμο με την ΕΣΣΔ. 

Αυτό αποσκοπούσε σε δύο στόχους: Ο πρώτος αφορούσε τον 

περιορισμό επέκτασής τους στον στρατηγικό και άλλο χώρο που ήταν 

αναγκαίος για τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ και παράλληλα θα 

διασφάλιζε τα δικά τους οικονομικά, στρατηγικά και άλλα 

συμφέροντα. Ο δεύτερος στόχος ήταν αυτό θ’ αναγκαζόντουσαν να  

κάνουν και από τη δική τους στρατιωτική και πολεμική ισχύ. Δηλαδή 

ότι θα ενέτειναν τις πολεμικές και άλλες προετοιμασίες τους, καθώς 

και τις διπλωματικές δραστηριότητες.  

Σ’ ένα φάσμα όμως πολύμορφο που να επέτρεπε τη συνέχιση των 

διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της συνδιαλλαγής και της 

συνεργασίας στις αγορές της Κίνας και της ΕΣΣΔ, χωρίς ν’ 

αποκλειόταν και ο πόλεμος μεταξύ των δύο ιμπεριαλιστικών 

συνασπισμών, αν στρέφονταν τα κράτη του Αντικομμουνιστικού 

Συμφώνου εναντίον των καπιταλιστικών χωρών. 
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Όπως όμως εξελισσόντουσαν τα πράγματα στην Ευρώπη, το Σύμφωνο 

του Μονάχου όχι μόνο δεν είχε εξασφαλίσει την ειρήνη, αλλά 

συντόμευσε τον επικείμενο πόλεμο, όπως εξ’ άλλου είχαν προβλέψει 

από το 1937 η ΕΣΣΔ και  η Γ  Διεθνής «των τραγιάσκαδων» όπως 

αποκαλούσαν τους ηγέτες της περιφρονητικά οι μεγάλοι πολιτικοί του 

δυτικού κόσμου.       

Δεν είχαν δε άλλη επιλογή από τον πόλεμο που προωθούνταν από το 

ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, τη βαθιά κι αξεπέραστη κρίση του. Κι 

όπως έδειχναν οι εξελίξεις, θα ξεσπούσε μεταξύ τους ως 

ιμπεριαλιστικός πόλεμος. 

Για να προληφθεί και να προωθηθεί στα πλαίσια της στρατηγικής του 

διεθνούς ιμπεριαλισμού, επιβαλλόταν να μπλέξουν στις διαδικασίες και 

την Σοβιετική Ενωση που απειλούνταν άμεσα, με σκοπό ν’ ασκήσουν 

πίεση στην Γερμανία ν’ αρχίσει τον πόλεμο εναντίον της, όπως έκανε 

η Ιαπωνία με τη Λ.Δ. της Μογγολίας. 

Αυτό, εκτός των άλλων, θα εξασθένιζε τόσο την Γερμανία και Ιαπωνία, 

όσο και την ΕΣΣΔ, οπότε θα ερχόταν η σειρά των καπιταλιστικών 

χωρών που προετοιμασμένες πολεμικά, θα μπορούσαν να επιβάλλουν, 

ενδεχομένως και με πόλεμο, τη κυριαρχία τους στον κόσμο. 

Συγκροτείται ο συνασπισμός 

των καπιταλιστικών χωρών. 

Η υπό διαφοροποίηση αυτή στρατηγική των καπιταλιστικών χωρών, 

συνοδεύτηκε από την ανάγκη για τη δημιουργία συνασπισμού, με 

ηγετικές δυνάμεις την Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία-οι ΗΠΑ 

τήρησαν ουδετερότητα-χωρίς όμως να συναφθεί συμμαχία. Και αυτό 

γιατί αντιτιθόταν στη στρατηγική τους, στη πολιτική της συνδιαλλαγής 

που συνεχιζόταν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ανατολική Ασία 

όπου οι ΗΠΑ και η Αγγλία ήταν υπέρ της συνεργασίας με την Ιαπωνία. 

Οι μόνες νέες αλλαγές που έγιναν στην Ευρώπη- όπου διαφάνηκε πλέον 

πως το Γ Ράιχ, η ιμπεριαλιστική Ιταλία και η φασιστική Ουγγαρία θα 



 
 

135 

επεκτεινόντουσαν- ήταν διμερείς συμφωνίες με τις υπόλοιπες 

καπιταλιστικές χώρες, Βέλγιο και Ολλανδία προς το παρόν και τις 

χώρες που απειλούνταν χωρίς όμως αυτές να στρέφονται άμεσα 

εναντίον του Γ Ράιχ και της Ιταλίας. 

Μία αγγλο-γαλλική δήλωση εγγύησης της ανεξαρτησίας της 

Ρουμανίας, της Ελλάδας και της Πολωνίας, δεν σήμαινε συμμαχία, 

αλλά απλά πως σε περίπτωση που υποστούν επίθεση, η Αγγλία και 

Γαλλία θα έσπευδαν να παράσχουν βοήθεια. 

Αυτό έδινε την δυνατότητα τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γαλλία, να 

παζαρέψουν στη περίπτωση της Πολωνίας και αργότερα της Ελλάδας, 

την ανεξαρτησία τους με το Γ Ράιχ και την Ιταλία. 

Το νέο στοιχείο στη στρατηγική των καπιταλιστικών χωρών, ήταν ότι 

υιοθέτησαν πρόταση της ΕΣΣΔ για υπογραφή συλλογικού ευρωπαϊκού 

συμφώνου ασφάλειας. Μετά από έντονες διπλωματικές 

διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή διακοινώσεων, άρχισαν τον Μάιο 

του 1939 διαπραγματεύσεις μεταξύ τους.  

Κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν η άρνηση της Αγγλίας 

να υπογράψει την κοινή σοβιετο-αγγλο-γαλλική δήλωση, αόριστη και 

αυτή, ότι θα εναντιωνόντουσαν σε νέα επέκταση στην Πολωνία και τη 

Ρουμανία. 

Οι δύο χώρες  έκαναν γνωστό στην Πολωνία ότι δεν επρόκειτο να 

εμπλακούν σε πόλεμο με την Γερμανία για το Ντάντσιχ, καθώς και για 

τις υπόλοιπες επεκτάσεις-προσαρτήσεις που αποκτούσε το Γ Ράιχ και 

έβλεπαν ως μόνη λύση τον συμβιβασμό. Σε αυτό συμφωνούσε και το 

στρατιωτικό καθεστώς της Πολωνίας που ήταν αντίθετο στην 

υπογραφή κάθε συμφωνίας με την ΕΣΣΔ, αλλά ζήτησε παράταση 

χρόνου για μεθόδευση του όλου θέματος, επειδή φοβόταν τη λαϊκή 

εξέγερση. 

Στη χώρα, παρόλη τη τρομοκρατία, υπήρχε ισχυρό εργατικό-λαϊκό 

κίνημα που δεν θ’ ανεχόταν τις μεθοδεύσεις του στρατιωτικού 
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καθεστώτος. Την παράταση όμως χρόνου που ζητούσαν οι 

στρατιωτικοί για έναν συμβιβασμό τύπου Μονάχου, που προωθούνταν 

ως λύση από την Αγγλία, Γαλλία και το Βατικανό για ν’ αποτραπεί η 

κατάληψη όλης της Πολωνίας, δεν την έδωσε το Γ Ράιχ. 

Στις 26 Απριλίου του 1939 κατήγγειλε μονομερώς την αγγλο-γερμανική 

συνθήκη και το γερμανο-πολωνικό σύμφωνο μη επίθεσης. Η 

καταγγελία ανάγκασε την Αγγλία να προσαρμόσει την τακτική της και 

να εντείνει τις διαπραγματεύσεις της με την ΕΣΣΔ. Με την προοπτική 

πλέον η κατάκτηση της Πολωνίας από την Γερμανία να προκαλέσει 

τον επιδιωκόμενο σοβιετο-γερμανικό πόλεμο. 

Διαπραγματεύσεις ΕΣΣΔ-Αγγλίας-Γαλλίας 

για υπογραφή συμμαχίας. 

Εφ’ όσον διασφαλίστηκαν ότι το φασιστικό καθεστώς της Πολωνίας 

σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχόταν να μπουν σοβιετικά στρατεύματα 

στη χώρα, η Αγγλία και η Γαλλία έκαναν δεκτή την πρόταση της ΕΣΣΔ 

για έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή στρατιωτικής 

συμμαχίας. 

Η συμφωνία αναφερόταν ότι οι τρεις χώρες θα εγγυόντουσαν την 

ανεξαρτησία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Τουρκίας, της Πολωνίας, 

της Βαλτικής και της Φινλανδίας, στη βάση της αμοιβαιότητας. 

Δηλαδή, πως και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις θα κήρυσσαν τον πόλεμο, 

καθώς και οι χώρες που θα εγγυούνταν την ανεξαρτησία τους. Γιατί 

διαφορετικά όλα τα σύμφωνα αμοιβαίας βοήθειας που είχαν υπογραφεί 

και οι δηλώσεις για την ανεξαρτησία τους, κινδύνευαν να μείνουν 

ξεκρέμαστα γράμματα, όπως απέδειξε η περίπτωση της 

Τσεχοσλοβακίας9. 

 
9 Λουί Αραγκόν: το ίδιο , τόμος Ι, σελ 488 
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Αντί γι’ αυτό, με πρόσχημα ότι η υπογραφή ενός τέτοιου συμφώνου θα 

ήταν πρόκληση για την Ιταλία και άλλες χώρες, η Αγγλία και η Γαλλία 

πρότειναν άλλο σχέδιο. 

Την υπογραφή ενός Τριμερούς Συμφώνου που θα εφαρμοζόταν μέσω 

της Κοινωνίας των Εθνών και μόνο στη περίπτωση επίθεσης εναντίον 

της Ρουμανίας και της Πολωνίας, ενώ άφηνε έξω τις Βαλτικές χώρες, 

την Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και άλλα κράτη. 

Οι διαπραγματεύσεις που συνεχίστηκαν δεν είχαν σκοπό την υπογραφή 

συμφωνίας με την ΕΣΣΔ. Αποσκοπούσαν όμως-και αυτό αναφερόταν 

στο μνημόνιο της Αγγλίας προς την Γαλλία με ημερομηνία 22.5.1939-

σε δύο βασικά ζητήματα που πήγαζαν από την στρατηγική τους. 

Πρώτον πως οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία με την ΕΣΣΔ, 

χωρίς ν’ αναληφθεί από την Αγγλία και την Γαλλία η υποχρέωση 

εμπλοκής σε πόλεμο, θ’ ανάγκαζε την Γερμανία να επισπεύσει τον 

πόλεμο εναντίον της Σοβιετικής Ενωσης. Στην περίπτωση δε, που η 

ΕΣΣΔ θ’ άνοιγε πόλεμο με την Αγγλία και την Γαλλία, θα πολεμούσε σε 

δύο μέτωπα.  

Δεύτερον «αν εκραγεί πόλεμος, να μπλέξουμε σ’ αυτόν και την 

Ρωσία»10. Πράγμα που σήμαινε πως αν αφαιρούνταν το διπλωματικό 

τους περίβλημα, θα έβαζαν την ΕΣΣΔ να βγάλει προς όφελός τους «τα 

κάστανα από την φωτιά». 

Στην εισήγησή του όμως στο 18ο συνέδριο του ΚΚΣΕ ο  σοβιετικός 

υπουργός Εξωτερικών Μολότωφ, είπε ότι όλα αυτά ήταν γνωστά στην 

κρατική και κομματική ηγεσία της χώρας, αλλά με γνώμονα την 

παγκόσμια ειρήνη και τα συμφέροντα των λαών, η ΕΣΣΔ συνέχισε τις 

διαπραγματεύσεις. 

Η ΕΣΣΔ προσαρμόζει 

την στρατηγική της. 

 
10 Εγγραφα Βρετανικής Εξωτερικής Πολιτικής 1919-1939, τόμος Ι, σελ 331, 342, αγγλική έκδοση. 
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Τις πολιτικές εξελίξεις που συνέτρεχαν στην Ευρώπη, όχι μόνο τις 

γνώριζε η κρατική και κομματική ηγεσία της ΕΣΣΔ, αλλά εκτιμήθηκαν 

σωστά και αντικειμενικά. Στην εισήγησή του για την διεθνή 

κατάσταση, κατά την διάρκεια του 18ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ, που 

συγκλήθηκε στην Μόσχα στις 10 Μαρτίου του 1939, ο Ι. Στάλιν 

αποκάλεσε τα γεγονότα «συνομωσία που στρεφόταν κατά της ΕΣΣΔ 

και των λαών». Η πολιτική της «μη επέμβασης» και της 

«ουδετερότητας» που εφάρμοσαν η Αγγλία και η Γαλλία, ήταν να μην 

εμποδιστεί η Γερμανία να επεκταθεί με πόλεμο εναντίον της 

Σοβιετικής Ενωσης. Το ίδιο αποσκοπούσαν και οι παραχωρήσεις που 

έγιναν από τις καπιταλιστικές χώρες  της Κίνας στην Ιαπωνία. 

Παράλληλα, αυτά που γραφόντουσαν στον καπιταλιστικό Τύπο και 

προωθούντο στα διπλωματικά παρασκήνια για κατάληψη από την 

Γερμανία της Ουκρανίας και από την Ιαπωνία της Σοβιετικής Απω 

Ανατολής, αποσκοπούσαν να δημιουργήσουν πολεμική ατμόσφαιρα, 

να εξάψουν την οργή της Σοβιετικής Ενωσης και να προκαλέσουν 

πολεμική σύγκρουση με την Γερμανία, χωρίς να υπάρχει κανένας 

λόγος. 

Ηταν ένα παιχνίδι πολιτικής που μπορούσε κάλλιστα ν’ αποβεί σε 

βάρος αυτών που θα το άρχιζαν. Και αυτό γιατί η ΕΣΣΔ ήταν υπέρ της 

ειρήνης, της εξομάλυνσης των σχέσεών της με όλες τις χώρες και ήταν 

φυσικό ν’ ακολουθήσει την ίδια πολιτική απέναντι των χωρών με τις 

οποίες είχε κοινά σύνορα11. 

Η υπό ανάπτυξη αυτή στρατηγική της συνοδεύτηκε με αλλαγές στην 

κομματική και κρατική ηγεσία, την ένταση των πολεμικών της 

προετοιμασιών, στα πλαίσια πάντα της ειρηνικής συνύπαρξης, χωρίς 

δηλαδή να δημιουργήσει απειλή πολέμου, ενώ άφησε ανοικτές τις 

πόρτες τόσο για συμμαχία με την Αγγλία και την Γαλλία, όσο και με 

την Γερμανία και Ιαπωνία, για εξομάλυνση των σχέσεών τους. 

 
11 Ντοκουμέντα 18ου Συνεδρίου ΚΚΣΕ 
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Αυτό μαρτυρούσε πως η ΕΣΣΔ δεν αφέθηκε να παρασυρθεί σ’ έναν 

πόλεμο και συγχρόνως ότι ήταν ισχυρή για τη διαφύλαξη των κρατικών 

της συμφερόντων που συνέπιπταν με αυτά των λαών, άσχετα αν σε 

αυτό συνέτειναν ή όχι οι καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης και ιδίως 

η Γαλλία που απειλούνταν άμεσα από το Γ Ράιχ. 

 

 

Αλλαγές στην κομματική 

και κρατική ηγεσία.   

Εν’ όψει του πολέμου στην Ευρώπη, ανάμεσα στο Γ Ράιχ, την Αγγλία 

και την Γαλλία, στο 18ο συνέδριο του ΚΚΣΕ έγιναν σημαντικές 

αλλαγές. Στην Κεντρική Επιτροπή που αποτελούνταν από 70 τακτικά 

και 68 αναπληρωματικά μέλη επανεκλέχτηκαν οι: Στάλιν, Καλίνιν, 

Βορεσίλωφ, Αντρέγιεφ και Μολότωφ. Νέα μέλη: Μικογιάν, 

Καγκάνοβιτς, Ζοτάνωφ και Χρουτσόφ. Αναπληρωματικά οι: Μετέρικ 

και Σβέρνικ. Απομακρύνθηκαν οι Γιέζοφ και Πετρόφσκυ. 

Μεταβολές έγιναν επίσης σε όλα τα κομματικά και κυβερνητικά 

κλιμάκια όπου το Λαϊκό Επιτροπάτο των Εξωτερικών ανέλαβε ο 

Μολότωφ αντικαθιστώντας τον μέχρι τότε Λιτβίνωφ. 

Διαπραγματεύσεις ΕΣΣΔ-Αγγλίας-Γαλλίας 

Μετά το 18ο συνέδριο στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση στρατηγικής 

της, η ΕΣΣΔ ενέτεινε τις προσπάθειές της  για την υπογραφή 

συμφώνου ασφαλείας στην Ευρώπη, με την Αγγλία και την Γαλλία 

αλλά χωρίς αυτές να προωθηθούν.  

Οι τελευταίες που συγχρόνως διεξήγαγαν μυστικές διαπραγματεύσεις 

μέσω της Ιταλίας, καθώς και άμεσες με το Γ Ράιχ, έβαλαν ως κύριο 

όρο την εγγύηση της ΕΣΣΔ για την εδαφική ακεραιότητα της 

Ρουμανίας, Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών χωρίς όμως η Αγγλία 

και η Γαλλία ν’ αναλάμβαναν καμιά άλλη υποχρέωση εκτός από την 

παροχή βοήθειας. Και εκτός αυτού, με το πρόσχημα ότι δεν μπορούσαν 
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ν’ αναγκάσουν τα απειλούμενα κράτη Πολωνία, Τσεχοσλοβακία και 

Ρουμανία να μετάσχουν σε ένα συλλογικό ευρωπαϊκό σύμφωνο που δεν 

το ήθελαν, έμμειναν να αναλάβει την ευθύνη μονομερώς. Πράγμα που 

ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως δήλωσε και ο Μολότωφ στον λόγο του στο 

Ανώτατο Σοβιέτ στις 31 Μαίου, «η επέκταση της Γερμανίας και της 

Ιταλίας σήμαινε την εμπλοκή της ΕΣΣΔ σε πόλεμο με το Γ Ράιχ». 

Για να αποφευχθεί η περαιτέρω προσέγγιση ΕΣΣΔ-Αγγλίας-Γαλλίας 

και η επιδείνωση των σχέσεων με την Σοβιετική Ενωση, με την οποία 

επεδίωκε συμφωνία, η Γερμανία προτού κατακτήσει την Πολωνία είχε 

προτείνει στην Μόσχα την έναρξη διαπραγματεύσεων για την 

επανάληψη εμπορικών σχέσεων που είχαν διακοπεί από την ΕΣΣΔ. 

ΗΠΑ: Διαφοροποιήσεις στην  

παγκόσμια στρατηγική τους.                     

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ στις εξελίξεις στην Ευρώπη και την ΝΑ Ασία 

γινόταν όλο και πιο έντονο και άρχισαν να λαμβάνουν μέρος και αυτές, 

στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής, όπου το βασικότερο 

στοιχείο ήταν η απόκτηση ως ζωτικού χώρου του εδάφους της ΕΣΣΔ 

από την Γερμανία και την Ιαπωνία, τηρώντας όμως πολιτική 

ουδετερότητας. Η πολιτική αυτή είχε συμβάλλει τα μέγιστα στην 

ανάπτυξη και την επέκταση της οικονομίας των ΗΠΑ που είχε η 

βιομηχανική και η υπόλοιπη παραγωγή της μέσο ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης 4-4,5% και μεγάλο ενεργητικό στο εξωτερικό εμπόριο που 

έφθανε τα 1,5 δις δολάρια το 1938 (εξαγωγές 3 δις, εισαγωγές 1,5 δις). 

Με την τροπή όμως που έπαιρναν οι πολιτικές εξελίξεις τόσο στην 

Ευρώπη όσο και διεθνώς, υποχρέωσαν τις ΗΠΑ να προβούν σε μερικές 

διαφοροποιήσεις στην εξωτερική και εσωτερική τους πολιτική. 

Κάτω από την πίεση του αντιφασιστικού κινήματος και σημαντικού 

μέρους του μεγάλου κεφαλαίου που ήταν αντίθετο στην περαιτέρω 

επέκταση της Γερμανίας στην Ευρώπη, και της Ιαπωνίας στην Κίνα 
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και την ΝΑ Ασία, η κυβέρνηση Ρούσβελτ συντάχθηκε με την Αγγλία 

και την Γαλλία και γενικότερα με τις καπιταλιστικές χώρες. 

Εκφραση της νέας πολιτικής των ΗΠΑ ήταν, η δήλωση του Ρούζβελτ 

με αφορμή την προσέγγιση των ιταλικών και γερμανικών 

στρατευμάτων στα ισπανο-γαλλικά σύνορα πως «τα δημοκρατικά 

σύνορα της Γαλλίας είναι και των ΗΠΑ». 

Επίσης η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να περιορίσει την 

επέκταση της Ιαπωνίας στην Κίνα και επεχείρησε ν’ αναγκάσει τη 

«Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» να έρθει σε διαπραγματεύσεις, γιατί 

έτσι θα διασφαλιζόντουσαν τα αμερικανικά συμφέροντα στην 

Ανατολική και ΝΑ Ασία και ευρύτερα στον Ειρηνικό. 

Για να πραγματοποιηθεί όμως το σχέδιο αυτό, δεν αρκούσε μόνο η 

τεράστια οικονομική βοήθεια. Χρειαζόντουσαν εν’ όψει του πολέμου-

που για τις ΗΠΑ, την Αγγλία και την Γαλλία θα ξεσπούσε ανάμεσα 

στην Γερμανία την Ιαπωνία και την ΕΣΣΔ-ν’ ασκηθεί και στρατιωτική 

πίεση. 

Ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων-ιδίως των αεροναυτικών-και 

δημιουργία ισχυρών πολεμικών βάσεων στις Φιλιππίνες, στη Χαβάη 

και σε άλλα νησιά του Ειρηνικού, καθώς και μία πιο στενή συνεργασία, 

χωρίς όμως να πάρει μορφή συμμαχίας, με την Βρετανική 

Αυτοκρατορία και ιδίως με τις κτήσεις της, την Αυστραλία και την Νέα 

Ζηλανδία. 

Η κυβέρνηση Ρούσβελτ παρόλο που συνάντησε την αντίδραση 

σημαντικού μέρους του μεγάλου κεφαλαίου, διείδε πως με την πολιτική 

της ουδετερότητας θα είχε τεράστια κέρδη και προετοίμαζε τη χώρα 

για πόλεμο ή πιο σωστά με την πολεμική της ισχύ ν’ αποτρέψει την 

επέκταση της Ιαπωνίας στην Ανατολική και ΝΑ Ασία και τον 

Ειρηνικό. 

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στην παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ, 

που καθορίστηκαν από τα ανά τον κόσμο οικονομικά της συμφέροντα, 
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βάραιναν τις διεθνείς εξελίξεις. Ιδιαίτερα αυτές των χωρών της 

Ανατολικής και ΝΑ Ασίας και φυσικά της Αμερικής, όπου είχαν 

διασφαλίσει την κυριαρχία τους. 

Ο Καναδάς αναπτύσσει και 

το στρατιωτικό δυναμικό του.   

Ο Καναδάς με τα 11.000.000 πληθυσμό το 1934 ήταν μία από τις πλέον 

ισχυρές κεφαλαιοκρατικές χώρες. Το 1938 οι εξαγωγές του έφτασαν τα 

865 εκ δολάρια και οι εισαγωγές του τα 691 εκ περίπου, το μισό δηλαδή 

της Λατινικής Αμερικής. 

Η βιομηχανική και η υπόλοιπη παραγωγή του, συνεχώς αυξανόταν ενώ 

το εθνικό του εισόδημα ήταν από τα υψηλότερα. Αναρριχήθηκε 

οριστικά στην δεύτερη θέση μετά την Αγγλία στην Βρετανική 

Κοινοπολιτεία και μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών μετά τη 

Σουηδία η οποία όμως ξεπερνούσε σε φυσικό πλούτο. 

Το οικονομικό και βιομηχανικό παραγωγικό δυναμικό του που 

συνεχώς διογκωνόταν, του επέτρεψε, στα πλαίσια της Βρετανικής 

Κοινοπολιτείας, ν’ αναπτύξει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις οι οποίες, εκτός 

από την άτυπη συμμαχία που είχαν με τις ΗΠΑ, διασφάλιζαν 

στρατιωτικά τα συμφέροντά του στην Κεντρική και Νότια Αμερική, 

καθώς και τη συμμετοχή του, ως σύμμαχος της Αγγλίας, στον πόλεμο 

στην Ευρώπη και αλλού. Και αυτό, χωρίς οι δαπάνες για τη 

συγκρότησή του, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του να ανακόπτουν 

την οικονομική και βιομηχανική δραστηριότητα, όπως συνέβη με την 

Αγγλία και την Γαλλία και τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες. 

Σε αντίθεση με αυτό, λόγω του φυσικού του πλούτου, το βιομηχανικό 

και οικονομικό δυναμικό, ο Καναδάς αυξανόταν και διευρυνόταν. 

Χαρακτηριζόταν-όπως και οι ΗΠΑ- η πλέον ισχυρή οικονομική και 

βιομηχανική δύναμη. 

Νότια και Κεντρική Αμερική 
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Οι πολεμικές προετοιμασίες  που εντείνονταν στις χώρες της Ευρώπης,    

είχαν την ανάγκη για την δημιουργία στοκ σε μεταλλεύματα, πρώτες 

ύλες και άλλα εφόδια, προϊόντα που τους χορηγούσαν τα στρατιωτικά 

καθεστώτα της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επένδυση των οικονομιών τους με νέα 

κεφάλαια, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις εξαγωγές τους οι οποίες 

ανήρθαν το 1938 στα 1.750 εκ δολάρια έναντι των εισαγωγών που 

έφθασαν τα 1.540 εκ. Όμως, εκτός αυτού, δεν αναπτύχθηκε κανένας 

άλλος κλάδος της οικονομίας τους, ούτε έγιναν αστικοδημοκρατικοί 

μετασχηματισμοί. 

Αν και δεν εξέλειπαν οι αγώνες των λαών για την ανατροπή των 

φασιστικών καθεστώτων, η κατάσταση σταθεροποιήθηκε υπέρ των 

καπιταλιστικών χωρών και των ΗΠΑ. Σε αυτό είχε συμβάλλει η 

πολιτική της κυβέρνησης Ρούσβελτ, που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα 

των ΗΠΑ και των μεγάλων εταιρειών που επεκτείνονταν σε όλες τις 

χώρες, ενώ ευνοούσε τις μεταρρυθμίσεις στην αγροτική οικονομία. 

Κύριο μέλημα των καθεστώτων των χωρών της Νότιας και Κεντρικής 

Αμερικής ήταν, η διεύρυνση των εμπορικών ανταλλαγών με άλλα 

κράτη, όπως με την Γερμανία και την Ιαπωνία. Ιδίως αυτά της 

Αργεντινής και της Βραζιλίας, των οποίων μεγάλο μέρος του 

εξωτερικού εμπορίου διεξαγόταν με αυτή και άλλες χώρες εκτός 

Αμερικής. 

Το ίδιο γινόταν και με τη Χιλή, την Κολομβία, το Περού και το Μεξικό 

που το εμπόριο γινόταν μέσω αμερικανικών εταιρειών και αγγλο-

αμερικανικών κονσόρτσιουμ. 

Αρχισε δε παράλληλα, στις μεγάλες χώρες ή μικρές σε πληθυσμό και 

έκταση που είχαν όμως μεγάλο φυσικό πλούτο, όπως η Βενεζουέλα, η 

Χιλή και το Περού, ειδικευμένη αγροτική οικονομία με καπιταλιστική 

ανάπτυξη.      
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«Τα ηνία πήρε στα χέρια του» ο κρατικός καπιταλισμός που 

πραγματοποίησε μία σειρά από εθνικοποιήσεις βασικών κλάδων που 

συνοδεύτηκαν από κοινωνικο-πολιτικούς μετασχηματισμούς 

(Βραζιλία, Χιλή, Αργεντινή, και Μεξικό). Οι εθνικοποιήσεις όμως και 

οι μετασχηματισμοί ωφέλησαν μόνο το ντόπιο κεφάλαιο και ιδίως το 

μεσιτικό και όχι τους λαούς. 

Αυτό όξυνε τις ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις. Σε όλες τις χώρες 

της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, μέσα από αγώνες για την 

επιβίωση, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, τα 

εργατικά και λαϊκά κινήματα προώθησαν τις θέσεις τους στην Χιλή, 

την Αργεντινή και το Μεξικό που είχαν δημοκρατικές κυβερνήσεις. 

Με διασπασμένα ή εκτός νόμου τα περισσότερα Κομμουνιστικά 

Κόμματα (εκτός της Χιλής που το ΚΚ μετείχε στην κυβέρνηση του 

Λαϊκού Μετώπου) και υπό διωγμό το εργατικό κίνημα, αφέθηκε στην 

επιρροή και μάλιστα σημαντική, των αναρχοσυνδικαλιστών, των 

αναρχικών, των τροτσκιστικών οργανώσεων και ομάδων, καθώς και 

στα φασιστικά εθνικά συνδικάτα.  

Αυστραλία-Ωκεανία 

Στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, αποικίες της Αγγλίας, κατά την 

διάρκεια του 1939 πραγματοποιήθηκαν πολιτικές εξελίξεις που είχαν 

άμεση σχέση με τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο στην Ευρώπη όσο και 

με τις ανακατατάξεις που υπήρξαν στην Ανατολική και ΝΑ Ασία και 

τον Ειρηνικό, όπου οξυνόντουσαν οι ανταγωνισμοί μεταξύ Ιαπωνίας- 

ΗΠΑ-Αγγλίας. 

Εκτός αυτού, οι δύο χώρες προετοιμαζόντουσαν πολεμικά στα πλαίσια 

της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, η οποία είχε μία εντονότερη 

συνεργασία και σύμπραξη με τις ΗΠΑ, που διατηρούσαν ισχυρές 

αεροναυτικές δυνάμεις στην Χαβάη και στα υπόλοιπα νησιά του 

Ειρηνικού. 



 
 

145 

Η συνεχής ανάπτυξη των οικονομιών της Αυστραλίας και της Νέας 

Ζηλανδίας της βαριάς βιομηχανίας, αύξησε παράλληλα το εξωτερικό 

τους εμπόριο. Ετσι, το 1938 οι εξαγωγές της Αυστραλίας έφθασαν τα 

518 εκ δολάρια και οι εισαγωγές τα 517 εκ ενώ αυξανόταν συνεχώς το 

βιομηχανικό δυναμικό της.  

Η Αυστραλία έγινε σημαντική καπιταλιστική δύναμη, γεγονός που της 

επέτρεψε να έρθει σε συμμαχία με την Νέα Ζηλανδία που και αυτή 

αναπτυσσόταν. Σύμφωνα με στοιχεία, το 1938 οι εξαγωγές της 

έφθασαν τα 225 εκ δολάρια και οι εισαγωγές της τα 225 εκ. Δηλαδή 

ισοσκελίστηκαν οι εξαγωγές με τις εισαγωγές. 

Οι δύο χώρες, δημιούργησαν επίσης ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ικανές 

με αυτές της Αγγλίας, που εκτός από τον πολεμικό στόλο του 

Ειρηνικού, διατηρούσαν και βάσεις ώστε να διασφαλίσουν την 

ασφάλεια σε όλη την περιοχή, καθώς και να μετέχουν σε περίπτωση 

πολέμου, σε άλλα πολεμικά μέτωπα εκτός της Αυστραλίας. Αυτό 

ασφαλώς υπαγορεύτηκε και από την μεγάλη εξάρτηση των οικονομιών 

τους  από την Αγγλία  και ιδίως των εξαγωγών. 

Τα κοινωνικο-πολιτικά τους καθεστώτα, ήταν από τα πλέον 

δημοκρατικά της περιόδου αυτής, στον καπιταλιστικά ανεπτυγμένο 

κόσμο.  

Τα εργατικά και αντιφασιστικά κινήματα (τρέινγιούνιονς) ήταν ισχυρά 

και ασκούσαν με τα εργατικά κόμματα καθοριστικό ρόλο στις 

πολιτικές εξελίξεις.  

Αλλωστε, η συντελούμενη ανάπτυξη των οικονομιών τους, επέτρεπε τη 

λύση των αναφυομένων οικονομιών και κοινωνικών προβλημάτων, 

κυρίως του λευκού πληθυσμού και σε ένα βαθμό των εγχρώμων 

πληθυσμών των αποικιών τους. Αυτό απέτρεψε την ευρύτερη 

εισαγωγή του ιαπωνικού κεφαλαίου και την πολιτική επιρροή του. 

Ανατολική Ασία 1939    
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Στην Ανατολική Ασία υπήρχε η εντύπωση ότι αποκλειόταν στην 

περιοχή τους άμεσα ένας πόλεμος όπως αυτός που προετοιμαζόταν 

στην Ευρώπη, ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές αποικιοκρατικές 

δυνάμεις, πράγμα που δυσχέραινε την περαιτέρω εφαρμογή της 

στρατηγικής του, ενώ παράλληλα συνεχιζόταν το παζάρι της μεγάλης 

αγοράς της Κίνας ανάμεσά τους, όσο και για ν’ αρχίσει η Ιαπωνία τον 

πόλεμο με την ΕΣΣΔ. 

Οι εντυπώσεις αυτές και θεωρίες, προσέκρουσαν, όπως ήταν φυσικό, 

στην πάλη των λαών για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική 

απελευθέρωση, που με κέντρο την Κίνα συνεχώς διευρυνόντουσαν στις 

αξεπέραστες εσωκαπιταλιστικές αντιθέσεις. Κυρίως δε, στην ισχύ της 

Σοβιετικής Ενωσης που έδινε όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη στα 

λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά και αντιαποικιακά κινήματα και 

ιδιαίτερα στον αντιιαπωνικό πόλεμο του λαού της Κίνας που μεγάλωσε 

τις πολεμικές επιχειρήσεις, τον λαϊκό πόλεμο. 

Αυτό που κατά κανόνα παραλειπόταν από την ιστοριογραφία, 

ανάγκασε τις καπιταλιστικές χώρες και κυρίως τις ΗΠΑ, να στηρίξουν 

οικονομικά το εθνικιστικό κράτος του Κουομιτάγκ και ν’ αυξήσουν την 

στρατιωτική και οικονομική βοήθεια σε αυτό, καθώς και εν μέρει την 

Λ.Δ. του Γιουνάν. 

Στην Ιαπωνία για την οποία ο πόλεμος στην Κίνα τελματώθηκε χωρίς 

καμιά ελπίδα τερματισμού του, προέβλεπαν σε συνεννόηση με το 

καθεστώς του Τσάγκ-Κάι-Σέκ να πετύχουν, με σύντομο πόλεμο, μία 

συμφωνία με την ΕΣΣΔ που θα σταματούσε την παρεχόμενη βοήθεια 

στο λαό της Κίνας. 

Ο πόλεμος μεταξύ Ιαπωνίας-Κίνας είτε τερματιζόταν είτε όχι, θα 

απέφερε τεράστια οφέλη στην Ιαπωνία. Θα ήταν μία έμπρακτη 

απόδειξη ότι το βασικότερο στοιχείο στη στρατηγική της, η δεύτερη 

σε στρατιωτική και βιομηχανική ισχύ μεγάλη χώρα του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, ήταν προετοιμασμένη για τη συντριβή 
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της ΕΣΣΔ, η οποία θα καταστρεφόταν αυτόματα και θ’ 

αποκαθιστούσε την καπιταλιστική κυριαρχία όχι μόνο στην Ασία, αλλά 

σε ολόκληρο τον κόσμο.    

 Ιαπωνία ξεκινάει πόλεμο για 

την κατάληψη της ΛΔ της Μογγολίας, 

Τα μιλιταριστικά κατεστημένα της Ιαπωνίας και το Γενικό 

Αυτοκρατορικό Επιτελείο, αφού προηγουμένως διασφάλισαν τις 

βάσεις ανεφοδιασμού, συγκέντρωσαν ισχυρές δυνάμεις στρατευμάτων 

όλων των όπλων, στα σύνορα της Κίνας με την ΕΣΣΔ, γιατί θεώρησαν 

εύκολη την κατάκτηση της ΛΔ της Μογγολίας και ότι η Σοβιετική 

Ενωση συνδεόταν με στρατιωτική συμμαχία, θ’ αναγκαζόταν να έρθει 

σε συμφωνία μαζί της. Θ’ αναγνώριζε δηλαδή, η ΕΣΣΔ τα συμφέροντα 

του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού στον ευρύτερο χώρο. 

Με την προοπτική αυτή και χωρίς να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο, 

εξαπέλυσε στα τέλη Μαΐου του 1939, συνδυασμένες επιθετικές 

πολεμικές επιχειρήσεις στα σύνορα της εσωτερικής Μογγολίας (που 

είχαν καταλάβει) και στην ΛΔ της Μογγολίας (εξωτερική Μογγολία) 

και μετά από σκληρές μάχες με το στρατό της ΛΔ της Μογγολίας και 

τα σοβιετικά στρατεύματα, πρόβαλαν σθεναρή άμυνα  και 

προωθήθηκαν στη στρατηγική περιοχή του ποταμού Χαλκίν-Γκόλ. 

Εκεί έγιναν οι πιο σφοδρές μάχες μέχρι τον Αύγουστο του 1939. Υστερα 

δε από επιθετικές επιχειρήσεις που γενικεύτηκαν στις 20-31 

Αυγούστου, τα ιαπωνικά στρατεύματα αποσυντιθέμενα και με μεγάλες 

απώλειες, αποχώρησαν στα σύνορα αποδεκατισμένα. Οι νεκροί 

έφτασαν τις 25.000 και οι τραυματίες άλλες 25.000,έναντι 10.000 του 

λαϊκού και σοβιετικού στρατού. 

Η Ιαπωνία που εκθειαζόταν ως αήττητη, είχε υποστεί στρατιωτική 

ήττα, που αν και τοπική, είχε καθοριστικές επιπτώσεις. Γεγονός που 

την ανάγκασε να κλείσει την εμπόλεμη κατάσταση με την ΕΣΣΔ και 

την ΛΔ της Μογγολίας με την συμφωνία της Μόσχας στις 15 
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Σεπτεμβρίου 1939, με την οποία τυπικά τερματίστηκαν οι 

εχθροπραξίες, αλλά το κυριότερο ήταν ότι παραδέχτηκε πως ένας 

πόλεμος με την ΕΣΣΔ, έκλεινε άμεσο κίνδυνο για την αυτοκρατορία 

της. 

Η Ιαπωνία διαφοροποιεί 

την στρατηγική της. 

Μετά τη νέα της ήττα, η Ιαπωνία διαφοροποίησε τη στρατηγική της. 

Παρόλο που δεν έπαψε να είναι η δεύτερη μεγάλη δύναμη του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, στο οποίο όφειλε την ισχύ της, 

αξιοποίησε τη πολιτική της συνδιαλλαγής που είχαν ήδη εφαρμόσει οι 

καπιταλιστικές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Αλλαξε πολιτική και 

στράφηκε πλέον στη κατάκτηση ζωτικού χώρου που γι’ αυτήν ήταν η 

Κίνα, η ΝΑ Ασία, οι Φιλιπίννες και ορισμένα άλλα νησιά του Ειρηνικού 

που κατέχονταν από τις ΗΠΑ και την Αγγλία. 

Στα πλαίσια αυτά, η Ιαπωνία ενδυνάμωσε τις πολεμικές της 

προετοιμασίες και τις αξιώσεις της, με το πολιτικό σύνθημα-δόγμα «η 

Ασία στους ασιάτες» ενώ πρόβαλλε το πρόγραμμα συνεργασίας και 

συνευημερίας των λαών της Ασίας». 

Η διαφοροποίηση της στρατηγικής της έγινε φυσικά με τη στήριξη της 

Γερμανίας και των υπολοίπων κρατών του Αντικομμουνιστικού 

Συμφώνου, του Σιάμ στην Ασία, καθώς και των φεουδαρχικών 

συμφερόντων. 

Συγχρόνως η Ιαπωνία στο όνομα της σωτηρίας του καπιταλιστικού 

συστήματος, του πολιτισμού και της ελευθερίας των λαών που 

κινδύνευαν από την ΕΣΣΔ και τον διεθνή κομμουνισμό και των 

πεπρωμένων της Μεγάλης Ιαπωνίας, αύξησε τις διαπραγματεύσεις της 

με την Αγγλία και τις ΗΠΑ για τη διευθέτηση των διαφορών τους στη 

Κίνα, ώστε να προετοιμαστεί σε πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ. Άλλο αν 

οι προετοιμασίες αυτές προοριζόντουσαν για στρατιωτική επέκταση 
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στην ΝΑ Ασία  μετά από πόλεμο με τις αποικιοκρατικές χώρες της 

Αγγλίας, Γαλλίας, Ολλανδίας και ΗΠΑ. 

Η υπό διαμόρφωση στρατηγική της Ιαπωνίας, παρόλο που έμμεσα 

ήταν κατορθωτό, δεν ήταν εφικτή. Προσέκρουε σε έναν κόσμο που 

πέρασε από πολύμορφες αντιθέσεις και άλλαζε τη πάλη του λαού στην 

ιστορικο-κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας, που μέσα από 

περίπλοκες διαδικασίες προώθησε νέες εξελίξεις. 

Κίνα: Διευρύνεται ο λαϊκός 

εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος. 

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στη ΛΔ της 

Μογγολίας, ο Κόκκινος Στρατός της Κίνας και άλλα στρατιωτικά 

σώματα που συνεργάστηκαν μαζί του, αν και διοικητικά υπαγόντουσαν 

στο Κουομιτάγκ, δυνάμωσαν τις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα 

μέτωπα.  

Η κινητή 8η κόκκινη στρατιά και τα παρτιζάνικα τμήματα που 

δρούσαν στις ελεγχόμενες από την Ιαπωνία επαρχίες, εξαπέλυαν 

επιθέσεις σε ευρεία κλίμακα  στο σιδηροδρομικό και οδικό άξονα, 

καθώς και στις βάσεις ανεφοδιασμού. Αποτέλεσμα των επιθέσεων 

αυτών ήταν, εκτός από τις υλικές ζημιές, τις απώλειες που προξένησαν 

στον ιαπωνικό στρατό κατοχής και στον στρατό του Μαντζούκου και 

των άλλων τοπικών κυβερνήσεων, να περιοριστεί η κατοχή στις πόλεις, 

στους οδικούς και σιδηροδρομικούς κόμβους. 

Ταυτόχρονα με τον τοπικό πόλεμο, που το κύριο βάρος το σήκωσε η 

ΛΔ του Γιουνάν με τις ένοπλες δυνάμεις της, διευρύνθηκε και ο λαϊκός 

άτακτος πόλεμος. Θεωρήθηκε δε, όπως ήταν και στη πραγματικότητα, 

και δική τους νίκη την ήττα της Ιαπωνίας στην ΛΔ της Μογγολίας.  

Με την πολιτική τους δράση διαμόρφωσαν νέες πιο ευνοϊκές συνθήκες 

για όλη τη χώρα. Εγινε πίστη στο λαό πως η Ιαπωνία και γενικότερα ο 

ιμπεριαλισμός, που με τις διομολογήσεις και τις κυβερνήσεις που είχαν 
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εγκαταστήσει και στήριζαν,  δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο προβαλλόταν 

από τα ντόπια συμφέροντα. 

Το μόνο μέσο για ν’ αποκτούσε ο λαός την ανεξαρτησία του και τη 

κοινωνική του απελευθέρωση, ήταν ο πόλεμος, η συγκρότηση ενός 

ισχυρού λαϊκού επαναστατικού στρατού, που με στήριξη το λαό και την 

ΕΣΣΔ, το διεθνές κομμουνιστικό  εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, θα 

απελευθέρωνε τη χώρα σε ένα πόλεμο που όμως θα διαρκούσε. 

Το βασικότερο στοιχείο στη στρατηγική του ΚΚΚ και της ηγεσίας του, 

άρχισε να πραγματοποιείται. Μετά την εκλογή του Μάο-Τσε-Τούγκ 

συγκροτήθηκαν νέα ευέλικτα στρατιωτικά σώματα και ο τακτικός 

λαϊκός στρατός εξοπλίστηκε με σύγχρονο βαρύ οπλισμό, μεγάλο μέρος 

του οποίου συγκεντρώθηκε από τις μάχες με τον ιαπωνικό και 

συμμαχικό στρατό. 

Ο πιστός στην ηγετική ομάδα του Τσάγκ-Κάϊ-Σέκ στρατός, που στις 

οργανωτικές και άλλες δομές του δεν διέφερε από τον μισθοφορικό, οι 

στρατηγοί του, εξακολουθούσαν να είναι φεουδάρχες-γαιοκτήμονες ή 

προσδεμένοι στα ξένα συμφέροντα, απέφευγαν τις μάχες με τους 

ιάπωνες, με το πρόσχημα πως «δεν σκοτώνουν κινέζους». 

Αυτό εξασθένισε το καθεστώς του Κουομιτάγκ  που παρόλα τα δάνεια, 

τη στρατιωτική και άλλη βοήθεια που έπαιρνε από την Αγγλία και τις 

ΗΠΑ, δεν μπορούσε να κάνει ούτε έναν ευρύτερο εμφύλιο πόλεμο, αλλά 

ούτε και να συνθηκολογήσει ανοικτά με την Ιαπωνία. 

Στη συνθηκολόγηση εξ’ άλλου, ήταν αντίθετες η Αγγλία και οι ΗΠΑ  

και έτσι το καθεστώς σερνόταν σ’ έναν πόλεμο από τα ξένα και ντόπια 

συμφέροντα ο οποίος έμενε ακήρυκτος. Με την προοπτική να μην 

στεκόταν εμπόδιο στη διευθέτηση των διαφορών των ΗΠΑ, Αγγλίας 

και Ιαπωνίας και από κοινού πόλεμο για τη συντριβή της ΛΔ του 

Γιουνάν και εναντίον της ΕΣΣΔ.            

Διαμορφώνονται νέες  

συνθήκες στην Ασία. 
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Ο ιαπωνικός ιμπεριαλισμός στρεφόταν πλέον για την κατάκτηση της 

ΝΑ Ασίας. Συγχρόνως όμως, οι λαοί της Κίνας και των χωρών της ΝΑ 

Ασίας με κύριο κορμό τα Κομμουνιστικά Κόμματα, που δέσποζαν στα 

αντιαποικιακά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, σε πάλη με τα 

εθνικά και φεουδαρχικά καθεστώτα, προετοιμαζόντουσαν για λαϊκό 

πόλεμο με την Ιαπωνία. 

Η ήττα της στη Μογγολία από το μογγολικό και σοβιετικό στρατό που 

η σημασία της είχε εκτιμηθεί σωστά από τις ηγεσίες των 

Κομμουνιστικών Κομμάτων, είχε διαμορφώσει νέες συνθήκες σε όλη 

την Ασία.  

Οι λαοί της, τα λαϊκά αντιαποικιακά και εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα, ακόμα και τα εθνικά, στον αγώνα τους για εθνική 

ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση, πρόσβλεπαν με 

εμπιστοσύνη στην ΕΣΣΔ, και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. 

Σε αυτό συνέτειναν και άλλα στοιχεία που σχετιζόντουσαν με τη φύση 

και τις δομές του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, την 

αποικιοκρατία, τις διαρκώς εντεινόμενες αντιθέσεις μεταξύ Ιαπωνίας 

και καπιταλιστικών χωρών, ιδίως με τις ΗΠΑ που δεν ευνόησαν οι 

καπιταλιστικές χώρες την περαιτέρω επέκταση της Ιαπωνίας που τις 

ανάγκασε να στηριχθούν στα αντιαποικιακά και εθνικά κινήματα. Και 

πρώτα απ’ όλα η στρατοκρατική Ιαπωνία η οποία μετά την ήττα της 

στην Μογγολία, προετοιμάστηκε για επέκταση στην ΝΑ Ασία. Για τον 

λόγο αυτό, αξιοποίησε τη στρατηγική του διεθνούς ιμπεριαλισμού, την 

πολιτική της συνδιαλλαγής. 

Δεν είχε άλλη επιλογή. Ο πόλεμος εναντίον της ΕΣΣΔ περνούσε μέσα 

από αυτή την επέκταση και αναβαλλόταν για τον απώτερο χρόνο. 

ΝΑ Ασία 1939 

Στις χώρες-αποικίες της ΝΑ Ασίας σημειώθηκαν νέες περιπλοκές που 

σχετιζόντουσαν άμεσα με τη κρίση που είχε ξεσπάσει στις οικονομίες 

τους, στους αγώνες των λαών για εθνική ανεξαρτησία,  στον 
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ανταγωνισμό Ιαπωνίας-ΗΠΑ-Αγγλίας-Γαλλίας και Ολλανδίας, καθώς 

και στον επερχόμενο πόλεμο. 

Μετά τη Μογγολία, διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες στους λαούς, ενώ 

διαφαινόταν πλέον πως η Ιαπωνία θα επεκτεινόταν σε όλη την ΝΑ 

Ασία, σε μία κατάσταση όμως ρευστή και γεμάτη αντιθέσεις που 

συνεχώς οξυνόντουσαν. Σ’ ένα πλέγμα περίπλοκο που εξασθένιζε 

έμμεσα την κυριαρχία του ιμπεριαλισμού. 

Κοντά στα λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, ισχυροποιήθηκαν 

και τα εθνικιστικά τα οποία σε πάλη με τα κομμουνιστικά, και τα 

αποικιακά καθεστώτα, συνεχώς διευρυνόντουσαν ιδίως στην 

Ινδονησία και τη Μαλαισία και σε ένα βαθμό στην Βιρμανία και το 

Βιετνάμ. 

Στην διεύρυνση αυτή των εθνικιστικών κινημάτων συνέτειναν και 

άλλοι λόγοι, όπως οι πόθοι των λαών για την απαλλαγή τους από την 

αποικιοκρατία των ευρωπαίων να βρουν ως ασιάτες την θέση τους σ’ 

έναν κόσμο νέο κι ελεύθερο που μόνο με την υποστήριξη της Ιαπωνίας 

και των κρατών-μελών του φασιστικού άξονα ήταν εφικτό. Πάνω 

δηλαδή στην πολιτική της συνδιαλλαγής αφού τα εθνικιστικά 

κινήματα απέτρεπαν επαναστατικές κοινωνικές εξελίξεις. 

Ετσι βρήκανε πλατιά στήριξη στα αποικιακά συμφέροντα και τις 

αποικιοκρατικές χώρες. 

Τα κομμουνιστικά όμως και άλλα προοδευτικά κόμματα και 

οργανώσεις, που δέσποζαν στα λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 

σε όλες τις χώρες με εξαίρεση την Ταϊλάνδη, που ήταν σύμμαχος της 

Ιαπωνίας, προσάρμοσαν την στρατηγική τους με αυτή της ΕΣΣΔ και 

της Γ Διεθνούς. 

Εβαλαν ως κύριο στόχο την αποφυγή ενός νέου παγκοσμίου πολέμου , 

τη σύσταση σε κάθε χώρα εθνικών μετώπων, και την ένταση της πάλης 

εναντίον του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού. Κι ενώ οι λαοί ενέτειναν τους 

αγώνες τους για επιβίωση, την βελτίωση συνθηκών ζωής του λαού 
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κάθε χώρας και την εθνική ανεξαρτησία, προετοιμαζόντουσαν 

συγχρόνως και για ένοπλο αγώνα σε περίπτωση επέκτασης του 

πολέμου στην ευρεία περιοχή τους. Φυσικά μακροπρόθεσμα, μια και 

αποκλειόταν αυτός άμεσα. 

Όμως με την πολιτική τους δράση τα εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα, αν και παράνομα, συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της 

κατάστασης, προώθησαν το αντιιαπωνικό κίνημα, έδωσαν εθελοντές 

στον αντιαποικιακό πόλεμο του λαού της Κίνας όπως και της Κορέας. 

Το κυριότερο δε ήταν, ότι στάθηκαν εμπόδιο για να καταστούν οι 

χώρες τους πάλι λεία στους ανταγωνισμούς μεταξύ των 

ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, με εξωτερική στήριξη την ΕΣΣΔ, την ΛΔ 

του Γιουνάν, το διεθνές εργατικό- επαναστατικό, τα 

αντιιμπεριαλιστικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 

Σε αυτό άλλωστε οδήγησαν και οι διεθνείς εξελίξεις, οι αξεπέραστες 

εσωιμπεριαλιστικές και εσωκαπιταλιστικές αντιθέσεις. Οι 

καπιταλιστικές χώρες και ειδικότερα οι ΗΠΑ και η Αγγλία, για να 

περιορίσουν την επέκταση της Ιαπωνίας θ’ αναζητούσαν κατ’ ανάγκη 

στήριξη από το λαϊκό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. 

Η Μαλαισία μετατράπηκε σε ισχυρή στρατιωτική βάση της Αγγλίας 

για την άμυνα των Ινδιών και τον εφοδιασμό της Κίνας μέσω του 

μεγάλου αυτοκινητόδρομου Βιρμανίας-Γιουνάν και αργότερα στο 

Βιετνάμ που μαζί με την Ινδονησία είχαν ισχυρά Κομμουνιστικά 

Κόμματα. 

Νότια Ασία 1939 

Στην Νότια Ασία όπου δέσποζαν οι Ινδίες, μία χώρα 

κατακερματισμένη σε μικρά προτεκτοράτα, παραμονές του 

παγκοσμίου πολέμου, σημειώθηκαν λόγω της κρίσης της οικονομίας  

πολιτικές εξελίξεις με βασικό θέμα την αναγνώριση της εθνικής 

ανεξαρτησίας της Ινδίας από την Αγγλία. 
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Το αίτημα αυτό το υπέβαλλαν, εκτός από το ΚΚΙ και άλλα προοδευτικά 

κόμματα, το κόμμα του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου και το εργατικό 

κίνημα και είχε την υποστήριξη του ινδικού εθνικού στρατού, όπου σε 

μερικές μονάδες του σημειώθηκαν και στάσεις. 

Η αποδοχή του αιτήματος του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου από τον 

ινδικό στρατό, μαζί με την ένταση των αγώνων των εργαζομένων για 

καλύτερους όρους ζωής, τον περιορισμό της εξαθλίωσης που χτυπούσε 

σημαντικό μέρος των πληθυσμών, αποσταθεροποίησαν το αποικιακό 

καθεστώς, χωρίς όμως να δημιουργηθεί άμεση απειλή. Το 

φιλοϊαπωνικό και γενικά το φασιστικό κίνημα που μπορούσε ν’ 

ασκήσει πίεση στην Αγγλία για παραχωρήσεις, σχεδόν δεν υπήρχε.  

Ο Μουσουλμανικός Σύνδεσμος μέσω της «θρησκευτικής» διαμάχης 

που είχε γίνει καρκίνωμα για τις πολιτικές εξελίξεις, διέσπασε την 

ενότητα και ενέτεινε τη δράση του για τη σύσταση αυτόνομου 

μουσουλμανικού κράτους, ενώ παρείχε στήριξη στην Αγγλία. Το ίδιο 

και ο ινδικός μεγαλοϊδεατισμός και το κατεστημένο του και έμμεσα το 

Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο με την πολιτική της παθητικής αντίστασης 

που απέτρεψε να συντελεστούν στο λαό βαθύτερες διεργασίες. 

Με στήριξη στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, ώστε ν’ αναγκάσει την 

Αγγλία αν όχι να δώσει πλήρη ανεξαρτησία, να έδινε μία ευρεία 

αυτονομία που ήταν εφικτή όπως είχαν διεθνώς οι συνθήκες. Πράγμα 

που σ’ ένα βαθμό ο Νεχρού και άλλοι ηγέτες του Εθνικού Ινδικού 

Κογκρέσου υποστήριζαν ότι «οι Ινδίες δεν θα συμμετάσχουν στον 

πόλεμο», κρατώντας παράλληλα φιλική πολιτική προς τις 

καπιταλιστικές χώρες και την ΕΣΣΔ. 

Στην πολιτική αυτή συμφώνησαν το ΚΚΙ και τα υπόλοιπα προοδευτικά 

κόμματα, καθώς και το εργατικό λαϊκό κίνημα που δυνάμωσαν την 

πάλη τους για εθνική ανεξαρτησία στα πλαίσια της παγκόσμιας 

στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος για την 

ανατροπή του παγκοσμίου πολέμου, την ένταση του αγώνα κατά των 
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κρατών του Φασιστικού Συνασπισμού (Αντικομιντέρν) και γενικά του 

φασισμού, χωρίς όμως να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις 

πολιτικές εξελίξεις της Νότιας Ασίας. 

Μέση Ανατολή: Περίπλοκες 

αλλαγές ενόψει του πολέμου. 

Οσο πλησίαζε η έναρξη του πολέμου στην Ευρώπη, τόσο πύκνωναν οι  

πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής που ήταν 

περίπλοκες στο χώρο της Πρόσω Ασίας και ευρύτερα στην Αίγυπτο. Σ’ 

ένα φάσμα πολύμορφο όπου συμπλεκόντουσαν οι ανταγωνισμοί των 

μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ιδίως της Ευρώπης, και οι 

αγώνες των λαών για εθνική ανεξαρτησία σε πάλη με τα ντόπια 

συμφέροντα. 

Η διασφάλιση του ανεφοδιασμού τους σε πετρέλαιο που ήταν ζωτική 

ανάγκη και για τα  δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, δυνάμωσαν τον 

ανταγωνισμό μεταξύ τους, ιδιαίτερα η Γερμανία και η Ιταλία δύο 

χώρες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Μετά το 1935-1936 με τον 

αποικιακό πόλεμο στην Αιθιοπία και την επέμβασή τους στην Ισπανία, 

όταν η ΕΣΣΔ είχε παύσει να τις χορηγεί πετρέλαιο, προμηθευόντουσαν 

είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω Τουρκίας, από το Ιράκ και την Περσία. 

Το δε Γ Ράιχ με την διεύρυνση των εμπορικών ανταλλαγών του, είχε 

προσεταιριστεί σημαντικό μέρος του φεουδαρχικού κατεστημένου. 

Στις δημόσιες υπηρεσίες,  το στρατό και στα σώματα ασφαλείας, 

δρούσαν-με την υποστήριξη των βασιλιάδων-εθνικιστικές 

φιλοναζιστικές ομάδες που προωθούσαν την εθνική τους ανεξαρτησία, 

αν και σε πάλη με τα λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ασκούσαν 

όλο και μεγαλύτερη επιρροή στους λαούς, ακόμα και στην 

αστικοδημοκρατική τάξη. 

Ετσι στις δύο χώρες αυτές, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, το κύριο 

βάρος κατά του φασισμού και του ιμπεριαλισμού το σήκωσαν τα 

Κομμουνιστικά Κόμματα, που βρισκόντουσαν υπό διωγμό από τα 
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φεουδαρχικά και αποικιακά καθεστώτα, καθώς από την Αγγλία και 

την Γαλλία, δεδομένου ότι τα μονοπώλιά τους, τα αγγλο-ιρανικά και  

το αγγλο-γαλλο-ολλανδικό κονσόρτσιουμ του Ιράκ, προμήθευαν 

πετρέλαιο στην Γερμανία και την Ιταλία. 

Στις εξαγωγές αυτές συνέβαλλε και το αραβικό κίνημα στο οποίο 

δέσποζαν-με εξαίρεση τη Συρία και τον Λίβανο-το φεουδαρχικό-

κληρικό κατεστημένο προσανατολισμένο στο Γ Ράιχ, καθώς η ρήξη 

εβραίων και αράβων στην Παλαιστίνη πήρε σημαντικές διαστάσεις 

από το 1939. 

Σημειώθηκαν αιματηρές ταραχές και ο φιλοναζιστής μουφτής της 

Ιερουσαλήμ, απείλησε με ιερό πόλεμο. Για ν’ αποσυρθούν δε η Γαλλία 

και η Αγγλία, ο μουφτής αναγκάστηκε ν’ απαγορέψει στους 

προερχόμενους από την Γερμανία, Αυστρία και Ουγγαρία για 

εγκατάσταση εβραίων προσφύγων στην Παλαιστίνη. 

Συρία-Λίβανος.      

Στα δύο αυτά προτεκτοράτα αν και δεν έλειπαν οι μικρές 

φιλοναζιστικές οργανώσεις στο φεουδαρχο-κληρικο-μουσουλμανικό 

κατεστημένο, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα λαϊκά δημοκρατικά 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, που με στήριγμά τους το εργατικό 

και αγροτικό κίνημα αύξησαν την επιρροή τους και τα Κομμουνιστικά 

Κόμματα δυνάμωσαν και εξάπλωσαν την πολιτική τους που εκτός από 

την εθνικοαπελευθερωτική δράση, αγωνιζόντουσαν για τη λύση των 

οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Προώθησαν νέους 

αγώνες για την εθνική τους ανεξαρτησία ενώ συγχρόνως ταυτίστηκαν 

με την αστικοδημοκρατική επανάσταση. Σε αυτό συνέβαλλαν οι 

ηγεσίες τους και η εναρμονισμένη με τις διεθνείς εξελίξεις στρατηγική 

τους.  

Με την πολιτική των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων συντάχθηκε 

σημαντικό μέρος του κρατικού και  στρατιωτικού κατεστημένου, 

καθώς και της εθνικής αστικής τάξης.  
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Στην Αίγυπτο, Βρετανικό Σουδάν    

Στην Αίγυπτο και το αγγλο-αιγυπτιακό Σουδάν, το φεουδαρχικό 

κατεστημένο και το βασιλικό-κληρικό δικτατορικό καθεστώς, 

προσανατολιζόταν να βρει υποστήριξη στον συνασπισμό των 

φασιστικών κρατών και ιδίως από την Γερμανία, για να εξουδετερώσει 

τις βλέψεις της Ιταλίας στο Μαρόκο και την Τυνησία και να 

διατηρήσει την ηγεσία του αραβικού κινήματος που διεκδικούσαν το 

Ιράκ και η Συρία. 

Όμως το καθεστώς είχε να λύσει μια σειρά άλλα προβλήματα που 

απασχολούσαν την χώρα, όπως η κακή οικονομική και επισιτιστική 

κατάσταση που υπήρχε, η δράση ναζιστικών οργανώσεων στον 

κρατικό μηχανισμό στο σώμα των αξιωματικών και το μίσος του λαού 

στην Αγγλία. 

Η Ουάφντ που ως κόμμα εξακολουθούσε να εκφράζει πολιτικά το 

εθνικοαπελευθερωτικό και αστικό κίνημα, διαβρώθηκε. 

Συμβιβάστηκε με τα ντόπια και αγγλικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα 

στους λαούς της Αιγύπτου, του Σουδάν και της Λιβύης (που ήταν 

ιταλικό προτεκτοράτο) να τελματωθεί η πολιτική κατάσταση. Εκτός 

αυτού, η έλλειψη ισχυρού εργατικού επαναστατικού και 

συνδικαλιστικού κινήματος, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Το καθεστώς 

«αγόταν και φερόταν» από τα ξένα και τα ντόπια φεουδαρχικά 

συμφέροντα και το μεσιτικό εμπορικό κεφάλαιο, χωρίς καμιά 

προοπτική να διαδραματίσει για πολλά χρόνια σημαντικό ρόλο στις 

εξελίξεις που συντελούνταν στην Μέση Ανατολή. 

Οι χώρες της ΒΔ Αφρικής 

Στην Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία, που κατείχαν στρατηγικές 

θέσεις στη ΒΔ Αφρική, οξυνόντουσαν οι ανταγωνισμοί των μεγάλων 

συμφερόντων δεδομένου ότι και οι τρεις χώρες παρήγαγαν σημαντικές 

πρώτες ύλες όπως φωσφάτη, άλατα και έγχρωμα μεταλλεύματα, 

προϊόντα που χρειάζονταν για τον επερχόμενο πόλεμο. 
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Αυτό αποκαλύφθηκε  μετά τις φανερές πλέον βλέψεις της Ιταλίας στο 

Μαρόκο και την Τυνησία η οποία προσπάθησε να μετατρέψει τη Λιβύη 

της Λίμπια Ιταλιάνα, σε τεράστια ισχυρή στρατιωτική και 

αεροναυτική βάση, καθώς και να προσεταιρίσει μέρος του φεουδαρχο-

κληρικού κατεστημένου, που ήταν αντίθετο τόσο με την πολιτική της 

Γαλλίας, όσο και με τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 

Με στήριξη το Γ Ράιχ μέσω των πολυεθνικών τραστ, είχε διεισδύσει 

στην οικονομία του ισπανικού αλλά και του υπόλοιπου Μαρόκου, 

χωρίς όμως να πετύχουν να δημιουργήσουν ρευστή κατάσταση, όπως 

έκαναν πριν τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και διαφαινόταν πως με 

κέντρο τη Λιβύη, σε κάποια φάση, ο πόλεμος θα επεκτεινόταν σε όλη 

την Δυτική Αφρική. 

Όμως για ν’ αποφευχθεί η δημιουργία μιας ρευστής κατάστασης, η 

Γαλλία «συνέβαλλε» με την διείσδυσή της στην οικονομία του 

Μαρόκου μέσω των τραστ και των κεφαλαίων των ΗΠΑ. Αν και τα 

φεουδαρχικά καθεστώτα και τα εθνικιστικά κινήματα ήταν αντίθετα 

στην Γαλλία, παρόλα αυτά την στήριξαν, ζητώντας συγχρόνως την 

στήριξη των ΗΠΑ και της Αγγλίας. 

Στο μεταξύ, τα εθνικοαπελευθερωτικά και αντιφασιστικά κινήματα σε 

συνεργασία με τα Κομμουνιστικά Κόμματα και τις άλλες προοδευτικές 

δυνάμεις, αύξησαν την επιρροή τους στους λαούς της Αλγερίας, του 

Μαρόκου και της Τυνησίας και ιδίως στην Αλγερία και Τυνησία, που 

μαζί με τα αστικοδημοκρατικά κόμματα, αγωνίζονταν για την εθνική 

ανεξαρτησία των χωρών τους, στα πλαίσια της  στρατηγικής του 

διεθνούς εργατικού κινήματος. 

Τα κυριότερα αιτήματά τους ήταν: η αποτροπή του πολέμου, η πάλη 

κατά του διεθνούς φασισμού που σε περίπτωση έκρηξής του θα 

αντιμετώπιζε την δημιουργία ισχυρών μετώπων για τη συντριβή του 

κ.α. 
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Ο σωστός αυτός προσανατολισμός των εθνικοαπελευθερωτικών 

κινημάτων, προώθησε την εθνική τους ανεξαρτησία, ενώ συγχρόνως 

διευκόλυνε την πάλη των λαών εναντίον του φασιστικού 

ιμπεριαλισμού. Ανάγκασαν δε τα φεουδαρχικά καθεστώτα, να μην 

ξανανοιχτούν πλέον προς την Γερμανία και πολύ περισσότερο προς την 

Ιταλία. 

Ευρύτερη Αφρική 1939 

Το μόνο ανεξάρτητο κράτος στην Ευρύτερη Αφρική ήταν η Λιβερία 

και ακολουθούσε η καπιταλιστικά ανεπτυγμένη Νοτιοαφρικανική 

Ενωση, μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Κι εδώ, τα μεγάλα 

μονοπωλιακά συμφέροντα συγκρουόντουσαν λόγω της μεγάλης και 

εντατικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου της Νοτιοαφρικανικής 

Ενωσης και την επένδυση νέων κεφαλαίων από τις καπιταλιστικές 

χώρες. Ο ανταγωνισμός των μονοπωλιακών ομίλων αύξησε το 

ποσοστό της στην παγκόσμια οικονομία. Ανέπτυξε ραγδαία την βαριά  

βιομηχανία, καθώς και τους κλάδους της υπόλοιπης οικονομίας, κάτω 

από τις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας και της Βρετανικής 

Κοινοπολιτείας. 

Οι εξαγωγές όλης της Αφρικής ανήρθαν το 1938 σε 1.020 εκ δολάρια 

έναντι των εισαγωγών που έφθασαν τα 1.500 εκ. Ξεχωριστή θέση στον 

μεταλλευτικό πλούτο διατήρησαν το Βελγικό Κονγκό, η Ροδεσία, η 

Νιγηρία, η Κάτω Γουϊνέα και η Νοτιοαφρικανική Ενωση. 

Οι παγκόσμιες εξελίξεις που έτρεχαν, έδωσαν στήριξη τόσο στο εθνικό 

κεφάλαιο, όσο και στο Εθνικό και Εργατικό Κόμμα που ήταν αντίθετο 

στη συμμετοχή της Νοτιοαφρικανικής Ενωσης στον επικείμενο 

πόλεμο της Ευρώπης. 

Μία έξαρση των ανταγωνισμών σημειώθηκε επίσης στις πρώην 

γερμανικές και πορτογαλικές αποικίες, όταν αποπειράθηκε να 

διεισδύσει το γερμανικό κεφάλαιο, αλλά αυτή ήταν ασήμαντη. Το ίδιο 
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συνέβη και στην ΒΑ Αφρική (Αιθιοπία, Σομαλία) όταν η Ιταλία 

πρόβαλλε αξιώσεις για το Γαλλικό Τζιμπουντί.  

Ο λαός της Αιθιοπίας που ρημαζόταν από την οικονομική κρίση και 

εξαθλίωση, κατέβαλε όλες τις δυνάμεις του για εντονότερους αγώνες 

επιβίωσης και εθνικοαπελευθερωτικής δράσης.  

Παρόλο που δεν έλειπαν οι αγώνες των λαών, τα αντιαποικιακά και 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα για την εθνική ανεξαρτησία, δεν 

σημείωσαν σημαντικές εξελίξεις. Σε αυτό βοήθησε η αποικιακή 

ανάπτυξη των οικονομιών τους, τα αποικιακά καθεστώτα που πήραν 

κατασταλτικά μέτρα, καθώς και μια σειρά άλλοι παράγοντες, όπως οι 

διεθνείς πολεμικές συνθήκες που δεν ευνοούσαν την εκτύλιξη των 

γεγονότων. 

Τουρκία: Ουδετερότητα σε αναμονή. 

Η Τουρκία που ήταν το μόνο ισχυρό κράτος που δέσποζε στην Μέση 

Ανατολή και σε ένα βαθμό στα Βαλκάνια, εν’ όψει του πολέμου 

εφάρμοσε την πολιτική της ουδετερότητας. 

Εχοντας διασφαλίσει-μετά τον συμβιβασμό που έκανε με το 

φεουδαρχικό-κληρικό κατεστημένο-την τάξη στο εσωτερικό της 

χώρας και κάποια ανάπτυξη της οικονομίας, χωρίς όμως να λυθούν τα 

προβλήματα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης και του 

παρασιτισμού, απέφυγε τις πολιτικές δεσμεύσεις. 

Κρατώντας σε ισχύ το σοβιετο-τουρκικό σύμφωνο στο βαθμό που αυτό 

εξυπηρετούσε τις ηγεμονικές της βλέψεις στον ευρύτερο χώρο, 

διεύρυνε τις εμπορικές και άλλες σχέσεις της τόσο με την Γερμανία όσο 

και με τις καπιταλιστικές χώρες, όπως και με την ΕΣΣΔ, σε μία βάση 

που της προσκόμιζαν οφέλη. 

Μέσω της Τουρκίας τροφοδοτούνταν η Γερμανία με πετρέλαιο 

προερχόμενο από το Ιράκ, τις αγγλο-γαλλικές και αγγλικές εταιρείες, 

καθώς και σε πρώτες ύλες. Στην οικονομία της επενδυόντουσαν 

συνεχώς κεφάλαια μέσω του κράτους για την ανάπτυξη της 
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βιομηχανίας της, ενώ δίδονταν νέα κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό 

των μεταφορών της.  

Συγχρόνως, παρασχέθηκαν πιστώσεις με συμφέροντες όρους που 

ισχυροποίησαν το καθεστώς και το κατέστησαν ικανό να παζαρεύει τα 

πάντα.  

Όλα αυτά βέβαια, μέσα στα καπιταλιστικά πλαίσια, που δημιούργησαν 

την εξάρτηση της οικονομίας της αλλά και της χώρας, όχι όμως 

δεσμευτικά. 

Οι παράγοντες που βοήθησαν στις αθρόες χρηματοδοτήσεις ήταν η 

ανάπτυξη των κρατικοποιημένων επιχειρήσεων και η εθνική 

εξωτερική πολιτική όπου ο βασικότερος στόχος ήταν να μην 

παρασυρόταν η χώρα σε πόλεμο, εκτός κι αν αυτό το επέβαλλαν τα 

εθνικά συμφέροντα και οι συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να μην είναι 

με την πλευρά των ηττημένων.          

Στα πλαίσια αυτά, αν και συνέπραττε στην πραγματοποίηση της 

πολιτικής της συνδιαλλαγής που προώθησε τον πόλεμο εναντίον της 

ΕΣΣΔ, η Τουρκία δεν συντασσόταν ανοικτά. Ηταν η μόνη χώρα που 

δεν αναγνώρισε την κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία και 

πρόβαλλε αξιώσεις να σεβαστούν τα κρατικά συμφέροντα. 

Βαλκάνια: Εντείνονται 

οι αντιθέσεις.  

Μέσα στην δίνη των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων μεταξύ των 

ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, βρισκόντουσαν και τα Βαλκάνια με 

την Μεσόγειο. Οι αντιθέσεις εκδηλώθηκαν μεταξύ του Γ Ράιχ και της 

Ιταλίας, η οποία μετά την κατάληψη της Αλβανίας και την μετατροπή 

της σε στρατιωτική βάση του ιταλικού imperium, ο ντούτσε 

διεκδικούσε ως ζωτικό χώρο πολλές περιοχές κρατών μεταξύ των 

οποίων και προέχουσα θέση της Ρουμανίας, χωρίς όμως να έρθουν σε 

σύγκρουση τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. 
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Οι ανταγωνισμοί των δύο χωρών γινόντουσαν στα πλαίσια της 

πολιτικής της συνδιαλλαγής, με σκοπό το Γ Ράιχ να διασφαλίσει 

συμμάχους και επί πλέον οικονομική και πολιτική κυριαρχία στην 

Ρουμανία και την Γιουγκοσλαβία. Σε αυτό ευνοήθηκε από την ανάγκη 

που είχαν τα φασιστικά καθεστώτα της Γιουγκοσλαβίας και της 

Ελλάδας της φιλίας του Γ Ράιχ, για να αντιμετωπίσουν τον καχεκτικό 

ιταλικό ιμπεριαλισμό αλλά και από την στάση που τήρησαν απέναντί 

τους η Αγγλία και η Γαλλία που το μόνο ενδιαφέρον τους ήταν, η 

διασφάλιση των οικονομικών τους συμφερόντων. 

Η εγγύηση που είχαν παράσχει οι δύο χώρες στην Ρουμανία και την 

Ελλάδα, απέβλεπε σε δύο βασικά σημεία: Πρώτον, να εμποδιστεί η 

επιρροή της ΕΣΣΔ στον χώρο αυτό η οποία δραστηριοποιούνταν για 

την υπογραφή συμφώνου ασφαλείας και δεύτερον, να αξιοποιηθεί η 

εγγύηση  για την προώθηση της στρατηγικής της συνδιαλλαγής και η 

διερεύνηση των αντιθέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. 

Τα παραπάνω όμως προσέκρουσαν σε αξεπέραστα εμπόδια. Η Ιταλία, 

χωρίς την υποστήριξη της Γερμανίας δεν θα μπορούσε να 

πραγματοποιήσει τις επεκτατικές της βλέψεις και ότι το Γ Ράιχ 

προώθησε την πολιτική του σε όλες τις χώρες με σκοπό την κατάκτησή 

τους, σε χρόνο όμως που θα είχε προετοιμαστεί για τον πόλεμο εναντίον 

της ΕΣΣΔ. 

Το κυριότερο όμως ήταν πως σε όλες τις Βαλκανικές χώρες και ιδίως 

στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία, συντελέστηκαν στους λαούς 

αλλαγές που δεν θα αποδυνάτιζαν μόνο τα φασιστικά καθεστώτα, αλλά 

και την κυριαρχία του ιμπεριαλισμού στον ευρύ αυτόν χώρο. 

Ρουμανία: Προσδένεται 

οικονομικά στο Γ Ράιχ. 

Μέσα σε οξυμένα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, το 

φασιστικό καθεστώς της Ρουμανίας, βοηθούμενο από την Αγγλία και 
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την Γαλλία, εφάρμοσε την πολιτική της συνδιαλλαγής, εν’ όψει του Β 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Λόγω των πετρελαίων της Ρουμανίας, οξύνθηκαν παράλληλα και οι 

ανταγωνισμοί μεταξύ Αγγλίας-Γαλλίας-Γ Ράιχ και Ιταλίας ενώ 

εντάθηκαν οι επεκτατικές βλέψεις της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας.  

Τα άλυτα τώρα, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας, 

προκάλεσαν την ένταση των ταξικών αντιθέσεων. Η πάλη της 

εργατικής τάξης και της αγροτιάς,  εντάθηκε μέσω μικρών παράνομων 

οργανώσεων και αντιφασιστικών ομάδων που επηρέαζε το ΚΚΡ, με 

αιτήματα την επιβίωση, κατά της πρόσδεσης της χώρας στην 

Γερμανία και κατά του βασιλικού φασιστικού καθεστώτος, όπου 

συμμετείχαν αστικές πολιτικές δυνάμεις και ένα μέρος του εθνικού 

κεφαλαίου.  

Οι αγώνες του λαού της Ρουμανίας, σε συνδυασμό με την κρίση της 

οικονομίας που συνεχώς μεγάλωνε λόγω των υπέρογκων 

στρατιωτικών δαπανών και εξωτερικών δανείων, αποσταθεροποίησαν 

το φασιστικό καθεστώς που οδηγούνταν όλο και περισσότερο στο 

άρμα της Γερμανίας. Αυτό όμως ήταν αναπόφευκτο γιατί τον Μάρτιο 

του 1939, υπογράφηκε γερμανο-ρουμανική εμπορική συμφωνία 

σύμφωνα με την οποία, το Γ Ράιχ εκτός από τα οικονομικά προνόμια, 

διασφάλισε την πολιτική πρόσδεση της χώρας. Προσεταιρίστηκε 

δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού κρατικού και στρατιωτικού 

κατεστημένου. 

Μαζί με το φασιστικό εθνικό κόμμα, την Σιδηρά Φρουρά, στο σώμα 

των αξιωματικών και όχι μόνον, προώθησαν την εγκαθίδρυση 

εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος που θα έκανε την Ρουμανία σύμμαχο 

του Γ Ράιχ. Αυτό έφερε σε ρήξη τον βασιλιά με την Σιδηρά Φρουρά και 

επωφελούμενος από την εγγύηση της ανεξαρτησίας της Ρουμανίας που 

του παρείχαν η Αγγλία και η Γαλλία, προσπάθησε να εξυπηρετήσει τα 
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συμφεροντά τους, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο την 

παραπέρα όξυνση της κρίσης του καθεστώτος. 

Βουλγαρία: Το μοναρχοφασιστικό 

καθεστώς, σύμμαχος του Γ Ράιχ. 

Το μοναρχοφασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας ήταν στενός 

σύμμαχος του Γ Ράιχ. Γερμανικά κεφάλαια επενδύονταν στα μεταλλεία 

της χώρας ενώ τα 2/3 του εξωτερικού εμπορίου της Βουλγαρίας, 

γινόταν με την Γερμανία. Σταδιακά η οικονομία της στρατικοποιήθηκε 

ενώ συγχρόνως επιβαρύνθηκε με υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Η 

ανάπτυξη όμως του κρατικού καπιταλισμού, έδωσε κάποια διέξοδο 

στην οικονομική της κρίση προς όφελος φυσικά  του κεφαλαίου  χωρίς 

όμως να αναπτυχθούν οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας. 

Η ανεργία, η υποαπασχόληση στον αγροτικό πληθυσμό, ο 

παρασιτισμός και το εργατικό και αγροτικό εισόδημα, όξυναν τις 

κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις. 

Ετσι εντάθηκαν οι αγώνες των εργαζομένων για καλύτερους όρους 

ζωής, αγώνες που συνταυτιζόντουσαν με την πάλη κατά του 

καθεστώτος, την αποτροπή του πολέμου και κατά του φασισμού. 

Σε αυτό συνέβαλλε καθοριστικά η στρατηγική και πολιτική δράση του 

ΚΚΒ, που παρά τους διωγμούς, δέσποζε στο εργατικό και λαϊκό 

κίνημα, πράγμα που ανάγκασε το βασιλικό φασιστικό καθεστώς να 

γίνει προσεκτικό έναντι της ΕΣΣΔ, γιατί δεν είχε μόνο φυλετικούς αλλά 

και ιστορικούς δεσμούς με την Σοβιετική Ενωση. 

Απέφυγε τη συμμετοχή του στο Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο, 

διατήρησε τη Βουλή, άλλαξε πρωθυπουργό και κυβέρνηση και δεν 

διέκοψε τις εμπορικές και άλλες σχέσεις με την ΕΣΣΔ. Παρόλο που το 

καθεστώς είχε βάλει στην στρατηγική του τη δημιουργία της Μεγάλης 

Βουλγαρίας και δρούσε ως σύμμαχος του Γ Ράιχ, της Ιταλίας και των 

υπολοίπων κρατών του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, δεν άσκησε 
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ανοικτή φιλοπόλεμη πολιτική, όπως αυτή της Ουγγαρίας και των 

άλλων χωρών της Ευρώπης. 

Αντίθετα, παρουσιάστηκε ως υπέρμαχο της διευθέτησης των 

διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων και καλών σχέσεων, που 

υπαγορεύτηκε από την πολιτική της συνδιαλλαγής που αξιοποίησε 

προς όφελός του. 

 

 

 

Ελλάδα: Το φασιστικό 

 καθεστώς σε νέο αδιέξοδο12. 

Με την τροπή που είχαν πάρει οι εξελίξεις στην Ευρώπη μετά την 

κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία και την μετατροπή της σε 

στρατιωτική βάση, το φασιστικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου που 

συγκέραζε τα συμφέροντα της Αγγλίας με αυτά της Γερμανίας, μπήκε 

σε νέο αδιέξοδο. Τα εθνικά συμφέροντα συγκρούστηκαν με τα ξένα και 

ιδίως με αυτά του Γ Ράιχ και του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου που 

απειλούσαν την εθνική της ανεξαρτησία.  

Οι μέχρι τότε πολεμικές προετοιμασίες, η οχυρωματική γραμμή στα 

σύνορα με την Βουλγαρία και η υπό αποσύνθεση Βαλκανική 

Συνεννόηση δεν εγγυόντουσαν πλέον τίποτα. 

Το ίδιο και η κοινή δήλωση Αγγλίας-Γαλλίας που είχαν κάνει που 

εγγυόντουσαν την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Η δήλωση 

περιοριζόταν ότι αυτή θα εφαρμοζόταν μόνο σε περίπτωση επίθεσης 

και αυτό ήταν αμφίβολο. Και αυτό γιατί ενώ η απειλή προερχόταν από 

την φασιστική Ιταλία, η Αγγλία και η Γαλλία έκαναν διαπραγματεύσεις 

 
12 Η κάπως εκτεταμένη αξιοποίηση των αλλαγών που έγιναν στην χώρα μας, την Γιουγκοσλαβία, την 
Αλβανία και την Βουλγαρία γίνεται από ιστορική ανάγκη. Γιατί διαφορετικά θα έμεναν ασύνδετες οι 
εξελίξεις που κορυφώνονται στον πόλεμο με την Ιταλία, την Αλβανία και στη συνέχεια στη διάρκεια του 
Β Παγκοσμίου Πολέμου.    
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μαζί της και κράτησαν ευνοϊκή θέση για την επέκτασή της στα 

Βαλκάνια. 

Στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα τώρα, το καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου αντιμετώπισε μεγάλη κρίση. Η ανεργία, η πτώση του 

βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων,  της εργατικής τάξης και της 

αγροτιάς με τον άεργο υπερπληθυσμό της, δεν μπόρεσαν να 

αντιμετωπιστούν ενώ προκάλεσαν την προλεταριοποίηση της μικρής 

αστικής τάξης. 

Πολύ περισσότερο δε, που η ελληνική οικονομία φορτωνόταν με νέες 

αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες για την ισχυροποίηση του 

καθεστώτος, που στηριζόταν στον στρατό, την αστυνομία, στο μεγάλο 

ντόπιο και ξένο κεφάλαιο που μαζί με αυτό του κρατικού 

καπιταλισμού, δρούσαν ασύδοτα και θησαύριζαν. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εντάθηκαν οι ταξικές αντιθέσεις και 

πάλη σε ένα φάσμα κοινωνικό όπου το λαϊκό-εργατικό και 

επαναστατικό κίνημα, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Συγκρότησαν με την 

πνευματική διανόηση και τις εθνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις, το 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.  

Κατά την διάρκεια του 1939 δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, τόσο 

στην νεολαία όσο και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, νέες μικρές 

αντιφασιστικές οργανώσεις και ομάδες, κομμουνιστικές ή 

φιλοκομμουνιστικές που αν και ασύνδετες μεταξύ τους, με τον αγώνα 

τους προκάλεσαν ευνοϊκές συνθήκες για τις επερχόμενες εξελίξεις. Το 

κύριο βάρος τους το σήκωσε το ΚΚΕ και το αντιφασιστικό κίνημα, με 

τα αντιδικτατορικά μέτωπα και τις άλλες μικρές οργανώσεις. 

Η Ακροναυπλία και τα υπόλοιπα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είχαν 

γίνει για το λαό σύμβολα, κάστρα λευτεριάς και ζωής. Η στρατηγική 

και πολιτική του ΚΚΕ, ήταν η μόνη διέξοδος για να βρει η χώρα την 

εθνική της ανεξαρτησία και ο λαός της την κοινωνική του 

απελευθέρωση. 
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Στην απόφαση της Ολομέλειάς του που είχε συνέρθει το  1938, το ΚΚΕ 

έβαζε ως στόχους την ένταση των αγώνων για την αποτροπή του 

πολέμου, την ανατροπή του ξενοκίνητου φασιστικού καθεστώτος και 

σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική ανεξαρτησία «να την 

υπερασπίσουμε με πόλεμο»13. 

Αλβανία: Σε ανάπτυξη το λαϊκό 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.   

Η ενσωμάτωση της Αλβανίας στην Ιταλία συνοδεύτηκε με τη σύσταση 

αλβανικού φασιστικού κόμματος, την φασιστικοποίησή της και όνειρα 

για την Μεγάλη Αλβανία. 

Το μεγαλύτερο μέρος του λαού και ένα μικρό μέρος του φεουδαρχικού 

και κρατικού κατεστημένου που πρόσκεινται στην Γιουγκοσλαβία 

λόγω των συμφερόντων τους, όπως και η ελληνική μειονότητα, δεν 

συντάχτηκαν ποτέ με το νέο καθεστώς- προτεκτοράτο. Αντίθετα, το 

αντιπάλεψαν στα όρια του εφικτού. Πολύ περισσότερο που η κατάλυση 

της εθνικής ανεξαρτησίας συνοδεύτηκε από νέα δεινά. Ρήμαγμα και 

καταλήστευση της οικονομίας και του φυτικού πλούτου από το ιταλικό 

κεφάλαιο, αποίκιση της χώρας από ιταλικό πληθυσμό, εξαθλίωση του 

λαού, στοιχεία βάθαιναν την οικονομική και κοινωνική κρίση. 

Μέσα στις συνθήκες αυτές, ενέτειναν την πολιτική τους δράση οι 

μικρές κομμουνιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις και ομάδες σε 

ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στα Τίρανα και τη Νότια Αλβανία που ήταν 

πιο προηγμένη οικονομικά και κοινωνικά. Χωρίς σύνδεση μεταξύ τους, 

οι οργανώσεις και ομάδες έβαλαν τις πρώτες βάσεις για τη δημιουργία 

λαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος που εξαπλώθηκε γρήγορα. 

Μερικές από αυτές τις οργανώσεις, είχαν σύνδεση με το ΚΚ 

Γιουγκοσλαβίας. 

Η οργάνωση όμως ενός λαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου, 

προσέκρουσε στην άρτια στρατιωτική κατοχή, στις θρησκευτικές 

 
13 Κείμενα του ΚΚΕ. Αποφάσεις 1936-1938 
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διαμάχες, την εξαθλίωση του λαού και βασικά στην έλλειψη εργατικής 

τάξης και ότι έπρεπε να στηριχθεί στην αγροτιά, που αποτελούσε το 

85% του πληθυσμού. 

Γιουγκοσλαβία: Η ουδετερότητα 

βαθαίνει την εθνική κρίση. 

Το βασιλικό-φασιστικό καθεστώς της Γιουγκοσλαβίας, στην αδυναμία 

του ν’ αντιμετωπίσει τα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα  αλλά και εν’ όψει του Β Παγκοσμίου Πολέμου, άλλαζε 

συνεχώς κυβερνήσεις χωρίς όμως να καταφέρει να δώσει διέξοδο στα 

θέματα που απασχολούσαν την χώρα. 

Οι αντιθέσεις μεταξύ των εθνοτήτων εντάθηκαν, μεταξύ της Σερβίας, 

που με το στρατιωτικό και κρατικό κατεστημένο της δέσποζε και της 

Κροατίας. Σε κάθε εθνότητα οι αγώνες των λαών για καλύτερους όρους 

ζωής συνταυτίστηκαν με την κοινωνική απελευθέρωση και την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας, σε ένα πλέγμα περίπλοκο που 

βάθαινε την εθνική κρίση. 

Τον Φεβρουάριο του 1939, για ν’ αναχαιτιστούν οι αγώνες, 

σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον σέρβο πολιτικό 

Τσβέκοβιτς και υπουργό Εξωτερικών τον κροάτη Μάρκοβιτς, χωρίς 

όμως να φέρουν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο την ένταση της 

κατάστασης. 

Σε αυτό συνέβαλλε καθοριστικά και η πολιτική ουδετερότητας που 

κρατούσε η Γιουγκοσλαβία στα πλαίσια της πραγματοποίησης 

συνδιαλλαγής μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών και αυτών του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, ο προσανατολισμός της προς την 

Γερμανία για ν’ αντιμετωπίσει την Ιταλία, η κακή κατάσταση της 

οικονομίας που επιβαρυνόταν συνεχώς με νέες υπέρογκες 

στρατιωτικές και άλλες αντιπαραγωγικές δαπάνες, η ανεργία κ.α.   

Το βασικότερο όμως ήταν πως στην Κροατία «αλώνιζαν» ασύδοτα 

ξένα συμφέροντα ενώ στην Σλοβενία η ύπαρξη φασιστικών 
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οργανώσεων και η περαιτέρω φασιστικοποίηση-στρατικοποίηση του 

καθεστώτος, αποτελούσε προσωρινό μέτρο που ανέστειλε τις εξελίξεις, 

έκλεινε όμως άμεσο κίνδυνο για το καθεστώς. 

Ιδιαίτερα μετά την στάση που κράτησε η Γιουγκοσλαβία έναντι της 

Αλβανίας και της Τσεχοσλοβακίας η οποία αναγνώρισε ουσιαστικά την 

ενσωμάτωση της πρώτης στην Ιταλία και της δεύτερης στο Γ Ράιχ που 

πρόβαλλε ήδη απαιτήσεις στην Σλοβενία, καθώς και η Ουγγαρία σε 

άλλα εδάφη της. 

Στη χώρα διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες μέσα από τις οποίες το 

εργατικό και λαϊκό κίνημα, με κύριο κορμό το παράνομο ΚΚΓ, το 

αντιφασιστικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα πήραν «νέες σάρκες και 

οστά».  

Ειδικότερα  στην Σερβία, την Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, την Κροατία 

και την Σλοβενία όπου εντάθηκαν οι ταξικοί αγώνες. Σε πάλη με τις 

φασιστικές αυτονομιστικές οργανώσεις, το ΚΚΓ που είχε ανασυνταχθεί 

το 1938 με αρχηγό τον Ιωσήφ Μπρός Τίτο, παράλληλα με την υπόλοιπη 

δράση του, προετοιμάστηκε ιδεολογικά και πολιτικά στα πλαίσια της 

στρατηγικής του, για την πραγματοποίηση των άμεσων στόχων του. 

Οι στόχοι αυτοί ανταποκρινόντουσαν στην αποτροπή του πολέμου, 

στην ένταση της πάλης κατά του ντόπιου και διεθνούς φασισμού και 

στην προετοιμασία του κόμματος σε περίπτωση πολέμου, για λαϊκό 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. 

Η πολιτική αυτή του ΚΚΓ και της εργατικής τάξης στην ενωμένη πάλη 

όλων των λαών στην χώρα, συγκράτησαν το φασιστικό καθεστώς της 

Γιουγκοσλαβίας να υπογράψει σύμφωνο συμμαχίας με το Γ Ράιχ, στην 

φασιστικοποίηση της χώρας και να πάρει ανοικτά εχθρική στάση 

εναντίον της ΕΣΣΔ με την οποία έδεναν τον λαό της Γιουγκοσλαβίας, 

φυλετικοί και ιστορικοί δεσμοί, διατηρώντας τις εμπορικές και άλλες 

σχέσεις που είχε υπογράψει. Όλα αυτά κατακτήθηκαν με τους αγώνες 

των λαών της Γιουγκοσλαβίας σε πάλη κατά των ξένων και ντόπιων 
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συμφερόντων, το στρατοκρατικό κατεστημένο και τον φασισμό. Στην 

χώρα άρχισαν να προωθούνται νέες ανακατατάξεις που ήταν προς 

όφελος των προοδευτικών αντιφασιστικών πολιτικών δυνάμεων. 

Ουγγαρία: Μέλος του 

Αντικομμουνιστικού Συμφώνου. 

Το εθνικιστικό-φασιστικό καθεστώς της Ουγγαρίας, που ως γνωστό 

είχε προσαρτήσει μέρος της Σλοβακίας και της Υπερκαρπαθίας, και 

εξοντώσει  το εργατικό-λαϊκό κίνημα, προωθήθηκε σε επιθετική 

δύναμη κρούσης του ιμπεριαλισμού εναντίον της ΕΣΣΔ και των λαών. 

Το 1939 η Ουγγαρία έγινε μέλος του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου 

και σύμμαχος του Γ Ράιχ το οποίο εξόπλισε το καθεστώς της 

Ουγγαρίας ενώ επένδυσε μεγάλα κεφάλαια στην βιομηχανία της 

χώρας, καθώς και στους υπολοίπους κλάδους της οικονομίας της ενώ 

της παρείχε δάνεια και πιστώσεις. 

Την ίδια πολιτική κράτησαν και οι καπιταλιστικές χώρες, θέλοντας 

έτσι την άμεση ανάπτυξη της οικονομίας της Ουγγαρίας και τις 

πολεμικές της προετοιμασίες, έτσι ώστε να καταστεί η χώρα η 

ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. 

Το Γ Ράιχ ζήτησε στη συνέχεια την επιστροφή στην Ουγγαρία μέρους 

των παλαιών επαρχιών της Αυστρο-ουγγρικής Αυτοκρατορίας γιατί τις 

υπόλοιπες προσαρτημένες περιοχές τις διεκδικούσαν η Γερμανία και η 

Ιταλία, όπου παρείχε στήριξη στις εδαφικές και άλλες βλέψεις στη 

Μεσόγειο, την Τυνησία, το Μαρόκο και τα Βαλκάνια. 

 Η ισχυροποίηση του φασιστικού καθεστώτος της Ουγγαρίας στο 

οποίο η Γαλλία και η Αγγλία αναγνώρισαν έμμεσα στην συνδιάσκεψη 

της Μικρής Αντάντ το 1938, τις επεκτατικές βλέψεις του, συνοδεύτηκε 

από εσωτερική ισχυροποίηση. Αυτή συντελούνταν ήδη όπως και στην 

Γερμανία, με την μιλιταριστικοποίηση της εθνικής ζωής που υπνώτισε 

τον ουγγρικό λαό και τον μετέβαλλε σε φασιστικό υποστηρικτή του 

καθεστώτος. Φυσικά με την τρομοκρατία, τους διωγμούς των 
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προοδευτικών δυνάμεων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την 

καταναγκαστική εργασία, τις κατασχέσεις των περιουσιών των 

εβραίων που θεωρούντο ως «μολυσμένη ράτσα» και άλλα που επινόησε 

το φασιστικό κράτος και το κατεστημένο του. Δεν κατάφερε όμως, να 

συντρίψει όλο το κομμουνιστικό και λαϊκό κίνημα. 

Να σημειωθεί ότι στη χώρα δρούσαν κάτω από παράνομες συνθήκες, 

μικρές οργανώσεις και ομάδες, ενώ στην Σοβιετική Ενωση που είχαν 

καταφύγει κομμουνιστές και αντιφασίστες, είχαν δημιουργηθεί 

οργανώσεις που είχαν επαφή με το λαό, το εργατικό και αντιφασιστικό 

κίνημα που είχε απομείνει από τους διωγμούς. 

σεχοσλοβακία: Δένεται το λαϊκό 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα14. 

Στην διαμελισμένη Τσεχοσλοβακία που βρισκόταν κάτω από 

καθεστώς στρατιωτικής κατοχής, γινόντουσαν μεγάλες αλλαγές. Η 

μεγάλη πλειοψηφία του τσέχικου λαού τόσο στην Τσεχία που ήταν 

προτεκτοράτο της Βοημίας-Μοραβίας, όσο και σε σημαντικό μέρος 

της Σλοβακίας, αγωνιζόταν ώστε να μην εδραιωθεί η γερμανική 

κυριαρχία. 

Για τον σκοπό αυτό, συγκροτήθηκαν μικρές εθνικοαπελευθερωτικές 

οργανώσεις και ομάδες, ασύνδετες μεταξύ τους, που ανέπτυξαν δράση. 

Το κύριο βάρος στο αναπτυσσόμενο λαϊκό εθνικοαπελευθερωτικό 

πολιτικό κίνημα, που ήταν το πρώτο που εμφανίστηκε στην Ευρώπη- 

το σήκωσαν τα εργατικά επαναστατικά κινήματα με την συμμαχία της 

αγροτιάς, το αντιφασιστικό κίνημα και η προοδευτική διανόηση. 

Κύριος κορμός και στήριγμά τους ήταν το εκτός νόμου ΚΚΤ. 

Με την κατοχή της χώρας του, το ΚΚΤ δυνάμωσε τη δράση του στην 

Τσεχία, την Σλοβακία και την Σουδητία, καθώς και σε άλλα 

προσαρτημένα εδάφη. Εκεί, εκτός από το Γραφείο Εξωτερικού και το 

 
14 Ετσι αναφέρονται στα κείμενα και τις αποφάσεις των Κομμουνιστικών Κομμάτων και των Εθνικών 
Μετώπων σε όλη την περίοδο του πολέμου. 
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Ενιαίο Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής, συστήθηκαν και 

δρούσαν για την καλύτερη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα, καθοδηγητικά κέντρα και Πολιτικό Γραφείο στην Σλοβακία. 

Οι προσαρμοστικές αυτές οργανωτικές διαρθρώσεις που 

βρισκόντουσαν στο στάδιο της ανάπτυξής τους και έδεναν το λαϊκό 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα με το ΚΚΤ, πραγματοποιούνταν μέσα 

από νέους αγώνες και θυσίες, σε κατάσταση πογκρόμ και διωγμών.  

Στην Τσεχία στους διωγμούς έπαιρναν μέρος οι συνεργάτες των 

κατακτητών, η αστυνομία, οι φασιστικές οργανώσεις και μέρος του 

κρατικού κατεστημένου, ενώ στην Σλοβενία όλα τα παραπάνω 

γίνονταν από το εθνικό κληροφασιστικό καθεστώς. 

Σε όλη τη χώρα, από την ημέρα της κατάληψής της μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 1939, συνελήφθησαν και κλείστηκαν στις φυλακές και 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πάνω από 13.000 κομμουνιστές και 

αντιφασίστες. Και αυτό γιατί, το δημοκρατικό κόμμα του Μπένες και 

το καπιταλιστικό κατεστημένο, τηρούσαν στάση αναμονής. 

Περίμεναν να πραγματοποιηθεί η συνδιαλλαγή μεταξύ Αγγλίας-

Γαλλίας και Γ Ράιχ, ώστε να διασφαλίσουν τα συμφεροντά τους στην 

νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργούνταν στην Ευρώπη. Αυτό φάνηκε 

όταν ούτε ο Μπένες ούτε οι υπόλοιποι ηγέτες αντέδρασαν στην 

αποδέσμευση από την Αγγλία, ύστερα από διαπραγματεύσεις με το Γ 

Ράιχ, του ποσού των 6.000.000 λιρών της Δημοκρατίας της 

Τσεχοσλοβακίας που ήταν κατατεθειμένο σε αγγλικές τράπεζες για να 

δοθεί στο Γ Ράιχ15 το οποίο το χρησιμοποίησε για την προετοιμασία 

του για τον πόλεμο. 

Σλοβακία: Το κληρο-φασιστικό 

καθεστώς σύμμαχος του Γ Ράιχ. 

Η Σλοβακία (πρωτεύουσα η Μπρατισλάβα) που ήταν εξαρτημένη 

οικονομικά από την καπιταλιστικά ανεπτυγμένη Τσεχία, στηριζόταν 

 
15 Λουί Αραγκόν: στο ίδιο, τόμος Α, σελ 488 
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στην αγροτική οικονομία, τις εξορύξεις και στην ελαφριά βιομηχανία. 

Η Τσεχία συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του αυτονομιστικού 

κληροφασιστικού κινήματος και στην ήδη ενσωματωμένη οικονομία 

της στην Μεγάλη Γερμανία. 

Με την ανακηρυξή της σε ανεξάρτητο κράτος, το κληρο-φασιστικό 

καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε με την υποστήριξη του Γ Ράιχ, του 

Βατικανού και της Ουγγαρίας, εδραιώθηκε γρήγορα ως εθνικό 

αντικομμουνιστικό. 

Ακολούθησαν βίαιες συλλήψεις κομμουνιστών και αντιφασιστών που 

αντιπάλευαν το καθεστώς, χωρίς όμως να καταφέρει να συντρίψει 

ολοσχερώς το εργατικό και λαϊκό κίνημα και τον κύριο εχθρό του το 

ΚΚΤ, που μέσα σε συνθήκες βαριάς παρανομίας, ενέτεινε την 

εθνικοαπελευθερωτική του δράση. 

Πέτυχε όμως το καθεστώς, μέσω της καθολικής εκκλησίας, του 

οικονομικού και κοινωνικού κατεστημένου, να διευρύνει τη λαϊκή 

στήριξή του στην αγροτιά καθώς και στην μικροαστική τάξη των 

πόλεων και των χωριών.  

Με δάνεια της Γερμανίας, η Σλοβακία συγκρότησε εθνικό στρατό, 

αστυνομία και το κράτος, στα πρότυπα του Γ Ράιχ, χωρίς να καταστεί 

όμως ισχυρό κράτος και σύμμαχος της Γερμανίας. 

Πολωνία: Στο έλεος του 

γερμανικού ιμπεριαλισμού. 

Η Πολωνία  δεν είχε άλλη διέξοδο εκτός από τον πόλεμο για ν’ 

αντιμετωπίσει τα άλυτα οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά 

προβλήματα που είχε ενώ συγχρόνως φορτωνόταν με υπέρογκες 

στρατιωτικές και άλλες αντιπαραγωγικές δαπάνες και δάνεια. 

Όχι με την ΕΣΣΔ για τον οποίο προετοιμαζόταν χρόνια, αλλά με την 

Γερμανία η οποία είχε αποφασίσει την κατάκτηση της χώρας και την 

μετατροπή της σε προτεκτοράτο και ευρεία στρατιωτική πολεμική 

βάση. Με την ήττα της δημοκρατίας στην Ισπανία, επισπεύσθηκε η 
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ανάγκη για το Γ Ράιχ να πραγματοποιήσει την επέκτασή του στην 

καπιταλιστική ηπειρωτική Ευρώπη. 

Χωρίς καμιά άλλη εξωτερική στήριξη, εκτός από τις εγγυήσεις για 

ανεξαρτησία που είχαν δώσει η Αγγλία και η Γαλλία-ουσιαστικά 

απέβλεπαν να στραφεί το Γ Ράιχ προς ανατολάς-ήθελαν να μπλέξουν 

την ΕΣΣΔ σε πόλεμο με την Γερμανία. 

Αμεσα δε, να πετύχαιναν συμβιβασμό πάνω στο πολωνικό όσο και στο 

τσεχοσλοβάκικο θέμα στο Μόναχο, με τη μόνη διαφορά να 

διασφαλίζονταν τα συμφέροντά τους καθώς και αυτά του πολωνικού 

έθνους, στα όρια που δεν θα εμπόδιζαν την Γερμανία και τους 

συμμάχους της να επιτελέσουν την ιστορική τους αποστολή στην 

Ευρώπη. 

Η θέση της Αγγλίας πως δεν μπορούσε να εμπλακεί σε πόλεμο με την 

Γερμανία και οι μυστικές ή φανερές διαπραγματεύσεις αυτής και της 

Γαλλίας με το Γ Ράιχ για την διευθέτηση των αντιθέσεών τους με τον 

Χίτλερ, το εθνικοσοσιαλιστικό ναζιστικό καθεστώς, δεν άφησαν άλλη 

διέξοδο από τον συμβιβασμό, που όμως, όπως ήταν οι συνθήκες στην 

Πολωνία, αυτός δεν ήταν εφικτός. 

Στην Πολωνία, παρά τους διωγμούς,  τις διώξεις, την έξαρση του 

αντικομμουνισμού και αντισοβιετισμού, το λαϊκό εργατικό και 

αντιφασιστικό κίνημα, ήταν ισχυρό όχι μόνο στις μειονότητες αλλά και 

στον πολωνικό λαό. Το ίδιο και το ΚΚΠ που στα πλαίσια της 

στρατηγικής του, δυνάμωσε την πολιτική του δράση. Το ΚΚΠ 

προετοιμαζόταν ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά, στον βαθμό που 

ήταν εφικτό, με την εργατική τάξη και το λαό, να υπερασπιστούν αν 

χρειαζόταν με λαϊκό πόλεμο, την εθνική τους ανεξαρτησία με 

προοπτική την εγκαθίδρυση λαϊκού δημοκρατικού καθεστώτος. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένας συμβιβασμός τύπου Μονάχου θα 

προκαλούσε λαϊκή   εξέγερση που θ’ ανέτρεπε το εθνικό 
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αντικομμουνιστικό καθεστώς γεγονός  που έκανε  πολύ προσεκτικό 

στις διαβουλεύσεις του με το Γ Ράιχ. 

Ταυτόχρονα όμως, λόγω των ταξικών συμφερόντων που εξυπηρετούσε 

το καθεστώς της Πολωνίας, έκανε ό,τι μπορούσε για να μην υπογραφεί 

η συμμαχία ΕΣΣΔ-Αγγλίας-Γαλλίας και θα ήταν το μόνο μέσο που θα 

έσωζε την Πολωνία από την κατάκτησή της του Γ Ράιχ. Επίσης 

αρνήθηκε- σε περίπτωση που θα υπογραφόταν- την είσοδο σοβιετικών 

στρατευμάτων στην χώρα. Πιστό το καθεστώς στις υποθήκες του 

Πιλδούσκι, στη Μεγάλη Πολωνία, το εθνικό κατεστημένο, το 

κεφάλαιο, την καθολική εκκλησία, ο πολωνικός εθνικιστικός 

σωβινισμός, προτιμούσαν από την συμμαχία με την ΕΣΣΔ που θα 

έσωζε τη χώρα από τα δεινά, την υποδούλωσή της στην Γερμανία. 

Στην πολιτική που συνοψίζεται η φράση «Αν υποδουλωθούμε στην 

Γερμανία θα χάσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, με τον 

κομμουνισμό όμως θα χάσουμε μαζί και τον θεό»16. 

Κάνοντας όμως μια χρονική παρεκτροπή με τον σοσιαλισμό, θα δούμε 

πως όχι μόνο δεν χάθηκε η εθνική ανεξαρτησία και ο θεός της, αλλά η 

Πολωνία με την καθυστερημένη αγροτική οικονομία, έγινε 

ανεπτυγμένη βιομηχαν-αγροτική χώρα, καταλαμβάνοντας την 16η 

θέση στον κόσμο. 

Βαλτικά κράτη: Σε ραγδαία άνοδο 

τα λαϊκά αντιφασιστικά κινήματα. 

Μετά την προειδοποίηση της Σοβιετικής Ενωσης στα Βαλτικά κράτη 

να μην εκχωρήσουν εδάφη τους και βάσεις στην Γερμανία, στις τρεις 

χώρες, Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία, πραγματοποιήθηκαν ραγδαία 

γεγονότα. 

Οι λαοί των Βαλτικών χωρών αντέδρασαν συγκροτώντας λαϊκά 

μέτωπα και αντιφασιστικά κινήματα που είχαν ως κύριο κορμό τα 

 
16 Η φράση αυτή που συμπύκνωνε τη στρατηγική και πολιτική του αντικομμουνιστικού καθεστώτος της 
Πολωνίας, και αναφέρεται στην Ιστορία του Αντιφασιστικού Κινήματος, αποδίδεται στον πολωνό 
στρατάρχη Ρίντζ Σμίγκλι. 
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παράνομα και μισοπαράνομα Κομμουνιστικά Κόμματα τα οποία 

δέσποζαν, εκτός από την εργατική τάξη και την αγροτιά, στην 

μικροαστική τάξη  καθώς και σε άλλα κοινωνικά στρώματα. Με την 

πολιτική τους δράση, δρούσαν ως ισχυρά κομμουνιστικά κινήματα που 

είχαν την υποστήριξη του ΚΚΣΕ, της Γ Διεθνούς και έμμεσα της 

ΕΣΣΔ. 

Επωφελούμενα από την κρίση που είχαν δημιουργήσει στις χώρες τους 

τα φεουδαρχο-φασιστικά καθεστώτα, τα ΚΚ έβαλαν ως κύριο σκοπό 

την ανατροπή τους και την εγκαθίδρυση λαϊκών δημοκρατικών 

καθεστώτων. 

Η απειλή να κατακτηθούν οι χώρες τους από την Γερμανία και η 

πολιτική των καπιταλιστικών χωρών απεναντί τους, όπως της 

Πολωνίας και της Φινλανδίας, συνέβαλαν καθοριστικά στην ένταση 

των αγώνων. 

Η Πολωνία και η Φινλανδία ευνοούσαν να καταστούν οι Βαλτικές 

χώρες ζωτικός χώρος του Γ Ράιχ, γιατί αυτό θα είχε ως άμεση συνέπεια 

τον επιδιωκόμενο πόλεμο μεταξύ ΕΣΣΔ και Γερμανίας. 

Φινλανδία: Το εθνικό αντικομμουνιστικό 

καθεστώς στρατικοποιείται. 

Παραμονές του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η δικτατορία του 

καθεστώτος της Φινλανδίας αύξησε τις πολεμικές του προετοιμασίες, 

καθώς και τη φασιστικοποίηση της δημόσιας ζωής. Κατασκεύασε με 

την υλική και άλλη βοήθεια  του Γ Ράιχ αλλά και των καπιταλιστικών 

χωρών, αεροναυτικές βάσεις κοντά στ α σύνορα με την ΕΣΣΔ και 

ολοκλήρωσε εσπευσμένα τα έργα στην οχυρωματική γραμμή 

Μάνερχαϊμ για επιθετικό πόλεμο.  

Με τη στήριξή του στις φασιστικές και φιλοναζιστικές οργανώσεις που 

δρούσαν στα εργατικά συνδικάτα, στον στρατό και στον κρατικό 

μηχανισμό, δυνάμωσε τους διωγμούς στο εργατικό και αντιφασιστικό 
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κίνημα και στο εκτός νόμου ΚΚΦ. Παρόλη όμως την έξαρση του 

αντικομμουνισμού και αντισοβιετισμού, δεν πέτυχε την συντριβή του. 

Στο Ελσίνκι και τα άλλα βιομηχανικά κέντρα, στο εργατικό κίνημα 

εξακολουθούσαν να δρουν μισοπαράνομες ή παράνομες  οργανώσεις 

του, κάτω όμως από πολύ δύσκολες συνθήκες. Το εθνικό 

αντικομμουνιστικό καθεστώς της Φινλανδίας με το καπιταλιστικό 

κατεστημένο του σταθεροποιήθηκε, χάρη στο γεγονός που διατηρούσε 

μία κατ’ επίφαση δημοκρατία. 

Αξιοποίησε τις ιστορικές και εθνικές διαφορές που είχε η χώρα με την 

Τσαρική Ρωσία, την κρίση στα κράτη της Βαλτικής και εντείνοντας 

τον αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό, διεύρυνε την επιρροή του σε 

ένα μεγάλο μέρος του λαού. 

Σε αυτό συνέτεινε επίσης, η ισχυρή εξωτερική  στήριξη που είχε το 

καθεστώς από τον καπιταλιστικό κόσμο και ιδιαίτερα από το Γ Ράιχ 

προς το οποίο προσανατολιζόταν για υπογραφή συμμαχίας. 

Και αυτό για να είχε την απαιτούμενη στρατιωτική στήριξη έναντι της 

ΕΣΣΔ, όσο και για έναν πόλεμο εναντίον της. 

Τα υπόλοιπα καπιταλιστικά  

κράτη της Ευρώπης. 

Τα   μικρά καπιταλιστικά κράτη που είχαν επενδύσει τα κεφαλαιά τους 

στις παγκόσμιες αγορές για λόγους ασφαλείας, τηρούσαν τέτοια στάση 

που διευκόλυνε την πολιτική της συνδιαλλαγής. Διεύρυναν τις 

εμπορικές τους και άλλες σχέσεις στα πλαίσια που εξυπηρετούντο τα 

συμφέροντά τους καθώς και με το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, 

με το Γ Ράιχ, την Ιαπωνία και όλα τα φασιστικά κράτη. 

Όλα τα κράτη-εκτός της Ελβετίας-πήραν κατασταλτικά μέτρα στο 

όνομα της εθνικής ασφάλειας, εναντίον των ΚΚ, του αντιφασιστικού 

και ειρηνικού κινήματος που ενέτειναν τη δράση τους κατά του 

πολέμου. 
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Αντίθετα, άφησαν να ευδοκιμούν στα εδάφη τους-εκτός της Σουηδίας 

που είχε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και ισχυρό συνδικαλιστικό 

κίνημα-φασιστικά ναζιστικά κόμματα και οργανώσεις, που είχαν 

εξαπλωθεί στις ένοπλες δυνάμεις, και τον κρατικό μηχανισμό και 

αποτελούσαν τα πολιτικά στηρίγματα του φασισμού. Ιδίως του Γ Ράιχ 

με το οποίο οι φασιστικές και φιλοναζιστικές οργανώσεις 

συνδεόντουσαν άμεσα, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, η 

γνωστή Πέμπτη Φάλαγγα.  

Η Πέμπτη Φάλαγγα αναπτύχθηκε περισσότερο στο Βέλγιο 

(Φλαμανδία),στην Νορβηγία, την Δανία και την Ελβετία η οποία ως 

διεθνές τραπεζικό χρηματιστηριακό κέντρο, ακολούθησε την πολιτική 

της συνδιαλλαγής. Ετσι δημιουργήθηκαν τραπεζικά και άλλα τραστ 

που διασφάλισαν την ανεξαρτησία της χώρας, αλλά και τη μετατροπή 

της σε διεθνές κέντρο μυστικών διαπραγματεύσεων των 

καπιταλιστικών χωρών και του Γ Ράιχ. 

Η πολιτική της συνδιαλλαγής συνεχίστηκε μέχρι την έναρξη του Β  

Παγκοσμίου Πολέμου. Για την Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και 

την Δανία όμως, οδηγούσε στην κατάκτησή τους από το Γ Ράιχ. 

Η συνδιαλλαγή καθορίστηκε από τα συμφέροντα των καπιταλιστικών 

χωρών και την πάλη τους προς την ΕΣΣΔ, καθώς και από το διεθνές 

εργατικό κομμουνιστικό κίνημα των λαών.  

Μόνο σε σύμπραξη με το Γ Ράιχ και τα υπόλοιπα φασιστικά κράτη 

μπορούσαν να διασφαλιστούν, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε 

συμμαχία. Αυτό προσέκρουε στον ανά τον κόσμο συμφέροντά τους που 

τα ανάγκαζε να συμπλέουν τα καπιταλιστικά κράτη με την πολιτική 

της Αγγλίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ και στο εσωτερικό τους 

βασιζόντουσαν στην πλειοψηφία των λαών, καθώς και στο εργατικό 

αντιφασιστικό κίνημα, που δεν θ’ ανεχόταν την κατάληψη της 

δημοκρατίας. Ηταν ανέφικτο ιστορικά. Άλλο αν αυτό, έκανε τους 
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θεωρητικούς του φασιστικού ιμπεριαλισμού να τις αποκαλούν 

«σαπισμένες δημοκρατίες». 

Πορτογαλία. 

Ανάλογη στάση με αυτή των καπιταλιστικών χωρών κράτησε και το 

φασιστικό καθεστώς της Πορτογαλίας. Παρά τους στενούς του 

δεσμούς με την φασιστική Ιταλία,  την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία 

και τον διεθνή φασισμό, απέφυγε την ένταξή του στο 

Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο. 

Διατήρησε στενές εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με όλες τις 

καπιταλιστικές χώρες και κυρίως με την Μεγάλη Βρετανία που 

συνδεόταν με συνθήκη αμοιβαίας βοήθειας. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια 

της πολιτικής της συνδιαλλαγής, συνέβαλε, εκτός από τη διασφάλιση 

των αποικιών, στην σταθεροποίηση της αποικιοκρατίας και του 

φασισμού στην Ιβηρική χερσόνησο. Γεγονός που εξηγούσε τη στήριξη 

που είχε το καθεστώς της Πορτογαλίας από τα κράτη του φασιστικού 

συνασπισμού, όσο και από το υπό συγκρότηση συνασπισμό των 

καπιταλιστικών χωρών. Μετατράπηκε δηλαδή σε μια γέφυρα  

συνδιαλλαγών και μυστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο 

συνασπισμών.   

Ισπανία: Εγκαθιδρύεται το 

φασιστικό καθεστώς. 

Το φασιστικό καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα με τα ιταλικά 

και γερμανικά στρατεύματα και έμμεσα με την συγκατάθεση των 

καπιταλιστικών χωρών, σταθεροποιήθηκε πολύ γρήγορα στην 

Ισπανία. 

Με την υποστήριξη των ντόπιων συμφερόντων, την καθολική 

εκκλησία, τους γαιοκτήμονες, το Κόμμα της Φάλαγγας και κυρίως τον 

στρατό και την οικονομική ολιγαρχία που είχε συγκροτηθεί κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου πολέμου, είχε γίνει παντοδύναμο. 



 
 

180 

Πρότυπό του είχε το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας διανθισμένο 

όμως με ισπανικά χρώματα και γι’ αυτό ονομάστηκε φραγκισμός. Το 

καθεστώς ήταν συγκεντρωτικό, στρατοκρατικό, με συντεχνιακές 

δομές στην αγροτική οικονομία και βιοτεχνία.  

Κατήργησε την αυτονομία της Καταλονίας, των Βάσκων, καθώς και 

άλλων εθνικών περιφερειών και επανέφερε σε ισχύ το φεουδαρχο-

αστικό καθεστώς. Συγχρόνως επέβαλε την συνεργασία κεφαλαίου-

εργασίας, υποτάσσοντας τα πάντα στο κράτος-έθνος,  με υπέρτατο 

κυβερνητικό σώμα το Φασιστικό Συμβούλιο και πολιτική στήριξη τη 

Φάλαγγα. 

Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε καμιά οικονομική ανάπτυξη στην Ισπανία, 

λόγω έλλειψης καπιταλιστικών δομών. Αντίθετα, διαιωνίστηκαν η 

φτώχεια και η εξαθλίωση, με βίαια μέτρα, με φυλακίσεις, εκτελέσεις, 

διωγμούς σε όλη τη χώρα, η οποία είχε υποστεί τεράστιες απώλειες σε 

ζωές και παραγωγικό-οικονομικό δυναμικό (εκατοντάδες χιλιάδες 

ισπανοί δημοκράτες και κομμουνιστές είχαν καταφύγει στο εξωτερικό) 

και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. 

Όλα τα παραπάνω καθόρισαν πως ποτέ δεν θα έβρισκε το καθεστώς 

πλατιά στήριξη από τον ισπανικό λαό, παρά την προσχώρησή του στο 

Αντικομμουνιστικό Σύμφωνο, την έξοδό του από την Κοινωνία των 

Εθνών (ΚΤΕ) και τις αντικομμουνιστικές του διακηρύξεις. 

Το Βατικανό και άλλες εκκλησίες 

συνεργούν στην έκρηξη του πολέμου. 

Η θέση του Βατικανού την εποχή εκείνη καθώς και των υπολοίπων 

Εκκλησιών, ήταν κατά της πολιτικής των λαϊκών αγώνων και της 

εγκαθίδρυσης λαϊκών καθεστώτων, με το πρόσχημα ότι «ο 

κομμουνισμός είναι εχθρός του θεού και υπέρ των εθνικών και 

φασιστικών καθεστώτων». Το Βατικανό συνεργάστηκε στενά με το Γ 

Ράιχ, καλύπτοντας τα εγκλήματά του, βάφοντας τα χέρια του με αίμα. 
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Εκτός από την εκκλησία της ΕΣΣΔ, οι υπόλοιπες έδωσαν άμεση 

στήριξη στο Γ Ράιχ, στα φασιστικά και εθνικά αντικομμουνιστικά 

καθεστώτα. Οι εκκλησίες της Κροατίας, Σλοβακίας και Πολωνίας, 

πρωτοστάτησαν στην εγκαθίδρυση των φασιστικών καθεστώτων ενώ 

τους παρείχαν ολοκληρωτική στήριξη. Η καθολική εκκλησία της 

Ιταλίας υμνούσε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αυτή των 

Διαμαρτυρομένων της Γερμανίας υμνούσε την Μεγάλη Γερμανία όπως 

και το Βατικανό. 

Εκλεισαν δε τα μάτια τους στις μαζικές εκτελέσεις, τις συλλήψεις, τους 

διωγμούς των εβραίων κλπ. Το  Βατικανό χορηγούσε συνεχώς δάνεια 

στα φασιστικά καθεστώτα, όπως και οι υπόλοιπες εκκλησίες από τις 

τεράστιες περιουσίες τους, μέσω των τραπεζών, των ιδρυμάτων και 

των εταιρειών που διατηρούσαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον 

κόσμο. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό να γίνεται γιατί έπρεπε να βγουν 

από την κρίση. Σήκωσαν ψηλά τα μαύρα σύννεφα του πολέμου και του 

φασισμού που θα αιματοκυλούσαν πάλι ολόκληρο τον κόσμο. 

Παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως «θέλημα θεού» ή όπως κήρυσσαν ο 

πάπας και οι πατριάρχες «η βουλή Του»… 

Η νύχτα του φασισμού 

εξαπλώνεται ραγδαία. 

Οσο πλησίαζε η έκρηξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, που σε συνθήκες 

ρευστότητας δεν αποκλειόταν αυτός να ξεσπάσει ανάμεσα στα δύο 

ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, τόσο πιο σκοτεινή γινόταν η νύχτα του 

φασισμού. 

Σε αυτό συνέβαλε, εκτός από την επέκταση του Γ Ράιχ, της Ιταλίας και 

της Ουγγαρίας, η προπαγάνδα της Γερμανίας που οδήγησε την 

ανθρωπότητα σε ένα νέο στάδιο καπιταλιστικής ανάπτυξης, «στον 

αιώνα του φασισμού» που θα ολοκληρωνόταν με την συντριβή της 

ΕΣΣΔ και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Θα 

διαμορφωνόταν στην συνέχεια μία νέα καπιταλιστική τάξη 
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πραγμάτων, στην οποία θα είχαν θέση μόνο τα ικανά και προνομιούχα 

φυλετικά έθνη. 

Παραμονές του πολέμου, τα δημοκρατικά καπιταλιστικά κράτη και 

περισσότερο τα φασιστικά, έπαιρναν τα μέτρα τους. Νομιμοποιούνταν 

οι διωγμοί εναντίον των Κομμουνιστικών Κομμάτων και των 

εργατικών-αντιφασιστικών και κινημάτων ειρήνης.  

Εν όψει  του πολέμου, η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών και των 

εθνικών ασφαλειών γινόταν πιο στενή και είχε ως αντικείμενο την 

κοινή δίωξη των κομμουνιστών, των αντιφασιστών και άλλων 

προοδευτικών ανθρώπων όπως και των εβραίων, που αποτελούσαν τον 

εσωτερικό εχθρό κάθε αστικού ή φεουδαρχικού καθεστώτος και του 

πολιτισμού. «Δρούσαν ως όργανα του διεθνούς κομμουνισμού και της 

Μπολσεβίκικης Ρωσίας». 

Η συνεργασία αυτή άλλωστε, πήγαζε από το ίδιο το καπιταλιστικό 

σύστημα για να διασφαλίσει την εσωτερική του τάξη. Ηδη η Γκεστάπο, 

η φασιστική Μιλίτζια, είχε διασυνδέσεις με τους ομολόγους της 

πολλών χωρών και έμμεσα με τις υπηρεσίες της Αγγλίας και της 

Γαλλίας. 

Τα αντιφασιστικά και κινήματα 

ειρήνης σε περιστολή. 

Τόσο τα αντιφασιστικά όσο και τα κινήματα ειρήνης κάτω από 

πολύμορφους και συνεχείς διωγμούς στις καπιταλιστικές χώρες, 

σημείωσαν μία κάμψη. Εχασαν εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές 

δυνάμεις που τα συγκροτούσαν. Οι βασικότερες αιτίες για τη 

συρρίκνωσή τους, εκτός από τους διωγμούς, ήταν η πολιτική της 

συνδιαλλαγής που ήδη συμμεριζόντουσαν από ανάγκη τα 

σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά και αστικά κόμματα, καθώς και το 

Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας με τα παρακλάδια του στην Αυστραλία 

και την Νέα Ζηλανδία. 
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Η κατάσταση που δημιουργήθηκε δεν απέκλεισε πλέον τον πόλεμο κι 

έβαζε ως κύριο ζήτημα στις δυνάμεις των κινημάτων την μη εμπλοκή 

των χωρών τους στον πόλεμο, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κόσμος έμπαινε 

στον αιώνα του φασισμού. 

Ακόμα κυκλοφορούσαν απόψεις πως «γρήγορα θα συντριβόταν η 

ΕΣΣΔ που μαζί με την Γ Διεθνή έσπρωξαν τις εξελίξεις προς τον 

φασισμό» καθώς και άλλα επινοήματα με τα οποία ήταν γεμάτος ο 

Τύπος των καπιταλιστικών χωρών. 

Στα φασιστικά κράτη και τα αποικιακά καθεστώτα, τα αντιφασιστικά 

κινήματα και αυτά της ειρήνης τελούσαν  υπό άγριο διωγμό. Οι 

εφημερίδες και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν 

συντριμμένο το διεθνές αντιφασιστικό και κομμουνιστικό κίνημα και 

την ΕΣΣΔ υπό κατάρρευση. 

Συγχρόνως ενέτειναν τον αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό, χωρίς 

όμως ν’ αποτελεί και αντίφαση, επειδή για όλα τα καθεστώτα ο 

μεγάλος εχθρός ήταν ο κομμουνισμός, η Μπολσεβίκικη Ρωσία, που 

απειλούσε τον πολιτισμό και τα έθνη. 

Κύριος στόχος των καπιταλιστικών χωρών και όχι μόνον, δεν ήταν να 

αποφευχθεί ο παγκόσμιος πόλεμος και να διασφαλιστεί η εθνική 

ανεξαρτησία, αλλά να μην κάνουν επανάσταση οι εργάτες και ο λαός, 

τα Κομμουνιστικά Κόμματα και να ανατρέψουν στις εξαρτημένες 

χώρες-αποικίες τα αποικιακά καθεστώτα. 

Ρωγμές και τάσεις στο διεθνές 

κομμουνιστικό κίνημα. 

Νέες τάσεις και ρωγμές εμφανίστηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό και 

εργατικό  κίνημα την διετία 1938-1939 στην Γερμανία, την Ιαπωνία, 

την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως και 

στα υπόλοιπα φασιστικά κράτη από τους διωγμούς, τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης κλπ, με αποτέλεσμα η δράση τους να περιοριστεί.  
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Μεγάλο μέρος τους συμβιβάστηκε με τα καθεστώτα και τα φασιστικά 

εθνικά συνδικάτα. Κι αυτό γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βρουν 

δουλειά και να ζήσουν. Η ένταξή τους εξάλλου στα φασιστικά 

συνδικάτα ήταν υποχρεωτική όπως άλλωστε στα εθνικά φασιστικά 

κόμματα και τις οργανώσεις νεολαίας. 

Στις δημοκρατικές χώρες ή με φασιστικά καθεστώτα όπου δεν είχαν 

καταλυθεί εντελώς οι ελευθερίες, παρόλο που είχαν φασιστικοποιηθεί 

τα συνδικαλιστικά κινήματα (Πολωνία, Φινλανδία, Γιουγκοσλαβία, 

Βουλγαρία), αύξησαν την επιρροή τους τα σοσιαλιστικά και 

σοσιαλδημοκρατικά κόμματα (Αγγλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία), 

καθώς και σε μερικές αποικίες όπως αυτές της Κεϋλάνης, Βιρμανίας 

και Μαλαισίας). Τα δε εργατικά κινήματα, μέσω των εργατικών 

ενώσεων των γνωστών Τρέϊντγιούνιονς που είχαν προέλθει από την Β 

Διεθνή που είχε διαλυθεί, αύξησαν την επιρροή τους.  

Παρόλο που ήταν αντίθετα στον φασισμό, τον αντιπάλευαν τόσο 

εσωτερικά όσο και διεθνώς, ενώ αγωνιζόντουσαν για την αποτροπή 

του πολέμου, συντάχθηκαν σε κάθε χώρα με το υφιστάμενο 

καπιταλιστικό καθεστώς και το κατεστημένο του. Και όχι μόνο αυτό 

αλλά σε συνθήκες που επέβαλαν την ενότητα του εργατικού κινήματος, 

έκαναν τα πάντα για τον εξοβελισμό από αυτά των Κομμουνιστικών 

Κομμάτων της Γ Διεθνούς. 

Σε μία ιδεολογικο-πολιτική πλατφόρμα ευρύτερη από αυτή της Β 

Διεθνούς στην οποία το βασικότερο σημείο για τον σοσιαλισμό 

αναφερόταν στην ΕΣΣΔ κι έλεγε μεταξύ άλλων πως «στην ΕΣΣΔ δεν 

χτίζεται το σοσιαλιστικό κράτος, η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική 

Επανάσταση, γιατί παραβίασε τις διαδικασίες της ιστορικο-

κοινωνικής ανάπτυξης» και ότι «τα Κομμουνιστικά Κόμματα 

ενταγμένα στην Γ Διεθνή, με τη δράση τους βοηθούν να επιβληθεί ο 

ασιατικός κομμουνισμός». 
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Ο αντικομμουνισμός και αντισοβιετισμός τους αυτός, παρά τον 

εκλεπτυσμό τους, συντέλεσε στην αποδυνάμωση του εργατικού 

επαναστατικού κινήματος. 

Ταυτόχρονα, ο αναρχοσυνδικαλισμός, ο αναρχισμός και ο 

τροτσκισμός, άρχισαν να χάνουν την επιρροή τους στην Ευρώπη, την 

Ασία (Κεϋλάνη, Βιρμανία) και στην Νότια Αμερική, όπου με την 

εγκατάσταση του Τρότσκι στο Μεξικό, είχε σημειώσει κάποια άνθιση. 

Σε αυτό συνέβαλε και η δράση των αναρχοσυνδικαλιστών στην 

Ισπανία που δυσκόλεψε τον αγώνα του ισπανικού λαού17, πως δεν 

άντεχαν πλέον στους διωγμούς σαν υπερεπαναστάτες που ήταν. Για 

την 4 ½ Διεθνή του Τρότσκι που κυρίως στηριζόταν στους 

επαναστατημένους διανοούμενους κι εργάτες, οι νέες θεωρητικές 

απόψεις ήταν πως «για να πραγματοποιηθεί η διαρκής επανάσταση 

και να εγκαθιδρυθεί ο σοσιαλισμός, έπρεπε να ανατραπεί το 

σοσιαλιστικό σταλινικό-όπως το ονόμαζε ο Τρότσκι- καθεστώς της 

ΕΣΣΔ». Και ούτε λίγο-ούτε πολύ, συνταυτιζόταν με την παγκόσμια 

στρατηγική του διεθνούς ιμπεριαλισμού. Αυτό εξηγούσε και το γεγονός 

ότι οι καπιταλιστικές χώρες έδιναν άμεση και έμμεση βοήθεια στον 

τροτσκισμό και τους τροτσκιστές, ιδίως στους διανοούμενους και σ’ 

ένα βαθμό τα φασιστικά κι εθνικά αντικομμουνιστικά καθεστώτα. 

Χωρίς αυτό να σήμαινε ότι όλοι αυτοί ήταν πράκτορές τους, αν και δεν 

έλειπαν τέτοιοι. 

 

 

Τα κομμουνιστικά και άλλα συνεπή 

εργατικά κόμματα κρατούν όλο το 

βάρος του αγώνα κατά του φασισμού 

και του πολέμου. 

 
17 Βλέπε: Ε. Χεμινγουαίη «Για ποιόν χτυπάν οι καμπάνες».  
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Το βάρος για την ανατροπή του πολέμου που ταυτιζόταν άρρηκτα 

πλέον με την πάλη κατά του γερμανικού και ιαπωνικού ιμπεριαλισμού 

και των συμμάχων τους, κλήθηκαν να το σηκώσουν τα Κομμουνιστικά 

Κόμματα σε συνεργασία με τα αντιφασιστικά κινήματα στην Ευρώπη 

και τα αντιαποικιακά και εθνικοαπελευθερωτικά στην Ασία και την 

Βόρεια Αφρική που απειλούντο άμεσα. 

Με στήριξη στην εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά και την 

προοδευτική διανόηση, αποτελούσαν τις κινητήριες επαναστατικές 

δυνάμεις σε κάθε χώρα, που συνέχιζαν την πολιτική και 

συνδικαλιστική δράση τους. Ηταν τα μόνα κόμματα που λόγω των 

οργανωτικών και ιδεολογικο-κοινωνικών πολιτικών δομών τους, 

μπορούσαν να σηκώσουν το βαρύ αυτό φορτίο. 

Αντεξαν στους διωγμούς, την ωμή βία και τρόμο, στα μαρτύρια. Τα 

στελέχη και τα μέλη τους που ήταν ιδεολόγοι επαναστάτες, έδιναν και 

τη ζωή τους ανυποχώρητοι μαχητές σε όλες τις χώρες. 

Στεκόντουσαν μαζί με μικρές ομάδες σοσιαλιστών στις εξαρτημένες 

χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, που είχαν όλες εθνικά φασιστικά 

κράτη και στην Ανατολική και ΝΑ Ασία οι οργανωτές των λαϊκών 

εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, στην Κίνα του λαϊκού πολέμου.  

Εν’ όψει δε του Β Παγκοσμίου Πολέμου ήταν εξοπλισμένοι ιδεολογικά, 

πολιτικά και επαναστατικά, ενώ αγωνιζόντουσαν πάντα στα πλαίσια 

της παγκόσμιας στρατηγικής της Γ Διεθνούς, με τη στήριξη της 

μεγάλης χώρας του σοσιαλισμού, την ΕΣΣΔ. Προετοιμαζόντουσαν ν’ 

απαντήσουν στον πόλεμο με πόλεμο και από τις ιστορικές και 

κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης έβγαινε το συμπέρασμα πως κανένα 

άλλο κόμμα ή κοινωνική τάξη δεν θα μπορούσε να επωμιστεί εκτός 

από το Μαρξιστικό-Λενινιστικό κόμμα και την εργατική τάξη, το 

προλεταριάτο, συμμαχία με την αγροτιά και την προοδευτική 

διανόηση. Και πρώτα απ’ όλα πίστευαν στη νίκη της ΕΣΣΔ. Η πίστη 

αυτή στη νίκη των λαών και της Σοβιετικής Ενωσης που 
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ταυτιζόντουσαν ιστορικά, στεκόντουσαν σαν αναμμένοι πυρσοί που 

φώτιζαν τη νύχτα του φασισμού που όλο εξαπλωνόταν. 

ΕΣΣΔ: Αναπτύσσει ραγδαία το 

στρατιωτικο-βιομηχανικό 

δυναμικό της. 

Η Σοβιετική Ενωση κατείχε ήδη την τρίτη θέση στην παγκόσμια 

βιομηχανική παραγωγή με τεράστιο φυσικό και παραγωγικό πλούτο, 

τεχνολογικό και επιστημονικό δυναμικό, θεωρώντας πλέον 

αναπόφευκτο τον πόλεμο στην Ευρώπη. Γι’ αυτό επιβαλλόταν να 

καταστεί ισχυρή στρατιωτικά όσο γινόταν δυνατόν, πράγμα που θ’ 

αποτελούσε το μόνο μέσο για την εγγύηση της ανεξαρτησίας της και 

την εμπλοκή της σε έναν πόλεμο με την Γερμανία μόνη της. Χωρίς η 

ΕΕΣΔ ν’ αποσυνδέσει την πολιτική ειρήνης και ειρηνικής συνύπαρξης, 

προχώρησε στην στρατικοποίηση της οικονομίας της και της 

δημόσιας ζωής, επιτάχυνε την δημιουργία ισχυρών ενόπλων δυνάμεων 

και αύξησε το στρατιωτικό και βιομηχανικό δυναμικό της. 

Με την υποχρεωτική θητεία που γενικεύτηκε, διπλασιάστηκαν άντρες 

και αξιωματικοί. Οι ένοπλες δυνάμεις της σε σύγκριση με το 1934 και 

ο εξοπλισμός της σε σύγκριση με το 1930, ήταν 43 φορές περισσότερος. 

Σε αεροπλάνα και πολεμικά κάθε είδους κατά 6,5 φορές, σε μυδράλια 

και ολμοβόλα κατά 5,5 φορές, σε πυροβόλα κατά 7 φορές, σε 

τεθωρακισμένα και αντιαρματικά κατά 70 φορές ενώ του πολεμικού 

στόλου το τονάζ ήταν κατά 130 φορές περισσότερο. 

Κοντά στους στόλους της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, 

συγκροτήθηκαν νέοι. Αυτοί του Ειρηνικού και του Βορά18. Το 

σημαντικότερο όμως ήταν πως η αύξηση του στρατιωτικού και 

βιομηχανικού δυναμικού της, δεν ανέστειλε την ανάπτυξη της 

οικονομίας της. Σε όλους τους κλάδους και ιδίως στην βαριά 

βιομηχανία, το 1939 ο μέσος όρος παραγωγής ήταν 7%, και 3-4% στην 

 
18 Histoire de l’ U.R.S.S. γαλλική έκδοση σελ 265 
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αγροτική οικονομία. Σημαντική βοήθεια έδωσαν τα κινήματα άμιλλας, 

η ραγδαία ανάπτυξη που είχαν η τεχνολογία και οι φυσικές επιστήμες, 

όπως μαρτυρούσε η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας. 

Η ΕΣΣΔ ισχυρή να πραγματοποιήσει 

την στρατηγική της. 

Η μεγάλη υλικοτεχνική και οικονομική ανάπτυξη της Σοβιετικής 

Ενωσης και πρώτα το σοσιαλιστικό καθεστώς της που δεν μπορούσαν 

να διαχωριστούν, την κατέστησαν ισχυρή ώστε να μπορέσει να 

σχεδιάσει την στρατηγική της. 

Πρώτος της στόχος ήταν η υπογραφή συμμαχίας με την Αγγλία και την 

Γαλλία, το μόνο μέσο για να αποφευχθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό, θα έμενε έξω από τον πόλεμο 

μετά την υπογραφή συμφώνου μη επίθεσης με το Γ Ράιχ, πράγμα που 

απέρρεε άλλωστε από την πολιτική ειρήνης και την ειρηνικής 

συνύπαρξης, κάτι που το Γ Ράιχ επεδίωκε με όλα τα μέσα, ακόμα και 

με υποχωρήσεις προς την ΕΣΣΔ. 

Και όχι όπως συνήθως γραφόταν, για να προλάβει την Αγγλία και την 

Γαλλία να μην υπογράψουν αυτές τις συμμαχίες για να μην είχε να 

πολεμήσει σε δύο μέτωπα, που βέβαια και αυτό βάραινε, αλλά για την 

στρατιωτική της ισχύ και το σοσιαλιστικό της καθεστώς.  

Παρόλο που βρισκόταν σε πόλεμο στη Λ.Δ. της Μογγολίας με την 

ιμπεριαλιστική Ιαπωνία, η ΕΣΣΔ μπορούσε να παρατάξει 200 

μεραρχίες στον πόλεμο στην Ευρώπη. Και αυτό έκανε το Γ Ράιχ, το 

ιμπεριαλιστικό κατεστημένο, να επιζητεί μία συμφωνία μαζί της. 

Διαπραγματεύσεις με την  

Αγγλία-Γαλλία-Γερμανία 

Η κρατική ηγεσία της ΕΣΣΔ και πρώτα απ’ όλα το ΚΚΣΕ που σήκωσε 

όλο το βάρος για την περαιτέρω οικοδόμηση του σοσιαλισμού μέσω 

της Κεντρικής Επιτροπής, καθόρισε την εσωτερική και εξωτερική 
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πολιτική, δεν είχε καμιά αμφιβολία πως οι διαπραγματεύσεις με την 

Αγγλία και την Γαλλία, δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να προκαλέσουν 

γερμανο-σοβιετικό πόλεμο. Να αναγκάσουν δηλαδή την Γερμανία-με 

την απειλή της υπογραφής συμφώνου συμμαχίας με την ΕΣΣΔ- να τον 

επισπεύσει προβαίνοντας σε νέες παραχωρήσεις στην Πολωνία. 

Ως προς την ΕΣΣΔ, με υποσχέσεις για βοήθεια, να την παρέσυραν σε 

πόλεμο σε περίπτωση που το Γ Ράιχ  κατελάμβανε την Πολωνία. 

Γεγονός που εξηγούσε το «τρενάρισμα» των διαπραγματεύσεων, ενώ 

το Γ Ράιχ για ν’ αποκτήσει περισσότερα οφέλη, ενέτεινε τις μυστικές 

διαπραγματεύσεις με την Αγγλία και όχι μόνον, εκτοξεύοντας απειλές 

για πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ, παίζοντας «πίγκ-πόγκ»  την Αγγλία και 

την Γαλλία. Όχι όμως και την Σοβιετική Ενωση, τη σοβιετική ηγεσία 

και τη νεαρή διπλωματία της. Σ’ αυτήν δεν πέρασαν ούτε οι απειλές, 

ούτε η παραπλανητική δήθεν στο όνομα της ειρήνης πολιτική του 

καπιταλιστικού κόσμου, που ούτε λίγο ούτε πολύ, επεδίωξε να βάλει 

την ΕΣΣΔ «να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά» που είχαν ρίξει η 

Αγγλία,  η Γαλλία και οι ΗΠΑ. 

Εμμένοντας όμως στην υπογραφή συμμαχίας η ΕΣΣΔ, που εκτός απ’ 

όλα τα άλλα θα προκαλούσε σοκ στο Γ Ράιχ, απαίτησε στα μέσα 

Ιουνίου του 1939 να μπουν οι διαπραγματεύσεις στην πραγματική τους 

βάση. Η απάντηση ήταν ένα διπλωματικό ναι.  

Μπροστά στην καιροσκοπική αυτή στάση, η Σοβιετική Ενωση 

προειδοποίησε ότι θα διασφάλιζε την ειρήνη στον σοβιετικό λαό και τα 

κρατικά της συμφέροντα, διευθετώντας τις σχέσεις της με το Γ Ράιχ 

και μάλιστα ανοιχτά. Ετσι, με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην 

«Πράβντα» όργανο της ΚΕ του ΚΚΣΕ και έφερε την υπογραφή του 

μέλους του Πολιτικού Γραφείου και θεωρητικού του κόμματος 

Ζντάνωφ στις 28 Ιουνίου 1939, αναλυόταν η διεθνής κατάσταση και η 

απειλή πολέμου που δημιουργήθηκε στην Κεντρική Ευρώπη. 
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Εξηγούνταν ακόμα τα βαθύτερα αίτια και η στάση της Αγγλίας και της 

Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις με την ΕΣΣΔ για την υπογραφή 

συμφώνου συμμαχίας. 

Αυτό το σύμφωνο θα στρεφόταν άμεσα κατά της φασιστικής εισβολής 

και το άρθρο άφηνε να εννοηθεί ότι η Σοβιετική Ενωση και ο λαός της 

ήταν σε θέση κατοχυρώσουν τα κρατικά και άλλα συμφέροντα, καθώς 

και την ειρήνη, χωρίς την υπογραφή του συμφώνου συμμαχίας. 

Τέσσερις μέρες μετά, μετά τη δημοσίευση του άρθρου που 

αναντίρρητα ήταν μια προειδοποίηση προς την Αγγλία και την Γαλλία, 

που διεξήγαγαν μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Χίτλερ άμεσα και 

μέσω Ιταλίας, έκανε δεκτή την πρόταση της Γερμανίας και άρχισαν 

διαπραγματεύσεις για την επανάληψη των εμπορικών ανταλλαγών. 

 

Το Γ Ράιχ έτοιμο για πόλεμο. 

Η Γερμανία είχε πλέον καταστεί διεθνώς Μεγάλη Γερμανία. Η 

προσάρτηση της Τσεχίας, η ενσωμάτωση της τσεχοσλοβάκικης 

οικονομίας, η διείσδυση των κεφαλαίων της στην Ρουμανία, την 

Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και η αύξηση των εμπορικών της 

ανταλλαγών μέσω κλήριγκ, την έκαναν ισχυρή σε ολόκληρο τον κόσμο, 

με έναν πληθυσμό 80 εκ, συμπεριλαμβανομένων και των τσέχων που 

δούλευαν γι’ αυτήν. 

Το βιομηχανικό και στρατιωτικό δυναμικό της- στο οποίο όφειλε και 

την μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας της και την εδραίωση του 

εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος-ήταν το ισχυρότερο σε στον κόσμο. 

Με την εντατικοποίηση της στρατικοποίησης της οικονομίας και της 

δημόσιας ζωής, διευρύνθηκε και δεν είχε άλλη διέξοδο εκτός από τον 

πόλεμο. 

Ηδη με ένα τεράστιο βιομηχανικό και οικονομικό δυναμικό και έναν 

υπνωτισμένο λαό από τον γερμανικό ιμπεριαλισμό, κατέλαβε μαζί με 

την Αγγλία, την δεύτερη θέση στην παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή. 
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Κυρίως στην κατασκευή πολεμικού εξοπλισμού, στην χημική 

βιομηχανία και σε άλλους κλάδους που σχετιζόντουσαν άμεσα με την 

διεξαγωγή του πολέμου. 

Ανάμεσα στα μεγάλα ιδιωτικά τραστ και μονοπώλια και τραπεζο-

βιομηχανικά συγκροτήματα, περισσότερο αναπτύχθηκαν τα κρατικά, 

της πολεμικής και χημικής βιομηχανίας. 

Με την πολιτική «αντί βουτύρου, κανόνια» και τον κρατικό 

καπιταλισμό που συνέχισε να εφαρμόζεται και μετά την απομάκρυνση 

του τραπεζίτη Ζάχτ με εντατικότερο ρυθμό, συσσωρεύτηκαν όλο και 

μεγαλύτερα κεφάλαια που επενδύθηκαν  στις πολεμικές και χημικές 

βιομηχανίες. 

Ταυτόχρονα, μέρος των κρατικών επιχειρήσεων με το σύστημα των 

μετοχών, παραχωρήθηκαν στην Βέρμαχτ (γερμανικός στρατός), στα 

σώματα ασφαλείας, στα SS, στην Γκεστάπο, στο εθνικοσοσιαλιστικό 

κόμμα και τις οργανώσεις του που ιδιοποιήθηκαν όχι μόνο τις εβραϊκές 

περιουσίες, αλλά των κομμουνιστών και αντιφασιστών της Γερμανίας, 

Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας. 

Η ληστεία ακολούθησε τον γερμανικό λαό που με πλαστή αύξηση των 

αποδοχών του, πήραν μέρος των αποταμιεύσεών του από τις τράπεζες 

ως «δάνεια» υπέρ του Γ Ράιχ και των μονοπωλίων. Συχνά-πυκνά δε, 

δινόταν το μέρος αυτό σε εταιρείες για ν’ αγοράσουν αυτοκίνητα, 

κουζίνες, και ηλεκτρικά είδη. 

Τα παραπάνω έδιναν την εντύπωση ότι είχε δημιουργηθεί μία πλαστή 

και χωρίς μέλλον ευημερία και έδεσαν τον γερμανικό λαό με το 

εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς. Και πρώτα με τον πόλεμο γιατί αυτός 

θα διασφάλιζε τα πλούτη αυτά. Θα γινόντουσαν όλοι οι γερμανοί 

καπιταλιστές. 

Οι «μικρολεπτομέρειες» αυτές παραλείπονται ακόμα και σήμερα από 

τις αστικές ιστοριογραφίες μαζί με την ωμή βία, τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, τις εκτελέσεις και κραταίωσαν εσωτερικά το Γ Ράιχ. 
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Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις 

Η Γερμανία είχε ήδη τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο που 

αριθμούσε το 1939, 103 μεραρχίες από τις οποίες 16 τεθωρακισμένες 

και μηχανοκίνητες ισχυρή αεροπορία και πολεμικό ναυτικό. Ακόμα 

είχε ένα γερμανικό έθνος που «υπνωτισμένο» για κεραυνοβόλο πόλεμο, 

στον οποίο πρωτεύοντα ρόλο θα έπαιζαν τα νέα όπλα μαζικής 

καταστροφής, τα τεθωρακισμένα, η αεροπορία που… «κάποια νύχτα 

σαν οι πύλες στα υπόστεγα των αεροπλάνων θ’ ανοίξουν, οι μηχανές 

θα μπουν μπροστά και οι μονάδες θα ξεκινήσουν ορμητικά για το 

κεραυνοβόλο χτύπημα που θα παραλύσει και θα εκμηδενίσει τον 

εχθρό»19. 

Το Γ Ράιχ έχει διευρύνει 

την εξωτερική του στήριξη. 

Η επικράτηση του Γ Ράιχ στο εσωτερικό της χώρας, ήταν απόρροια 

της εξωτερικής στήριξης που είχε η οποία διευρυνόταν συνεχώς. Όχι 

μόνο μέσω των εμπορικών ανταλλαγών, εισαγωγών-εξαγωγών, που 

κατείχαν μία από τις μεγαλύτερες θέσεις μετά τις ΗΠΑ και την Αγγλία 

και στρατιωτικά-πολιτικά μέσω του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου, 

αλλά και από τον καπιταλιστικό κόσμο ως παγκόσμια δύναμη. 

Στην βιομηχανία της επενδυόντουσαν νέα ξένα κεφάλαια από διεθνή 

κονσόρτσιουμ των ΗΠΑ και της Αγγλίας, ενώ μέρος του μεγάλου 

γαλλικού κεφαλαίου επιζητούσε συνεργασία σε διάφορες περιοχές του 

κόσμου. Η Αγγλία, ενώ οξυνόντουσαν οι αντιθέσεις της με την 

προσδοκία να εμπλακεί το Γ Ράιχ σε πόλεμο με την ΕΣΣΔ, παρείχε 

πιστώσεις και αναγνώρισε τα κατατιθέμενα κεφάλαια της 

Τσεχοσλοβακίας σε αγγλικές τράπεζες, ως γερμανικά. Εκτός από την 

εσωτερική οικονομική στήριξη που ήταν το πρωταρχικό πρόβλημα σε 

ένα κράτος, η Γερμανία είχε πλατιά εξωτερική πολιτική στήριξη. Όχι 

μόνον από τα κράτη του Αντικομμουνιστικού Συμφώνου στο οποίο 

 
19 Hantz Conderian: Hraftahrkampftrappehn, φύλλο 1, 1935 
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προσχώρησε και το φασιστικό καθεστώς της Ισπανίας και τα 

υπόλοιπα φασιστικά καθεστώτα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και 

της Πορτογαλίας, αλλά και από τις καπιταλιστικές χώρες που 

διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μαζί της και όπου δρούσαν φασιστικά 

εθνικιστικά κόμματα και οργανώσεις. 

Με την εγκαθίδρυση από τα ιταλικά και γερμανικά στρατεύματα του 

φασιστικού καθεστώτος στην Ισπανία, διασφάλισε από στρατιωτική 

άποψη πλεονεκτική θέση έναντι της Αγγλίας και της Γαλλίας, που σε 

περίπτωση πολέμου, θα βρισκόταν σχεδόν περικυκλωμένη και δυτικά 

από την Ισπανία. 

Η μεγάλη ισχύς του Γ Ράιχ, η παγκόσμια 

στρατηγική του ιμπεριαλισμού. 

Η μεγάλη πυγμή του Γ Ράιχ, της στρατοκρατικής Ιαπωνίας και της 

Ιταλικής Αυτοκρατορίας, καθώς και η ραγδαία ή σχετική ανάπτυξη 

των οικονομιών τους, ήταν τα βασικότερα «ατού» που επέβαλαν τα 

καθεστώτα τους. 

Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος δεν μπορούσε να 

ξεπεραστεί παρά μόνο μ’ έναν τρόπο: τον πόλεμο. Και αυτό σ’ έναν 

κόσμο όπου υπήρχε ήδη και οικοδομείτο ο σοσιαλισμός στο 1/6 της 

γης, την ΕΣΣΔ, στην Μογγολία, καθώς και σε μεγάλες περιοχές της 

Κίνας. Φυσικά μέσα από τους αγώνες των λαών, ιδίως των αποικιών 

της Ασίας και των εξαρτημένων χωρών. 

Τα μόνα κράτη που θα μπορούσαν να επωμισθούν την ιστορική αυτή 

αποστολή, ήταν τα στρατοκρατικά. Αφού πρώτα συνέτριβαν τα 

εργατικά-επαναστατικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, στη 

συνέχεια θα αφάνιζαν από τον χάρτη, την μεγάλη χώρα του 

σοσιαλισμού την ΕΣΣΔ. 

Τόσο η Γερμανία όσο και η Ιαπωνία πέτυχαν να καταστούν ισχυρές 

στρατιωτικά δυνάμεις και με την απειλή πολέμου-όχι εναντίον της 

ΕΣΣΔ, αυτός ήταν απώτερος-απαίτησαν αυτό που δικαιούνταν. 
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Ζωτικό χώρο, αποικίες και αγορές για να καταστούν παγκόσμιες 

δυνάμεις, πράγμα όμως που περνούσε από πόλεμο μεταξύ τους, που θα 

εγκαθίδρυε μια νέα καπιταλιστική τάξη πραγμάτων  στην Ευρώπη, 

στην Ανατολική και ΝΑ Ασία, πριν αρχίσουν πόλεμο με την Σοβιετική 

Ενωση που χαρακτηριζόταν για τα επεκτατικά τους σχέδια ως «ο πιο 

επικίνδυνος αντίπαλος»20. 

Η μόνη ισχυρή στρατιωτική και πολιτική δύναμη που θα μπορούσε να 

συντρίψει την ΕΣΣΔ, ήταν το Γ Ράιχ με τους συμμάχους του, λόγω της 

πλατιάς εξωτερικής στήριξης που είχε και θεωρείτο το πιο ισχυρό 

προπύργιο της Ευρώπης εναντίον της Μπολσεβίκικης Ρωσίας και του 

διεθνούς κομμουνισμού. 

Τα παραπάνω διασφάλιζαν στο Γ Ράιχ, την στρατοκρατική Ιαπωνία 

και την φασιστική Ιταλία, διεθνή στήριξη που αξιοποιήθηκε όσο 

επέτρεπαν οι συνθήκες από τις κρατικές πολιτικές ηγεσίες τους. Το Γ 

Ράιχ- κουνώντας προς τα μάτια των γερασμένων καπιταλιστικών 

χωρών, τον μπαμπούλα του μπολσεβικισμού, έλεγε «να τις κρατάμε με 

το μέρος μας κάνοντάς τες να πιστέψουν ότι η εθνικοσοσιαλιστική 

Γερμανία αποτελεί το τελευταίο προπύργιο ενάντια στο κόκκινο 

ρεύμα»21-καρπώθηκε τεράστια οφέλη και πλεονεκτήματα. 

Γιγάντωσε το οικονομικό και πολεμικό βιομηχανικό του δυναμικό 

φοβερίζοντας την Μπολσεβίκικη Ρωσία και τον διεθνή κομμουνισμό 

με τα μάτια του, όμως το αρπακτικό του βλέμμα ήταν στραμμένο στη 

Δύση, στις γερασμένες καπιταλιστικές χώρες που είχαν αρχίσει να 

θερίζουν ό,τι χρόνια έσπερναν. 

Κορυφώνεται η πολεμική  

με κέντρο την Πολωνία. 

Το Γ Ράιχ είχε αποφασίσει πλέον να επιτεθεί στην Πολωνία για ν’ 

αποκτήσει τον ζωτικό του χώρο που του έλειπε για την μεγάλη επίθεση 

 
20 Veizekeker: Erinnerungen, p. 230 
21 G. Deborin: Μυστικά του Β Παγκοσμίου Πολέμου σελ 32 
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εναντίον της ΕΣΣΔ. Ετσι άρχισε να συγκεντρώνει τον Ιούλιο-Αύγουστο 

του 1939 ισχυρά στρατεύματα στα γερμανο-πολωνικά σύνορα. 

Στην Πολωνία τώρα, κάτω από την πίεση του λαού, το δικτατορικό 

καθεστώς αναγκάστηκε να προβεί σε μερική επιστράτευση, 

συνεχίζοντας όμως παράλληλα τις διαπραγματεύσεις είτε άμεσα με το 

Γ Ράιχ, είτε έμμεσα μέσω της Αγγλίας και της Γαλλίας για κάποια 

διευθέτηση. 

Ενώ όμως η Γερμανία είχε έτοιμο το «σχέδιο Ελβάϊς» για την επίθεση 

κατά της Πολωνίας, ξαφνικά απαίτησε την κατάκτησε όλης της χώρας 

πράγμα που προσέκρουσε σε τεράστιες δυσκολίες. 

Και αυτό γιατί η ΕΣΣΔ δεν θα άφηνε τα προσαρτημένα στην Πολωνία 

ουκρανικά, μπιελλορωσικά, ρωσικά και λιθουανικά εδάφη να 

περιέλθουν στην Γερμανία. Θα διέταζε τα στρατεύματά της να τα 

απελευθερώσουν και ο χώρος της Πολωνίας θα περιοριζόταν στα 

σύνορα, στην Γραμμή Κούρζον της Συνθήκης των Βερσαλλιών.  

Αντίθετο όμως ήταν το στρατιωτικό-φεουδαρχικό-αστικό καθεστώς 

και ο κληρικο-εθνικιστικός μεγαλοϊδεατισμός. Ετσι ζήτησαν να γίνει 

μία περιορισμένη συμφωνία με το Γ Ράιχ για το Ντάντσιχ (Γκντάνσκ) 

και τον αυτοκινητόδρομο προς την Βαρσοβία. 

Η σημαντικότερη δυσκολία προερχόταν από τις καπιταλιστικές χώρες, 

την Αγγλία και την Γαλλία που θεωρούσαν βέβαιο τον γερμανο-

σοβιετικό πόλεμο αν το Γ Ράιχ κατακτούσε την Πολωνία. Αυτό δε 

αποδείχτηκε από τη δήλωση που έκανε ο υπουργός λόρδος Χάλιφαξ 

πως «πρέπει να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις του Γ Ράιχ για να έχει 

τον ζωτικό του χώρο22». 

Η Αγγλία πρότεινε, μέσω της μυστικής διπλωματίας, «να μην ασκηθεί 

πίεση στην Γερμανία για την απόκτηση του στρατηγικού της χώρου23», 

αναφερόμενη στον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ. 

 
22 Λουί Αραγκόν: Παράλληλη Ιστορία ΕΣΣΔ-ΗΠΑ τόμος Ι, σελ 489 
23 Αγγλικά απόρρητα αρχεία 
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Αλλωστε, και αυτά να έλειπαν, αρκούσε το γεγονός πως η Αγγλία στις 

μυστικές διαπραγματεύσεις με το Γ Ράιχ για την υπογραφή γερμανο-

βρετανικού συμφώνου, ανελάμβανε να μην εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της προς την Πολωνία. Δηλαδή η Αγγλία «χάρισε» 

ολοκληρωτικά την Πολωνία στην Γερμανία. 

Μυστικές διαπραγματεύσεις Αγγλίας- 

Γ Ράιχ Ιουλίου-Αυγούστου 1939. 

Ενώ συνεχιζόντουσαν οι διαπραγματεύσεις Αγγλίας και Γαλλίας με την 

Σοβιετική Ενωση, με την συγκατάθεση των ΗΠΑ, η Αγγλία έντεινε τις 

μυστικές διαπραγματεύσεις με το Γ Ράιχ, με σκοπό την υπογραφή νέου 

συμφώνου μεταξύ τους. Στα πλαίσια της στρατηγικής της 

συνδιαλλαγής στις συνομιλίες που ξανάρχισαν το δεύτερο 15νθήμερο 

του Ιουλίου, ανάμεσα στον βρετανό υφυπουργό του Υπερπόντιου 

Εμπορίου Χούντσον και τον εκπρόσωπο του Γ Ράιχ Βόλτατ, 

επεκτάθηκαν και σε άλλα θέματα με τον κόμη Ουίλσων και 

συζητήθηκαν πολλά θέματα. 

Όπως αναφερόταν στην έκθεσή του προς το Βερολίνο ο τότε γερμανός 

πρεσβευτής στην Αγγλία Ντίρξον «για την συνεργασία Αγγλίας-

Γερμανίας στις τρεις παγκόσμιες μεγάλες αγορές της Κίνας, της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Ρωσίας, που προϋπόθετε ασφαλώς 

την κατάκτησή της από το Γ Ράιχ, χρειαζόταν ένα ευρύ πρόγραμμα 

πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας, όπου μεταξύ 

άλλων, θα αναφέρεται και η υπόσχεση της Αγγλίας για την επιστροφή 

των αποικιών στην Γερμανία. Αν υπογραφεί ένα σύμφωνο μη επίθεσης, 

η Αγγλία δεν θα εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς την Πολωνία». 

Αμεσος στόχος των συνομιλιών αυτών, ήταν από την πλευρά του Γ 

Ράιχ, να μην ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΣΣΔ. Όπως 

αποκαλύφθηκε τότε από δημοσίευμα των «Τάϊμς» του Λονδίνου «μια 

συμμαχία με την ΕΣΣΔ θα διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις με την 
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Γερμανία», πράγμα που η Αγγλία υιοθέτησε και από κοντά η Πολωνία 

και η Γαλλία. 

Ναυαγούν οριστικά οι συνομιλίες 

ΕΣΣΔ-Αγγλίας-Γαλλίας. 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγγλίας-Γαλλίας και ΕΣΣΔ που 

διαιωνιζόντουσαν σκοπίμως από την Αγγλία, πήραν στις αρχές 

Αυγούστου με πρωτοβουλία της Σοβιετικής Ενωσης, πιο επίσημο 

χαρακτήρα. Ετσι έφτασαν στη ρωσική πρωτεύουσα στις 11 Αυγούστου 

για συνομιλίες, η αγγλική στρατιωτική αποστολή με επικεφαλής τον 

ναύαρχο Πλάνετ-Ντρά και η γαλλική με επικεφαλής τον στρατηγό 

Ντουμένικ. 

Η ΕΣΣΔ, που σε γνώση της Αγγλίας και της Γαλλίας, διεξήγαγε 

διαπραγματεύσεις για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με την 

Γερμανία, επέμενε στην υπογραφή στρατιωτικής συμφωνίας σε 

αμοιβαία βάση. Πως τυχόν δηλαδή επίθεση της Γερμανίας εναντίον 

της Πολωνίας ή άλλης χώρας, η ΕΣΣΔ θα επέμβαινε άμεσα. 

Για να γινόταν όμως εφικτό αυτό, έπρεπε να είχαν την συγκατάθεση 

της Πολωνίας για την είσοδο των σοβιετικών στρατευμάτων. 

Διαφορετικά τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει και πολύ περισσότερο να 

έμπαιναν τα σοβιετικά στρατεύματα στην Πολωνία. 

Αυτό όμως στάθηκε ως πρόσχημα για την διακοπή των 

διαπραγματεύσεων και να πειστεί η πολωνική κυβέρνηση να δεχτεί. 

Ηταν όμως δεδομένο πως όχι μόνον δεν θα έδιναν την συγκατάθεσή 

τους η Αγγλία και η Γαλλία αλλά και το πολωνικό δικτατορικό 

καθεστώς, το οποίο τυφλωμένο από τον αντικομμουνισμό και 

αντισοβιετισμό του, έκανε το παν για να μην υπογραφεί η συμφωνία. 

Τη στάση αυτή ενίσχυσε και το Αυτοκρατορικό Επιτελείο. Σε ερώτημα 

που τέθηκε στο τμήμα Στρατηγικών Μελετών από την πολιτική ηγεσία 
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της Αγγλίας «ποιος είναι ο αξιολογότερος, ο πολωνικός η ο σοβιετικός 

στρατός»; Η απάντηση ήταν «ο πολωνικός»24. 

Σε γνώση του ασφαλώς για να προωθηθεί η συνδιαλλαγή με το Γ Ράιχ 

που ειδοποίησε το δικτατορικό καθεστώς της Πολωνίας πως μία 

υπογραφή στρατιωτικής συμμαχίας Αγγλίας-Γαλλίας-ΕΣΣΔ, θα είχε 

ως αποτέλεσμα αν η Πολωνία επέτρεπε την είσοδο των σοβιετικών 

στρατευμάτων, θα ξέσπαγε πόλεμος στα εδάφη της όπως το 1914. 

Συγχρόνως το Γ Ράιχ ενώ ήταν αποφασισμένο να κάνει όλες τις 

παραχωρήσεις προς την ΕΣΣΔ, που θα εγγυόντουσαν τα κρατικά και 

στρατηγικά συμφέροντα στην Πολωνία, μέχρις ότου γινόταν η 

συμφωνία, «μανουβράριζε» επιδέξια την κατάσταση. 

Στις συνομιλίες με τον απεσταλμένο στο Λονδίνο λόρδο Κίμσλεϊ  για τη 

διευθέτηση του προβλήματος του Ντάντσιχ, άφησε να εννοηθεί πως 

ήταν εφικτή η διευθέτηση και μάλλον θα συμφωνούσε να συγκληθεί γι’ 

αυτό διάσκεψη Γ Ράιχ-Αγγλίας-Γαλλίας-Ιταλίας που θα έλυνε το 

πρόβλημα. 

Ο λόρδος Κίμσλεϊ που συναντήθηκε με τους  Χίτλερ, Γκαίμπελς και 

Ριμπεντρόπ, αφού τους βρήκε όλους «θαυμάσιους», έσπευσε με την 

συγκατάθεση της αγγλικής κυβέρνησης και όλων που ανυπομονούσαν 

την κήρυξη πολέμου της Γερμανίας εναντίον της ΕΣΣΔ, να 

δημοσιεύσει όλα τα παραπάνω στην εφημερίδα «Σάντεϊ Γκράφικ» της 

οποίας ήταν εκδότης της. Για άλλη μια φορά ο Χίτλερ και οι υπόλοιποι 

ηγέτες του Γ Ράιχ τους «περιέπαιξαν». 

Ευοδώνονται οι διαπραγματεύσεις 

ΕΣΣΔ-Γερμανίας με υποχωρήσεις 

του Γ Ράιχ. 

Η κρατική και κομματική ηγεσία της ΕΣΣΔ, το Ανώτατο Κρατικό 

Συμβούλιο, δεν μπορούσε να ανεχθεί την κατάσταση αυτή άλλο. Τα 

χρονικά περιθώρια είχαν εξαντληθεί. Κάθε αναμονή για υπογραφή 

 
24 Το Αντιφασιστικό Κίνημα στην Ευρώπη, ρωσική έκδοση 
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συμφωνίας με την Αγγλία και την Γαλλία-που δεν θα γινόταν ποτέ-

απέβαινε σε βάρος της Σοβιετικής Ενωσης. 

Η Γερμανία πιεζόταν από τις καπιταλιστικές χώρες να αρχίσει πόλεμο 

εναντίον της ΕΣΣΔ μέσω της Πολωνίας. Η πιο σωστά, για την 

προσάρτισή της με την υποστήριξη των ΗΠΑ, της Αγγλίας,  της 

Γαλλίας και του διεθνούς ιμπεριαλισμού που απαιτούσαν από το Γ 

Ράιχ, τον Χίτλερ, ένα από τα δύο: 

 Η να υπογράψουν η Αγγλία και η Γαλλία το σύμφωνο 

συμμαχίας με την ΕΣΣΔ πράγμα που θα στρεφόταν εναντίον 

του Γ Ράιχ αν απειλούντο με πόλεμο οι καπιταλιστικές χώρες, 

οπότε το Γ Ράιχ θα είχε να πολεμήσει σε δύο μέτωπα, σχέδιο 

που το Γερμανικό Επιτελείο θεωρούσε ότι θα ήταν η  αρχή 

νέων, αξεπέραστων δεινών για την Γερμανία και ανέτρεπε όλα 

τα σχέδια. 

 Η το Γ Ράιχ να ετοιμαζόταν όσο γινόταν πιο σύντομα για τον 

πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ. 

Η πίεση αυτή να αποφασίσει δεν τρόμαξε το Γ Ράιχ γιατί γνώριζε 

καλά πως δεν θα υπογραφόταν ποτέ συμφωνία με την Σοβιετική 

Ενωση, αλλά ήταν ένας εκβιασμός στα πλαίσια της 

αναπροσαρμοσμένης στρατηγικής τους στην οποία το νέο στοιχείο 

που προστίθετο, ήταν να αναγκάσουν το Γ Ράιχ να αρχίσει τον πόλεμο 

με την ΕΣΣΔ, με την απειλή πολέμου μεταξύ τους που ήδη το 

επεδίωκε. 

Ηταν αδήριτη πλέον η ανάγκη για την επέκταση του οικονομικο-

στρατηγικού χώρου. Το μόνο που το απασχολούσε ήταν να μην 

εμπλακεί πρόωρα σε πόλεμο που οπωσδήποτε θα προκαλούνταν με 

την κατάκτηση της Πολωνίας, οπότε ο σοβιετικός στρατός θα 

έμπαινε για να απελευθερώσει τις προσαρτημένες στην Πολωνία 

περιοχές της Σ.Σ.Δ. της Ουκρανίας, της Μπιελλορουσίας, της 

Ρωσίας και της Λιθουανίας (Βίλνο). Δεν θα τις έπαιρνε βέβαια  χωρίς 
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να έρθει σε πόλεμο με την Γερμανία. Εκτός αν υπογραφόταν 

συμφωνία με την Αγγλία και την Γαλλία. Η σωστή αυτή πολιτική της 

Σοβιετικής Ενωσης, ανάγκασε το Γ Ράιχ να κάνει νέες 

παραχωρήσεις, αρχικά στις οικονομικές διαπραγματεύσεις που 

διεξαγόντουσαν με την ευθύνη του επιτρόπου Εξωτερικών και μέλους 

του Ανωτάτου Κρατικού Συμβουλίου Μολότωφ και λίγο αργότερα 

μέσω του πρεσβευτή του στη Μόσχα και άλλων αξιωματούχων, με 

τις οποίες διασφαλιζόντουσαν τα κρατικά και στρατηγικά 

συμφέροντα της ΕΣΣΔ, θέτοντας σαν όρο την μη υπογραφή μυστικού 

συμφώνου μη επίθεσης, που το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο 

απέρριψε. 

Στις 15 Αυγούστου η ΕΣΣΔ ενέτεινε τις προσπάθειές της για την 

υπογραφή συμφώνου με την Αγγλία και την Γαλλία, χωρίς να κρύψει 

τις προτάσεις του Γ Ράιχ που άφησε σκόπιμα να διαρρεύσουν, χωρίς 

όμως να αλλάξει η κατάσταση. 

Οι δύο δυνάμεις, Αγγλία και Γαλλία, κράτησαν μεσοβέζικη στάση και 

ήθελαν μία δήλωση της Πολωνίας ότι δεν θα ανελάμβαναν να 

εμπλακούν σε πόλεμο εναντίον του Γ Ράιχ με το οποίο όμως 

εντεινόντουσαν οι μυστικές διαπραγματεύσεις σε περίπτωση που η 

Γερμανία θα εξαπέλυε πόλεμο εναντίον της Σοβιετικής Ενωσης. 

Το Γ Ράιχ που πιεζόταν να έρθει οπωσδήποτε σε συμφωνία με την 

ΕΣΣΔ, παρά τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές των 

καθεστώτων, προέβη και σε άλλες παραχωρήσεις για την ασφάλεια 

της ΕΣΣΔ, εγγυήσεις για σεβασμό των ευρύτερων κρατικών της 

συμφερόντων όπως μεταξύ άλλων και μακροπρόθεσμες πιστώσεις 

200 εκ μάρκων. 

Με διακοίνωσή του στις 22 Αυγούστου έσπευσε να αναγγείλει την 

μετάβαση στην Μόσχα του υπουργού Εξωτερικών Ριμπεντρόμπ, που 

ήταν εξουσιοδοτημένος να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης, το 

οποίο τελικά υπογράφηκε μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις. 
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Η υπογραφή του συμφώνου ήταν το μόνο μέσο για την Σοβιετική 

Ενωση για να αποφύγει την εμπλοκή της στον πόλεμο, που έκλεινε 

μύριους κινδύνους τόσο για την ίδια όσο και για τα παγκόσμια 

κινήματα. Είχε χρέος να το κάνει αυτό-όπως εξάλλου 

παραδεχόντουσαν πολλοί αστοί ιστορικοί όπως ο Ερνστ Νιέκισχ για 

να «εκμηδενιστούν οι αγγλο-γερμανικές σχέσεις, τόσο οριστικά και 

συγκεκριμένα, ώστε να πάψει ο κίνδυνος που την απειλούσε άμεσα 

από μία αγγλο-γερμανική συμμαχία εναντίον της25». Να άφηνε να 

βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά αυτοί που τα έριξαν. 

Το σοβιετο-γερμανικό σύμφωνο πλήγμα 

για τον διεθνή ιμπεριαλισμό.  

Το σοβιετο-γερμανικό σύμφωνο μη επίθεσης, διάρκειας 10 ετών που 

με πρωτοβουλία της Γερμανίας υπογράφηκε στις 23 Αυγούστου του 

1939, ανέτρεψε όλα τα «ατού» που περίμεναν να έχουν οι μεγάλες 

καπιταλιστικές δυνάμεις από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς όμως 

και να παραιτηθούν. 

Η στρατηγική τους για την αποκατάσταση και την παγκόσμια 

κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος, που περνούσε μέσα από 

την συντριβή της ΕΣΣΔ και των λαϊκών κινημάτων, παρέμενε ως 

κύριος στόχος και για τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Μόνο που 

τώρα αυτό περνούσε από έναν πόλεμο μεταξύ τους που σκοπό είχε το 

κάθε κράτος να επεκτείνει μέσω αυτού, τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις 

του. 

Τα τρία μεγάλα φασιστικά κράτη, εκμεταλλευόμενα την προσφορά 

τους για την εξάλειψη του κομμουνισμού τόσο στις  χώρες τους, όσο 

και σε άλλα κράτη, όπως στην Ισπανία, τα υποχρέωσαν πρώτα να 

εκτελέσουν την ιστορική τους αποστολή, δηλαδή η συντριβή της 

ΕΣΣΔ και στη συνέχεια ν’ ασχοληθούν με τις χώρες τους. 

 
25 Ernst Niekisch: Das Reich de Nieden damonen, p.292 
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Αυτό άλλωστε καθόρισε και την έκρηξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου 

ανάμεσά τους στην Ευρώπη. Το σοβιετο-γερμανικό σύμφωνο μη 

επίθεσης, απλά επίσπευσε τις διαδικασίες για την έναρξή του. 

Συνέβαλε δε, ώστε να επιταχυνθούν ορισμένες εξελίξεις στους λαούς, 

καθώς και στους ιθύνοντες οικονομικο-πολιτικούς κύκλους της 

Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής για να δουν τον κίνδυνο που 

έκλεινε για ολόκληρο τον κόσμο και τον πολιτισμό, ο γερμανικός και 

ιαπωνικός ιμπεριαλισμός. 

Πράγμα σημαντικό γιατί καθόρισε την πορεία του Β Παγκοσμίου 

Πολέμου και την υπογραφή της συμμαχίας της ΕΣΣΔ και των 

δυτικών καπιταλιστικών χωρών. 

Εδωσε στην Σοβιετική Ενωση-που ποτέ δεν πίστεψε ότι η Γερμανία 

τελικά δεν θα στρεφόταν εναντίον της-τον χρόνο να προετοιμαστεί 

και να οργανώσει την άμυνά της. Εκτός από την υπογραφή του 

συμφώνου, που ήταν το μόνο που είχε απομείνει να κάνει, εμπόδισε 

την επέκταση του πολέμου σε γειτονικές  προς αυτήν περιοχές, όπως 

στην ΝΑ και Βόρεια Ευρώπη, ενώ εξασφάλισε το απαραβίαστο της 

γραμμής που σχημάτιζαν οι ποταμοί Τίσσα, Νάρεβ, Μπούγκ και 

Βιστούλα, πίσω από την οποία ήταν τα Βαλτικά κράτη που η 

Γερμανία είχε έτοιμο σχέδιο για την κατάληψή τους. 

Συγχρόνως επανέκτησε τα ουκρανικά και λευκορωσιακά εδάφη, 

καθώς και την περιοχή Βίλνο της Λιθουανίας. 

Το σοβιετο-γερμανικό σύμφωνο μη επίθεσης, κόστισε τελικά ακριβά 

στο Γ Ράιχ, που για πρώτη φορά έκανε υποχωρήσεις, όπως στοίχισε 

και στον διεθνή ιμπεριαλισμό.     
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• Λένιν: Ο ιμπεριαλισμός το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, 

Ελληνική Έκδοση  

• Rouff: La crise du capitalisme 1932 

• H.Heatin: Economic Historyof Europe 1936 

• R.Moref: Inperialisme et domination  

• Romeuf: Dictionaire des sciences economiques (Paris 1957) 

• Intipustikoje drizenieb ebrope (Ρωσική έκδοση) 

• Ιστορία του παγκόσμιου εργατικού επαναστατικού κινήματος 

• Ιστορία της αποικιοκρατίας και των εθνικοαπελευθερωτικών 

κινημάτων στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική 

(Επίσημα κείμενα διεθνών συνδιασκέψεων Τεχεράνης, Γιάλτας, 

Πότσδαμ. Έκδοση Ελληνική) 

• Αλληλογραφία Στάλιν-Τσόρτσιλ-Ρούσβελτ και Στάλιν-Αττλυ-

Τρούμαν (Έκδοση Ελληνική) 

• Ιστορία του ΟΗΕ 
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• C. Deborin:  Μυστικά του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Απόρρητα 

Αρχεία Αγγλίας, Γερμανίας,ΗΠΑ, Γαλλίας (Έκδοση Ελληνική) 

• Fjegodnik-Ετήσια συμπληρώματα της Μεγάλης Σοβιετικής 

Εγκυκλοπαίδειας 

• Nations Unies: Annuaire statistiques, στις οποίες δίνονται οι 

εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία 

• Nacelense, jemnoro sciara (Έκδοση Ακαδημίας Επιστημών της 

ΕΣΣΔ/Ινστιτούτο γεωγραφίας) 

• G.Deborin: La deuxieme guerre Mondial 

• Ernst Niekisch: Das Reich de Niedern dakomen 

• Δημ. Γληνού: Τριλογία πολέμου 

• Ντιμιτρόφ Ν: Το αντιπολεμικό κίνημα 

•   

    

 

           


