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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΑΚΗ ΜΑΪΛΗ

«Το αστικό πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα από το 1950 έως το 1967», εκδόσεις
«Σύγχρονη Εποχή»
Ο «Ριζοσπάστης» δηµοσιεύει σήµερα το β' µέρος του προλόγου της νέας έκδοσης της «Σύγχρονης Εποχής»

Το ΚΚΕ και η Ε∆Α
Οι αναλύσεις του Κόµµατος, όπως αναδεικνύει ιδιαίτερα το ∆οκίµιο Ιστορίας
του ΚΚΕ 1949 - 1968, Β΄ τόµος, συχνά υπέφεραν από την έλλειψη
αντικειµενικής αντίληψης και εξήγησης τέτοιων φαινοµένων, µε αποτέλεσµα
οι σχέσεις εξάρτησης, στη βάση της ανισοµετρίας, να ερµηνεύονται «µε το
κεφάλι κάτω», να θεωρούνται ως «στρέβλωση», «ιδιοµορφία» στην
ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισµού, λόγω «µη πατριωτικής» στάσης των
αστών πολιτικών, των αστικών κοµµάτων που διακυβέρνησαν.
Στη βάση αυτού του ερµηνευτικού σχήµατος, το Κόµµα µας, στις πολιτικές
στοχεύσεις και στις συµµαχίες του, υπέταξε το ταξικό κριτήριο στο
«πατριωτικό - αντιβασιλικό - αστικοδηµοκρατικό», γραµµή που διατρέχει τη
στάση του σε όλη την αναφερόµενη περίοδο. Σε αυτήν τη λαθεµένη
πολιτική γραµµή έπαιξε ρόλο και η γενικότερη αντίστοιχη γραµµή του
διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος, που θεωρούσε ότι είχε καταλυθεί η
εθνική ανεξαρτησία όλων των καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης, ακόµα
και της Βρετανίας, από τον αµερικανικό ιµπεριαλισµό.
Η προβληµατικότητα αυτής της γραµµής φαίνεται και από την ιστορία των
«δηµοκρατικών» αστικών πολιτικών δυνάµεων, που ο αναγνώστης έχει την
ευκαιρία να µελετήσει στην παρούσα εργασία. Εχει την ευκαιρία ν'
αντιληφθεί ότι αυτές οι δυνάµεις δεν υπήρξαν συνεπείς ούτε καν στο ζήτηµα
της αντίθεσής τους µε τη βασιλεία.
Η παρούσα εργασία είναι πολύ χρήσιµη για να γίνει αντιληπτό ότι η
διαχωριστική γραµµή µεταξύ των αστικών κοµµάτων, των κοµµάτων τελικά
της αστικής διακυβέρνησης, είναι τόσο αβαθές ποτάµι που εύκολα
διασχίζεται από τη µία όχθη του στην άλλη: Οι φιλελεύθεροι γίνονται
υπερασπιστές της διευρυµένης κρατικής οικονοµικής παρέµβασης και
αντιστρόφως, οι αντιβασιλικοί γίνονται συνεργαζόµενοι µε τη βασιλεία και αντιστρόφως, οι «δηµοκρατικοί» αφήνουν
ανοικτό το δρόµο στους «δικτάτορες», οι οποίοι εκ νέου παραδίδουν τη σκυτάλη στους δηµοκρατικούς, ενώ καλά κρατούν
και αναπαράγονται οι µεταξύ τους αντιπαραθέσεις.
Επίσης, αποδεικνύεται ότι η πολιτική ουράς που µε ευθύνη και του ΚΚΕ ακολούθησε η Ε∆Α απέναντι σ' ένα αστικό κόµµα,
την Ενωση Κέντρου, στο όνοµα της υπεράσπισης της «δηµοκρατικής οµαλότητας», τελικά δεν ανέκοψε ούτε την επιβολή
της στρατιωτικής δικτατορίας (1967).

∆ιδάγµατα από τον κυβερνητισµό
Η Ιστορία στην Ελλάδα και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσµο αποδεικνύει ότι κι ένα κόµµα ιστορικά διαµορφωµένο ως
εργατικό, από τη στιγµή που γίνεται κόµµα αστικής διακυβέρνησης, είτε γρήγορα υφίσταται απροετοίµαστο την πιο βίαιη
επίθεση του κεφαλαίου είτε εξελίσσεται σε κόµµα προδοσίας του εργατικού κινήµατος, όπως έγινε ιδιαίτερα στην Ευρώπη,
ακόµα και των επαναστατηµένων εργατικών και εξεγερµένων λαϊκών µαζών.
Το δίδαγµα της Ιστορίας της ταξικής πάλης είναι ότι το ΚΚ, το εργατικό κίνηµα, δεν πρέπει να εγκλωβίζονται στις
ενδοαστικές αντιθέσεις, στον αστικό κυβερνητισµό, στην επιδίωξη να γίνουν ρυθµιστής του «δηµοκρατικού αστικού
πολιτεύµατος», να το «διασώσουν» από τη φασιστική ή άλλη εκτροπή του, θεωρώντας ότι έτσι θα οδηγήσουν στην
υπηρέτηση των γενικότερων εργατικών - λαϊκών στόχων, ενώ πρόκειται για επιλογές της ίδιας της καπιταλιστικής εξουσίας.
Αυτή η πολιτική αντίληψη είναι βαθιά λαθεµένη, δοκιµάστηκε είτε καλοπροαίρετα λόγω πολιτικής ανωριµότητας είτε λόγω
βαθιάς οπορτουνιστικής διάβρωσης (π.χ., από το Ιταλικό ΚΚ) και τελικά ζηµίωσε το εργατικό κίνηµα.
Το παραπάνω συµπέρασµα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στις σηµερινές συνθήκες της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, µε την
άνοδο του φασιστικού - ναζιστικού αστικού ρεύµατος, αλλά και του ρεφορµιστικού οπορτουνιστικού, αναµορφωµένου µέσα
από νέα κοµµατικά σχήµατα.

∆ιδάγµατα για την ταξική πάλη
Είναι και σήµερα επώδυνη η πείρα από την αδυναµία Κοµµουνιστικών Κοµµάτων να διαχωριστούν από τη µία ή άλλη µορφή
της αστικής διακυβέρνησης, που τελικά οδήγησε να υποστούν όλες τις αρνητικές συνέπειές της, π.χ., η αντικοµµουνιστική
επίθεση και επιδίωξη να τεθεί σε παρανοµία το ΚΚ Ουκρανίας µε αφορµή τη σύγκρουση εγχώριων αστικών δυνάµεων, που
υποστηρίζονται από διαφορετικά ιµπεριαλιστικά κέντρα.
Ακόµα κι όταν υπάρχει άλυτο ζήτηµα κατοχής, όπως σ' ένα τµήµα της Κύπρου, και τότε δεν µπορεί η συµµετοχή του ΚΚ
στη διακυβέρνηση να εξασφαλίσει την επίλυσή του, αφού ουσιαστικά η εξουσία του κεφαλαίου και οι ιµπεριαλιστικές
ενώσεις καθορίζουν τις συµµαχίες, τις αντιπαλότητες µε άλλα καπιταλιστικά κράτη µε όλες τους τις αντιφάσεις.
Οπως έδειξε η ζωή, η συµµετοχή της Κύπρου στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει την ακεραιότητά της
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ως ενιαίου κράτους, αλλά κι η συµµετοχή του ΚΚ στη διακυβέρνηση δεν µπορούσε να γίνει και δεν έγινε παράγοντας
άµβλυνσης της οικονοµικής κρίσης, προστασίας όχι µόνο των εργατικών - λαϊκών συµφερόντων, αλλά και σχετικά πιο
υψηλά τοποθετηµένων µεσαίων στρωµάτων.
Η παρούσα εργασία προσφέρει κι άλλο ένα διαχρονικής σηµασίας συµπέρασµα: Την ανάγκη οι εργατικές και λαϊκές µάζες
να µην παρασύρονται από τη δηµαγωγία των αστικών και οπορτουνιστικών κοµµάτων, από τις υποσχέσεις τους, ή να
στοιχίζονται µε τον έναν ανταγωνιστή εναντίον του άλλου, µε βάση τεχνητές διαχωριστικές γραµµές. Είναι αποκαλυπτική,
π.χ., η προσαρµογή της Ενωσης Κέντρου, όταν έγινε κυβερνητικό κόµµα, σε σχέση µε προηγούµενες θέσεις της, τις οποίες
δεν υλοποίησε, αν και δεν ήταν τίποτα περισσότερο από θέσεις αστικού εκσυγχρονισµού. Είναι, επίσης, αποκαλυπτικός ο
ισχυρισµός της για ισχυρότερη διαπραγµάτευση της θέσης της Ελλάδας στην ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ.
Ανάλογα και σήµερα ακούγονται φωνές για ισχυρότερη διαπραγµάτευση της όποιας ∆ανειακής Συµφωνίας της Ελλάδας µε
την ΕΕ. Πρόκειται για υποσχέσεις που θ' αποδειχτούν κούφια λόγια, αλλά θα έχουν -και ήδη έχουν- επιδράσει αρνητικά
στην πορεία του εργατικού κινήµατος, της λαϊκής συµµαχίας.
Η ιστορία των ενδοαστικών και ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων είναι πολύ χρήσιµη σήµερα που οξύνονται οι αντιθέσεις
στον επίγονο της ΕΟΚ, την ΕΕ και κυρίως την Ευρωζώνη, που ταυτόχρονα δυναµώνουν οι αστικές φωνές για πολιτική
ευρωπαϊκή οµοσπονδιοποίηση, στο σηµερινό ή πιο περιορισµένο εύρος της Ενωσης, αλλά επίσης δυναµώνουν και οι αστικές
φωνές για πιο χαλαρή νοµισµατική σύνδεση ανεξάρτητων κρατών. Σήµερα, µάλιστα, γίνεται πιο έντονη προσπάθεια σε
παγκόσµια κλίµακα να οργανωθούν και οι λαϊκές µάζες στο πλευρό των αντιµαχόµενων αστικών µερίδων, να διευθετούνται
οι ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και µε το ρόλο των µαζών από τα κάτω και όχι µόνο µε την κάλπη.
Από τη στάση αστών πολιτικών, εφηµερίδων κ.λπ. απέναντι σε επιλογές των ΗΠΑ, κυρίως όταν αποφάσισαν (1950) να
περιορίσουν τα κονδύλια της «αµερικανικής βοήθειας», φαίνεται πώς εκδηλώσεις αντι-γερµανισµού, αντι-Μερκελισµού,
όπως οι σηµερινές, απλώς επαναλαµβάνουν, προσαρµοσµένες στις νέες συνθήκες, φαινόµενα των ενδοϊµπεριαλιστικών
αντιθέσεων, που παρασύρουν το εργατικό και λαϊκό κίνηµα σε ξένες προς τα δικά του συµφέροντα αντιθέσεις.
Από τη µελέτη του πολιτικού συστήµατος στην Ελλάδα πριν από µισόν αιώνα προκύπτει και το εξής χρήσιµο συµπέρασµα:
Το αστικό κράτος στην εξέλιξή του χρειάζεται προσαρµογές, εκσυγχρονισµούς στους θεσµούς και στη λειτουργία του. Είναι
εκσυγχρονισµοί, γιατί αποτελούν αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές, αλλά είναι αντιδραστικοί, γιατί γίνονται µε κατεύθυνση
την εξυπηρέτηση της οικονοµικής κυριαρχίας και πολιτικής εξουσίας του κεφαλαίου, των συγκεκριµένων κάθε φορά
αναγκών του κεφαλαίου. Τέτοιοι εκσυγχρονισµοί αφορούσαν, π.χ., το εκπαιδευτικό σύστηµα, τη «δηµοκρατικότερη»
λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήµατος, την κατάργηση του θεσµού της βασιλείας, αν και επιτεύχθηκε αργότερα,
κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε υπό το καθεστώς της στρατιωτικής χουντικής
διακυβέρνησης (1967 - 1974).
Το συµπέρασµα είναι ότι απέναντι στους αστικούς εκσυγχρονισµούς πρέπει να προβάλλονται οι ριζοσπαστικοί στόχοι και η
αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής - κοµµουνιστικής οργάνωσης της κοινωνίας.
Κι άλλα συµπεράσµατα, χρήσιµα για την ερµηνεία σηµερινών φαινοµένων, προκύπτουν από την παρούσα ιστορική µελέτη
του αστικού πολιτικού συστήµατος της περιόδου 1950 - 1967.
∆ίνει τη δυνατότητα να κατανοηθεί ταξικά ο χαρακτήρας φαινοµένων, όπως τα οικονοµικά σκάνδαλα κυβερνώντων
προσώπων, ως αποτέλεσµα της στενής διαπλοκής των φυσικών προσώπων του κεφαλαίου µε τους πολιτικούς εκπροσώπους
του, ως βαθύτερης σχέσης οικονοµίας - πολιτικής από την οποία προκύπτει τόσο ο «νόµιµος», φανερός, όσο και ο
«παράνοµος», υπόγειος πλουτισµός προσώπων. Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι η ηθική των προσώπων ή των «καθαρών»
κοµµάτων ή των «διαυγών» θεσµών που αποκαλύπτει και τιµωρεί τους εµπλεκόµενους στα οικονοµικά σκάνδαλα. Είναι η
ηθική του καπιταλιστικού ανταγωνισµού, της ανισόµετρης ανάπτυξης που φέρνει τις ανακατατάξεις µεταξύ νέων και παλιών
τζακιών, που οδηγεί στις αποκαλύψεις, γιατί αυτές είναι στοιχείο του ανταγωνισµού.
Εχει, επίσης, αξία να επισηµάνουµε τη διαχρονικότητα των αντικοµµουνιστικών θεωριών. Πρόκειται για ιδεολογήµατα και
συκοφαντίες που αναπαράγονται σήµερα από τα Αντικοµµουνιστικά Μανιφέστα της ΕΕ και αστών πολιτικών, δείχνοντας το
βάθος της ταξικής αντίθεσης κεφαλαίου - µισθωτής εργασίας.
Εν κατακλείδι, η διαλεκτική υλιστική αντίληψη του παρελθόντος, δηλαδή η ιστορική αντίληψη της ταξικής πάλης,
συµβάλλει στη διαλεκτική υλιστική αντίληψη των τρεχουσών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, στην
ικανότητα της πρόβλεψης, ώστε ο σχεδιασµός της εργατικής - λαϊκής παρέµβασης να υπολογίζει τους νόµους της ταξικής
πάλης, ν' αξιοποιεί κάθε χαραµάδα στην ενότητα της αντίπαλης τάξης µε στόχο την αποδυνάµωση και την ανατροπή της.
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