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Σελίδα 1

Κυριακή 22 Σεπτέµβρη 2013

ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ: " ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ SPD"

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ SPD
Μέρος 2ο
Σήµερα στο ένθετο «Ιστορία» δηµοσιεύουµε το δεύτερο µέρος του
ζητήµατος «ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
µε «ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ SPD», που δίνει σηµαντικά
συµπεράσµατα στο σήµερα. Το πρώτο µέρος δηµοσιεύτηκε την
προηγούµενη Κυριακή. Αναδηµοσιεύεται από την ΚΟΜΕΠ, τεύχος
4-5/2012.

***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ...ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ας επιστρέψουµε όµως για λίγο στο ζήτηµα της κοινωνικοποίησης των
µέσων παραγωγής, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η
απαίτηση πραγµατοποίησης αυτής της κοινωνικοποίησης ως
απαραίτητης προϋπόθεσης για τη βελτίωση της ζωής των εργαζόµενων
είχε µάλλον πλειοψηφική επιρροή στις εργατικές συνειδήσεις. Η
συνειδητοποίηση όµως αυτής της αναγκαιότητας δε συνοδευόταν από
τη διαπαιδαγώγηση στους όρους πραγµατοποίησής της, δηλαδή στην
αναγκαιότητα η εργατική τάξη «να βάλει πλάτη» και να
πραγµατοποιήσει η ίδια αυτό το καθήκον, φέρνοντας τα «πάνω κάτω»
στο πεδίο ακριβώς που κρίνεται το ποια τάξη έχει την εξουσία στα
χέρια της, στο πεδίο της οικονοµίας. Ο συνδυασµός της απαίτησης
κοινωνικοποίησης των µέσων παραγωγής, από τη µία, µε τη
συντριπτική κυριαρχία των κοινοβουλευτικών αυταπατών, από την
άλλη, έδωσε τη δυνατότητα στη γερµανική αστική τάξη να αξιοποιήσει
προς όφελός της τις εξελίξεις και σε αυτό τον τοµέα.
Μέσα στην Επανάσταση του Νοέµβρη, η «επανάσταση από τα πάνω», δηλαδή η κυβέρνηση συνεργασίας SPD και
Ανεξάρτητου Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος που έφερε το βαρύγδουπο τίτλο του Συµβουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων,
σύστησε στις 21 Νοέµβρη 1918 τη λεγόµενη «Επιτροπή Κοινωνικοποίησης» µε επικεφαλής τον «Ανεξάρτητο» κεντριστή
Κάουτσκι και µέλη της αστούς οικονοµολόγους, οπορτουνιστές πολιτικούς, ακόµα και µεγάλους επιχειρηµατίες. Την ίδια
περίοδο οι δρόµοι της Γερµανίας πληµµύριζαν από πανό που ανέγραφαν: «Η κοινωνικοποίηση παρελαύνει», «Ο
Σοσιαλισµός είναι εδώ». Ετσι η «επανάσταση από τα πάνω» υποσχέθηκε και την κοινωνικοποίηση «από τα πάνω», η οποία
-όπως ήδη έχουµε σηµειώσει- καθόλου δε θα έπρεπε να ανησυχεί τους εργάτες, αφού µπορούσε να πραγµατοποιηθεί
«ήρεµα και χωρίς ταραχές».
Ταυτόχρονα, µε τις διαβεβαιώσεις περί «ήσυχης» κοινωνικοποίησης και τη σύσταση αντίστοιχων επιτροπών, οι
σοσιαλδηµοκράτες προσπαθούσαν να ξεριζώσουν από τη συνείδηση των εργαζόµενων την αναγκαιότητα της
κοινωνικοποίησης των µέσων παραγωγής. Από το Συνέδριο των Συµβουλίων κιόλας ο Χίλφερντινγκ, εισηγητής των
«Ανεξάρτητων», σηµείωνε ότι η κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής δεν είναι απλό ζήτηµα, αλλά µια δύσκολη
διαδικασία. Το SPD ισχυριζόταν ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η µεταπολεµική γερµανική οικονοµία δεν υπάρχουν
περιθώρια για δαπανηρά «πειράµατα» και γι' αυτό το ζήτηµα έπρεπε να τεθεί όταν η (καπιταλιστική) οικονοµία σηκωνόταν
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Επίσης, προπαγάνδιζαν ότι οι νικητές Σύµµαχοι µπορεί να έπαιρναν τις «κοινωνικοποιηµένες»
και πάλι στα πόδια της.
επιχειρήσεις ως µέρος των αποζηµιώσεων. Ταυτόχρονα όµως σηµείωναν ότι, ανεξαρτήτως συνθηκών, µε την
κοινωνικοποίηση υπάρχει ο κίνδυνος της γραφειοκρατίας και ότι εντέλει είναι ενάντια στη φύση του ανθρώπου. Φαίνεται ότι
οι σοσιαλδηµοκράτες είχαν ανακαλύψει και το γονίδιο της ατοµικής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής και ως καλοί «γιατροί
στο πλευρό του άρρωστου καπιταλισµού» προσπάθησαν να το περιφρουρήσουν.
Ας αφήσουµε όµως το σοσιαλδηµοκράτη Βίνκλερ να µας πει τη γνώµη του για τους νόµους των «κοινωνικοποιήσεων» που
ψήφισε η σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση συνεργασίας τους πρώτους µήνες του 1919: «Η «κοινωνικοποίηση» που η
κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους εκπροσώπους των εργατών και η οποία πήρε σάρκα και οστά µε διάφορους νόµους µεταξύ
Μάρτη και Απρίλη του 1919, δεν άλλαξε τίποτα στις σχέσεις ιδιοκτησίας. Στην εξορυκτική βιοµηχανία άνθρακα και
ανθρακούχου καλίου, συγκροτήθηκαν υποχρεωτικά, κατόπιν κρατικής παρέµβασης, κοινοπραξίες, µε εποπτικά συµβούλια
(το Συµβούλιο Ανθρακα και το Συµβούλιο Ανθρακούχου Καλίου), στα οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των
κρατιδίων, των ιδιοκτητών, των βιοµηχάνων, των εµπόρων και των εργαζόµενων. Αυτό το είδος της «συνεργατικής
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οικονοµίας», όµως, δεν περιόριζε την εξουσία των ιδιοκτητών» . Οι Γερµανοί σοσιαλδηµοκράτες κατάφεραν να
«κοινωνικοποιήσουν» τα µέσα παραγωγής χωρίς να καταργήσουν την ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής. Πρόκειται
για πραγµατικό επίτευγµα ...αντάξιο της καπατσοσύνης της γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας.
Αυτή η «συνεργατική οικονοµία» δείχνει ότι οι σοσιαλδηµοκράτες όχι µόνο ξερίζωσαν την αναγκαιότητα των
κοινωνικοποιήσεων και της οικοδόµησης ουσιαστικά µιας ριζικά διαφορετικής οικονοµίας και κοινωνίας, αλλά και ότι
εκµεταλλεύτηκαν αυτό το αίτηµα για να περάσουν την ταξική ειρήνη. Αυτή η «συνεργατική οικονοµία», η οποία επέκτεινε
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-σύµφωνα µε το SPD- τη δηµοκρατία από τη σφαίρα της πολιτικής στη σφαίρα της οικονοµίας, στηριζόταν στη «συµµετοχή
των εργατών στη διοίκηση των επιχειρήσεων», η οποία σύµφωνα µε τον Βίνκλερ «ανέδειξε τη Γερµανία πρωτοπόρο χώρα
στα θέµατα οικονοµικής δηµοκρατίας»... Ετσι από την κοινωνικοποίηση περάσαµε στη «συνδιαχείριση», δηλαδή στην
υποταγή των εργαζόµενων στα συµφέροντα των µεγαλοκαπιταλιστών.
Κάθε φορά που φούντωναν οι κινητοποιήσεις και οι εργατικές εξεγέρσεις µε βασικό αίτηµα την κοινωνικοποίηση των
µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, η κυβέρνηση σύστηνε και επανασύστηνε επιτροπές κοινωνικοποίησης. Ετσι, µετά
την εξέγερση στο Ρουρ µε κεντρικό αίτηµα την κοινωνικοποίηση, ο σοσιαλδηµοκράτης υπουργός Σµιτ διαβεβαίωνε τους
εργάτες ότι επανεκκίνησαν οι εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικοποίησης και γι' αυτό οι εργάτες έπρεπε να µείνουν ήσυχοι,
να εµπιστευτούν τη ∆ηµοκρατία και να µη σαµποτάρουν µε τη στάση τους τις ηρωικές προσπάθειες της ...επαναστατικής
κυβέρνησης. Οι αστοί, προκειµένου να προστατεύσουν την εξουσία τους, επιστράτευαν (µέσω του SPD) στο έπακρο τη
λογική της ανάθεσης και του εφησυχασµού, µε την οποία το SPD είχε διαπαιδαγωγήσει τους εργάτες.
Ο όλος χειρισµός του ζητήµατος των κοινωνικοποιήσεων έχει πολλές οµοιότητες µε την επιχειρηµατολογία των ανά τον
κόσµο αστών και οπορτουνιστών περί κρατικοποιήσεων, ακόµα και κοινωνικοποιήσεων (µε ό,τι µπορεί να εννοεί βέβαια ο
καθένας µε τη λέξη αυτή). Υποσχέσεις, κρατικοποιήσεις προς όφελος του κεφαλαίου και φυσικά καµία κοινωνικοποίηση,
αφού η κοινωνικοποίηση προϋποθέτει την ανατροπή του αστικού κράτους, της εξουσίας των µεγάλων επιχειρηµατιών και
την οικοδόµηση της εξουσίας της εργατικής τάξης.
Και στη χώρα µας έχουµε σηµαντική συσσωρευµένη εµπειρία γύρω από τη σχετική επιχειρηµατολογία αστικών και
οπορτουνιστικών δυνάµεων. Η επιχειρηµατολογία και η πολιτική της γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας έχει πολλά κοινά
στοιχεία µε τις «κοινωνικοποιήσεις» και τον «εργατικό έλεγχο» που εφάρµοσε η Ν∆ και µε µεγαλύτερη ένταση το ΠΑΣΟΚ
της πρώτης κυβερνητικής του περιόδου. Φυσικά, αυτές οι «κοινωνικοποιήσεις» δεν έγιναν σε επαναστατική περίοδο, αλλά
αποτελούσαν απαραίτητο στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης εκείνης της περιόδου. Αυτές οι κρατικοποιήσεις έγιναν είτε
για να φορτωθούν στις πλάτες των εργαζόµενων οι ζηµιές και τα χρέη των πρώην ιδιοκτητών τους είτε για να διευκολυνθεί
η συνολική αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ. εξασφάλιση φθηνού ρεύµατος για τους επιχειρηµατίες σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας). Αντίστοιχο περιεχόµενο είχαν και οι προεκλογικές δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ανοιχτά
δήλωναν ότι το κράτος πρέπει να πάρει στα χέρια του τις ζηµιογόνες επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ., να τις εξυγιάνει και στη
συνέχεια να τις παραδώσει και πάλι στους καπιταλιστές.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SPD ΚΑΤΑ ΤΗ «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ»
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Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι ως «∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης»
χαρακτηρίζεται η περίοδος εκείνη της γερµανικής
ιστορίας που οριοθετείται χρονικά από το τέλος της Επανάστασης του Νοέµβρη του 1918 µέχρι την ανάληψη της εξουσίας
από το Χίτλερ το Γενάρη του 1933. Η περίοδος αυτή αξιοποιείται σε µεγάλο βαθµό από αστικές και οπορτουνιστικές
42

δυνάµεις για να στηρίξει το ιδεολόγηµα της εξίσωσης φασισµού και κοµµουνισµού ως δύο «άκρων».
Μέσω της «θεωρίας
των άκρων» προσπαθούν να ταυτίσουν µία µορφή της ταξικής κυριαρχίας του κεφαλαίου µε το καθεστώς της εργατικής
εξουσίας. Το συγκεκριµένο ιδεολόγηµα έχει απαντηθεί πολλές φορές από το κοµµουνιστικό κίνηµα, αλλά και από το Κόµµα
µας, αναδεικνύοντας ακριβώς το φασισµό ως µορφή της αστικής πολιτικής και ιδεολογίας σε στρατηγική σύµπλευση µε τις
αστικές «δηµοκρατικές» δυνάµεις.
Μέσω αυτής της επιχειρηµατολογίας η αστική τάξη προσπαθεί να υποστηρίξει το «µονόδροµο της µέσης οδού», τον
καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, περιφρουρώντας µε αυτό τον τρόπο την ταξική της κυριαρχία. Το επιχείρηµα αυτό
χρησιµοποιείται ως «µπάλωµα» για τις τρύπες εκείνες από τις οποίες µπορεί να διεισδύσει η αµφισβήτηση των «ιερών και
όσιων» του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της οικονοµίας και του αντίστοιχου εποικοδοµήµατος. «Κάτσε ήσυχα, γιατί
αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος των "άκρων"», φωνάζουν οι αστοί και οι γραφιάδες τους στους «ανήσυχους» εργάτες. Οπως
όµως ήδη είδαµε και θα δούµε και στη συνέχεια, η στράτευση του ενός υποτιθέµενου «άκρου», του φασισµού, και της
«µέσης οδού» της αστικής δηµοκρατίας λειτουργούσαν ως «δύο χέρια που το 'να νίβει τ' άλλο και τα δυο µαζί το
καπιταλιστικό πρόσωπο». Σαν µια γροθιά χτυπούσαν το άλλο υποτιθέµενο «άκρο», την εργατική εξέγερση, την προοπτική
της σοσιαλιστικής επανάστασης, τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια της
∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης.
Η περίοδος αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από την ψήφιση του αντίστοιχου Συντάγµατος, καθιέρωσε για πρώτη φορά στη
Γερµανία την αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία και κατέλυσε την πολιτειακή µορφή της συνταγµατικής µοναρχίας που
ίσχυε από την ίδρυση του γερµανικού έθνους - κράτους το 1871 µέχρι το 1918. Το Σύνταγµα ενώ καθιέρωνε για πρώτη
φορά στη Γερµανία µια µορφή αστικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, περιείχε το σπέρµα της αναίρεσης αυτής της
µορφής, ιδιαίτερα µε τα άρθρα 25, 48 και 53, τα οποία προέβλεπαν πολύ ενισχυµένες εξουσίες για τον Πρόεδρο του Ράιχ σε
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Τα άρθρα αυτά αξιοποιήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια της ∆ηµοκρατίας της
«καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».
Βαϊµάρης, ιδιαίτερα µετά το ξέσπασµα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης το 1929, ενώ αξιοποιήθηκαν και από το
Χίτλερ για να κερδίσει και να εδραιώσει την εξουσία του. Με το άρθρο αυτό τσακίστηκαν απεργίες και εξεγέρσεις,
44

εκλεγµένες κυβερνήσεις κρατιδίων
Χίτλερ.

, πέρασαν αντιλαϊκά µέτρα και φυσικά αξιοποιήθηκε για το πέρασµα της εξουσίας στο

Οπως είδαµε, η ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης γεννήθηκε µέσα στο λουτρό αίµατος της αντεπανάστασης του 1918-1819. Εδώ
βρίσκεται µια σηµαντική της διαφορά µε άλλες αστικές δηµοκρατίες, οι οποίες γεννήθηκαν µέσα από επαναστάσεις και όχι
µέσα από αντεπαναστάσεις. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο καπιταλισµός στον 20ό αιώνα ήταν καπιταλισµός στην
εποχή περάσµατος από τον ιµπεριαλισµό στο σοσιαλισµό και µε το καµπανάκι της σοβιετικής Ρωσίας να ηχεί πολύ δυνατά
στα αυτιά της αντιδραστικής παγκόσµιας αστικής τάξης. Η συγκεκριµένη περίοδος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο γιατί
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χαρακτηρίστηκε από σηµαντικές προσαρµογές στο πολιτικό εποικοδόµηµα της ηττηµένης από τον πόλεµο Γερµανίας
όσο
και γιατί αποτέλεσε πεδίο έντονων διεργασιών µε κατάληξη τη νοµή της εξουσίας από το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα του
Χίτλερ και την αντίστοιχη προετοιµασία του Β' Παγκόσµιου Πολέµου.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από πολύ µεγάλη ρευστότητα. Τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις που εκλέγονται
αποτελούν «κινούµενη άµµο». Το πλέγµα των αντιθέσεων που σιγοβράζει στο υπέδαφος της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης
είναι πολύ σύνθετο. Πρόκειται καταρχήν για τις αντιθέσεις µεταξύ των διάφορων αστικών τάξεων της µεταπολεµικής
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Ευρώπης στη βάση των συνεχόµενων διαβουλεύσεων για τις πολεµικές αποζηµιώσεις, αλλά και των µεγάλων επενδύσεων
που αυτές έχουν στη Γερµανία της Βαϊµάρης. Πρόκειται επίσης για τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της γερµανικής αστικής
τάξης, µε τα διάφορα τµήµατά της να έχουν διαφορετική δυναµική και να συνδέονται σε διαφορετικό βαθµό µε τις
διάφορες νικήτριες καπιταλιστικές χώρες. Τέλος, υπάρχουν, αν και σε δευτερεύοντα βαθµό, οι αντιθέσεις µεταξύ των
δυναµικών στοιχείων της αστικής τάξης και διάφορων στοιχείων που συνδέονται ακόµα µε το προπολεµικό εποικοδόµηµα
του Κάιζερ. Και όλο αυτό το καζάνι των αντιθέσεων «βράζει» σε ένα περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η Οκτωβριανή
Επανάσταση και το εργατικό κίνηµα ιδιαίτερα της Γερµανίας έχει ήδη θέσει και θέτει επανειληµµένα κατά τη διάρκεια της
∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης (ιδιαίτερα την περίοδο 1919-1923) το ζήτηµα της εργατικής εξουσίας, όπως κι αν το
αντιλαµβάνεται αυτό. Χαρακτηριστικό για αυτή τη ρευστότητα είναι το γεγονός ότι στα 14 χρόνια της ∆ηµοκρατίας της
Βαϊµάρης υπήρξαν 20 αλλαγές του Υπουργικού Συµβουλίου, ενώ σχηµατίστηκαν και 11 Υπουργικά Συµβούλια µειοψηφίας,
τα οποία εξαρτιόνταν από την ανοχή των υπόλοιπων κοµµάτων.
Οσον αφορά τη στάση του SPD µέσα σε αυτό το περιβάλλον, όχι µόνο δεν αξιοποίησε αυτή τη ρευστότητα προς όφελος της
εργατικής τάξης, αλλά έκανε ό,τι µπορούσε για να την περιορίσει και για να επαναφέρει τη σταθερότητα του αστικού
πολιτικού συστήµατος. Η δράση του SPD προσαρµόστηκε στα νέα δεδοµένα εξυπηρέτησης του καπιταλισµού. Εδραιώθηκε
πλέον ως κυβερνητικό κόµµα και αφού κέρδισε την εµπιστοσύνη της αστικής τάξης τόσο για τη διακυβέρνηση της χώρας
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όσο και για την άσκηση «σοβαρής και υπεύθυνης» αντιπολίτευσης.
Τόσο ως συµµετέχον στην κυβέρνηση (Γενάρης 1918
- Νοέµβρης 1922, Αύγουστος 1923 - Νοέµβριος 1923, Ιούνης 1928 - Μάρτης 1930) όσο και ως αντιπολίτευση, το SPD
στήριξε όλες τις αντεπαναστατικές ενέργειες, όλα τα αντιλαϊκά µέτρα και συνέβαλε αποφασιστικά στη δηµιουργία ανοχών
απέναντι στον ανερχόµενο φασισµό.
Ιδιαίτερος ήταν ο ρόλος του στην ανασυγκρότηση του γερµανικού αστικού κράτους. Επιτακτικό καθήκον του κυβερνητικού
SPD κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του Νοέµβρη αλλά και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ∆ηµοκρατίας της
Βαϊµάρης ήταν ο αφοπλισµός των εργατών και ο εξοπλισµός και η οργάνωση του τακτικού στρατού, της Ράιχσβερ και των
ακροδεξιών παραστρατιωτικών οµάδων, µε πιο γνωστά τα Freikorps, στα οποία ήδη αναφερθήκαµε.
Μία από τις πρώτες αποφάσεις της πρώτης εκλεγµένης κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης (η οποία προέκυψε από
τις εκλογές της 19ης Γενάρη 1919) µε Καγκελάριο το σοσιαλδηµοκράτη Σάιντεµαν ήταν η ανασύσταση της Ράισχβερ, του
επίσηµου γερµανικού στρατού, από τους αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς του στρατού του Κάιζερ, δηλαδή του
Αυτοκρατορικού Στρατού. Οπως µας ενηµερώνει ο Βίνκλερ, στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης «τα αντιδηµοκρατικά φρονήµατα
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δεν αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανέλιξη στο στρατό» . Η ίδια ακριβώς ιστορία επρόκειτο να επαναληφθεί και µετά το
Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου επίσης η ραχοκοκαλιά του στρατού της Ο∆Γ, αλλά και ολόκληρος ο κρατικός µηχανισµός
ανασυγκροτήθηκε κυρίως από τα στελέχη του ναζιστικού κόµµατος και των SS. Ισως η συνέχεια στη σύνθεση του
στρατεύµατος να αποτελεί την καλύτερη και την πιο αλάθητη απόδειξη για την ταξική συνέχεια ενός κράτους, για το
γεγονός δηλαδή ότι η τάξη που έχει την εξουσία στα χέρια της παραµένει η ίδια, ενώ αυτό που αλλάζει είναι µόνο η µορφή
της δικτατορίας της.
Η κυβέρνηση συνασπισµού υπό την ηγεσία του SPD ψήφισε σχετικό νόµο για τον οποίο ο Γκρένερ, επικεφαλής του
Στρατεύµατος (µε τον οποίο υπενθυµίζουµε ο Εµπερτ είχε κάνει συµφωνία από το Νοέµβρη του 1918 για την κατάπνιξη της
εξέγερσης), έλεγε ότι έδινε την ευκαιρία «στο σώµα των αξιωµατικών να καθαρίσει τη σκουριά που είχε αναπτυχθεί στο
στράτευµα από τον πόλεµο και από τον καιρό της Επανάστασης», ενώ διευκόλυνε «τη διάσωση των καλύτερων και
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ισχυρότερων στοιχείων του Πρωσισµού στη νέα Γερµανία».
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό πόσο νέα, όσον
αφορά το ταξικό της περιεχόµενο, ήταν η Γερµανία που οικοδοµούνταν πάνω στα θεµέλια του Συντάγµατος της Βαϊµάρης.
Οι σοσιαλδηµοκράτες δεν περιορίζονταν στους νόµους, αλλά απέδειξαν στην πράξη τους δεσµούς τους µε τα «καλύτερα και
ισχυρότερα στοιχεία του Πρωσισµού», τα οποία στελέχωναν τα ακροδεξιά παραστρατιωτικά σώµατα εθελοντών. Ράιχσβερ
και Freikorps τσακίζανε σαν ένα χέρι όλες τις εργατικές εξεγέρσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, ιδιαίτερα την περίοδο της
εδραίωσης της «∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης», δηλαδή την περίοδο 1919-1923, το µεγαλύτερο διάστηµα της οποίας το SPD
ήταν το µεγαλύτερο κόµµα της κυβέρνησης συνασπισµού των λεγόµενων Κοµµάτων της Βαϊµάρης (SPD, Κόµµα του
Κέντρου, ∆ηµοκρατικό Κόµµα).
Ως κυβερνητικό πλέον κόµµα το SPD δεν µπορούσε να παίζει µόνο ή κυρίως το ρόλο που έπαιζε κατά την Επανάσταση του
Νοέµβρη, το ρόλο δηλαδή της διείσδυσης και του στραγγαλισµού της εξέγερσης «από τα µέσα». Χωρίς να εγκαταλείπει και
αυτή τη µέθοδο (τα στηρίγµατα άλλωστε του SPD στους εργάτες ήταν πολύ µεγάλα και αυτό το γεγονός αξιοποιήθηκε από
την αστική τάξη καθ' όλη τη διάρκεια της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης), µε την εδραίωσή του σε κυβερνητικό κόµµα
αναβάθµισε τη µέθοδο του τσακίσµατος «από τα έξω». Ο νέος ρόλος που του ανέθεσε το αστικό πολιτικό σύστηµα
ανάγκασε το SPD να πετάξει τη φιλεργατική και δηµοκρατική µάσκα.
Ετσι, στο αίµα πνίγηκε το απεργιακό κίνηµα που ξεκίνησε από το ∆εκέµβρη του 1918 στην περιοχή του Ρουρ και
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κορυφώθηκε το Μάρτη στο Βερολίνο.
Τον επόµενο µήνα, τον Απρίλη του 1919, Ράιχσβερ και παραστρατιωτικοί
επιτέθηκαν στις δύο ολιγοήµερες «∆ηµοκρατίες των Συµβουλίων των Εργατών» στο Μόναχο, συντρίβοντας τη δεύτερη στις
2 Μάη. Το Μάρτη του 1920 η απεργία ενάντια στο λεγόµενο πραξικόπηµα «Kapp» µετατράπηκε πάλι σε εξέγερση στην
περιοχή Ρουρ, η οποία και αυτή τσακίστηκε από την κυβέρνηση των κοµµάτων της Βαϊµάρης (µε µεγαλύτερο το SPD) και
από το ενιαίο µέτωπο Ράιχσβερ και ακροδεξιών παραστρατιωτικών µε πολλές εκατοντάδες εργάτες νεκρούς και
βασανισµένους. Το Μάρτη του 1921 καταστάλθηκε η εξέγερση στο Αµβούργο και την Κεντρική Γερµανία (η λεγόµενη και
«∆ράση του Μάρτη»). Την ίδια τύχη είχε και η εξέγερση των εργατών το Μάη του 1923 πάλι στην περιοχή του Ρουρ.
Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση της Πρωτοµαγιάς του 1929, γνωστής και ως ο γερµανικός «µατωµένος Μάης». Ο
σοσιαλδηµοκράτης αρχηγός της βερολινέζικης Αστυνοµίας επέβαλε απαγόρευση συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων από το
∆εκέµβρη του 1928. Η απαγόρευση αυτή ίσχυε ακόµα την Πρωτοµαγιά του 1929. Φυσικά οι εργάτες αψήφησαν την
απαγόρευση και 200.000 διαδήλωσαν για να τιµήσουν την ηµέρα της παγκόσµιας εργατικής τάξης. Η διαδήλωση δέχτηκε
την επίθεση της «σοσιαλδηµοκρατικής» Αστυνοµίας µε άρµατα µάχης και πυροβόλα όπλα. Απολογισµός: 33 νεκροί εργάτες,
200 τραυµατίες και 1.000 συλληφθέντες.
Ταυτόχρονα, µε τα παραπάνω η ∆ηµοκρατία προσπαθούσε να αφοπλίσει ή να αποτρέψει τον εξοπλισµό των επαναστατικών
δυνάµεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της προσπάθειας συγκρότησης δυνάµεων κόκκινης πολιτοφυλακής στο
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Βερολίνο, η οποία τσακίστηκε από την κυβέρνηση των Λαϊκών Επιτρόπων, δηλαδή από τους σοσιαλδηµοκράτες, µε τον
εξής πανέξυπνο τρόπο: Οταν το Εκτελεστικό Συµβούλιο του Βερολίνου προσέφερε για την ασφάλεια της επανάστασης
«2.000 σοσιαλιστικά διαπαιδαγωγηµένους και πολιτικά οργανωµένους συντρόφους, στρατιωτικά εκπαιδευµένους», οι
σοσιαλδηµοκράτες Λαϊκοί Επίτροποι άσκησαν πίεση για αναστολή της απόφασης, ισχυριζόµενοι ότι ο σχηµατισµός κόκκινης
πολιτοφυλακής θα σήµαινε τη «δυσπιστία στην επαναστατική αξιοπιστία» της βερολινέζικης φρουράς. Ετσι, το Εκτελεστικό
Συµβούλιο του Βερολίνου απέσυρε την προσφορά του για να µη θέσει σε κίνδυνο την ...επαναστατική αξιοπιστία των
βερολινέζικων στρατευµάτων, τα οποία -όπως έχουµε ήδη δει- δρούσαν στα πλαίσια της συµφωνίας του Εµπερτ µε το
Γενικό Επιτελείο Στρατού του Γκρένερ, δηλαδή δούλευαν για τη βίαιη κατάπνιξη της επανάστασης.
Το πώς δρούσε αυτή η βερολινέζικη φρουρά φάνηκε µε τα αποτυχηµένα πραξικοπήµατα απέναντι στο Εκτελεστικό
Συµβούλιο των βερολινέζικων Συµβουλίων και στη Μεραρχία του Λαϊκού Ναυτικού στις αρχές και τα τέλη του ∆εκέµβρη
1918 αντίστοιχα. Ιδιαίτερα για την πρώτη ο Γκρένερ σηµείωνε: «Τι θα έπρεπε να γίνει: ο αφοπλισµός του Βερολίνου, η
εκκαθάρισή του από τους Σπαρτακιστές κ.ά. Ολα είχαν προβλεφτεί µε συγκεκριµένο καταµερισµό ανά ηµέρα και ανά
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µεραρχία. Τα πάντα είχαν συζητηθεί επίσης από τον αξιωµατικό που έστειλα στο Βερολίνο, µε τον κ. Εµπερτ».

Ενδεικτική είναι επίσης η στάση της «∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης» απέναντι στα δύο πραξικοπήµατα ανατροπής της. Η
αστική αυτή ∆ηµοκρατία ήταν πολύ γενναιόδωρη απέναντι στους επίδοξους «ανατροπείς» της. Το λεγόµενο πραξικόπηµα
«Kapp» το 1920 και το πραξικόπηµα του Χίτλερ στο Μόναχο το 1923 συνάντησαν την απέραντη γενναιοδωρία της αστικής
∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Ο Βίνκλερ σηµειώνει: «Οσοι συµµετείχαν στην εξέγερση του Ρουρ τιµωρήθηκαν πολύ πιο
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σκληρά από εκείνους που συµµετείχαν στο στρατιωτικό πραξικόπηµα».
Οσον αφορά το λεγόµενο πραξικόπηµα «Kapp»,
τον Αύγουστο του 1920 -µε νόµο που στήριξαν και οι σοσιαλδηµοκράτες- δόθηκε αµνηστία στους αξιωµατικούς των
Freikorps που είχαν υποστηρίξει το πραξικόπηµα µε συνέπεια να στελεχώσουν τον αναδιοργανωµένο τακτικό στρατό, τη
Ράιχσβερ ενώ σε κάποιους δόθηκε και σύνταξη.
Την ίδια επιείκεια επέδειξε η «πρώτη Γερµανική ∆ηµοκρατία» και απέναντι στο λεγόµενο «Πραξικόπηµα της Μπυραρίας», το
πραξικόπηµα των Χίτλερ, Γκέρινγκ και Λούντερντορφ στο Μόναχο το 1923. Ο Λούντερντορφ, ο δεύτερος στρατάρχης του
Α' Παγκοσµίου Πολέµου, ο οποίος κυκλοφορούσε φυσικά ελεύθερος, αθωώθηκε και πάλι πλήρως, ενώ ο Χίτλερ
καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Από αυτά ο Χίτλερ έµεινε µόλις 8 µήνες στη φυλακή και µάλιστα σε φυλακή τύπου
Festungshaft (φρουρίου κράτησης) στο Λάντσµπεργκ, όπου φυλακίζονταν µόνο όσοι αναγνωρίζονταν από τον Πρόεδρο του
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∆ικαστηρίου ότι είχαν έντιµα κίνητρα και απλά είχαν ...παραπλανηθεί.

Εννοείται ότι οι συνθήκες κράτησης σε αυτές τις φυλακές ήταν κάτι παραπάνω από ευνοϊκές και ήπιες. ∆εν υπήρχε
καταναγκαστική εργασία, ενώ οι επισκέψεις επιτρέπονταν σε καθηµερινή βάση και δεν είχαν κανένα χρονικό όριο. Οι
ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες κράτησης φαίνεται ότι ενέπνευσαν τον Χίτλερ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της «φυλάκισής» του
συνέγραψε το µεγάλο του «πόνηµα» «Ο Αγών µου» (Mein Kampf). Υπενθυµίζουµε ότι σε αντίθεση µε τους
πραξικοπηµατίες του Μονάχου, που είτε αφέθηκαν ελεύθεροι είτε έκαναν βραχύβιες διακοπές σε υποτιθέµενες φυλακές, το
χέρι της ∆ηµοκρατίας ήταν πολύ βαρύ για τους κοµµουνιστές. Ο ηγέτης της δεύτερης φάσης της ∆ηµοκρατίας των
Συµβουλίων της ίδιας πόλης, του Μονάχου, Οϊγκεν Λεβίν, µέλος του ΚΚΓ, συνελήφθη και εκτελέστηκε για «εσχάτη
προδοσία» το 1919.
Οσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Βαϊµάρης, αυτή ήταν καθαρά στραµµένη κατά της Σοβιετικής Ενωσης. Ενώ οι
Γερµανοί διατηρούσαν τα στρατεύµατά τους στις βαλτικές χώρες για την αποτροπή επαναστατικών εξελίξεων, οι Γερµανοί
στρατηγοί δε σταµατούσαν να προπαγανδίζουν ότι αποτελούσαν την αντεπαναστατική πρωτοπορία εναντίον των
µπολσεβίκων. Ο συνεργάτης της Ανώτατης Στρατιωτικής ∆ιοίκησης (υπενθυµίζουµε υπό καθεστώς σοσιαλδηµοκρατικής
Προεδρίας και Καγκελαρίας του Ράιχ) Στουλπνάγκελ, µετέπειτα στρατηγός του Χίτλερ, σηµείωνε ότι έπρεπε αµέσως να
καταρτιστεί «ένα σχέδιο επιχείρησης εναντίον των Μπολσεβίκων [...] που θα έβαζε τέλος στη σοβιετική κυριαρχία». Να
λοιπόν που η «∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης» και η σοσιαλδηµοκρατική ηγεσία της διεκδικούσαν και πέτυχαν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην προσπάθεια ανατροπής της εργατικής εξουσίας.
Η ενότητα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής φαίνεται καθαρά από τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Κλεµανσό, ο
οποίος ανέφερε ότι η τακτική των Γερµανών διαπραγµατευτών στις διαπραγµατεύσεις µετά τον Πόλεµο συνίσταντο στον
«ισχυρισµό ότι θα ηττηθούν από τον µπολσεβικισµό, αν δεν τους βοηθήσουµε εµείς στην αντίσταση εναντίον του και ότι
αυτή η πανούκλα θα µολύνει και εµάς [...] Εξήγησαν [...] ότι τους πήραµε πολλά πολυβόλα και δεν τους έµειναν πολυβόλα
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για να πυροβολούν τους δικούς τους πολίτες».

Ο διεθνισµός της αστικής τάξης σε πλήρη ανάπτυξη...

Η µετεξέλιξη του οπορτουνισµού σε ανοιχτά αντεπαναστατική δύναµη εντός και εκτός Γερµανίας είχε ολοκληρωθεί.

Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ SPD
Χαρακτηριστική για το ρόλο του SPD είναι και η στάση του ως αντιπολίτευση τόσο κατά την περίοδο 1924-1928 όσο και
κυρίως κατά την τελευταία περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, η οποία έστρωσε και το έδαφος για την άνοδο στην
εξουσία του Χίτλερ το 1933. Κατά την περίοδο 1924-1928, το SPD στήριξε τη λεγόµενη «πολιτική της εκπλήρωσης» των
υποχρεώσεων που απέρρεαν για τη Γερµανία από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών του Καγκελάριου (το 1923) και υπουργού
Εξωτερικών (τέλη 1923-1929) Στρέζεµαν. Στήριξε το λεγόµενο σχέδιο Ντάουες (1924), τις Συµφωνίες του Λοκάρνο
(1925), την είσοδο της Γερµανίας στην Κοινωνία των Εθνών (1926) κλπ.
Ακόµα πιο αποκαλυπτική είναι η περίοδος που ξεκινάει µε την πτώση της κυβέρνησης του λεγόµενου Μεγάλου
Συνασπισµού το Μάρτη του 1930 (στην κυβέρνηση αυτή συµµετείχαν το SPD, το Λαϊκό Κόµµα, το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, το
Κόµµα του Κέντρου και το Βαυαρικό Λαϊκό Κόµµα). Χαρακτηρίζεται και ως περίοδος των προεδρικών κυβερνήσεων, λόγω
της πλατιάς αξιοποίησης των άρθρων 25, 48 και 53 του Συντάγµατος της Βαϊµάρης, στα οποία αναφερθήκαµε
προηγουµένως και µε βάση τα οποία οι κυβερνήσεις σχηµατίζονταν περισσότερο µε κριτήριο τις επιλογές του Προέδρου του
Ράιχ Χίντενµπουργκ και λιγότερο το αποτέλεσµα των εκλογών.
Η περίοδος αυτή είναι και η περίοδος της µεγάλης παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, η οποία είχε ξεσπάσει το
1929 στις ΗΠΑ, είχε διαδοθεί πολύ γρήγορα σε ολόκληρη την καπιταλιστική Ευρώπη και µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση στη
54

Γερµανία.

Αρχικά η κυβέρνηση του Μεγάλου Συνασπισµού και στη συνέχεια οι λεγόµενες προεδρικές κυβερνήσεις
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αναγκάστηκαν να πάρουν πολύ σκληρά µέτρα µε στόχο το ξεπέρασµα της κρίσης σε βάρος της γερµανικής εργατικής τάξης
και προς όφελος του γερµανικού κεφαλαίου. Οι µειώσεις µισθών, συντάξεων, οι περικοπές κρατικών δαπανών κάθε είδους,
οι επιχορηγήσεις των µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων ήταν στην ηµερήσια διάταξη. Η αντιλαϊκή πολιτική των
«δηµοκρατικών» δυνάµεων εκείνης της περιόδου αποτέλεσε βασικό παράγοντα ενίσχυσης της πολιτικής επιρροής του
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος.
Τo SPD στήριξε ανοιχτά αυτή την πολιτική ως αντιπολίτευση µε τη λεγόµενη «πολιτική της ανοχής». Ο Καγκελάριος της
χώρας την περίοδο 1930-1932, Μπρίνινγκ εξέφρασε την εξής άποψη για τη στήριξη των αντιλαϊκών µέτρων της
κυβέρνησής του από το SPD: «η αποδόµηση της κοινωνικής πολιτικής [...] είναι πιο εύκολο να γίνει µε τη
55

Σοσιαλδηµοκρατία παρά µε τη ∆εξιά».

Αυτή η πολιτική στηρίχτηκε επίσηµα µε το επιχείρηµα του µικρότερου κακού και είχε ως συνέπεια τη συνεχή διεύρυνση των
ορίων ανοχής της εργατικής τάξης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Επίσης, η στάση αυτή δικαιολογήθηκε µε το
επιχείρηµα ότι τα δεινά της εργατικής τάξης θα µεγάλωναν ραγδαία αν η «οικονοµία» κατέρρεε και γι' αυτό οι εργαζόµενοι
έπρεπε να στηρίξουν την «ανόρθωση της οικονοµίας».
Στα πλαίσια της «πολιτικής της ανοχής» και του «µικρότερου κακού», το SPD ξεπέρασε ακόµα και τον εαυτό του στις
προεδρικές εκλογές του 1932. Σε αυτές στήριξε ανοιχτά το φανατικό φιλοµοναρχικό Χίντενµπουργκ, το σφαγέα του Α'
Ιµπεριαλιστικού Πολέµου. Με ποιο επιχείρηµα; Μα µε ποιο άλλο; Να µη βγει ο Χίτλερ φυσικά. Ο Χίντενµπουργκ πραγµατικά
επανεξελέγη χάρη στους σοσιαλδηµοκράτες, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη νίκη του µοναρχικού Χίντενµπουργκ «νίκη του
Συντάγµατος και της ∆ηµοκρατίας». Οπως σηµειώνει ο σοσιαλδηµοκράτης -υπενθυµίζουµε- Βίνκλερ: «Η νίκη του
Χίντενµπουργκ οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην πολιτική της ανοχής, που είχαν ακολουθήσει οι σοσιαλδηµοκράτες. Αν οι
οπαδοί του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος δεν είχαν εξοικειωθεί, ήδη από το φθινόπωρο του 1930, µε την "πολιτική του
µικρότερου κακού", θα ήταν πολύ δύσκολο να πειστούν την άνοιξη του 1932 ότι, για να εµποδίσουν την
56

εθνικοσοσιαλιστική δικτατορία, όφειλαν να εκλέξουν στην κορυφή της ∆ηµοκρατίας έναν αµετανόητο µοναρχικό».

Λίγες µέρες µετά την επανεκλογή του, µετά από αυτή τη «νίκη της ∆ηµοκρατίας» σύµφωνα µε το SPD, ο Χίντενµπουργκ
απηύθυνε «Εκκληση σε όλα τα κόµµατα για κοινή δράση των δυνάµεων από το Κέντρο µέχρι τους Εθνικοσοσιαλιστές», ενώ
ενάµιση µήνα µετά την εκλογή του όρισε Καγκελάριο τον ακόµα πιο αντιδραστικό Φ. φον Πάπεν, ο οποίος µε τη σειρά του
συνωµοτούσε ανοιχτά µε το ναζιστικό κόµµα και το Χίτλερ. Με λίγα λόγια, το SPD «για να µη βγει ο Χίτλερ» στήριξε το
φιλοµοναρχικό Χίντενµπουργκ, ο οποίος διόρισε Καγκελάριο τον Πάπεν, ο οποίος µε τη σειρά του συνωµοτούσε ανοιχτά για
την παράδοση της εξουσίας στο Χίτλερ, ενώ στις 30 Γενάρη ο ίδιος ο Χίντενµπουργκ όρισε Καγκελάριο το Χίτλερ. Και αυτή
η περίπτωση αποδεικνύει ότι η λογική του µικρότερου κακού καταλήγει πάντα στο µεγαλύτερο κακό. Οι εξελίξεις δικαίωσαν
απόλυτα το ΚΚΓ που στις προεδρικές εκλογές του 1932 αντέταξε στη λογική του µικρότερου κακού το σύνθηµα: «Οποιος
57

ψηφίζει το Χίντενµπουργκ, ψηφίζει το Χίτλερ. Οποιος ψηφίζει το Χίτλερ, ψηφίζει το Χίντνεµπουργκ».

Αλλά δεν τελειώσαµε εδώ. Ηρθε η ώρα που «µικρότερο κακό» για το SPD κόντεψε να γίνει και ο ίδιος ο Χίτλερ. Η
εφηµερίδα «Φόρβερτς», επίσηµο όργανο του SPD, λίγες ώρες πριν τον ορισµό του Χίτλερ ως Καγκελάριου από το
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Χίντενµπουργκ σηµείωνε ότι: «Μετά την πτώση του Σλάιχερ , η συνταγµατικότητα είναι δυνατό να διασφαλιστεί µόνο εάν
ο Χίτλερ συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και µόνο αν δοθεί εγγύηση ότι αµέσως µόλις χάσει την πλειοψηφία
θα εξαφανιστεί». Ο Βίνκλερ εκτιµά ότι: «Στην πραγµατικότητα, οι ενέργειες των σοσιαλδηµοκρατών κατά της αναβολής
των εκλογών οδηγούν στο συµπέρασµα ότι και οι ίδιοι θεωρούσαν πως µια ενδεχόµενη κυβέρνηση του Χίτλερ, αν
59

ακολουθούσε τη νόµιµη οδό, ήταν προτιµότερη από την προσωρινή δικτατορία του Σλάιχερ».

Εκτός από την «πολιτική της ανοχής» και τη λογική του «µικρότερου κακού», το SPD έστρωνε το χαλί στους ναζιστές και
µε την επιχειρηµατολογία περί «εθνικών στόχων» και «εθνικής ανάπτυξης». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του
σοσιαλδηµοκράτη αρχισυνδικαλιστή Τεοντόρ Λάιπαρντ, ο οποίος σε µία προγραµµατική οµιλία για τα «πολιτισµικά
καθήκοντα των συνδικάτων» ανέφερε: «Κανένα κοινωνικό στρώµα δεν µπορεί να αδιαφορεί για την εθνική ανάπτυξη»,
ενώ ως σκοπό των συνδικάτων πρότασσε να «ξυπνήσουν µέσα τους (σ.σ.: στους εργάτες) το αίσθηµα της συνύπαρξης σε
µία κοινότητα και να καλλιεργήσουν την ιδέα της κοινότητας», καθώς και ότι οι εργάτες «διέθεταν το στρατιωτικό πνεύµα
της πειθαρχίας και της θυσίας υπέρ του συνόλου». Οπως αναφέρει και ο Βίνκλερ: «Ο εργάτης, ως στρατιώτης της εργασίας,
ο οποίος, σε αντίθεση µε τον φιλελεύθερο αστό, υπηρετεί το σύνολο του έθνους, είχε πολλά κοινά µε τη "µορφή" για την
οποία έγραφε ο (σ.σ. εθνικοσοσιαλιστής) Γιούνκερ και ελάχιστα µε τον προλετάριο που διέθετε ταξική συνείδηση». Ο
οργανωτικός υπεύθυνος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος Γκρέγκορ Στράσερ στις 20 Οκτώβρη 1932 δήλωνε ότι η οµιλία
του σοσιαλδηµοκράτη Λάιπαρτ περιείχε φράσεις «που αν τις εννοεί πραγµατικά, ανοίγουν νέες προοπτικές για το
60

µέλλον».

Συνολικά ο Βίνκλερ σχολιάζει ως εξής την αντιπολίτευση του SPD στις δύο κυβερνήσεις Μπρίνινγκ από το 1930 µέχρι το
1932: «Από τη στιγµή που οι σοσιαλδηµοκράτες στήριζαν την αντιλαϊκή πολιτική λιτότητας του Brning, ο Φύρερ των
εθνικοσοσιαλιστών µπορούσε να παρουσιάζει το κόµµα του ως το µοναδικό λαϊκό αντιπολιτευτικό κίνηµα που βρισκόταν
στα δεξιά των κοµµουνιστών και, ταυτόχρονα, ως εναλλακτική διέξοδο στο "µαρξισµό" τόσο τον µπολσεβίκικο όσο και τον
61

ρεφορµιστικό».

Η άσκηση και στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της αστικής ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, η συµµετοχή των δήθεν εργατικών
κοµµάτων σε κυβερνήσεις διαχείρισης του συστήµατος και ιδιαίτερα της κρίσης του 1929 παρουσίαζε σε πλατιά στρώµατα
του πληθυσµού το Χίτλερ ως τη µόνη εναλλακτική. Η απογοήτευση από τις αστικές "δηµοκρατικές" κυβερνήσεις έστρωνε το
χαλί στο φασισµό. Αλλωστε, και ο ίδιος ο Χίτλερ κέρδισε την εµπιστοσύνη των βιοµηχάνων στο έδαφος της βαριάς
αντιλαϊκής πολιτικής των κοµµάτων της Βαϊµάρης, της µείωσης της επιρροής τους και της ταυτόχρονης γρήγορης αύξησης
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Μάλιστα, η µεγάλη αύξηση της εκλογικής επιρροής του ΚΚΓ σε
της επιρροής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γερµανίας.
συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση της εκλογικής επιρροής του χιτλερικού Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος στις εκλογές του
Νοέµβρη του 1932 χτύπησε καµπανάκι για την αστική τάξη. Αυτό τον τρόµο της αστικής τάξης τον εξέφρασε µε τον
καλύτερο τρόπο ο Χίτλερ, ο οποίος δήλωνε ότι αν το κόµµα του κατέρρεε, στη Γερµανία «θα υπήρχαν 18 εκατοµµύρια
µαρξιστές, µεταξύ των οποίων περίπου 14 µε 15 εκατοµµύρια κοµµουνιστές», καθώς και ότι «αν συνεχιζόταν η αυταρχική
διακυβέρνηση (σ.σ.: εννοεί τις αντιλαϊκές προεδρικές κυβερνήσεις των ετών 1930-32), η Γερµανία θα απειλούνταν από µία

20/10/2013 6:52 πµ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ SPD

6 of 7

http://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=7617894&action=print

νέα επανάσταση και από το χάος του µπολσεβικισµού». Είχε έρθει η ώρα οι αστοί να πετάξουν την κοινοβουλευτική µάσκα
της δικτατορίας τους και να πάρουν στο χέρι το ναζιστικό µαστίγιο.
ΑΝΤΛΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ
Η αναλυτική παρουσίαση των τεκταινόµενων την περίοδο πριν τον Α' Ιµπεριαλιστικό Πόλεµο και κατά τη διάρκεια της
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Η µετατροπή του κόµµατος
∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης έγινε µε στόχο την ανάδειξη της πορείας µετάλλαξης του SPD.
από οπορτουνιστικό σε καθαρά αστικό-κυβερνητικό κόµµα έγινε µε συνθήµατα επαναστατικά, αλλά χωρίς γραµµή
σύγκρουσης και ρήξης µε την καπιταλιστική ιδιοκτησία, µε συνθήµατα υπέρ της εργατικής τάξης αλλά µε πρακτική
απόσπασης από αυτή και αδρανοποίησής της. Η κυβερνητική του θητεία επιτάχυνε τις διεργασίες µετάλλαξης στο εσωτερικό
του.
Η εµπειρία του SPD έδειξε ότι ο επαναστατικός χαρακτήρας ενός κόµµατος κερδίζεται κάθε µέρα στην πράξη. Η ήττα της
Επανάστασης του Νοέµβρη έδειξε επίσης ότι η προετοιµασία του επαναστατικού κόµµατος δεν είναι υπόθεση της στιγµής.
Το κόµµα προετοιµάζεται, ωριµάζει πολιτικά, ιδεολογικά, οργανωτικά σε µη επαναστατικές συνθήκες για να είναι έτοιµο
όταν εµφανιστεί η επαναστατική κατάσταση.
Ο χειρισµός της όλης υπόθεσης από την παγκόσµια αστική τάξη και από τη γερµανική ήταν από την πλευρά της
υποδειγµατικός. Στην αντεπαναστατική αποτελεσµατικότητα των αστών συνέβαλε η βαθιά µελέτη των συµπερασµάτων της
Οχτωβριανής Επανάστασης. Το εργατικό και κοµµουνιστικό κίνηµα πρέπει κι αυτό µε τη σειρά του να µελετά από τη δική
του σκοπιά σε βάθος τη δική του ιστορία, να αντλεί συµπεράσµατα από αυτή και να τα ενσωµατώνει στην πολιτική του,
στον αγώνα για την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Μόνο έτσι θα καταφέρνει να γίνεται πιο
αποτελεσµατικό στον αγώνα για την οικοδόµηση της σοσιαλιστικής - κοµµουνιστικής κοινωνίας.
Το ΚΚΕ έχει αποδείξει έµπρακτα ότι έχει συνειδητοποιήσει αυτή την αναγκαιότητα. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγµατα της
συζήτησης και της Απόφασης του 18ου Συνεδρίου για το Σοσιαλισµό και η αντίστοιχη δουλειά για το Β' Τόµο του ∆οκιµίου
της Ιστορίας του. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει στο δρόµο της µελέτης και της άντλησης των συµπερασµάτων εκείνων που θα το
κάνουν ακόµα πιο ικανό στη σηµερινή του πάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
39. Αυτή η επιχειρηµατολογία έχει πολλά κοινά στοιχεία µε αυτή που ακούγαµε προεκλογικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο
Γ. ∆ραγασάκης π.χ. σηµείωνε προεκλογικά ότι τώρα χρειάζεται να δοθεί ζεστό χρήµα στις τράπεζες, ενώ το
ζήτηµα της «κοινωνικοποίησης» των τραπεζών είναι ζήτηµα του µέλλοντος, όταν ανακάµψει η οικονοµία, σε
10, 15, 20 χρόνια.
40. Winkler Heinrich: «Βαϊµάρη, η Ανάπηρη ∆ηµοκρατία», εκδ. «Πόλις», 2010, σελ. 45.
41. Το όνοµά της το πήρε από την πόλη Βαϊµάρη του κρατιδίου της Θουριγγίας. Στην πόλη αυτή συνήλθε στις 6
Φλεβάρη 1919 η Εθνοσυνέλευση, η οποία στις 11 Αυγούστου του ίδιου χρόνου ψήφισε και το Σύνταγµα της
Βαϊµάρης. Η πόλη αυτή επιλέχτηκε έναντι του Βερολίνου, το οποίο ήταν και η πρωτεύουσα της χώρας, λόγω της
επαναστατικής αναταραχής που επικρατούσε ακόµα εκεί µετά την επανάσταση του Νοέµβρη του 1918 και την
εξέγερση του Γενάρη του 1919, ενώ η επιλογή της πόλης είχε και συµβολικό χαρακτήρα, αφού ήταν η πόλη
µεγάλων Γερµανών συγγραφέων και ποιητών, όπως ο Γκαίτε, ο Σίλερ και ο Χέρντερ.
42. Πιο αναλυτικά δες την ένθετη έκδοση του «Κυριακάτικου Ριζοσπάστη» της 16ης Ιούνη 2012 µε τίτλο «Η
"∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης", η θεωρία των "άκρων" και ο αντικοµµουνισµός».
43. Το άρθρο 25 έδινε στον Πρόεδρο του Ράιχ το δικαίωµα να διαλύσει το Κοινοβούλιο, το άρθρο 48 έδινε στον
Πρόεδρο το δικαίωµα να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης χωρίς τη συναίνεση του Κοινοβουλίου, ενώ το
άρθρο 53 όριζε ότι ο Πρόεδρος του Ράιχ διορίζει τον Καγκελάριο.
44. Με πιο χαρακτηριστικό το λεγόµενο «Βιασµό της Πρωσίας», την αποµάκρυνση δηλαδή της νόµιµης
κυβέρνησης της Πρωσίας που έγινε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα στις 20 Ιούλη 1932 και τον ορισµό από τον
πρόεδρο Χίντενµπουργκ του Πάπεν ως επιτρόπου του Ράιχ για την Πρωσία.
45. Ο βαθµός αυτών των προσαρµογών ήταν τέτοιος που ανάγκασε την αστική ιστοριογραφία να της
προσδώσει τον τίτλο της «Πρώτης Γερµανικής ∆ηµοκρατίας».
46. Αλλωστε το ίδιο το Συνέδριο του Γκέρλιτσερ, που έλαβε χώρα το 1921 και ψήφισε και το λεγόµενο
Πρόγραµµα του Γκέρλιτσερ (το οποίο συνέγραψε κυρίως ο Μπερνστάιν), σηµείωνε ότι το SPD µετατρέπεται
από κόµµα της εργατικής τάξης σε «κόµµα του εργαζόµενου λαού στην πόλη και την ύπαιθρο», ενώ
αποφάσισε ότι κάθε πολιτικός χειρισµός του κόµµατος πρέπει να κινείται στα πλαίσια της ισχύουσας
νοµιµότητας, δίνοντας ταυτόχρονα όρκους πίστης στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης. Τέλος, αποφάσισε µε µεγάλη
πλειοψηφία τη συνεργασία µε τα λεγόµενα αστικά κόµµατα, εφόσον αυτά στήριζαν τη ∆ηµοκρατία. Τις
αποφάσεις αυτές τις εφάρµοσε κατά γράµµα κατά τη διάρκεια της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Στο µόνο σηµείο
στο οποίο «έκανε σκόντο» είναι η προϋπόθεση του σεβασµού έστω κι αυτής της ταξικής, της αστικής
«∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης». Το SPD δεν είχε κανένα πρόβληµα να στηρίξει τον οποιονδήποτε συνέβαλλε
στην εδραίωση του καπιταλισµού, όπως π.χ. τις παραστρατιωτικές ακροδεξιές οµάδες.
47. Winkler, Heinrich: «Βαϊµάρη, η Ανάπηρη ∆ηµοκρατία», εκδ. «Πόλις», 2010, σελ. 82-83.
48. Βλ. Wolfgang Ruge, Weimar, Republik auf Zeit, VEB Deutscher Verlag, 1982, σελ. 12.
49. Μόνο στο Βερολίνο πάνω από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις µάχες του Μάρτη του 1919.
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