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Ιδεολογική Επιτροπή του Κ.Σ. της ν.Κ.Α.



Αντί προλόγου…… 
 

Μετά από µια δεκαετία έντασης της αντεργατικής επίθεσης του κεφαλαίου, συνεχών 
πολέµων και επεµβάσεων, όξυνση των κρισιακών φαινοµένων στην οικονοµία και την πολιτική 
βρισκόµαστε µπροστά σε µια νέα φάση του ολοκληρωτικού καπιταλισµού. Κύριο χαρακτηριστικό 
αυτής της περιόδου είναι τόσο η νέα αντιδραστική στροφή σε όλα τα πεδία της κοινωνία που 
επιχειρεί να αξιοποιήσει µε επιθετικό τρόπο τα «κεκτηµένα» της προηγούµενης περιόδου 
(εργασία, εκπαίδευση, αυταρχισµός, πόλεµος, περιβάλλον κ.α) όσο και η ανάπτυξη µε πιο 
µαζικά χαρακτηριστικά αγώνων και αντιστάσεων της νεολαίας, των εργαζοµένων και των λαών 
(αντιπολεµικά κινήµατα, αγώνες για το ασφαλιστικό, Ιντιφάντα, Ιρακινή αντίσταση). Κρίσιµη 
πλευρά αυτής της νέας φάσης είναι η αντιδραστική σύνδεση εθνικού-διεθνικού, η βαθύτερη 
διαπλοκή της εθνικής και διεθνικής εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, η ένταση των 
ενδοιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών. Σήµερα περισσότερο από ποτέ φαίνεται ο πραγµατικός 
ρόλος των διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ,ΝΑΤΟ,∆ΝΤ,ΠΟΕ κ.α) και των «ειρηνευτικών» 
πρωτοβουλιών (Κύπρος, Παλαιστίνη, Ιράκ, Βαλκάνια) που ενισχύουν την κυριαρχία των αστικών 
τάξεων πρώτα από όλα απέναντι στους «δικούς» τους εργαζόµενους. Η γενίκευση των 
καπιταλιστικών ολοκληρώσεων, όπως η ΕΕ, έχει σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις και 
αποτελεί βασικό µοχλό προώθησης των αντεργατικών µέτρων και της αυταρχικής µετάλλαξης 
του κράτους και του πολιτικού συστήµατος.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά διαµορφώνουν νέες δυνατότητες για την ανεξάρτητη συγκρότηση 
της αντικαπιταλιστικής πάλης πρώτα από όλα στο εθνικό αλλά και στο διεθνές πεδίο όπως 
δείχνουν και οι κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. ∆υνατότητες βέβαια που δεν µπορεί 
παρά να κριθούν από την ίδια την εξέλιξη της ταξικής πάλης µπροστά και στα µέτωπα της 
επόµενης περιόδου. Η ανάπτυξη ενός κοινωνικοπολιτικού ρεύµατος ρήξης και ανατροπής µε το 
µεσαίωνα του σύγχρονου καπιταλισµού αναδεικνύει το ζήτηµα της πάλης ενάντια στις 
καπιταλιστικές ολοκληρώσεις (και ιδιαίτερα ενάντια στην Ε.Ε στην Ελλάδα)  σε αναγκαία πλευρά 
του επαναστατικού αγώνα για την ανατροπή του ολοκληρωτικού καπιταλισµού της εποχής µας,  
κόντρα στην υποταγή των νεολαιίστικων και εργατικών συµφερόντων στον πιο «ειρηνόφιλο» 
εκµεταλλευτή η στην αυτοτελή «εθνική» ανάπτυξη της «λαϊκής οικονοµίας» στο έδαφος του 
καπιταλισµού. Μόνο ο επαναστατικός αγώνας «µέχρι το τέλος» η ανατροπή των διεθνών 
κεφαλαιοκρατικών οργανισµών και των ολοκληρώσεων, που είναι αντιδραστικοί από τη φύση 
τους, µπορεί να δώσει αποτελεσµατική πάλη και ενάντια στις «συνέπειες» και τα επιµέρους 
αντιλαϊκά  µέτρα που προωθούνται και να συµβάλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός νέου 
διεθνισµού των νεολαιίστικων και εργατικών αναγκών, των αντικαπιταλιστικών αγώνων.    

Μπροστά στα συγκλονιστικά γεγονότα που ζούµε τα τελευταία χρόνια, την εµπειρία από 
τις κινητοποιήσεις ενάντια στην ελληνική προεδρία  αλλά κυρίως µπροστά στα µέτωπα που 
παραµένουν ανοιχτά (Λισσαβόνα, ΚΑΠ, ευρωσύνταγµα, ευρωστρατός, διεύρυνση Ε.Ε, 
Κυπριακό κ.α) είναι ανάγκη να συζητήσουµε και να δράσουµε για το ζήτηµα των ολοκληρώσεων 
και ειδικά της Ε.Ε µε αναβαθµισµένα χαρακτηριστικά. Σε µια τέτοια προσπάθεια θέλουµε να 
συµβάλλουµε και µε το συγκεκριµένο κείµενο, στη κατεύθυνση των θέσεων της ν.Κ.Α και της 
απόφασης της 3ης συνδιάσκεψης και των αναλύσεων του ΝΑΡ για το διεθνές πλέγµα του 
κεφαλαίου, τον ολοκληρωτικό καπιταλισµό και την πάλη ενάντια στην Ε.Ε. Στόχος µας είναι να 
συνοψίσουµε βασικές πλευρές της ανάλυσης και της γραµµής µας για το διεθνές πλέγµα και τις 
ολοκληρώσεις, όπως αποτυπώνονται στα κείµενα και την παρέµβαση της οργάνωσης µας αλλά 
κυρίως να δούµε αυτές τις πλευρές στο φως των σηµερινών εξελίξεων και τη σηµασία τους για 
τα κριτήρια της αντικαπιταλιστικής- αντιΕΕ πάλης. Με αφετηρία αυτή τη συζήτηση και µε την 
πρόσφατη συγκρότηση της ιδεολογικής επιτροπής του Κ.Σ µπορούµε να κάνουµε ένα πρώτο 
αποφασιστικό βήµα στην ενίσχυση της ιδεολογικής-θεωρητικής δουλειάς  και παρέµβασης της 
ν.Κ.Α µε πιο συστηµατικό και µόνιµο τρόπο. 

 
 

Η Ιδεολογική επιτροπή του Κ.Σ της ν.Κ.Α 
17/5/2004 
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1.Το διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου 
 
 
 

Η διεθνής πλευρά των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων εµφανίζεται σήµερα πιο περίπλοκη από 
κάθε άλλη εποχή. Η εθνικότητα των κεφαλαίων δεν προσδιορίζεται πάντα µε ευκολία (π.χ. στις 
εισαγωγές στο γαλλικό χρηµατιστήριο, το 40% των µετοχών είναι από ξένα κεφάλαια), τα όρια 
µεταξύ των ιµπεριαλιστικών κέντρων γίνονται ασαφή, η σχέση εθνικού και διεθνικού αλλάζει, ο 
Τρίτος Κόσµος “εισβάλλει” στην καρδιά των αναπτυγµένων χωρών, οι σφαίρες επιρροής 
ξαναµοιράζονται, οι συσχετισµοί δύναµης τροποποιούνται, ασύλληπτα ποσά διακινούνται ταχύτατα 
στις διεθνείς χρηµαταγορές, προϊόντα παράγονται τµηµατικά σε πολλές χώρες, κέρδη από 
θυγατρικές εταιρείες δεν επιστρέφουν στη “βάση”. Η πολυπλοκότητα που αποκτά πλέον η µορφή 
του διεθνούς «συστήµατος» και των διεθνών σχέσεων του κεφαλαίου δηµιουργεί την ανάγκη να 
υπερβούµε βαθύτερα το «σχήµα» της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα τις µονοσήµαντες 
σχέσεις και ερµnνείες που του αποδόθηκαν. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η ανάπτυξη  και 
να της λογικής του διεθνούς πλέγµατος του κεφαλαίου, η έκφραση της ιµπεριαλιστικής 
αλυσίδας στο στάδιο του ολοκληρωτικού καπιταλισµού, που περιγράψαµε στο συνέδριο 
του ΝΑΡ και στις θέσεις για την 3η συνδιάσκεψη της ν.Κ.Α, λογική που αποτυπώνει 
πληρέστερα τη µορφή και τη δοµή των διεθνών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην εποχή του 
ολοκληρωτικού καπιταλισµού.  
Tο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου συγκροτείται από ένα σύνολο φορέων, θεσµών, µηχανισµών, 
ρυθµίσεων και σχέσεων που διαµορφώνονται κατά βάση σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή πέρα από τα 
πλαίσια του κάθε εθνικού καπιταλιστικού κοινωνικού σχηµατισµού. Το διεθνές πλέγµα, ωστόσο, έχει 
εσωτερική (εθνική) και εξωτερική (διεθνή) διάσταση. Η εσωτερική αφορά τις σχέσεις που 
οικοδοµούνται και τις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε εθνικό επίπεδο, ώστε ο συγκεκριµένος 
κοινωνικός σχηµατισµός ή η συγκεκριµένη καπιταλιστική επιχείρηση να συµµετάσχουν 
αποτελεσµατικά και κερδοφόρα γι’ αυτούς στο διεθνές πλέγµα (π.χ. οι «εκσυγχρονισµοί» που 
έγιναν ώστε η Eλλάδα να συµµετάσχει στην ONE, οι αλλαγές στο στρατό για να παίρνει µέρος σε 
επιχειρήσεις εκτός Eλλάδας, οι ρυθµίσεις στις τιµές των αγροτικών προϊόντων σε σχέση µε τις 
διεθνείς ποσοστώσεις ή τις επιδοτήσεις της E.E., οι εξαγωγικές διευκολύνσεις από το κράτος σε 
επιχειρήσεις που δρουν διεθνικά, οι αλλαγές που αυξάνουν την παραγωγικότητα και τη 
συγκέντρωση-συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και του δίνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί διεθνικά, 
οι εγχώριοι δρόµοι των διεθνών µεταφορών). H δεύτερη, η εξωτερική, αφορά τις σχέσεις που 
οικοδοµούνται και τις λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα στο καθαυτό διεθνές πεδίο.   
Tα «υποκείµενα» και οι φορείς του διεθνούς πλέγµατος αφορούν και τους δύο πόλους της 
ταξικής πάλης, το κεφάλαιο και την εργασία.  Aπό την πλευρά του κεφαλαίου, στους φορείς 
αυτούς εντάσσονται:  
  
Oι διάφοροι εθνικοί καπιταλιστικοί κοινωνικοί σχηµατισµοί, δηλαδή τα εθνικά αστικά 
κράτη. Tα κράτη –παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη- διατηρούν 
ακόµα τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου, χωρίς ωστόσο  να 
είναι τα µοναδικά τους «υποκείµενα». 
Tο κεφάλαιο µε υπερεθνική παρουσία και δράση, και ιδιαίτερα τα Πολυεθνικά 
Πολυκλαδικά Mονοπώλια (ΠΠM), είναι ο δεύτερος µεγάλος πυλώνας του διεθνούς πλέγµατος. 
Oι περιφερειακές καπιταλιστικές ολοκληρώσεις, στην Eυρώπη, την Aµερική, την Άπω 

Aνατολή, είναι ένας φορέας µε διαρκώς αναπτυσσόµενη συµµετοχή. 
Oι διεθνείς κεφαλαιοκρατικοί οργανισµοί, είτε πρόκειται για οργανισµούς κυρίως 
οικονοµικούς  (ΠOE, ∆NT, G-8, Παγκόσµια Tράπεζα), κυρίως πολιτικούς (OHE, ∆ιεθνές 
∆ικαστήριο Xάγης, ∆ιεθνής Aµνηστεία) ή κυρίως στρατιωτικούς (NATO).  
   Aπό την πλευρά της εργατικής τάξης και του επαναστατικού κινήµατος «παρατάσσονται» µια 
σειρά «υποκείµενα». Όλα αυτά έχουν διαφορές ως προς την ποιότητα, το βάθος και τη βαρύτητα 
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του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, για να εντάσσονται σ’ αυτό το «στρατόπεδο» πρέπει να δρουν 
έχοντας σε γενικές γραµµές ως γνώµονα και ως δυναµική την επιδίωξη να εκφράζουν τα 
συµφέροντα των εργατικών και καταπιεζόµενων στρωµάτων «στο σύνολό τους, στο σύνολο των 
χωρών και ως το τέλος, ως την κοµµουνιστική απελευθέρωση» (Kοµµουνιστικό Mανιφέστο). Πιο 
συγκεκριµένα, στην πλευρά αυτή «παρατάσσονται»: 
Oι εργατικοί αγώνες –προφανώς και οι επαναστατικές τους πρωτοπορίες- που 
αναπτύσσονται σε κάθε χώρα κατά της εγχώριας κυβέρνησης και αστικής τάξης, καθώς και οι 
αγώνες που αναπτύσσονται επίσης σε εθνικό έδαφος έχοντας όµως στο στόχαστρο διεθνείς 
αντιπάλους (αντιιµπεριαλιστικά και αντιπολεµικά κινήµατα, κινητοποιήσεις κατά της EE και της 
καπιταλιστικής «παγκοσµιοποίησης», εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, οικολογικές 
πρωτοβουλίες κ.λπ.) Mάλιστα, σύµφωνα µε τη δική µας λογική, αυτό το στοιχείο είναι το 
καθοριστικό στην εργατική πλευρά, το καθοριστικό διεθνιστικό καθήκον κάθε εργατικού και 
επαναστατικού κινήµατος.  
Oι χώρες στις οποίες έχει ανατραπεί µε επανάσταση η αστική κυριαρχία, έχει 
εγκαθιδρυθεί εργατική εξουσία και έχουν δροµολογηθεί διαδικασίες  προς τον 
κοµµουνισµό (µε πρακτικές, εννοείται, ριζικά διαφορετικές από εκείνες που γνωρίσαµε στην 
EΣΣ∆, στις άλλες πρώην «σοσιαλιστικές» χώρες και στο Σύµφωνο της Bαρσοβίας).   
Tα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι το διεθνές πλέγµα δεν είναι ένα ενιαίο «σώµα». 
∆ιχάζεται ταξικά στις µορφές, τις σχέσεις και τους φορείς που εκφράζουν τα αστικά συµφέροντα 
και σ’ εκείνες που εκφράζουν τα εργατικά. Επίσης το διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου δεν είναι 
ένα ταξικά ουδέτερο σύνολο σχέσεων και δοµών. Eίναι ένα πλέγµα  διαµορφωµένο σε 
συνθήκες κυριαρχίας του κεφαλαίου, της εκµετάλλευσης, της ατοµικής ιδιοκτησίας και της 
αγοράς - άρα είναι ταξικά προσδιορισµένο. Kαθορίζεται και αυτό από τους ίδιους νόµους 
κίνησης από τους οποίους διέπεται συνολικότερα  ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. 
Mάλιστα, αυτός ο ταξικός του χαρακτήρας είναι εγχαραγµένος στο DNA του διεθνούς αστικού 
πλέγµατος. ∆εν αφορά το περίβληµα, τη µορφή, την κάθε φορά ηγετική δύναµη ή τον εκάστοτε 
διαχειριστή του, αλλά τον πυρήνα του, την εσωτερική λογική που το διέπει, την ουσία των νόµων 
που το κινούν. Άρα, η αλλαγή του χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων απαιτεί αλλαγή στη φύση 
των νόµων που τις κινούν, δηλαδή ανατροπή της αστικής κυριαρχίας και των µηχανισµών της σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Aυτός ο βαθύτατα ταξικός χαρακτήρας του διεθνούς πλέγµατος και η αντιπαλότητα εργατικής-
αστικής τάξης δεν εκφράζεται πάντα άµεσα και «γυµνά». Άλλωστε, ούτε στο εσωτερικό κάθε 
εθνικού καπιταλιστικού σχηµατισµού ισχύει κάτι τέτοιο, όπως αποδεικνύει και η λογική της 
ανάλυσης του Mαρξ στο Kεφάλαιο. Πολύ περισσότερο δεν ισχύει, βέβαια, στο διεθνές πλέγµα, 
στο οποίο τα «υποκείµενα» που δρουν είναι πιο πολλά και οι διαµεσολαβήσεις ακόµα 
περισσότερες (εθνικές, ιστορικές, κρατικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές, γεωπολιτικές κ.λπ.). 
Άρα, ο ταξικός χαρακτήρας των διεθνών σχέσεων αποτυπώνεται στις εξελίξεις άλλοτε πιο άµεσα 
κι άλλοτε τελικά, αφού δηλαδή τις ανάγουµε στα βασικά συµφέροντα των αντιµαχόµενων τάξεων 
της αστικής κοινωνίας σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο. Aν και είναι βαθύτατα ταξικά καθορισµένο, 
εντούτοις το διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου επηρεάζεται από την ταξική πάλη και τα 
ριζοσπαστικά σκιρτήµατα των καταπιεζοµένων.  H επίδραση αυτή, όµως, αφορά τη µορφή και 
τις δευτερεύουσες  πλευρές του (που µπορούν να τροποποιούνται) και όχι το χαρακτήρα του 
(που παραµένει πάντα εκµεταλλευτικός). Aυτό, ωστόσο, δεν σηµαίνει ότι το διεθνές 
κεφαλαιοκρατικό πλέγµα «συµπυκνώνει» την ταξική πάλη και τους συσχετισµούς – άρα µια 
αλλαγή σ’ αυτό το πεδίο µπορεί να τροποποιήσει τη φιλοσοφία του. Kάτι τέτοιο είναι αδύνατο για 
ένα πλέγµα εκ φύσεως αστικό, το οποίο παρεµβαίνει ενεργητικά στην ταξική πάλη (και δεν τη 
συµπυκνώνει παθητικά), πάντα εννοείται από τη σκοπιά του κεφαλαίου.  
H µορφή του διεθνούς πλέγµατος του κεφαλαίου δεν είναι στατική. Eξελίσεται και 
τροποποιείται – και µάλιστα όχι ευθύγραµµα, αλλά µε σηµαντικές καµπές και στάδια, ακριβώς 
όπως και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής συνολικά. Πυρήνας όλης αυτής της εξελικτικής 
πορείας – που προφανώς κινείται πάντα σε ράγες κεφαλαιοκρατικές- είναι: η καπιταλιστική 
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διεθνοποίηση, δηλαδή η εγγενής τάση του κεφαλαίου να διευρύνει τη σφαίρα δράσης, 
κυριαρχίας και κερδοφορίας του, να υπερπηδά τα όποια όρια, να αναζητά το πρόσθετο κέρδος. Η 
δυναµική που διαµορφώνεται στη βασική σχέση εκµετάλλευσης, στην άµεση διαδικασία της 
παραγωγής και στο µοντέλο κεφαλαιακής συσσώρευσης. Η δυναµική που διαµορφώνει η τάση 
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. 
Στην ουσία, λοιπόν, οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την εξελικτική πορεία και την κάθε 
φορά µορφή του ίδιου του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής καθορίζουν επίσης την εξελικτική 
πορεία και την κάθε φορά µορφή του διεθνούς του πλέγµατος – έστω µε ιδιαιτερότητες και 
διαφοροποιήσεις. Kατ’ αναλογία, τα στάδια στην εξέλιξη του πρώτου, σηµατοδοτούν ανάλογα 
στάδια και στο διεθνές πλέγµα του. Oι σχέσεις στο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου ρυθµίζονται µε 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο ρυθµίζονται όλες οι σχέσεις στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 
παραγωγής: µε βάση τον ταξικό συσχετισµό δύναµης. Eννοείται ότι αυτός ο συσχετισµός 
δύναµης δεν είναι στατικός. Tροποποιείται κάτω από την εξέλιξη της ταξικής πάλης σε εθνικό 
και διεθνικό επίπεδο (π.χ. πώς επέδρασαν γεγονότα  όπως η Oκτωβριανή Eπανάσταση, τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, ο πόλεµος στο Iράκ), αλλά και κάτω από τη δυναµική της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης και των ανταγωνισµών ανάµεσα στα αστικά κράτη και τα κεφάλαια 
(π.χ. άλλη η βαρύτητα της Bρετανίας σήµερα και άλλη παλιότερα) – κάτι που ισχύει, άλλωστε, και 
για τα πλαίσια κάθε εθνικού κράτους και κάθε ξεχωριστού  εθνικού καπιταλιστικού σχηµατισµού.  
 

Τέσσερα είναι τα κοµβικά στοιχεία για την “αποκρυπτογράφηση” των εξελίξεων στο 
διεθνές σκηνικό: 

  
 Η βαθύτερη συνεισφορά της διεθνούς διαπλοκής στο σύνολο της αστικής στρατηγικής , σε 
στενή αλληλοδιαπλοκή µε την εντατικότερη εκµετάλλευση της εγχώριας εργατικής τάξης. Η 
εντεινόµενη διαπλοκή ανάµεσα στη βασική σχέση εκµετάλλευσης (µε τις µορφές που 
παίρνει σήµερα) και στους µηχανισµούς του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισµού (που κι αυτός µε 
τη σειρά του αναπτύσσεται, οξύνεται, µετασχηµατίζεται), η οποία φέρνει - πολύ περισσότερο από 
κάθε άλλη εποχή- στο προσκήνιο των διεθνών καπιταλιστικών σχέσεων την πρώτη (σε αντίθεση 
µε τα όσα λέγονται για «πολέµους πολιτισµών» κ.λπ.). Πρόκειται για µια εξέλιξη που σχετίζεται µε 
την προσπάθεια του κεφαλαίου να εντάξει  πιο οργανικά τις διεθνείς σχέσεις, 
αναπροσαρµόζοντας τες παράλληλα, στην στρατηγική του για το ξεπέρασµα των κρισιακών 
φαινοµένων σε οικονοµία και πολιτική. Καπιταλιστική διεθνοποίηση, πόλεµοι και νέο ΝΑΤΟ, η 
διευρυµένη Ε.Ε του Ευρώ και η ολοκλήρωση της αµερικανικής ηπείρου µε λίγα λόγια τα 
οικονοµικά, πολιτικά και στρατιωτικά βοµβαρδιστικά της νέας τάξης συνθέτουν, µαζί µε την 
πρωτοφανή επίθεση στα κοινωνικά-οικονοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες των εργαζοµένων 
ένα εκρηκτικό αντιλαϊκό µίγµα. Με αυτό τον τρόπο εντείνεται ο προσδιοριστικός χαρακτήρας 
της αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας στην πορεία και την έκβαση του ανταγωνισµού µεταξύ 
των κεφαλαιοκρατών. 
Ο ολοκληρωτικός καπιταλισµός σηµατοδοτεί την καθολική και σε βάθος αναδιοργάνωση 
και υπαγωγή των διεθνών σχέσεων στο κεφάλαιο που τείνει να αντιστοιχήσει  βαθύτερα το 
«εσωτερικό µέτωπο» µε το διεθνές πλαίσιο, µε όλους βέβαια τους περιορισµούς που 
προκύπτουν σε κάθε περίπτωση, µε βάση τις ιδιοτυπίες του διεθνούς συστήµατος. Tα 
παραδείγµατα που πιστοποιούν αυτή τη θέση είναι πολλά, από τον πόλεµο στο Ιράκ και την 
εξέγερση στην Αργεντινή ως τις εξελίξεις  στη Γεωργία και το σαµποτάζ των HΠA στις αποφάσεις 
του Κιότο, από την «ανακάλυψη» της Αφρικής και τις πολιτιστικές «αντιπαραθέσεις» HΠA-EE ως 
τα µεταλλαγµένα και τις εταιρίες που «βγάζουν λεφτά» από τη σταυροφορία κατά της 
τροµοκρατίας. Ταυτόχρονα εντείνονται τα στοιχεία κρίσης των αστικών µορφών οργάνωσης των 
διεθνών σχέσεων (ΟΗΕ). Aυτό το συµπέρασµα δεν σηµαίνει ότι καταργούνται επιµέρους 
αντιθέσεις, ότι παύουν να υπάρχουν ιδιαιτερότητες ή εξαφανίζονται οι διαµεσολαβήσεις 
στην έκφραση του ταξικού χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων. Σηµαίνει όµως ότι η βαρύτητα 
αυτών των παραµέτρων, όπως για παράδειγµα τα λεγόµενα άλυτα αστικοδηµοκρατικά και εθνικά 
προβλήµατα  έχει υποχωρήσει και αφορά εντοπισµένες περιπτώσεις (π.χ. Kούρδοι, Kύπρος, 
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Παλαιστίνη) και όχι γενικές τάσεις και ότι η σηµασία αυτών των στοιχείων στη διαµόρφωση της 
συνείδησης και της πολιτικής συµπεριφοράς των µαζών δεν είναι στο επίπεδο που βρισκόταν σε 
προηγούµενες περιόδους.  

 
 

 Οι ενδοκαπιταλιστικοί  ανταγωνισµοί αποκτούν σήµερα τροµερή ένταση, έκταση και 
βάθος, παραµένοντας βασική λειτουργία του κεφαλαίου, όπως δείχνει η διαµάχη των 
Ιµπεριαλιστικών κέντρων, τόσο στη Μέση Ανατολή για τις ενεργειακές πηγές και δρόµους αλλά 
και ευρύτερα (διεύρυνση Ε.Ε, προστατευτισµός, εµπορικοί ή δασµολογικοί φραγµοί). Μάλιστα, 
στο διεθνές πεδίο αυτή η λειτουργία αναδείχνεται πιο ισχυρή  από την τάση ρύθµισης - 
«πειθάρχησης» των ενδοαστικών αντιθέσεων. Φορείς αυτών των  αναµετρήσεων είναι οι ατοµικοί 
καπιταλιστές, οµάδες καπιταλιστών (π.χ. Κόκκαλης - Λαµπράκης κατά Βαρδινογιάννη), 
καπιταλιστικοί κοινωνικοί σχηµατισµοί ή περιφερειακές  καπιταλιστικές ολοκληρώσεις. Επίδικα 
αντικείµενά τους δεν είναι µόνο οι οικονοµίες κλίµακας ή οι σφαίρες επιρροής, είναι επίσης η 
τεχνολογική πρωτοπορία και οι καινοτοµίες, η έρευνα, το φτηνό και κατάλληλο εργατικό δυναµικό, 
ο έλεγχος του κρατικού µηχανισµού, η εξασφάλιση κρατικών χρηµατοδοτήσεων ή της κρατικής 
αγοράς (π.χ. Προγραµµατικές Συµφωνίες), η κατάκτηση µεριδίων αγοράς και γεωπολιτικών 
θέσεων, η  πρωτοκαθεδρία σε αναδυόµενες αγορές (π.χ. Κίνα, ανατολικές χώρες) και τοµείς (π.χ. 
βιοτεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική). Αυτή η όξυνση των ανταγωνισµών έχει ως βασικό 
έπαθλο της  την χωρίς προηγούµενο κοινωνική - οικονοµική λεηλασία των εργαζοµένων. 

  
 Η  ηγεµονική  παρουσία  στο διεθνές σκηνικό των ΠΠΜ. Η συγκέντρωση-συγκεντροποίηση 
του κεφαλαίου αναπτύσσεται ταχύτατα ως αποτέλεσµα του οξύτατου ανταγωνισµού, των 
ιδιωτικοποιήσεων, των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, της απογείωσης του βαθµού  
εκµετάλλευσης,  της πρωτοπορίας σε νέους τοµείς και κλάδους κλπ. Αποτέλεσµα αυτών των 
διεργασιών είναι η διαµόρφωση των πολυεθνικών-πολυκλαδικών µονοπωλίων, µιας 
κατηγορίας µονοπωλίων, µε καινούρια ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία υπερβαίνουν 
την “παραδοσιακή” µορφή της διεθνοποιηµένης ή πολυεθνικής καπιταλιστικής 
επιχείρησης. Τα ΠΠΜ βρίσκονται πλέον στην κορυφή της  καπιταλιστικής  πυραµίδας και 
αναδεικνύονται σε ηγεµονική δύναµη του κεφαλαίου  συνολικά στο στάδιο του ολοκληρωτικού 
καπιταλισµού. Οι άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό, η πολυκλαδική δράση, οι µετατοπίσεις των 
κλάδων παραγωγής, ο πλανητικός διασκορπισµός διαφόρων σταδίων της παραγωγής, οι 
συγχωνεύσεις, κλπ. είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει βεβαίως και µια 
φαινοµενικά αντίστροφη τάση: της αποκέντρωσης, των υπεργολαβιών κ.λ.π. Με αυτή το κεφάλαιο 
επιχειρεί να εξασφαλίσει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών, διασπορά των 
κινδύνων και κυρίως πολυµορφία στους µηχανισµούς εκµετάλλευσης. Έτσι, το πρόβληµα για το 
κεφάλαιο δεν είναι “συγκέντρωση ή αποκέντρωση”, αλλά ένας ανώτερος ποιοτικά συνδυασµός 
των δύο τάσεων, που θα µεγιστοποιεί συνολικά τα ποσοστά υπεραξίας. 

 
 Ο νόµος της ανισόµετρης οικονοµικής και πολιτικής ανάπτυξης όχι µόνο δεν 
καταργείται, αλλά εντείνεται, δρώντας και µε νέους τρόπους και µορφές. Μάλιστα τώρα 
αυτή η ανισοµετρία δεν αφορά µόνο τις σχέσεις µεταξύ των ξεχωριστών χωρών, αφορά και το 
εσωτερικό των ίδιων των χωρών (ζώνες βιοµηχανικής παρακµής, ένταση του  “κοινωνικού 
αποκλεισµού”, τέταρτος κόσµος κλπ). Επιπλέον, η προώθηση των καπιταλιστικών 
ολοκληρώσεων συχνά εντείνει την ανισοµετρία στα έθνη - κράτη (διαφορετικές «ταχύτητες» της 
Ε.Ε), τροφοδοτεί ακόµα και τάσεις διάσπασης της ενιαίας δοµής τους, ενισχύει συγκροτήσεις 
“σκληρών πυρήνων” και “θυλάκων ανάπτυξης” στα πλαίσια της ολοκλήρωσης όχι τόσο από 
χώρες, όσο από ζώνες χωρών. Τέλος, αναπτύσσεται και κυριαρχεί µια διαρθρωτική ανισοµέρεια 
στο διεθνή καταµερισµό.  

 
 

 Βασικό στοιχείο της νέας εποχής των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής του 
κεφαλαίου είναι η γενικευµένη τάση που αφορά τόσο την πολεµική προετοιµασία και τη 
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βαθύτερη σύνδεση «ειρηνικής» και «πολεµικής» βιοµηχανίας, όσο και τη διεξαγωγή 
εκτεταµένων πολεµικών επιχειρήσεων. Όπως δείχνουν και οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις σε 
Ιράκ και Γιουγκοσλαβία πρόκειται για πολέµους ιδιαίτερα αιµατηρούς σε ανθρώπινες απώλειες 
και καταστροφικούς σε παραγωγικές δυνάµεις. Αυτό βέβαια φαντάζει µια ασήµαντη 
«παράπλευρη απώλεια» για το κεφάλαιο µπροστά στην ανυπολόγιστη συνεισφορά που έχει ο 
πόλεµος για την εκτόνωση της κρίσης, για τη ρύθµιση των ενδοιµπεριαλιστικών αντιθέσεων, για 
την πειθάρχηση και βαθύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων, για την αύξηση της κατανάλωσης 
οπλικών συστηµάτων, για την «εκχέρσωση» του διεθνούς σκηνικού από κινδύνους που απειλούν 
την απρόσκοπτη λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς και την ασφαλή δράση των πολυεθνικών 
σε όλο τον πλανήτη.  
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ιδιαίτερη αξία αποκτούν οι αλλαγές που γίνονται στο 
ΝΑΤΟ, η διεύρυνση του µε χώρες του πρώην «σοσιαλιστικού στρατοπέδου», το δόγµα του 
προληπτικού πολέµου που υιοθετεί και η διεύρυνση της σφαίρας δράσης του, η αυτοαναγορευσή 
του σε θεµατοφύλακα της αστικής δηµοκρατίας και της «ελεύθερης αγοράς», ο εµπλουτισµός των 
κινδύνων από τους οποίους υποτίθεται ότι προστατεύει τους λαούς και η εµφανέστερη 
διασφάλιση της αµερικανικής στρατιωτικοπολιτικής ηγεµονίας. Εξίσου σηµαντικές είναι οι αλλαγές 
στο στρατό, ο οποίος για να διεξάγει τους πολέµους που προαναφέρθηκαν πρέπει να είναι πιο 
επαγγελµατικός, πιο αποστειρωµένος από το λαϊκό παράγοντα, πιο ευέλικτος, πιο σύγχρονος 
στα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιεί και βέβαια πιο αδίστακτος κοινωνικά.   
 
 Το διεθνές σύστηµα σε νέα φάση 

 
Μιλώντας, βέβαια, για το σύγχρονο ιµπεριαλιστικό-κεφαλαιοκρατικό πλέγµα, δε θα µπορούσαµε 
να διαγράψουµε τις σηµαντικές διαβαθµίσεις και ιδιοµορφίες στο εσωτερικό του. Στη βάση 
αυτών των διαβαθµίσεων βρίσκεται η ποιότητα ανάπτυξης και κυριαρχίας των καπιταλιστικώv 
σχέσεων, το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, της παραγωγικότητας της εργασi-
ας, της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, το επίπεδο διάρθρωσης των διαφόρων µορφών 
οργάνωσης του κεφαλαίου και του διεθνούς ρόλου του, η γεωστρατηγική και πολιτικοστρατιωτική 
θέση, ρόλος και µέγεθος κάθε χώρας. Αυτές οι διαβαθµίσεις αγγίζουν και την εξέλιξη των τριών 
ιµπεριαλιστικών κέντρων (ΗΠΑ-Ε.Ε-Ιαπωνία).Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η συµµετοχή στο 
διεθνές ιµπεριαλιστικό-κεφαλαιοκρατικό πλέγµα έχει ως βασικό ποιοτικό κριτήριο το 
επίπεδο κυριαρχίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και εµφάνισης-ηγεµονίας 
των δυναµικών µονοπωλιακών τµηµάτων του στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Συνεπώς, η 
αστική τάξη όλων των χωρών που συµπεριλαµβάνονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο 
διεθνές ιµπεριαλιστικό-καπιταλιστικό πλέγµα είναι τάξη που κατά κανόνα έχει λύσει τα 
αστικοδηµοκρατικά προβλήµατα της ανάπτυξης των καπιταλιστικών σχέσεων και του «εθνικού 
ζητήµατος». 
Στη βάση όλων αυτών, διακρίνουµε τρία (προφανώς ρευστά και αλληλοδιαπλεκόµενα) ε-
πίπεδα ένταξης στο διεθνές ιµπεριαλιστικό-κεφαλαιοκρατικό πλέγµα: 
Στο πρώτο, το ανώτερο, ανήκουν, µε όλες τις µεγάλες διαφορές τους, οι καπιταλιστικές χώρες 
µε το πιο ψηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας και απόδοσης του κεφαλαίου, µε το πιο 
ψηλό επίπεδο τεχνολογικής σύνθεσης και συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Στη µεσαία κλίµακα α-
νήκουν εκείνες οι χώρες, εκείνοι οι κρίκοι (ανεξάρτητα από τη γεωστρατηγική, περιφερειακή τους 
θέση και τις διαβαθµίσεις τους) µε ιστορικό, υψηλό επίπεδο κυριαρχίας και ανάπτυξης των 
καπιταλιστικών σχέσεων, µε ηγεµονική θέση των νέων µορφών συγκέντρωσης του κεφαλαίου, 
αλλά µε περισσότερο ή λιγότερο µεσαίο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, της 
παραγωγικότητας της εργασίας και της απόδοσης του κεφαλαίου (Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, 
Τουρκία, lνδία, Μεξικό,). Στην κατώτερη κλίµακα βρίσκονται εκείνες οι χώρες όπου είναι ιστορι-
κά πρόσφατη η πλήρης κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στους βασικούς το-
µείς, όπου υπάρχει σχετική εµφάνιση και ηγεµονία των νέων µορφών οργάνωσης του κεφαλαίου 
αλλά διατηρείται η χαµηλή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και η χαµηλή παραγωγικότητα 
της εργασίας και απόδοση του κεφαλαίου. Τέτοιες είναι ορισµένες χώρες της Μέσης Ανατολής 
(Ιράν, Αίγυπτος), της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής, ορισµένες πρώην ανατολικές χώρες κ.λπ. 
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Στα πλαίσια των σχέσεων ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα και κρίκους του ιµπεριαλιστικού-
κεφαλαιοκρατικού πλέγµατος λειτουργούν µια σειρά οικονοµικοί και πολιτικοί νόµοι, διαφο-
ρετικού χαρακτήρα απ' αυτούς που λειτουργούν στο εσωτερικό του καπιταλισµού. Οι 
οικονοµικές και πολιτικές ανταλλαγές των χωρών που συµπεριλαµβάνονται στο ιµπεριαλιστικό-
κεφαλαιοκρατικό πλέγµα, η αλληλεξάρτηση και ο ανταγωνισµός των κεφαλαίων τους ασφαλώς 
ποτέ δε διέπονται από όρους ισοτιµίας. Ωστόσο όµως, αυτές οι ανταλλαγές και αλληλεξαρτήσεις, 
για τις χώρες του ιµπεριαλιστικού-κεφαλαιοκρατικού πλέγµατος, είναι ανταλλαγές που τελικά 
αφοµοιώνονται και δρουν προς όφελος του «συλλογικού καπιταλιστή», στο εσωτερικό 
του κάθε έθνους-κράτους, προς όφελος της εσωτερικής ανάπτυξης της καπιταλιστικής 
κυριαρχίας και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτό ενισχύει και την τάση για 
ανατροπή των εξωτερικών συσχετισµών και βελτίωση της θέσης του στο ιµπεριαλιστικό-
κεφαλαιοκρατικό πλέγµα. Απ' αυτή την άποψη, η αστική τάξη όλων των κατηγοριών του 
ιµπεριαλιστικoύ πλέγµατος είναι «ταυτισµένη» ταξικά (και ενδοταξικά ανταγωνιστική) µε 
τους«ξένους», µε τον ιµπεριαλισµό γενικά (και όχι µε κάθε ξεχωριστό µπλοκ ή κάθε 
ιµπεριαλιστική χώρα), όχι λόγω της εξάρτησής της, της υποταγής ή της ηγεµόνευσής της 
αλλά λόγω τελικά της «ανεξαρτησίας» της, δnλαδή της εσωτερικής κυριαρχίας της. Η 
αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων στα πλαίσια του ιµπεριαλιστικού πλέγµατος λειτουργεί τελικά 
προς όφελος της ανάπτυξης του καπιταλισµoύ σε κάθε εθνικό σχηµατισµό της, σε βάρος 
των εργαζοµένων και είναι το µοναδικό αναγκαστικά πεδίο πάνω στο οποίο µπορεί το κάθε 
«εθνικό κεφάλαιο» να διεκδικεί βελτίωση της θέσης του και στο διεθνή καπιταλιστικό 
καταµερισµό. 
 Στο φως αυτών των απόψεων και των σύγχρονων εξελίξεων, γίνεται συνεπώς πιο 
φανερή η ανεπάρκεια της αντίληψης ότι για τα πάντα φταίνε οι ξένοι και οι µεγάλοι. Οι 
ανταγωνισµοί των «µεγάλων» και των «ξένων» πηγάζουν από τους ανταγωνισµούς του 
κεφαλαίου συνολικά, από τους νόµους σύγκρουσης σε όλες τις κλίµακες και από την τάση για 
«εξαγωγή» και όξυνση των ανταγωνισµών στις διεθνές σχέσεις. Φαίνεται η χρεοκοπία της 
αντίληψης που ουσιαστικά υποκαθιστούσε την ταξική αντίθεση ανάµεσα στον 
ιµπεριαλισµό των αστικών τάξεων και την εργατική επανάσταση, µε την αντίθεση 
ανάµεσα στις µεγάλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και τους εργαζόµενους και τους λαούς, 
ιδιαίτερα των πιο αδύνατων καπιταλιστικών χωρών. Ιδιαίτερα φαίνεται n χρεοκοπία της 
αντίληψης που θεωρούσε τον ιµπεριαλισµό ως εξωτερικό σύστηµα επιβολής των 6-7 
µεγάλων κρατών απέναντι στους εργαζόµενους, τους λαούς και τα έθνη όλου του κόσµου 
κι όχι ως τη σύγχρονη ανώτερη µορφή ανάπτυξης του συνόλου των καπιταλιστικών 
σχέσεων (και των αστικών τάξεων) στο εσωτερικό του κυρίαρχου καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής και στο διεθνές σύστηµα του καπιταλισµού.  
Επίσης φαίνεται πόσο λαθεµένη είναι η αντίληψη ότι ο ιµπεριαλισµός είναι µια από τις 
πολιτικές που προκρίνει το κεφάλαιο και όχι ότι είναι ένα στάδιο ανάπτυξης του ίδιου του 
καπιταλιστικού συστήµατος όπως αναφέραµε παραπάνω. Χαρακτηριστικές από αυτή την 
άποψη είναι οι επισηµάνσεις του Λένιν στο βιβλίο του «Ιµπεριαλισµός, ανώτατο στάδιο 
του καπιταλισµού»  όταν αντίκρουε την άποψη του Κάουτσκι που δήλωνε ότι µε την έννοια 
ιµπεριαλισµός δεν πρέπει να εννοούµε µια «φάση» η βαθµίδα της καπιταλιστικής οικονοµίας 
αλλά µια πολιτική και µάλιστα τη συγκεκριµένη πολιτική που «προτιµάει» το χρηµατιστικό 
κεφάλαιο και ότι ο ιµπεριαλισµός δεν είναι ο σύγχρονος καπιταλισµος,µα µονάχα µια από τις 
µορφές της πολιτικής του σηµερινού καπιταλισµού : « Η ουσία του ζητήµατος βρίσκεται στο ότι ο 
Κάουτσκι αποσπάει την πολιτική του ιµπεριαλισµού από την οικονοµία του, λέγοντας ότι οι 
προσαρτήσεις είναι η πολιτική «την οποία προτιµάει»το χρηµατιστικό κεφαλαίο και 
αντιπαραθέτοντας σ’αυτή µια άλλη πιθανή  δήθεν αστική πολιτική πάνω στην ίδια βάση του 
χρηµατιστικού κεφαλαίου. Βγαίνει έτσι ότι τα µονοπώλια στην οικονοµία µπορούν να 
συνυπάρχουν µε ένα όχι µονοπωλιακό ,όχι βίαιο, όχι αρπαχτικό τρόπο δράσης στην πολιτική». 
«Σαν αποτέλεσµα έχουµε συγκάλυψη και άµβλυνση των πιο θεµελιακών αντιθέσεων της νεότατης 
βαθµίδας του καπιταλισµου,αντι ξεσκέπασµα του βάθους αυτών των αντιθέσεων». «Γιατί η πάλη 
ενάντια στην πολιτική των τραστ και των τραπεζών που δεν θίγει τις βάσεις της οικονοµίας των 
τραστ και τραπεζών καταλήγει στον αστικό ρεφορµισµό και στον πασιφισµό, σε ευσεβείς και 
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αθώους πόθους». 
Μ' αυτή την έννοια οι εργαζόµενοι και η νεολαία έχουν να τα βάλουν µ' ένα πολύπλοκο εσωτερικό 
και διεθνές σύστηµα καπιταλιστικών σχέσεων και κοινωνικών συµµαχιών του κεφαλαίου, που 
συγκροτούν την άνιση (ανταγωνιστική) αλληλεξάρτηση των πολλαπλών επιπέδων του 
ιµπεριαλιστικού-κεφαλαιοκρατικού πλέγµατος και όχι µόνο µε µια χούφτα µονοπωλίων των πιο 
µεγάλων και αντιδραστικών κρατών, που καταπιέζουν και λεηλατούν όλους τους λαούς και τα 
έθνη της γης. Εν κατακλείδι πρέπει να υπογραµµίσουµε την τεράστια σηµασία που έχει ο 
εργατικός αγώνας στην χώρα µας αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά που οδηγεί στο 
κόψιµο κάθε είδους «πλοκαµιών» ( οικονοµικών, πολιτικών, στρατιωτικών, πολιτισµικών, 
θεσµικών κ.λ.π.) της διαπλοκής µε το διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου και στην αποτίναξη 
συνολικά απ’ αυτό το πλέγµα ως µια κρίσιµη προϋπόθεση για ν΄ αυξάνονται οι 
δυνατότητες επαναστατικής ανατροπής σε µια χώρα. Αυτή την αξία έχει για παράδειγµα η 
πάλη να φύγουν οι αµερικανονατοικές βάσεις από την χώρα µας, να µη σταλούν στρατεύµατα 
στο Ιράκ, να µην εφαρµοστεί το πρόγραµµα σταθερότητας-σύνθλιψης των εργαζοµένων της Ε.Ε, 
ν΄ απορριφθεί το περιβόητο σχέδιο Ανάν  κ.λ.π.  
 Το ιστορικό κοµµουνιστικό κίνηµα υποβάθµισε το ζήτηµα της εργατικής ενότητας και 
εποµένως της ανάγκης αντικαπιταλιστικής πολιτικής πρακτικής όταν στο όνοµα της 
ιµπεριαλιστικής αλυσίδας διακηρύχθηκε η ανάγκη συµπόρευσης µε τµήµατα της αστικής 
τάξης, αντί να υποστηριχθεί το ακριβώς αντίθετο. ∆ηλαδή ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη εισάγει 
και στο εσωτερικό της κάθε χώρας την ‘ιµπεριαλιστική αλυσίδα’ ,τα χαρακτηριστικά µιας ανώτερης 
λειτουργίας του συστήµατος εκµετάλλευσης που τείνουν να λειτουργούν ακόµη πιο στην 
κοινωνική χειραφέτηση. Το 1961 η ΕΡΕ υπέγραψε την συµφωνία σύνδεσης της Ελλάδας µε την 
τότε ΕΟΚ. Η Ε∆Α και το ΚΚΕ εκείνη την εποχή στα πλαίσια της αντίληψης για την ύπαρξη δύο 
τµηµάτων της αστικής τάξης ,το ένα εκ των οποίων ήταν το ‘εθνικά σκεπτόµενο’ ,προέβαλαν στο 
όνοµα της αντίθεσης στην συγκεκριµένη ένταξη της Ελλάδας στην ‘ιµπεριαλιστική αλυσίδα’ της 
εποχής εκείνης ,την κοινή αντίθεση απέναντι στην ‘ξενοδουλεία’. Σηµειωτέον ότι παρόµοια 
αντίληψη για την ‘εθνικά σκεπτόµενη αστική τάξη’ είχε και το ΚΚΕ της εποχής Ζαχαριάδη. Στο 
πρόγραµµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας στο 7ο Συνέδριό του (1945) ,το ΚΚΕ αναγνωρίζει στο όνοµα 
της ‘ιµπεριαλιστικής αλυσίδας’ και της χαµηλής ένταξης της Ελλάδας σε αυτήν ,την ανάγκη και τη 
δυνατότητα µιας κοινής συµπόρευσης της εργατικής τάξης και της προγραµµατικής τάσης για 
αντικαπιταλιστική επανάσταση µε την εθνικά σκεπτόµενη αστική τάξη και τον αστικό 
εκσυγχρονισµό.  
Και στις δύο περιπτώσεις αντί να  επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη ένταξη της όποιας 
χώρας στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα είναι παράγοντας ενδυνάµωσης της αστικής τάξης 
στο σύνολό της και εποµένως βαθύτερης εκµετάλλευσης της εργασίας στο εθνικό πρώτα 
πρώτα έδαφος, επικράτησε –αντίθετα µάλιστα και µε την λενινιστική άποψη ,που πολύ 
ευθαρσώς τίθεται στο έργο ‘∆ύο τακτικές της σοσιαλδηµοκρατίας στη δηµοκρατική 
επανάσταση’  για το πώς η σοσιαλιστική επανάσταση είναι τελικά ο ασφαλέστερος 
δρόµος για την επίλυση των αστικοδηµοκρατικών προβληµάτων, η άποψη που έτεινε να 
συµφιλιώνει την εργατική πολιτική µε την αστική πολιτική ,µε τελικό αποτέλεσµα την ήττα 
και υποταγή της πρώτης. Γιατί όπως το ΚΚΕ αγνόησε ότι η συγκεκριµένη ένταξη της Ελλάδας 
στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα του 1945 ευνοούσε την αστική τάξη στο σύνολό της και όχι µόνο την 
δήθεν ξενόδουλη µερίδα της, έτσι και µετά η ένταξη στην ΕΟΚ θεωρήθηκε υπόθεση των 
ξενόδουλων αστών και όχι εντασσόµενη στην συνολική κίνηση εκσυγχρονισµού του ελληνικού 
καπιταλισµού ,µε αποτέλεσµα στην µεταπολίτευση η µεν ανανεωτική αριστερά να αναζητά για 
λογαριασµό των εργαζοµένων τον καλύτερο δυνατό εκσυγχρονισµό, ενώ από την άλλη η 
παραδοσιακή αριστερά να συνεχίζει –στην καλύτερη των περιπτώσεων να αναπολεί τις καλές 
µέρες της γνήσιας ‘αντιξενόδουλης’ στάσης του 1945 ,γιατί στη χειρότερη βέβαια η αριστερά έβαλε 
και µε τα δύο της χέρια την υπογραφή για την αρχική αποδοχή της ΟΝΕ ,το 1989. 
Από την άλλη στο βαθµό που σήµερα ,η ίδια πολιτική σε ευρύτερες δυνάµεις στο χώρο της 
αριστεράς συνεπάγεται έναν αντιιµπεριαλισµό χωρίς εργατική ηγεµονία ή µια άνευ όρων 
υποταγή στον ευρωπαϊκό µονόδροµο, χρειάζεται µια σαφής τοποθέτηση που να 
αναδεικνύει την σχέση µεταξύ εθνικής-διεθνικής διάστασης του διεθνούς πλέγµατος του 
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κεφαλαίου, τη σύνδεση της εκµετάλλευσης στο «εσωτερικό» µε τις διεθνείς σχέσεις. Το 
διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου τείνει πάντοτε να αναβαθµίζει –όχι χωρίς αντιφάσεις, αλλά µέσα 
από αυτές – την θέση των καπιταλιστικών συµφερόντων σε εθνικό έδαφος µέσω της αξιοποίησης 
της συνολικής πείρας της ταξικής πάλης. Η συνολική πείρα αυτή εκφράζεται συγκεκριµένα σε 
εθνικό επίπεδο µέσω των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων σε εργασία ,παιδεία, πολιτικά 
δικαιώµατα και στο ζήτηµα της διεξαγωγής του πολέµου, που αποτελεί την κορυφαία και πιο 
συνολική συµπύκνωση της κίνησης αυτής. 
 
 Ολοκληρωτικός καπιταλισµός και Τρίτος Κόσµος 

 
Το καπιταλιστικό σύστηµα στηρίζει τις διάφορες µορφές διεθνούς συγκρότησης και ανάπτυξής 
του, στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων, στην αναζήτηση των τάσεων αύξησης του ποσοστού 
κέρδους, στους ανώτερους συνδυασµούς και στις νέες µορφές απόσπασης απλήρωτης δουλειάς 
από την υποταγµένη στο κεφάλαιο εργασία. Ο ιµπεριαλισµός ήταν και στο προηγούµενο 
στάδιο πρώτα από όλα «ανώτερο στάδιο του καπιταλισµού», δηλαδή ήταν ιµπεριαλισµός 
σε βάρος πρώτα από όλα της εργατική τάξης και των καταπιεζόµενων µαζών των 
µητροπόλεων. Και µόνο πάνω σε αυτή τη βάση ήταν επόµενα, ιµπεριαλισµός και σε βάρος των 
εργαζοµένων των πιο καθυστερηµένων µορφών και συνδυασµών απόσπασης υπεραξίας, καθώς 
και της εργατικής τάξης που ήταν τυπικά υποταγµένη στο κεφάλαιο (µε βάση την απόλυτη, 
κυρίως, υπεραξία). Μόνο πάνω σε αυτή τη θεµελιακή εθνική και «διεθνική» σχέση εκµετάλλευσης 
µπορούσε να γίνει ιµπεριαλισµός («παγκόσµιος») και σε βάρος των εργαζοµένων, των λαών 
ακόµα και των ηγεµονικών τάξεων εκείνων των κοινωνιών που βρίσκονταν σε προκαπιταλιστικά 
στάδια ή κυριαρχούνταν από καθυστερηµένους τρόπους παραγωγής.  
Ο ολοκληρωτικός καπιταλισµός αποκαλύπτει µε νέες ποιοτικές µορφές αυτή τη βασική 
τάση του κεφαλαίου απέναντι στον Τρίτο Κόσµο που χαρακτήριζε όλα τα στάδια του 
καπιταλισµού. Ο ολοκληρωτικός καπιταλισµός οικοδοµεί κατά βάση το διεθνές σύστηµα της 
«περιφερειακής» ολοκλήρωσής του. Το διεθνές καπιταλιστικό, ιµπεριαλιστικό πλέγµα, οι διεθνείς 
οικονοµικές σχέσεις στις ζώνες όπου προωθούνται οι νέες µορφές αύξησης της παραγωγικότητας 
και των κερδών. Εκεί που η εργατική τάξη, µε τη νέα της σύνθεση και τις νέες δυνατότητές της, 
µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ευέλικτης εργασίας. Οι εξαγωγές κεφαλαίων και οι διε-
θνείς συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε ανώτερο από κάθε άλλη φορά επίπεδο κυρίως ανάµεσα 
στις χώρες και τους συνασπισµούς του διεθνoύς καπιταλιστικού-ιµπεριαλιστικού πλέγµατος. Απέ-
ναντι στις χώρες του Τρίτου Κόσµου, χώρες όπου κυριαρχεί η απόλυτη υπεραξία µαζί µε 
µια σειρά συνδυασµούς καθυστερηµένου τρόπου παραγωγής, το διεθνές κεφάλαιο συ-
µπεριφέρεται κατά κάποιο τρόπο µε βάση τα νέα κριτήρια που ακολουθεί και 
στο«εσωτερικό µέτωπο». Πρώτα από όλα η κρίση και η εξάντληση της νεοαποικιοκρατικής 
εκµετάλλευσης συµπίπτει µε την κρίση του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού και του διεθνούς 
του συστήµατος. 
Ο ολοκληρωτικός καπιταλισµός µε την «καταστροφή του Τρίτου Κόσµου» δεν επιβεβαιώνει µόνο 
ότι ο καπιταλισµός - ιµπεριαλισµός γενικά είναι σύστηµα της πιο βαθιάς ανισόµετρης ανάπτυξης 
και της έξαρσης των πιο βάρβαρων ανισοτήτων (δεν είναι τυχαίο ότι τα χρέη της Αφρικής θα µπο-
ρούσαν να εξοφληθούν µόνο µε το 1% του Α.Ε.Π. των βιοµηχανικών χωρών). ∆είχνει, πάνω απ’ 
όλα, ότι το σύστηµα της καπιταλιστικής διεθνοποίησης δε σηµαίνει παγκοσµιοποίηση και πολύ 
περισσότερο δε σηµαίνει παγκοσµιοποίηση της ευηµερίας, αλλά σηµαίνει παγκοσµιοποίηση της 
νέας φτώχειας µε προφυλακή την εργατική τάξη και τους καταπιεσµένους της «ευέλικτης 
εργασίας». ∆είχνει ακόµα ότι υπάρχει µια νέα βάση ενότητας, παρ' όλες τις νέες πολύµορφες 
αντιθέσεις, ανάµεσα στους εργαζόµενους και τους καταπιεζόµενους όλης της γης, πάλι µε 
προφυλακή την εργατική τάξη των νέων µορφών εκµετάλλευσης. Φανερώνει, τέλος, ότι ο 
καπιταλισµός γενικά αντιστρατεύεται τη διεθνική ανάγκη του πολιτισµού και της παραγωγής. Το 
νέο καπιταλιστικό στάδιο είναι ένα στάδιο ανάπτυξης, αλλά µακροπρόθεσµα βαθύτερης 
και αξεπέραστης κρίσης των διεθνών σχέσεων, του διεθνούς ιµπεριαλιστικού-
κεφαλαιοκρατικού συστήµατος γενικά. Σήµερα φαίνεται πιο καθαρά ότι µόνο η 
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αντικαπιταλιστική επανάσταση σε εθνική και διεθνική κλίµακα µπορεί να οδηγήσει στο 
διεθνισµό των νεολαιίστικων και εργατικών αναγκών.  

 
 

Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να επισηµάνουµε µερικές από τις πιο βασικές πλευρές των 
διεθνών εξελίξεων: 

 
. 

α. Η “παγκοσµιοποίηση” - διεθνοποίηση ως τάση του κεφαλαίου 
 

Η “παγκοσµιοποίηση” -  διεθνοποίηση δεν είναι µια αντικειµενική διαδικασία. Ο κινητήριος µοχλός 
της είναι η εγγενής  τάση του κεφαλαίου να διευρύνει διαρκώς τη βάση κερδοφορίας και 
κυριαρχίας του, όπως επίσης εγγενής είναι και η συγκρότηση του σε εθνική βάση. Μιλάµε, 
λοιπόν, για µια τάση- νόµο κίνησης του κεφαλαίου καπιταλιστική τόσο στην ουσία όσο και 
στις µορφές της, που έχει εγγεγραµµένα τα ταξικά-εκµεταλλευτικά χαρακτηριστικά στον 
πυρήνα της, στην ουσία των δοµών και των διαδικασιών της και όχι µόνο στο περίβληµά 
της, στην εξωτερική της µορφή ή στο γεγονός ότι την ηγεµονεύουν ο νεοφιλελευθερισµός 
και τα µονοπώλια. Για µια τάση που είναι βαθιά αντιδραστική-αντεπαναστατική ως προς τη 
λειτουργία και τους µηχανισµούς της και όχι απλά ως προς τις δυνάµεις (µονοπώλια, 
νεοφιλελευθερισµός κ.λπ.) που την καθοδηγούν-διαχειρίζονται. Και αν υπάρχουν πλευρές τούτης 
της διαδικασίας που αναδεικνύουν τις δυνατότητες-τάσεις που τείνουν να σπάσουν το 
καπιταλιστικό περίβληµα και την καπιταλιστική διεθνοποίηση, αυτές ποδηγετούνται από το 
κεφάλαιο και ασφυκτιούν στα πλαίσιά του, προκύπτουν ως εγγενές και αναπόφευκτο στοιχείο της 
αντιφατικής κίνησης του κεφαλαιοκρατικού  τρόπου παραγωγής και προϋποθέτουν την 
επαναστατική παρέµβαση της εργατικής τάξης σε εθνική και διεθνική κλίµακα. 
Η διαδικασία της οικονοµικής διεθνοποίησης του κεφαλαίου, η καπιταλιστική 
«παγκοσµιοποίησης» είναι σηµαντική πλευρά όλων των παραπάνω εξελίξεων στο διεθνές 
πλέγµα. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση αυτής της τάσης αποδεικνύει πως δεν πρόκειται 
απλά για µια ποσοτική εξέλιξη της πάγιας τάσης του κεφαλαίου να υπερβαίνει τα εθνικά 
σύνορα και να επεκτείνει διαρκώς τη σφαίρα δράσης του. Πρόκειται για µια βαθύτερη 
διαδικασία που περιλαµβάνει το είδος των εµπορευµάτων που διακινούνται, τις ροές των διεθνών 
επενδύσεων και αγορών, τον τρόπο συγκρότησης και δράσης των πολυεθνικών εταιριών, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, τις αντιπαραθέσεις για τον έλεγχο αγορών, 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και τεχνολογικών καινοτοµιών, τη νέα µορφή και παρέµβαση των 
διεθνών οργανισµών. Ορισµένες σηµαντικές πλευρές αυτών των εξελίξεων είναι: 
 Η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου. Το διεθνές εµπόριο αναπτύσσεται µε πρωτοφανείς 
ρυθµούς. Το χαρακτηριστικό του ολοκληρωτικού καπιταλισµού είναι ότι πλάι στην εξαγωγή 
εµπορευµάτων (που χαρακτήριζε το πρώτο στάδιο του ελεύθερου ανταγωνισµού) και στην 
εξαγωγή κεφαλαίων (που χαρακτήριζε τον µονοπωλιακό καπιταλισµό) αναπτύσσεται η 
εξαγωγή πληροφοριών επιστηµονικών γνώσεων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, 
οπτικοακουστικών προϊόντων. Η άρση των προστατευτικών ρυθµίσεων, οι νέες τεχνολογίες 
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, η απελευθέρωση των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις, η 
ανάδυση της µεγάλης αγοράς των πρώην “σοσιαλιστικών” χωρών, συνέτειναν σ’ αυτή την 
εξέλιξη.  
Το διεθνές χρηµατιστηριακό - πληροφοριακό κεφάλαιο. Κυρίαρχη µορφή στους κόλπους του 
κεφαλαίου αναδεικνύεται το διεθνές χρηµατιστηριακό - πληροφορικό κεφάλαιο, στο οποίο 
συµπυκνώνεται η σύνδεση διεθνούς χρηµατιστηριακού κεφαλαίου - επιστήµης - έρευνας - 
πανεπιστηµίων - πληροφορικής. Τα περί “σύνδεσης εκπαίδευσης-παραγωγής”, “επιχειρηµατικού 
πανεπιστήµιου” και “εκπαιδευτικό-βιοµηχανικού συµπλέγµατος” (µε τις ρυθµίσεις που τα 
υλοποιούν), είναι εκδηλώσεις αυτής της εξέλιξης. Την ίδια, τέλος, τάση αποτυπώνουν οι 
συµπράξεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή βιοµηχανικών επιχειρήσεων µε ανερχόµενες 
εταιρίες (ή και µε απλές καινοτόµες ιδέες) σε κλάδους όπως η βιοτεχνολογία, τα νέα υλικά, η 
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πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, τα οπτικοακουστικά µέσα, τα φάρµακα και η αναγέννηση της 
αγροτικής καπιταλιστικής βιοµηχανίας (λόγω βιοτεχνολογίας).  
Οι χρηµατοπιστωτικές σχέσεις και το χρηµατιστικό κεφάλαιο. Ο ολοκληρωτικός 
καπιταλισµός χαρακτηρίζεται από την πιο συγκεντρωτική, απρόσωπη και αυταρχική 
δικτατορία του χρήµατος και των εµπορευµατοχρηµατικών σχέσεων της αγοράς πάνω 
στις πραγµατικές σχέσεις των ανθρώπων, πάνω στην ανώτερη και πιο άµεση 
κοινωνικοποίηση αυτών των σχέσεων. Η περισσότερο αναπτυγµένη, φετιχοποιηµένη και 
ταυτόχρονα περισσότερο αντιφατική λειτουργία του χρήµατος και της αγοράς πάνω στους 
ανθρώπους εκφράζεται µε την απογείωση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και την 
υπερανάπτυξη των άυλων τίτλων.  
Σε τούτη την αλµατώδη ανάπτυξη των χρηµαταγορών και του χρηµατιστικού κεφαλαίου 
εκφράζονται πολλές τάσεις: Η προσπάθεια του υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου να βρει 
αποδοτικές διεξόδους (οι αποδόσεις των χρηµαταγορών δύσκολα εξασφαλίζονται στην 
παραγωγή), οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η 
νέου τύπου διαπλοκή χρηµατιστικού κεφαλαίου -πληροφορικής - έρευνας - πανεπιστηµίων, ο 
παρασιτισµός του κεφαλαίου και, πάνω απ’ όλα, η απογείωση του ποσοστού και της µάζας της 
υπεραξίας (από τα οποία το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καρπώνεται ένα διαρκές αυξανόµενο 
τµήµα). Εντυπωσιακές είναι και οι αλλαγές στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Το 
σύστηµα που στηρίχτηκε στη συνθήκη Μπρέτον Γουντς (1944) κατέρρευσε στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70 κάτω από το βάρος των αλλαγών σε όλους τους “πυλώνες” που το στήριζαν, 
χωρίς ακόµα να έχει διαµορφωθεί πλήρως εκείνο που θα το αντικαταστήσει καθορίζοντας τους 
“κανόνες του παιχνιδιού”. Κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο αν λάβουµε υπόψη όσα 
προαναφέρθηκαν, κι αυτό είναι που κάνει την κατάσταση εξαιρετικά ασταθή. ∆εν είναι τυχαίοι οι 
τριγµοί των τελευταίων χρόνων (κραχ, κρίσεις στο µηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, στην 
αγορά οµολόγων, κ.α).  
Η αύξηση του ειδικού  βάρους  των διεθνών κεφαλαιοκρατικών οργανισµών. Μιλάµε εδώ 
για οργανισµούς µε περιεχόµενο κυρίως οικονοµικό (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, Πολυµερής Συµφωνία Επενδύσεων, Παγκόσµια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΟΠΕΚ, 
κλπ) ή κυρίως πολιτικοστρατιωτικοί (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, κλπ). Οι οργανισµοί αυτοί συµπυκνώνουν 
τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και τους “κανόνες του παιχνιδιού” που έχει ανάγκη 
πρωτίστως η δράση των ΠΠΜ και ταυτόχρονα αποτελούν µια µορφή ρυθµιστικής 
παρέµβασης περιφερειακά και πλανητικά. Σηµεία ποιοτικά στον αυξηµένο ρόλο των 
οργανισµών αυτών είναι ο νέος ρόλος του ΝΑΤΟ που προβάλει σαν ο θεµατοφύλακας της 
«δηµοκρατίας της αγοράς» η προσπάθεια για ακόµα µεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών, 
επέκταση των ρυθµίσεών του και στα αγροτικά, τηλεπικοινωνιακά, οπτικοακουστικά κλπ. 
προϊόντα, η νέα δοµή του ΝΑΤΟ και η συχνότερη - πιο απροκάλυπτη εµπλοκή των 
στρατιωτικοπολιτικών οργανισµών (Μέση Ανατολή, Βαλκάνια,) τα πάνω από 550 σχέδια 
σταθεροποίησης και διαρθρωτικής προσαρµογής που εφαρµόστηκαν από το 1980 σε 70 χώρες, 
σύµφωνα µε τις “συνταγές” του ∆ΝΤ κλπ.  

 
Η τελευταία τριετία –που χρονικά συµπίπτει µε τη φάση που προηγήθηκε κατά λίγο, αλλά κυρίως 
ακολούθησε το χτύπηµα της 11ης Σεπτέµβρη (2000 και µετά)- ήταν µια περίοδος κρίσης για τον 
ολοκληρωτικό καπιταλισµό. Η κρίση αυτή ήρθε µετά από µια εικοσαετία αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων, που διαµόρφωσαν και εδραίωσαν τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου 
καπιταλιστικού σταδίου – όπως τα είχαµε σε γενικές γραµµές περιγράψει στο 1ο Συνέδριο του 
ΝΑΡ και στα κατοπινά σώµατα του ΝΑΡ. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές άλλαξαν το τοπίο της ταξικής 
πάλης σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής (παραγωγή, οικονοµία, κράτος, πολιτικό σύστηµα, 
τρόπος ζωής κ.λπ.), άλλαξαν συντριπτικά υπέρ του κεφαλαίου τους κοινωνικούς και πολιτικούς 
συσχετισµούς και πέτυχαν να αναχαιτίσουν για µια περίοδο την τάση πτώσης του µέσου 
ποσοστού κέρδους, αυξάνοντας την καπιταλιστική κερδοφορία. 
Ωστόσο, από την αυγή της νέας χιλιετίας αυτή η δυναµική µπήκε σε κρίση, η οποία 
εκδηλώθηκε µε µείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, κατάρρευση πολυεθνικών 
κολοσσών (π.χ. Enron, WorldCom), χρηµατιστηριακά κραχ, µείωση  των    ρυθµών ανάπτυξης, 
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αύξηση της ανεργίας   και   χιλιάδες απολύσεις, αύξηση των   δηµόσιων ελλειµµάτων, απουσία 
θετικού αστικού ιδεολογικού προτύπου κ.λπ. Πρώτο θύµα αυτής της κρίσης ήταν η 
πολυδιαφηµισµένη αµερικανική «Νέα Οικονοµία», ωστόσο στη δίνη της βρέθηκαν και οι 
υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες: Κατάρρευση της Long-Term Capital Management (1998) – 
Enron (2001) – Parmalat (2003),προβλέψεις για ανάπτυξη 2004 (HΠA 3,4%, ευρωζώνη 1,8%), 
χρηµατιστηριακές κρίσεις. Όρια των νέων τοµέων εντάσεως εργασίας που βιοµηχανοποιήθηκαν 
(υπηρεσίες). Άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας και τω κερδών χωρίς αύξηση 
απασχόλησης (τεράστια αξία αυτό, µιας και οι τεράστιες επενδύσεις σε νέο εξοπλισµό, πάγιο 
κεφάλαιο κ.λπ. µπορούν να οδηγήσουν σε ανοδική κερδοφορία µόνο παρατείνοντας την 
εργάσιµη µέρα και τραβώντας στη σφαίρα της εκµετάλλευσης νέες ζώνες 
Η κρίση αυτή –που επιβεβαιώνει τη θέση των Συνεδρίων του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α ότι ο 

ολοκληρωτικός καπιταλισµός είναι νέο στάδιο ανάπτυξης και κρίσης του καπιταλισµού και 
όχι περίοδος αδιατάρακτης κυριαρχίας των καπιταλιστικών σχέσεων εκµετάλλευσης και 
κυριαρχίας- είναι κρίση ωριµότητας, που έρχεται µετά από το πρώτο κύµα των αντιδραστικών 
αλλαγών που προωθήθηκαν και µετά από τα κέρδη -και στο έδαφος αυτών των κερδών- που έχει 
«κατοχυρώσει» το κεφάλαιο στην κοινωνία, στην παραγωγή και τους πολιτικούς συσχετισµούς. 
Είναι µια κρίση που θέτει σε δοκιµασία το «µίγµα» της αστικής στρατηγικής που χαρακτήρισε αυτό 
το πρώτο κύµα –µε τις ιδιαιτερότητες που είχε σε κάθε χώρα- και απαιτεί στρατηγικές 
αναπροσαρµογές σε όλους τους κρίκους της κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας. Σήµερα  
η κρίση θέτει σε δοκιµασία το στρατηγικό «µοντέλο» πάνω οποίο στηρίχτηκαν οι αναδιαρθρώσεις 
του πρώτου κύµατος του ολοκληρωτικού καπιταλισµού. Στις καπιταλιστικά πρωτοπόρες ΗΠΑ, 
αυτό το «µοντέλο» είχε  ως σηµαία του τις συνταγές της «Νέας Οικονοµίας», το κυνήγι των 
τεχνολογικών καινοτοµιών, την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, το 
χρηµατιστήριο κ.λπ. Στην Ελλάδα, είχε το χρηµατιστήριο, την Ολυµπιάδα, το Γ’ ΚΠΣ, τους 
εργασιακούς «εκσυγχρονισµούς» και την εξοντωτική λιτότητα των κυβερνήσεων Σηµίτη, τη 
συµµετοχή στην ΟΝΕ και το ευρώ, την «ισχυρή» και «ανταγωνιστική» Ελλάδα.  
Αυτό, όµως, το µοντέλο της αστικής στρατηγικής δεν αρκεί πλέον. ∆εν αρκεί στις ΗΠΑ και 
στις άλλες καπιταλιστικές χώρες σε όλο τον κόσµο – εννοείται µε τις διαφορές που έχουν µεταξύ 
τους. ∆εν αρκεί στην Ε.Ε., που διαµορφώνει µια γιγαντιαίων διαστάσεων στρατηγική 
προσπάθεια µε επίκεντρο τις αποφάσεις της Λισσαβόνας και στόχο να γίνει η Ε.Ε. ως το 2010 η 
πιο ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου. ∆εν αρκεί ούτε στην ελληνική αστική τάξη, που από τα 
µέσα του 2004 θα δραστηριοποιείται στο σκληρό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην 
Ε.Ε. του ευρώ και των 25 χωρίς τις ατµοµηχανές της Ολυµπιάδας και των µεγάλων έργων, 
χωρίς το πλεονέκτηµα του φτηνού εργατικού δυναµικού (δες περιπτώσεις Σίσερ, Τρικολάν) και 
της γεωστρατηγικής θέσης (λόγω αλλαγής της πλανητικής διάταξης των αµερικανικών δυνάµεων 
και βάσεων), χωρίς τις «αρπαχτές» του χρηµατιστηρίου και τις ενέσεις των ιδιωτικοποιήσεων.  
Στο έδαφος της δοµικής κρίσης και ως απάντηση σε αυτήν, λοιπόν, ανατέλλει ένα νέο 
στρατηγικό «µίγµα» της αστικής πολιτικής, µια νέα στρατηγικού χαρακτήρα σύνθεση και 
σύµπλεξη όλων των στοιχείων που µπορούν να κινητοποιηθούν –µε την ταυτόχρονη 
αντιδραστική αναµόρφωσή τους- από το κεφάλαιο και να εξασφαλίσουν µια 
µακροπρόθεσµη αντιρρόπηση της τάσης πτώσης του ποσοστού κέρδους και µια επίσης 
µακροπρόθεσµη πολιτική σταθεροποίηση του συστήµατος. Πρόκειται για ένα συνεκτικό 
«κουβάρι» αλληλοτροφοδοτούµενων αναδιαρθρώσεων σε όλους τους τοµείς (άµεση διαδικασία 
παραγωγής, κράτος, ιδεολογία, διεθνείς σχέσεις κ.λπ.), οι οποίες χαρακτηρίζονται από ενιαία 
στόχευση και λογική, αλληλοδιαπλέκονται µε οργανικό τρόπο και προωθούνται ταυτόχρονα, 
αποτελώντας η µία αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της άλλης, και προπαντός κοινό όρο 
ζωής για τη µακροπρόθεσµη ανάκαµψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτό το αντιδραστικό 
κύµα –που έχει ως καρδιά του τις αλλαγές στη βασική σχέση εκµετάλλευσης- περιλαµβάνει και 
το αστικό σύστηµα των διεθνών σχέσεων.  
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2. Οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις και το µέλλον του έθνους-κράτους 
 

 
 
Η εξέλιξη των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων σήµερα δεν αφορά απλά την ποσοτική εξέλιξη µιας 
τάσης που είχε ήδη εκδηλωθεί στην Ευρώπη από τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες. Η έκταση 
και το βάθος που παίρνει η διαδικασία αυτή στην Ευρώπη και στην Αµερική, οι διαδοχικές 
διευρύνσεις της Ε.Ε, τα Σύµφωνα Σταθερότητας και τα Προγράµµατα Σύγκλισης, το ευρώ και η 
νέα αρχιτεκτονική της Ε.Ε, τα ΚΠΣ και οι κοινές πολιτικές απασχόλησης, οι Ευρωτροµονόµοι, ο 
ευρωστρατός, η Γιουροπόλ και η Κοινή Εξωτερική και Αµυντική Πολιτική διαµορφώνει µια νέα 
ποιότητα που επηρεάζει και τροποποιεί τη σχέση εθνικού-υπερεθνικού κράτους. Η γενίκευση 
(Ε.Ε, NAFTA, APEC κ.λπ.) των περιφερειακών ολοκληρώσεων και το βάθεµά τους είναι 
ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωτικού καπιταλισµού. H ποιοτική 
τοµή που συνιστούν οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις στο νέο στάδιο του καπιταλισµού είναι 
αποτέλεσµα ακριβώς των χαρακτηριστικών που παίρνει ο σύγχρονος καπιταλισµός προκειµένου 
να διευρύνει τη βάση κυριαρχίας εκµετάλλευσης και εξουσίας του. 
Θα ήταν βέβαια λάθος να χαρακτηρίσουµε την τάση για καπιταλιστικές ολοκληρώσεις ως σηµε-
ρινό φαινόµενο. Αντίθετα, πρόκειται για µια τάση που έκανε την εµφάνισή της ταυτόχρονα µε τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τον συνοδεύει σε όλη του τη διαδροµή µέχρι σήµερα. Ήταν 
αυτή - σε συνδυασµό µε τις ανάγκες που είχε η βαθµίδα συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης 
του κεφαλαίου, µε τα όρια που έθετε ο ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισµός, µε το υπόβαθρο που 
εξασφάλιζε η όποια η κοινή πολιτισµική, γλωσσική, θρησκευτική κληρονοµιά και µε τελικό «κριτή» 
την κίνηση της ταξικής πάλης - που ώθησε την αστική τάξη, ήδη από τα πρώτα βήµατα της 
κυριαρχίας της, να υπερβεί τις πόλεις-κράτη και τον κατακερµατισµό των επαρχιών και να 
συγκροτήσει τα έθνη-κράτη. Ήταν αυτή που από τότε µέχρι σήµερα -πάντοτε σε συνδυασµό µε 
τους άλλους παράγοντες- έτεινε να ξαναχαράζει τα σύνορα, να «ξαναµοιράζει την τράπουλα» του 
διεθνούς σκηνικού, να δηµιουργεί και να καταστρέφει στρατηγικές συµµαχίες και σφαίρες επιρρο-
ής. Είναι αυτή που σήµερα κάνει αναγκαία για την ανάπτυξη της αστικής τάξης την εγκαθί-
δρυση ευρύτερων, υπερεθνικών οικονοµικό-πολιτικών συνόλων, µε βαθύτερη αλληλεπί-
δραση των παραγωγικών, οικονοµικών, κοινωνικών πολιτισµικών κ.λπ. λειτουργιών 
τους.  
Οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις είναι «συνεταιρισµοί»-«συµµαχίες» των αστικών τάξεων και 
των καπιταλιστικών κρατών, είναι διακρατικοί οργανισµοί µε στόχο τη βαθύτερη και από 
κοινού εκµετάλλευση των εργαζοµένων µιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (τόσο 
αυτής που οριοθετείται από τα σύνορα των χωρών που συναπαρτίζουν την ολοκλήρωση, όσο και 
αρκετών ζωνών εκτός της). Η συµµετοχή στο «συνεταιρισµό» προφανώς και στη «λεία» από τη 
διευρυµένη βάση της εκµετάλλευσης- δεν είναι βέβαια ισότιµη, ούτε στατική: αποτυπώνει το 
συσχετισµό δυνάµεων ανάµεσα στους κεφαλαιοκράτες, τη διαρκή τάση απ' όλους να τον 
ανατρέπουν προς όφελός τους, την εξέλιξη της ταξικής πάλης. Κάτι αντίστοιχο, άλλωστε, ισχύει 
και για τις κατώτερες βαθµίδες της τάσης για καπιταλιστική ολοκλήρωση, τα εθνικά κράτη. Η 
µορφή, το βάθος και τα όρια της ολοκλήρωσης καθορίζεται από τον ενδοκαπιταλιστικό 
ανταγωνισµό, τη βαθµίδα συγκέντρωσης/ συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, το υπόβαθρο που 
εξασφαλίζει η όποια κοινή πολιτισµική κληρονοµιά. 
Ταυτόχρονα, µιλώντας για τις καπιταλιστικές ολοκληρώσεις -και ιδιαίτερα για θέµατα που αφο-
ρούν το αν είναι προοδευτικές τάσεις, αντικειµενικές διαδικασίες, πεδία ταξικής πάλης, αν 
µπορούν να γίνουν, π.χ., το όχηµα για µια «Ευρώπη των λαών»- χρειάζεται να έχουµε ως βάση 
όσα αναφέρθηκαν ήδη γύρω από την καπιταλιστική διεθνοποίηση. Άλλωστε, η καπιταλιστική 
ολοκλήρωση δεν είναι παρά µια µορφή, µια συγκεκριµένη έκφραση της πολύ ευρύτερης 
τάσης της καπιταλιστικής διεθνοποίησης-παγκοσµιοποίησης. 
Στον πυρήνα των σηµερινών καπιταλιστικών ολοκληρώσεων -και κυρίως της έκτασης και 
του βάθους που παίρνουν στην Ε.Ε. και αλλού- βρίσκεται η ηγεµονική παρουσία των ΠΠΜ 
και η τάση τους να δηµιουργούν όλο και πιο προωθηµένες µορφές οικονοµικό-πολιτικής 
συνεργασίας των εθνικών ολιγαρχιών γύρω από τις βασικές δυνάµεις και επιλογές τους. 
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Έτσι, οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις, µε τις σηµερινές ή άλλες µορφές, και µέσα από διαδικασίες 
συνεχών συγκρούσεων και αναδιατάξεων, αποτελούν µορφές κίνησης, οργάνωσης, λει-
τουργίας των ΠΠΜ και του ολοκληρωτικού καπιταλισµού -µορφές που λειτουργούν διαρκώς 
ως τάση/αναγκαιότητα του κεφαλαίου ακόµα και αν κάποια συγκεκριµένη ολοκλήρωση διαλυθεί 
(για να φτιαχτεί αµέσως µετά κάποια άλλη) ή αν παρουσιαστούν σηµαντικοί τριγµοί στην πορεία 
της. Συνεπώς, οι διαδικασίες της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, αν και αποτελούν σταθερή τάση, 
δεν έχουν σταθερή µορφή, έκταση και διάρκεια, χαρακτηρίζονται από συνεχείς εναλλαγές στην ε-
σωτερική ισορροπία δυνάµεων, από συγκρούσεις και ανατροπές, σε αστική εννοείται βάση:-
Μπορεί, για παράδειγµα, ο γαλλογερµανικός άξονας να διαλυθεί, µπορεί η ΟΝΕ να καρκινοβατεί 
και η ∆ιακυβερνητική να µη δώσει λύσεις, µπορεί ίσως η ΕΕ µε τη σηµερινή µορφή να µην 
υπάρχει -ωστόσο, αυτό που δε θα πάψει ποτέ να υπάρχει είναι η τάση για καπιταλιστική 
ολοκλήρωση στην Ευρώπη, και αυτό είναι το σπουδαιότερο για το  εργατικό και 
νεολαιίστικο κίνηµα. 
Αυτή ακριβώς η βάση δεν αναιρεί την άλλη βασική λειτουργία του κεφαλαίου -άρα και των 
ολοκληρώσεών του-, τον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισµό, ούτε στο εσωτερικό της 
ολοκλήρωσης ούτε στις σχέσεις της µε άλλες αντίστοιχες διαδικασίες, µε άλλα κεφάλαια. 
δεν καταργεί την τάση όξυνσης. των αντιθέσεων ανάµεσα στις ξεχωριστές δυνάµεις του πολυεθνι-
κού κεφαλαίου, στις οργανωµένες «εθνικές βάσεις» των διαφόρων τµηµάτων του, στις διάφορες 
καπιταλιστικές χώρες. Άλλωστε, και η συγκρότηση του έθνους-κράτους δεν κατάργησε τον αντα-
γωνισµό στο εσωτερικό του και βεβαίως ούτε στο εξωτερικό του. 
Στο επίπεδο των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων, οι  ανταγωνισµοί αυτοί ή θα βάζουν ανυπέρ-
βλητους φραγµούς στις διαδικασίες της συγκεκριµένης ολοκλήρωσης (για να στραφούν αµέσως 
τα ΠΠΜ σε νέες µορφές) ή θα την αναπτύξουν για µια περίοδο κάτω από την κυριαρχία και την 
ηγεµονία των πιο  ισχυρών αστικών κρατών και µερίδων. Αυτοί, εξάλλου, οι ανταγωνισµοί -και 
το ανέφικτο της εξαφάνισής τους στον καπιταλισµό- είναι και ο βασικός παράγοντας που 
δεν επιτρέπει (στα πλαίσια του καπιταλισµού) στην τάση πολιτικής συµπύκνωσης των 
συµφερόντων των διαφόρων τµηµάτων του κεφαλαίου γύρω από ένα σύστηµα 
περιφερειακών και πλανητικών ρυθµίσεων και θεσµών να ολοκληρωθεί πλήρως, να 
φτάσει µέχρι το τέλος, την αδιατάρακτη βασιλεία των «υπερεθνικών ή οικουµενικών κρατών». 
Στο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου, η ρύθµιση του ανταγωνισµού και των ανισοµετριών 
προς όφελος της συνολικής καπιταλιστικής εκµετάλλευσης των εργαζοµένων δεν µπορεί να 
κυριαρχήσει µε τη µορφή µιας κρατικής πολιτικής συγκρότησης, που θα συµπυκνώνει τα 
συµφέροντα του κεφαλαίου πλανητικά ή (για την ώρα) στο επίπεδο µιας περιφερειακής 
ολοκλήρωσης (όπως γίνεται στον εθνικό χώρο, µε τη λειτουργία του αστικού κράτους). 
Συνεπώς, η καπιταλιστική ολοκλήρωση εδράζεται στην ενιαία πορεία-συνύπαρξη δυο α-
ντιφατικών τάσεων: της τάσης για ανταγωνισµό, για σύγκρουση, για διάσπαση και αυτής 
για συµµαχία, ενότητα, ρύθµιση. Ή, µε άλλα λόγια, στην κίνηση-εξέλιξη της καπιταλιστικής ολο-
κλήρωσης εκδηλώνεται, από τη µια, ο νόµος των κοινών συµφερόντων του κεφαλαίου σε βάρος 
της εργατικής τάξης, η προσπάθεια ρύθµισης των διεθνών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων και 
αντιθέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτής της κατεύθυνσης, και από την άλλη, ο νόµος 
της ανισόµετρης ανάπτυξης του καπιταλισµού, η όξυνση του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισµού 
για τη διεκδίκηση καλύτερης θέσης (στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και ευρύτερα του διεθνούς 
καπιταλιστικού πλέγµατος) στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Και οι δύο αυτές τάσεις 
πηγάζουν από την εσωτερική ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που είναι 
η ταυτόχρονη λειτουργία της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης και του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνι-
σµού. 
Υπάρχει, βέβαια, µια ιδιαιτερότητα στη διεθνή εκδήλωση αυτών των τάσεων σε σχέση µε την ε-
θνική. Στο εσωτερικό του καπιταλισµού, δηλαδή, του συγκεκριµένου καπιταλιστικού 
σχηµατισµού, της συγκεκριµένης χώρας, κυριαρχεί η τάση ρύθµισης των καπιταλιστικών ανταγω-
νισµών και ανισοµετριών προς όφελος της αύξησης του βαθµού εκµετάλλευσης και πολιτικής 
υποταγής των εργαζοµένων στο κεφάλαιο. Η τάση αυτή δεν µπορεί να καταργήσει τον 
ανταγωνισµό, τις ανισοµετρίες (ακόµα και στο εσωτερικό της χώρας), τις κρίσεις επιχειρεί, 
ωστόσο, να τις τιθασεύσει προς όφελος της γενικότερης αναπαραγωγής του συστήµατος. Η 
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πολιτική συµπύκνωση αυτής της τάσης εκφράζεται κυρίως από το κράτος και το κυρίαρχο 
πολιτικό σύστηµα. Αντίθετα, στο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου και στις ολοκληρώσεις η 
υπαρκτή τάση ρύθµισης των  ανταγωνισµών και ανισοµετριών προς όφελος της συνολικής 
καπιταλιστικής εκµετάλλευσης των εργαζοµένων δεν µπορεί να κυριαρχήσει στα πλαίσια ενός 
υπερεθνικού ή παγκόσµιου κρατικού µηχανισµού πολιτικής συµπύκνωσης των συµφερόντων του 
κεφαλαίου στο επίπεδο της συγκεκριµένης περιφερειακής ολοκλήρωσης ή στο επίπεδο του 
πλανήτη. 
Αυτή η τοποθέτηση προφανώς δεν αγνοεί τις τάσεις ρύθµισης-ευρύτερης πολιτικής συµπύκνω-
σης που εκδηλώνονται παγκόσµια ( ∆.Ν.Τ, ΟΟΣΑ, ∆ιεθνής Τράπεζα, ΠΟΕ, ΝΑΤΟ κ.λπ.) ή 
περιφερειακά στα πλαίσια των ολοκληρώσεων (NAFTA, Ε.Ε. κ.λπ.), ούτε µπορεί να αποκλείσει 
υπερεθνικές µορφές κρατικής συγκρότησης (ίσως διαφορετικής υφής απ' αυτή που ως τώρα 
γνωρίσαµε, µε διαφορετική σχέση του «κέντρου» µε τις περιφέρειές του, µε διαφορετική βαρύτητα 
λειτουργιών όπως ο προϋπολογισµός ή η Βουλή, κ.λπ.) σε περιφερειακό (ευρύτερο δηλαδή από 
το έθνος-κράτος), επίπεδο. Θέλει, ωστόσο, να υπογραµµίσει τα όρια αυτών των τάσεων, την 
ανυπαρξία (για την ώρα) τέτοιων επιπέδων κρατικής συγκρότησης, την καθοριστικότητα 
του ανταγωνισµού στο διεθνές επίπεδο, το αδύνατο του υπερ-ιµπεριαλισµού και ακόµα -
και ίσως αυτό είναι το σηµαντικότερο από πολιτική άποψη- το γεγονός ότι όσο πιο σαφής 
πρέπει να 'ναι ο διεθνιστικός χαρακτήρας της εργατικής-αντικαπιταλιστικής δράσης, άλλο 
τόσο σαφές πρέπει να είναι ότι η ανάπτυξη της ταξικής πάλης σε παγκόσµια κλίµακα 
εξελίσσεται µε διαφορετικές προδιαγραφές, πάνω στις οποίες βαραίνει η καθοριστικότητα 
των εσωτερικών ταξικών αγώνων και εξελίξεων. 
Στη βάση των παραπάνω θέσεων χρειάζεται να αντιµετωπίσουµε και τη συζήτηση που γίνεται για 
το ρόλο και τις προοπτικές του έθνους-κράτους, για τη σχέση εθνικού-διεθνικού στις 
µορφές συγκρότησης της εξουσίας του κεφαλαίου, για την «υπέρβαση του έθνους--
κράτους», την «αυτοκρατορία» κ.λπ. Είµαστε ασφαλώς σε µια εποχή όπου η χωρίς 
προηγούµενο κοινωνικοποίηση και διεθνοποίηση του κεφαλαίου, η εντατική προώθηση των 
καπιταλιστικών ολοκληρώσεων, η ένταση της ανισόµετρης ανάπτυξης και του καπιταλιστικού 
ανταγωνισµού, ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά που παίρνει η δράση των Π.Π.Μ., η 
απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου και οι ρυθµίσεις του ΟΟΣΑ και του ∆ΝΤ, η υπονόµευση 
του ρόλου του κράτους ως οργανωτή των κοινωνικών συµµαχιών της αστικής τάξης κ.λπ. 
διαταράσσουν ακόµα και το ρυθµιστικό, προς όφελος του συνόλου της αστικής τάξης, ρόλο του 
έθνους-κράτους και «πιέζουν» για ευρύτερες υπερεθνικές µορφές οργάνωσης της εξουσίας-
κυριαρχίας του κεφαλαίου. Ωστόσο, όπως ήδη ειπώθηκε, απέχουµε ακόµα αρκετά από το να 
πάρουν συγκεκριµένη «σάρκα και οστά» αυτές οι τάσεις (αν και, για παράδειγµα, η 
∆ιακυβερνητική, το Ευρώ, η ΟΝΕ την τροφοδοτούν ισχυρότατα) - κάτι που δεν πρέπει, 
ωστόσο, να αποκλείεται από την εξέλιξη που θα έχουν οι σηµερινές ή οι αυριανές µορφές 
των ολοκληρώσεων. 

Εδώ, ωστόσο, χρειάζεται να επισηµάνουµε και µια άλλη τάση: Στην εποχή µας το 
κεφάλαιο και οι ηγετικές του µερίδες, τα ΠΠΜ  δεν προωθούν µόνο την τάση της 
συγκέντρωσης-ολοκλήρωσης- διεθνοποίησης αλλά και την τάση αποκέντρωσης 
«εθνικoπoιήσης» και τοπικής ανάπτυξης της παραγωγής και των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, µε βάση την πιο αποδοτική και εντατική εκµετάλλευση της εργασίας, την 
αξιοποίηση των νέων, πιο ευέλικτων αναγκών της αγοράς και την ανταπόκριση στον  οξυνόµενο 
ανταγωνισµό. Συνολικά ο νέος αντιδραστικός συνδυασµός εθνικισµού - κοσµοπολιτισµού 
εκφράζει βασικά την εντονότερη επιθετικότητα του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζοµένων 
στο εσωτερικό και το διεθνές πεδίο, την τάση της ταξικής “συγχώνευσης” του “εσωτερικού” και 
του “εξωτερικού” εχθρού, της ανάγκη του κεφαλαίου για διαφορετικούς συνδυασµούς των 
µορφών αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και του βαθµού εκµετάλλευσής της. 
Παράλληλα– και προφανώς   δευτερευόντως -εκφράζει και τον  ενδοκαπιταλιστικό  ανταγωνισµό. 
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3. Από την Ε.Ο.Κ στην Ε.Ε: Οι φάσεις και οι σταθµοί της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης. 
 
 
Η δηµιουργία της ΕΟΚ µε τη συνθήκη της Ρώµης του 1957 ως θεσµοθέτηση της 

δυτικοευρωπαϊκής περιφερειακής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης σηµατοδοτεί µια νέα 
περίοδο στις µεταπολεµικές εξελίξεις και όχι µόνο της Ευρώπης. Η ίδρυση της ΕΟΚ ήταν 
αποτέλεσµα της ανάπτυξης του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού, που έγινε κυρίαρχη µορφή 
του καπιταλιστικού συστήµατος µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Αποτέλεσε την ανώτερη µέχρι 
εκείνη την εποχή προσπάθεια διεθνούς περιφερειακής ρύθµισης των αντιφάσεων και των 
κρισιακών φαινοµένων του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού που έκαναν αισθητή την 
εµφάνιση τους στη φάση της «ωρίµανσης» του. Έκφρασε το µέχρι τότε επίπεδο διεθνούς 
συνεργασίας και ρύθµισης των ανταγωνισµών του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού στη 
µεταπολεµική Ευρώπη, την ανάπτυξη νέων µορφών σταθεροποίησης και αναπαραγωγής του 
καπιταλισµού. Ταυτόχρονα αποτέλεσε το µοντέλο της νέας µορφής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης 
και διεθνοποίησης στη βάση της ανάπτυξης των πολυεθνικών µονοπωλίων και συνδέεται µε το 
νέο ρόλο τους ως σύγχρονης µορφής του µονοπωλιακού κεφαλαίου. 

Η ΕΟΚ είχε στρατηγική σηµασία για την αντιµετώπιση του εργατικού κινήµατος και των 
αντιιµπεριαλιστικών κινηµάτων, για τον ανταγωνισµό µε τις χώρες του «υπαρκτού 
σοσιαλισµού», για την υπονόµευση κάθε θετικής εσωτερικής τους εξέλιξης στις ευρωπαϊκές και 
διεθνείς σχέσεις. Στηρίχτηκε στην πρωταγωνιστική παρουσία του αµερικανικού ιµπεριαλισµού 
στη µεταπολεµική ευρωπαϊκή πραγµατικότητα αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε σταθµό για τη 
συγκρότηση του δυτικοευρωπαϊκού ιµπεριαλιστικού κέντρου µε τη σηµερινή του µορφή και τη 
σχετική «χειραφέτηση» του από τους µεταπολεµικούς συσχετισµούς. Οι νέες εξελίξεις επέβαλαν 
την υπερεθνική, υπερκρατική ρύθµιση που συνδέθηκε και µε την εναλλακτική ολοκλήρωση των  
«σοσιαλιστικών χωρών» (ΚΟΜΕΚΟΝ). 

Κάθε φάση εξέλιξης του τρόπου παραγωγής συνοδεύεται από κρίσεις-ανασυγκροτήσεις του 
συστήµατος κυριαρχίας, από αλλαγές στη σχέση εθνικού και διεθνικού και από αντίστοιχες 
κρίσεις-ανασυγκροτήσεις στο ίδιο το κίνηµα της επαναστατικής τάξης. Μέσα από αυτό το πρίσµα 
πρέπει να δούµε τους σταθµούς και τις φάσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το ρόλο της 
από την ίδρυση της µέχρι σήµερα αλλά και στο µέλλον.  

Η ισχυροποίηση του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού µετά τον πόλεµο οδηγεί 
στη θεσµοθέτηση της ΕΟΚικής ολοκλήρωσης (1957). Η µαζικοποιήση  της εφαρµογής των 
νέων τεχνολογιών και η εµφάνιση των νέων τµηµάτων της εργατικής τάξης στα τέλη της δεκαετίας 
του 60 (1965-1970) ενισχύουν ποιοτικά την ανάγκη για διεθνή κρατικοµονοπωλιακή ρύθµιση. Το 
αποτέλεσµα είναι η όξυνση των των ενδοιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών στο εσωτερικό της ΕΟΚ 
(εποχή της «άδειας καρέκλας» του Ντε Γκολ) και η συγκρότηση ΕΟΚικών οργάνων και 
µηχανισµών κυριαρχίας, στις διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΟΚ µε νέα µέλη. Η δοµική κρίση 
υπερσυσσώρευσης στις αρχές της δεκαετίας του 70 (1973-1974) οδηγεί στην 
αναδιοργάνωση όλων των σχέσεων στην ΕΟΚ. Η ανάγκη να ενταθεί η επίθεση απέναντι 
στους εργαζόµενους, οι ανταγωνισµοί και η «θεσµική κρίση» της ΕΟΚ οδηγούν τις κυρίαρχες 
ιµπεριαλιστικές δυνάµεις της στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1985 και στις τριακόσιες 
οδηγίες της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς του 1992. Αυτή η τοµή, στηριζόµενη και στην από το 
1979 δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και του Μηχανισµού 
Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών και έχοντας στον πυρήνα της τις «4 ελευθερίες κίνησης» (κεφαλαίων, 
προσώπων, υπηρεσιών, εµπορευµάτων), ενοποιούσε οικονοµικά τον ευρωπαϊκό οικονοµικό 
χώρο και καταργούσε, ως ένα βαθµό, αρκετά από τα εµπόδια (τελωνειακά, δασµοί, 
συναλλαγµατικά, νοµίσµατα κ.λ.π) που έθεταν τα σύνορα και η ύπαρξη των ξεχωριστών εθνικών 
κρατών. Ήταν µια τοµή που αντιστοιχούσε σε µια περίοδο του καπιταλισµού όπου το κυρίαρχο 
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στις διαδικασίες της καπιταλιστικής διεθνοποίησης ήταν η διεθνοποίηση των εµπορευµάτων και 
του χρηµατιστικού κεφαλαίου και όπου γίνονταν τα πρώτα βήµατα στην αξιοποίηση της διεθνούς 
διαπλοκής του κεφαλαίου για την υπέρβαση της κρίσης του 1973-75. 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 80-αρχές του 90, η ανάπτυξη και κυριαρχία των ΠΠΜ, η 
κατάρρευση των καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη που σηµατοδότησε την ολοκλήρωση της 
ήττας του εργατικού κινήµατος, η γενίκευση των περιφερειακών καπιταλιστικών ολοκληρώσεων 
(ΕΟΚ, ΗΠΑ-Καναδάς-Μεξικό, Ιαπωνική ολοκλήρωση) και ταυτόχρονα η ανάδειξη της Γερµανίας 
ως ηγετικής δύναµης. –«καπέλο» στην ΕΟΚ και σε όλη την Ευρώπη οδηγεί στην ποιοτική τοµή 
του Μάαστριχ, στις διαδοχικές διευρύνσεις, στην συγκρότηση του Ευρωστρατού κ.α. Η συνθήκη 
του Μάαστριχ,  µε τα κριτήρια σύγκλισης που έθετε και τις διαδικασίες µακροοικονοµικής 
οµογενοποίσης που δηµιουργούσε σε αρκετούς τοµείς (ΟΝΕ, αγορά εργασίας, οικονοµικός ρόλος 
κράτος, νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική κ.λ.π) διαµόρφωνε το έδαφος για µια βαθύτερη 
οικονοµική ενοποίηση στον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία θα υπερέβαινε κατά πολύ την απλή άρση 
των τελωνειακών φραγµών και την κατοχύρωση των «4 ελευθεριών» καταλήγοντας στην ΟΝΕ και 
το Ευρώ.   

Το 1991, χρονιά του πρώτου πολέµου στον Κόλπο, στο Μάαστριχ του Βελγίου το 
ευρωπαϊκό κεφάλαιο αποφάσισε  ότι πρέπει να ακολουθήσει το «Αγγλοσαξονικό» 
µοντέλο εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, που αποτέλεσε τη βάση για να χτιστεί η 
Αµερικανική υπερδύναµη. Η φιλελευθεροποίηση της αγοράς εργασίας, η ελαστικότητα της 
εργασίας, το χτύπηµα των κοινωνικών «κεκτηµένων», οι ελεύθερες απολύσεις, οι προσλήψεις µε 
χαµηλές αποδοχές θα είναι πλέον το πρότυπό τους. Στην Ελλάδα η  αντεργατική επίθεση 
κορυφώνεται επί πρωθυπουργίας Κ. Μητσοτάκη. Η Λευκή Βίβλος που ακολουθεί το 1993 φέρνει 
νέα δέσµη µέτρων. Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανακοινώνουν ότι η σταθερή απασχόληση 
αποτελεί παρελθόν, η λιτότητα θα µας συνοδεύει για πάντα, η εκπαίδευση υποτάσσεται στην 
αγορά, οι τοµείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των µεταφορών ιδιωτικοποιούνται, οι 
κοινωνικές υπηρεσίες εµπορευµατοποιούνται. Η κρίση υπερσυσσώρευσης οδηγεί στην υιοθέτηση 
αυτών των αντιδραστικών πολιτικών που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της πτωτικής τάσης του 
µέσου ποσοστού κέρδους. Μέγα καθήκον πλέον των χωρών της Ε.Ε. αναγορεύεται η µείωση του 
µη µισθολογικού κόστους και των κοινωνικών παροχών, οι παρεµβάσεις στην ίδια την έννοια του 
χρόνου εργασίας. 

Οι επεµβάσεις στα Βαλκάνια και ο πόλεµος στην Γιουγκοσλαβία επιταχύνουν τις 
εξελίξεις. Η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Άµυνα ξαναφουντώνει για να οδηγήσει στη σύνοδο του 
Παρισιού που καθορίζει και τον Ευρωπαϊκό πυλώνα του Ν.Α.Τ.Ο αλλά και τα όρια αυτοτέλειας 
της Ε.Ε.. Προχωρούν οι διαδικασίες για ενιαίο νόµισµα και η κάθε διεκδίκηση ισοπεδώνεται από 
τους µονόδροµους που οδηγούν στην Ο.Ν.Ε. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό οικονοµικό σύστηµα 
οδηγεί µάζες κεφαλαίων στη χρηµατιστηριακή σφαίρα, ανυψώνοντας την κερδοφορία και 
οδηγώντας στην περιθωριοποίηση µεγάλων κοµµατιών εργαζοµένων. Το 1999 µπαίνουν οι 
βάσεις της Ευρωπαϊκής ασφάλειας από τα ευρωπαϊκά συµβούλια της Κολονίας και του 
Ελσίνκι. Το 2000 στη Μασσαλία αποφασίζεται η δηµιουργία του Ευρωστρατού (µιας δύναµης 
ταχείας αντίδρασης περίπου 60000-100000 ανδρών). Ο Ευρωστρατός θα χρησιµοποιείται από 
την Ε.Ε. ή και από το Ν.Α.Τ.Ο για αποστολές όπως: ανθρωπιστικές, διαχείριση κρίσεων, 
αποκατάσταση ή ενίσχυση ειρήνης.  

Την ίδια στιγµή που αυξάνονται οι δαπάνες για τον Ευρωστρατό, η  λιτότητα 
θεωρείται αδιαπραγµάτευτη από τις Βρυξέλες, ενώ διακαής στόχος της µείωσης του µη 
µισθοδοτικού κόστους αναγκάζει το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο να φέρνει στο προσκήνιο ξανά και ξανά 
αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις προκαλώντας µεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις. Τα κέρδη 
διογκώνονται (µόνο στη Γαλλία το τελευταίο διάστηµα αυξήθηκαν κατά 45%). Η εισοδηµατική 
τροµοκρατία που ασκείται σε βάρος των µισθωτών στο όνοµα της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας αποδίδει ασύδοτα στο κεφάλαιο, αφού το εισοδηµατικό µερίδιο του 
κεφαλαίου από την προστιθέµενη αξία υπερβαίνει το 40% στη Γαλλία, Γερµανία, ενώ παραµένει  
στο 31% στις Η.Π.Α. (48% στην Ελλάδα). Το Σεπτέµβριο του 2000, ο αριθµός των απόρων και 
φτωχών της Ευρώπης ανερχόταν σε 65 εκατοµµύρια, ισοδυναµώντας µε 18% του συνολικού 
Ευρωπαϊκού πληθυσµού. 
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Μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο βάζει στο 
στόχαστρο για µια ακόµα φορά τους εργαζόµενους. Τα µέτρα για την ελαστικοποίηση των 
σχέσεων εργασίας, οι Ευρωτροµονόµοι, οι νόµοι της µετανάστευσης πολλαπλασιάζονται. Στις 14 
Μαρτίου 2003 την ώρα που ο Σρέντερ έδινε τη µάχη για την «ειρήνη» στο Ιράκ, εξήγγειλε δέσµη 
µέτρων που κατεδαφίζουν το κράτος πρόνοιας. Στη Γαλλία η κυβέρνηση στρέφεται κατά του 
ασφαλιστικού συστήµατος προωθώντας την αύξηση των χρόνων εργασίας στα 40 χρόνια και τη 
µείωση των συντάξεων. Στην Αυστρία ο καγκελάριος Σούσελ προτείνει να αυξηθούν τα χρόνια 
εργασίας από 40 σε 45 και απειλεί µε πρόστιµα όσους επιλέγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση, 
ενώ η ιταλική προεδρία του Μπερλουσκόνι εξαγγέλλει νέα αντιδραστική µεταρρύθµιση κατά των 
εργασιακών σχέσεων. Αυτές οι αντιδραστικές τοµές βγάζουν στους δρόµους την εργατική και 
νεολαιίστικη αγανάκτηση, ενώ παράλληλα, νέοι τροµονόµοι διαφηµίζονται µε πρόσχηµα τη διεθνή 
και εγχώρια τροµοκρατία (στην Ελλάδα αφορµή είναι η Ολυµπιάδα, στη Γαλλία οι µετανάστες 
κ.λ.π) 

Ταυτόχρονα εντείνεται η διαµάχη Ε.Ε-ΗΠΑ για τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Οι 
µεγάλοι Αµερικανικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν κυριολεκτικά εισβάλει στην Πολωνία την 
Ουγγαρία και την Τσεχία, δηλ. τις οικονοµίες που στοχεύει η Βόννη και το Παρίσι µετά την 
διεύρυνση. Το αποτέλεσµα προκαλεί τις αντιδράσεις των ευρωπαίων βιοµηχάνων τη 
συγκεκριµένη ζώνη δική τους περιοχή. Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και σε άλλες χώρες (π.χ. 
Ρουµανία). Ο ανταγωνισµός σε οικονοµικό επίπεδο των σχέσεων Ε.Ε.-Η.Π.Α. αφορά και τις 
έµµεσες επιδοτήσεις  των αµερικανικών επιχειρήσεων, την επιβολή δασµών έως και 40% 
στις εισαγωγές χάλυβα από τις Η.Π.Α. και το θέµα των µεταλλαγµένων τροφίµων, µετά την 
απόφαση των Ευρωπαίων υπουργών περιβάλλοντος το ∆εκέµβριο του 2002 να κάνουν 
αυστηρότερη τη νοµοθεσία όσον αφορά τη σήµανση αγροτικών προϊόντων που εµπεριέχουν 
γενικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Αυτή η απόφαση δηµιουργεί τεράστιες ζηµιές στις 
αµερικάνικες βιοτεχνολογικές βιοµηχανίες. Παράλληλα, το Ευρώ δεν οριοθετεί µόνο µια 
νοµισµατική ζώνη, αλλά και µια εµπορική ζώνη (42%µεγαλύτερη από την αµερικανική), 
σχετικά κλειστή, αφού το 90% σχεδόν των συναλλαγών είναι ενδοκοινοτικό. Το δολάριο δεν 
µπορεί να επηρεάσει πλέον τις ευρωπαϊκές οικονοµίες (σε σχέση µε το παρελθόν των 15 
διαφορετικών νοµισµάτων), ενώ περισσότερες από 50 χώρες στον κόσµο χρησιµοποιούν το 
Ευρώ ως Συναλλαγµατικό ∆ιαθέσιµο. Η πολιτική του «σκληρού ευρώ» µπορεί να επιφέρει υψηλά 
κέρδη στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ε.Ε., αλλά εκτινάζει την κοινωνική κρίση στο 
εσωτερικό της και πυροδοτεί την ύφεση σε παγκόσµιο επίπεδο. Η βύθιση του δολαρίου (έξοδο 
κεφαλαίων από Η.Π.Α., διογκούµενο εξωτερικό έλλειµµα, υπερχρέωση νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων κλπ) δηµιουργεί γενικότερα προβλήµατα, καθώς το δολάριο παραµένει το 
παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα.  

Η διαµάχη ΗΠΑ-ΕΕ έχει στο κέντρο της και  τις ενεργειακές πηγές και δρόµους, 
ιδίως στη Μέση Ανατολή. Η κλιµάκωση των πολεµικών απειλών στην περιοχή αποσκοπούν 
στον ιµπεριαλιστικό έλεγχο των αγορών και των τιµών πετρελαίου, στην παραπέρα υποβάθµιση 
του ΟΠΕΚ, στην προώθηση των ηγεµονικών ιµπεριαλιστικών επιδιώξεων γύρω από τη συνολική 
ενεργειακή παραγωγή και τους δρόµους µεταφοράς της. Η ζώνη των πετρελαίων και της 
ενέργειας αποτελεί ένα πρωταρχικό οικονοµικό «κόµβο» συµφερόντων για την υπέρβαση 
της κρίσης και την επανατροφοδότηση της καπιταλιστικής οικονοµίας. Έτσι ο 
ανταγωνισµός  της Ε.Ε µε τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους δρόµους 
µεταφοράς τους διαπερνά όλες σχεδόν τις χώρες στη περιοχή (Αφγανιστάν, Γεωργία, Καζακστάν, 
Ιράν, Σ.Αραβία κ.α)  Οι αντιθέσεις διασχίζουν και το ίδιο το εσωτερικό της ΕΕ όπως έδειξε και 
ο πρόσφατος διχασµός µε τον πόλεµο στο Ιράκ µε την Βρετανία να αντιδρά σε όποια βήµατα 
ενοποίησης( οικονοµικής, πολιτικής) και στη «κοινή εξωτερική πολιτική» που επιθυµεί ο Γαλλό-
Γερµανικός άξονας. Η δηµιουργία  «υπερεθνικής Ευρώπης» ακυρώνει το ρυθµιστικό ρόλο των 
βρετανών στον «Ευρωατλαντικό» συνασπισµό και για αυτό βρίσκεται σε στρατηγική αντίθεση µε 
τα βρετανικά συµφέροντα. Για τη Βρετανία η σύζευξη Αµερικής-Ευρώπης που ενσαρκώνεται µε 
την Αµερικάνικη παρουσία στη Ευρασία και την Ατλαντική συµµαχία αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα για σηµαντικές µερίδες της βρετανικής αστικής τάξης µε αποτέλεσµα τη 
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σύγκρουση µε τα σχέδια Βόννης και Βερολίνου για παραπέρα ολοκλήρωση και αυτοτέλεια της 
ένωσης.       
Η ανάπτυξη της Ε.Ε., στην περίοδο 1995-2002, κρατήθηκε στο 2,2%. Στην πιο πρόσφατη διετία 
του 2001-2002, η ανάπτυξη της Ευρώπης έπεσε στο 1,1%. Στη Γερµανία η στρατιά των ανέργων 
αριθµεί ήδη πάνω από 4700000 άνδρες και γυναίκες (θλιβερό ρεκόρ εικοσαετίας) και η 
κυβέρνηση οµολογεί ότι για δεύτερο στη σειρά χρόνο το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα ξεπεράσει το 
όριο του 3%. Στη Γαλλία, το 2002, ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης έπεσε στο 0,8% και για το 2003 
ενώ το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα διαµορφωθεί ψηλότερα από αυτό που ήταν το 2002. η  Ιταλία 
είδε φέτος την επιβράδυνση της οικονοµίας της να αποτυπώνεται µε τη µείωση του ρυθµού 
ανάπτυξης στο 1,3%. Αντίστοιχες εξελίξεις εκδηλώνονται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε ενώ 
έντονη είναι η προβληµατική που αναπτύσσεται στους κόλπους της Ε.Ε σχετικά µε την στήριξη 
της Ευρωπαϊκής πολεµικής βιοµηχανίας και τις αντίστοιχες δαπάνες µε πιο χαρακτηριστική τη 
πρόσφατη αγορά 180 µεταγωγικών αεροσκαφών τύπου Airbus από επτά ευρωπαϊκές χώρες 
ύψους 20 δις. ευρώ που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευµάτων 
ακόµα και ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ.   
Στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης και των κοινωνικών συγκρούσεων που έρχονται οι 
πολεµικές προετοιµασίες και η συµµετοχή σε ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις προβάλλουν για 
τη ΕΕ σαν διέξοδο για την καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων και την «ανοικοδόµηση» 
βοµβαρδισµένων χωρών, την τόνωση ολόκληρων κλάδων της παραγωγής µε κύρια την πολεµική 
βιοµηχανία, για την ενίσχυση της πολιτικής κυριαρχίας των αστικών τάξεων στο «εσωτερικό». Για 
αυτό η Ευρωπαϊκή ένωση συµµετείχε και συµµετέχει ενεργά σε όλους τους πολέµους και 
τα πολεµικά επεισόδια από το ’91 µέχρι σήµερα.  
 
 
 
 
4. Η νέα ποιοτική φάση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουµε µια σειρά από σηµαντικότατες εξελίξεις στην πορεία της Ε.Ε: 
κυκλοφορία του ευρώ και τελική φάση της ΟΝΕ, ενοποίηση χρηµατιστηρίων, Συνθήκη Σένγκεν, 
Σύνοδος Λισσαβόνας, δηµιουργία Ευρωστρατού, πόλεµοι στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, 
νέο δόγµα του ΝΑΤΟ, κρίσεις των χρηµαταγορών, γιγάντιες εξαγορές και συγχωνεύσεις, 
διεύρυνση της Ε.Ε, Σύµφωνο σταθερότητας, Σύγκρουση µε ΗΠΑ, ∆ιακυβερνητική διάσκεψη για 
τη θεσµική αναµόρφωση της Ε.Ε κ.λ.π. Στο σύνολο τους και στην αλληλοδιαπλοκή τους αυτές οι 
εξελίξεις συνθέτουν µια στρατηγική τοµή στην πορεία της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής 
ολοκλήρωσης, καθώς και στις σχέσεις αυτής της διαδικασίας µε την εργαζόµενη πλειοψηφία από 
τη µία, και τα άλλα ιµπεριαλιστικά κέντρα από την άλλη. Οι ανακατατάξεις αυτές συνδέονται µε 
την είσοδο στην «καρδιά» του ολοκληρωτικού καπιταλισµού, του οποίου οι καπιταλιστικές 
ολοκληρώσεις αποτελούν οργανικό στοιχείο. 
Το σύνολο των αλλαγών δείχνουν ότι η συγκεκριµένη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εισέρχεται 
σε µια νέα ποιοτική φάση. ∆εν είναι τυχαίο ότι αρκετοί µιλούν για ουσιαστική «επανίδρυση» της 
Ε.Ε. Πρόκειται για µια συνδυασµένη πολιτική, οικονοµική, στρατιωτική και γεωπολιτική 
στρατηγική του δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου,  η οποία επιχειρεί να αλλάξει ριζικά το ευρωπαϊκό 
τοπίο και να αντιστοιχίσει της διαδικασίες, τη δοµή και τη µορφή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
στις απαιτήσεις που διαµορφώνουν η είσοδος στην ώριµη φάση του ολοκληρωτικού 
καπιταλισµού, η τρελή κούρσα της «παγκοσµιοποίησης», οι εντεινόµενοι ενδοιµπεριαλιστικοί 
ανταγωνισµοί και πάνω από όλα το αδιάκοπο κυνήγι του µέγιστου κέρδους. Οι στόχοι αυτής της 
στρατηγικής είναι πολλαπλοί: 
 
 Επιχειρείται να τροφοδοτηθεί µε νέα καύσιµα η καπιταλιστική κερδοφορία, να 
διαµορφωθούν στρατηγικά εφαλτήρια που θα διευκολύνουν την υπέρβαση της κρίσης 
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υπερσυσσώρευσης και θα µεγιστοποιούν την αποσπούµενη  από τον κόσµο της εργασίας 
υπεραξία. Το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια έρχεται ύστερα από µια περίοδο σκληρής επίθεσης 
στα εργατικά και λαϊκά δικαιώµατα, κινείται στους ρυθµούς της «Νέας Οικονοµίας» των ΗΠΑ και 
προσπαθεί να υπερβεί τα πρώτα κρισιακά σηµάδια του ολοκληρωτικού καπιταλισµού, αγώνες 
κατά της «παγκοσµιοποίησης» της προσδίδει εξαιρετικά αντιδραστικό χαρακτήρα. 
 
 
 Προωθείται µια αποτελεσµατικότερη πολιτική θωράκιση αυτής της διαδικασίας από τις 
ποικίλου τύπου αµφισβητήσεις, κυρίως από τις εργατικές-ριζοσπαστικές, αλλά όχι µόνο από 
αυτές. «Φαινόµενα» από τις κινητοποιήσεις του Σιάτλ, του Νταβός και της Ουάσιγκτον, τα «όχι» 
στα σκανδιναβικά δηµοψηφίσµατα για την ένταξη στην ΟΝΕ και ο διάχυτος «ευρωσκεπτικισµός» 
στους εργαζόµενους, οι αγώνες για το ασφαλιστικό και την ανεργία, αλλά και τα ρατσιστικά-
εθνικιστικά κινήµατα σε αρκετές περιοχές, δεν µπορεί παρά να ανησυχούν την ελίτ του 
δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου. Πολύ περισσότερο που ο πέραν του Ατλαντικού ανταγωνιστής 
είναι απαλλαγµένος από τέτοια προβλήµατα.  
 
 
 Πολύ ευδιάκριτος στόχος είναι ακριβώς η ισχυροποίηση της Ε.Ε απέναντι στις ΗΠΑ, η 
ενίσχυση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας της στο διεθνές κεφαλαιοκρατικό-ιµπεριαλιστικό 
τοπίο. Και µάλιστα αλλά µια τέτοια οικονοµική, γεωπολιτική και στρατιωτική ισχυροποίηση που θα 
κάνει την Ε.Ε πιο επιθετική απέναντι στους εργαζόµενους και τους ανταγωνιστές της. 
 
 

Πρόκειται για επιδιώξεις µεγάλου βαθµού και έκτασης και όχι για κάποιες απλές προσθετικές 
εξελίξεις στις σχέσεις κεφαλαίου-εργασίας, στη διεύρυνση της Ε.Ε η στην ενοποίηση της 
ευρωπαϊκής αγοράς. Όπως είναι φυσικό, το θεµελιακό πεδίο, στο οποίο ξεδιπλώνεται αυτή η 
στρατηγική, είναι της οικονοµίας και των παραγωγικών σχέσεων. Κρίκος των κρίκων σε αυτό το 
πεδίο είναι οι εξελίξεις στην άµεση διαδικασία παραγωγής και στη βασική σχέση εκµετάλλευσης.  
Εδώ το δυτικοευρωπαϊκό κεφάλαιο, γοητευµένο από τις επιτυχίες και τις συνταγές της «Νέας 
Οικονοµίας» των ΗΠΑ και αξιοποιώντας το εργασιακό καθεστώς και τους κοινωνικοπολιτικούς 
συσχετισµούς που έχουν κληρονοµήσει οι αλλαγές της προηγούµενης 15ετίας (προγράµµατα 
σύγκλισης πρώτης γενιάς, έκρηξη ανεργίας, Λευκή Βίβλος). Βεβαίως οι οικονοµικές 
ανακατατάξεις δεν αφορούν µόνο τη βασική σχέση εκµετάλλευσης αλλά επεκτείνονται σε 
όλους τους κρίκους της καπιταλιστικής οικονοµίας της Γηραιάς Ηπείρου. Η είσοδος στην 
τελική φάση της ΟΝΕ και η κυκλοφορία του ευρώ, η απελευθέρωση των αγορών σε καίριους 
τοµείς, οι γιγαντιαίες διαστάσεων εξαγορές και συγχωνεύσεις, η ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
χρηµατιστηρίων, τα πολύ σηµαντικά έργα υποδοµής για τα κεφάλαιο στις µεταφορές και τις 
τηλεπικοινωνίες συνθέτουν την νέα οικονοµική πραγµατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πέρα όµως από το οικονοµικό πεδίο, σηµαντικές είναι οι ανακατατάξεις και στο πολιτικό-
θεσµικό πεδίο, όπου όλα δείχνουν ότι οδεύουµε προς µια νέα αρχιτεκτονική του 
ευρωπαϊκού καπιταλιστικού οικοδοµήµατος. Εδώ το ευρωπαϊκό κεφάλαιο έχει να αντιµετωπίσει 
ένα σύνθετο πρόβληµα, που εµφανίζουν η πολιτική σε σχέση µε την οικονοµική ενοποίηση, οι 
πολιτικές σε σχέση µε τις οικονοµικές αναδιαρθρώσεις. Έπειτα είναι το γεγονός ότι στη Γηραιά 
Ήπειρο δεν είναι και τόσο εύκολο για την ώρα να προσπεραστεί ο ρόλος και η διαµεσολάβηση των 
εθνικών κρατών. Τέλος είναι η νέα κατάσταση που διαµορφώνεται µε την διεύρυνση και τη 
«οµαδοποίηση» χωρών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γίνεται φανερό µε µια πιο καλή 
«ανάγνωση» αυτών των αλλαγών είναι ότι το θεσµικό οικοδόµηµα της Ε.Ε οδεύει προς µια 
βαθύτερη αντιστοίχηση προς το οικονοµικό της εποικοδόµηµα και ότι θα έχουµε κατάργηση της 
τυπικής ισότητας των χωρών-µελών και επίσηµης θεσµοθέτησης της ανισότητας τους. Το 
στρατιωτικό πεδίο- αυτό στο οποίο οι ΗΠΑ διαθέτουν την πιο καταλυτική και 
αδιαµφισβήτητη υπεροχή-αποτελεί έναν τρίτο πυλώνα των αλλαγών που συντελούνται 
στην Ε.Ε. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και την κατάρρευση των πρώην «σοσιαλιστικών 
χωρών» η στρατιωτική µηχανή και δράση της Ε.Ε πρέπει να αναµορφωθεί. ∆εν µπορεί πλέον να 
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λειτουργεί απλώς ως προκεχωρηµένο φυλάκιο και πρώτη ζώνη άµυνας των ΗΠΑ απέναντι στο 
«σιδηρούν παραπέτασµα». Τα κυριότερα µέτωπα που συµπυκνώνουν τη νέα φάση της Ε.Ε και του 
νέου γύρου επίθεσης του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου απέναντι στους εργαζόµενους είναι τα εξής:  
Το µέτωπο εργασίας-οικονοµίας (Λισσαβόνα, ευρωπαϊκή τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας, 
Αντιασφαλιστικά 2003-2004 ,Ατζέντα 2010 από Σρέντερ µαζί µε χδηµοκρ. για κοινωνικό κράτος, 
υγεία, ασφάλιση και αγορά εργασίας, Mπερλουσκόνι σε Ιταλία, µεταρρυθµίσεις Ραφαρέν στη 
Γαλλία για σύνταξη, υγεία, ασφάλιση) µετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός Ε.Ε. (ιδίως σε χώρες 
διεύρυνσης) και εκτός αυτής. Το µέτωπο της παιδείας (Μπολόνια  - Μπλέρ τριπλασιασµός 
διδάκτρων– σύµβουλοι Σρέντερ µιλούν για κατάργηση της δωρεάν παιδείας). Το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που έπαιξε το ρόλο του ως µηχανισµός επίθεσης και αυστηρής 
δηµοσιονοµικής πολιτικής (πάγωµα µισθών, µείωση κοινωνικών δαπανών κ.λπ. για να µειωθούν 
τα ελλείµµατα) και τώρα αντιµετωπίζεται πιο ελαστικά (υπέρ των δηµόσιων επενδύσεων, πιο 
ανεκτικοί µε δηµόσια ελλείµµατα). Οι Ιδιωτικοποιήσεις (Gaz de France, Electricite de France, 
PENΏ κ.α). Η ONE/ευρώ και η ενοποίηση χρηµατιστηρίων. Η διεύρυνση ενώ και άλλες χώρες 
χτυπούν την πόρτα της (ευκαιρίες για εκτατική ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, φτηνό εργατικό 
δυναµικό, ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση που µειώνεται για να προσελκυστούν επενδύσεις, νέες 
αγορές, αλλά και συγκρούσεις για κατανοµή πόρων, ένταση ανισοτήτων, αναδιάταξη συµµαχικών 
µπλοκ εντός Ε.Ε., µάχη απόσπασης από στρατόπεδο ΗΠΑ –έστω µε ρίσκα, όπως έδειξε η στάση 
τους στο Ιράκ).  
Κρίσιµο είναι το ζήτηµα του ευρωστρατού καθώς και των νέων ευρωτροµονόµων, δηλαδή 
της στρατιωτικής και αυταρχικής πολιτικής θωράκισης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και το 
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και η γενικότερη θεσµική αναµόρφωση (κατάργηση βέτο, µη 
εκπροσώπηση όλων των χωρών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µόνιµη προεδρία, ανακατανοµή 
ψήφων κάθε χώρας). Παράλληλα ενισχύεται (µε αντιφάσεις) η τάση διαµόρφωσης ενός 
«σκληρού πυρήνα», µιας «πιο στενής ένωσης µέσα στην ένωση» µε επικεφαλής τους 
Γαλλογερµανούς. Κρίσιµες είναι και οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο: Πολλοί αναγορεύουν τη 
Ρωσία σε «ζωτικό χώρο που πρέπει να κατακτηθεί ειρηνικά», ώστε να διαµορφωθεί µια «µεγάλη 
ευρασιατική δύναµη» ενώ οι συγκρούσεις στον ΠΟΕ (αποτυχία της συνόδου του ΠΟΕ στην 
Κανκούν, το Σεπτέµβριο του 2003), η πιθανή διαµόρφωση νέων εµπορικών µπλοκ  µε συµφωνίες 
στο εσωτερικό τους και το ζήτηµα του Ιράκ που παραµένει ανοιχτό δηµιουργούν µια εξαιρετικά 
ρευστή και αβέβαιη κατάσταση στο διεθνές σκηνικό για τα ιµπεριαλιστικά κέντρα και ειδικότερα την 
Ε.Ε. 
 
 
 
5. Οι ταξικές συνέπειες της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε 
 
 
Η ένταξη της χώρας µας στα πλαίσια της Ε.Ε είχε και έχει σοβαρές συνέπειες πάνω στην ευηµερία 
και την προοπτική κοινωνικής χειραφέτησης των εργαζοµένων και της νεολαίας. Παρόλα αυτά δεν 
είναι λίγοι, που ακόµα και σήµερα, ευγνωµονούν τον Κ.Καραµανλή για την υποτιθέµενη πολιτική 
οξυδέρκεια του να θέσει την Ελλάδα στην τροχιά της δυτικό-ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βέβαια ο 
ελληνικός λαός ουδέποτε ρωτήθηκε άµεσα αν επιθυµεί αυτή την ολοκλήρωση, αλλά δεν υπάρχουν 
και σοβαρές αµφιβολίες ότι µε τους σηµερινούς συσχετισµούς και τα ελεγχόµενα ΜΜΕ οι ιθύνοντες 
θα µπορούσαν να αποσπάσουν το «Ναι». Το ζήτηµα θα έµπαινε τελείως διαφορετικά κάτω από 
συνθήκες δηµοκρατικής ενηµέρωσης, αυθεντικής και ελεύθερης έκφρασης πολιτικών επιλογών και 
µε τη δυνατότητα συγκρότησης εργατικής επαναστατικής εξουσίας.  
Το ζήτηµα των επιπτώσεων από την ένταξη και ολοκλήρωση της Ελλάδας στα πλαίσια της 
Ε.Ε έχει στο παρελθόν αναλυθεί µε µια εντελώς αταξική προσέγγιση, εξετάζοντας τις 
επιπτώσεις στη χώρα ως σύνολο. Επιχειρείται συχνά ένας αυθαίρετος και παραπλανητικός 
συµψηφισµός πιθανών εµπορικών συναλλαγών µε τις εισοδηµατικές µεταβιβάσεις από την Ε.Ε. 
Είναι ανάγκη, όµως, να εξετάσουµε ειδικότερα τις επιπτώσεις στις επιµέρους κοινωνικές τάξεις και 
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να διευκρινίσουµε τη σηµασία των διαφορετικών συναλλαγών της χώρας µε την Ε.Ε, καθώς και 
των γενικότερων κοινωνικοπολιτικών επιπτώσεων.  
Τα µεγάλα καπιταλιστικά συµφέροντα της χώρας ωφελήθηκαν βέβαια πολλαπλά από την 
ένταξη στην Ε.Ε, τόσο οικονοµικά, όσο και κοινωνικοπολιτικά, αφού ισχυροποιήθηκε η 
κοινωνική τους εξουσία. ∆ύο και πλέον δεκαετίες µετά την ένταξη στην Ε.Ε, οι υπάρχουσες 
ενδείξεις οδηγούν αβίαστα στο συµπέρασµα ότι τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά για τη 
µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων. Οι ενδείξεις αυτές διαψεύδουν οικτρά τις υπερφίαλες και 
πλασµατικές προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν έντεχνα κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, ότι τάχα η 
Ευρώπη θα οδηγούσε στον «εκσυγχρονισµό» και στην κοινωνική ευηµερία.  
Στην πραγµατικότητα, το πρότυπο ανάπτυξης µε έµφαση στις εξαγωγές, η επικράτηση της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής και η απελευθέρωση εµπορευµάτων και κεφαλαίων µέσα στον 
ευρωπαϊκό χώρο οδήγησαν σε µια όξυνση της τάσης ανισόµετρης ανάπτυξης του καπιταλισµού 
τόσο στο «εσωτερικό» (ανεργία, µισθοί, λιτότητα, ακρίβεια) όσο και σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε. Τα αποτελέσµατα στις εµπορικές συναλλαγές είναι αποκαλυπτικά: Ενώ η σχέση 
των συνολικών εξαγωγών προς τις εισαγωγές της χώρας µειώθηκε από 33,9 % το 1980 σε 22,5% 
το 1997, η σχέση αυτή επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο σε ότι αφορά ειδικότερα τις 
εµπορευµατικές συναλλαγές της χώρας µε την Ε.Ε, φτάνοντας από 38,7% το 1980 σε 21,1% το 
1997. Ενώ το ποσοστό των εξαγωγών προς την Ε.Ε δεν αυξήθηκε ουσιαστικά κατά τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, αντίθετα, το ποσοστό των εισαγωγών της χώρας που προέρχονται από τις χώρες 
της Ε.Ε, σε σχέση µε αυτές από τρίτες χώρες, αυξήθηκε εντυπωσιακά από 58,9% το 1980 σε ένα 
ποσοστό που υπερβαίνει το 73% καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας το 1990.  
Οι δυσµενείς εξελίξεις του εξωτερικού εµπορίου της χώρας δεν συνεπάγονται µόνο τη συρρίκνωση 
αρκετών παραδοσιακών κλάδων και ένα δραµατικό περιορισµό των εργασιακών δικαιωµάτων και 
δυνατοτήτων των εργαζοµένων, αλλά και τη δραστική αύξηση του ελλείµµατος στο Ισοζύγιο 
πληρωµών και τη ραγδαία διεύρυνση του εξωτερικού χρέους της χώρας. Αυτό οδηγεί σε µια 
διεύρυνση επίσης του δηµόσιου χρέους και σε µια πρόσθετη πίεση για προώθηση 
ιδιωτικοποιήσεων, για να επωφελούνται οι εύπορες τάξεις και από τις δύο αυτές εξελίξεις. Αντίθετα 
οι εργαζόµενοι δεν υφίστανται µόνο µια εντεινόµενη πίεση για να αυξηθεί η 
«ανταγωνιστικότητα της χώρας», αλλά επωµίζονται και το κύριο βάρος από το δηµόσιο 
χρέος, τη συνεπακόλουθη περικοπή των κοινωνικών δαπανών και τις συνέπειες των 
ιδιωτικοποιήσεων. 
Με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, την αγωνιώδη προσπάθεια των κυβερνώντων να 
προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και την ιδιωτικοποίηση δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών, 
που συνήθως επιβάλλεται από τις οδηγίες περί ανταγωνισµού της Ε.Ε, ενισχύθηκε η συγκέντρωση 
και ο µονοπωλιακός έλεγχος του κεφαλαίου και διευρύνθηκαν οι επιλογές του σε βάρος της 
µισθωτής εργασίας.  Αναπτύχθηκαν παραπέρα οι προνοµιακές σχέσεις και η καθοριστική επιρροή 
του µεγάλου κεφαλαίου στο κράτος, ο µονοπωλιακός έλεγχος ευαίσθητων τοµέων για τη 
δηµοκρατία (π.χ ΜΜΕ) και την κοινωνική ευηµερία, πολλαπλασιάστηκαν τα φαινόµενα διαπλοκής 
και διαφθοράς και κυρίως αυξήθηκε η ασυδοσία του κεφαλαίου, ώστε να µπορεί ανά πάσα 
στιγµή να πετάει εκατοντάδες η χιλιάδες εργαζόµενους στο δρόµο, (όπως έγινε στη Σίσερ 
Πάλκο) και να επιδοτείται και από πάνω και από το κράτος. 
Σχετικά τώρα µε τις πολυθρύλητες εισοδηµατικές µεταβιβάσεις από την Ε.Ε, θα πρέπει καταρχάς 
να σηµειωθεί ότι, παρά το σχετικά χαµηλό ύψος τους (περί το 4% του ΑΕΠ της χώρας κατά τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990), οι µεταβιβάσεις αυτές, συνδυασµένες µε σχετικές αλλαγές, θέτουν σε 
κίνηση και προσανατολίζούν καθοριστικά έναν πολύ µεγαλύτερο όγκο οικονοµικών πόρων, 
επηρεάζοντας έτσι αποφασιστικά το πρότυπο ανάπτυξης της χώρας και ενσωµατώνοντας την 
ακόµα πιο στενά στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η προπαγανδιστική προβολή 
αυτών των µεταβιβάσεων, που υποτίθεται ότι αντισταθµίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο τοµέα 
του εµπορίου και την παραγωγή ορισµένων κλάδων κρύβουν το γεγονός ότι οι µεταβιβάσεις αυτές 
έχουν ωφελήσει συγκεκριµένα συµφέροντα των κυρίαρχων (µεγάλο-αγρότες, βιοµήχανοι, 
εισαγωγείς κ.λπ.). 
Οι επιδοτήσεις στον αγροτικό τοµέα, ειδικότερα, έχουν αποτελέσει ένα βασικό µηχανισµό 
κοινωνικοπολιτικής ενσωµάτωσης. Τελικά όµως, όχι µόνο απέβησαν σε όφελος κυρίως των 
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µεγάλων αγροτών και βιοµηχάνων, αλλά συνετέλεσαν στην αποσύνθεση των περισσότερων 
µικροµεσαίων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και υπαγωγή τους στη διεθνή αγορά και το κεφάλαιο. 
Πέρα όµως από τη διανεµητική και αναδιαρθρωτική επίδραση των κοινοτικών πόρων, θα πρέπει να 
επισηµανθεί η ασύλληπτη γραφειοκρατία της Ε.Ε και η κατασπατάληση τεράστιων κοινωνικών 
πόρων σε κατευθύνσεις άσχετες µε τις κοινωνικές ανάγκες.  
Συνολικά ο δήθεν «ουδέτερος» χαρακτήρας της συγκρότησης της Ε.Ε συνεπάγεται εγγενώς 
µια τάση ανάπτυξης θεσµών και εφαρµογής πολιτικών που είναι κραυγαλέα µεροληπτικές 
υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος της εργασίας. Οι µεταρρυθµίσεις που προωθούνται σε όλους 
τους τοµείς (ιδιωτικοποιήσεις, παιδεία, υγεία, εργασιακές σχέσεις-ελαστικοποιήση, ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό, ΚΑΠ, τροµονόµοι, κατασταλτικοί µηχανισµοί, κ.λ.π) εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
και την εξουσία του κεφαλαίου, ενώ συρρικνώνουν προκλητικά τα κοινωνικά δικαιώµατα και οι 
ελευθερίες των µισθωτών. Από την ιδρυτική ακόµα συνθήκη της Ρώµης µέχρι τις συνθήκες του 
Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ και τη διαδικασία προσαρµογής στα πλαίσια της ΟΝΕ, προκύπτει η 
επιλογή µιας σταθεροποιητικής πολιτικής που εξυπηρετεί τους στόχους του ισχυρού δυτικού-
ευρωπαϊκού κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας και συγκλίνει στα βασικά χαρακτηριστικά της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής.  
Με την ΟΝΕ, ειδικότερα, το βάρος της πολιτικής αυτής πέφτει αποκλειστικά στις πλάτες των 
εργαζοµένων. Οι αστικές πεποιθήσεις ότι η σταθεροποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της 
οικονοµικής ανάπτυξης και η µείωση των µισθών και των συντάξεων (του κόστους εργασίας) 
προϋπόθεση για την αύξηση της απασχόλησης καταρρέουν κάτω από µια µόνιµη πολιτική 
λιτότητας και ανεργίας που έχει ήδη δώσει οδυνηρά αποτελέσµατα για τη µεγάλη εργαζόµενη 
πλειοψηφία. Ενώ στην Ελλάδα, όπως και στη λοιπή Ε.Ε (ακόµα περισσότερο), έχει κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες επιτευχθεί µια αποκλιµάκωση του πληθωρισµού, τα ποσοστά της (επίσηµης) 
ανεργίας έχουν εκτιναχθεί σε διψήφια νούµερα και τα εργατικά δικαιώµατα έχουν βρίσκονται στο 
στόχαστρο. Όσο όµως οξύνεται η κρίση του καπιταλισµού και οι επιπτώσεις από την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επιδεινώνουν τα προβλήµατα των εργαζοµένων (ανεργία, 
εργασιακή ανασφάλεια και αλλοτρίωση, σαρωτική υπονόµευση των κοινωνικών και 
πολιτικών δικαιωµάτων-ελευθεριών, επικίνδυνη οικολογική υποβάθµιση, πόλεµος κ.λ.π, 
τόσο οι νέοι αγώνες της «εργατικής αντιπολίτευσης», όσο και οι αγώνες ενάντια στην 
καπιταλιστική «παγκοσµιοποίηση» και την κυβερνητική πολιτική απειλούν να τσακίσουν 
όχι µόνο τη βιτρίνα αλλά και την ίδια τη ραχοκοκαλιά της Ε.Ε.  
 
 
 
 
6. Η αντικαπιταλιστική πάλη ενάντια στην Ε.Ε 
 
 
 
Η ανάπτυξη της Ε.Ε και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας µας δεν αποτελεί δευτερεύον 
ζήτηµα, αλλά στρατηγικής σηµασίας ζήτηµα για το νεολαιίστικο και εργατικό κίνηµα. Το 
γεγονός ότι η τάση των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων (και ειδικότερα της Ε.Ε) έχει ως βάση την 
ανάπτυξη του καπιταλισµού, τη δράση του πολυεθνικού κεφαλαίου, δεν της προσδίδει 
«αντικειµενοποιηµένο» χαρακτήρα ούτε- πολύ περισσότερο- προοδευτικό περιεχόµενο. Η 
συγκεκριµένη µορφή καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, που λεγόταν ΕΟΚ και σήµερα Ε.Ε συνδέεται µε 
τον πυρήνα της αστικής κυριαρχίας στη χώρα µας. Η συµµετοχή στις διαδικασίες της αποτελεί 
κεντρική επιλογή του ελληνικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα των πιο δυναµικών και µε πολυεθνική 
διαπλοκή µερίδων του. Και οι κατευθύνσεις της Ε.Ε δεν εκφράζουν κάτι «εξωγενές» προς τις 
ανάγκες του, αλλά τις συµπυκνωµένες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές του 
δυτικοευρωπαϊκού πολυεθνικού πολυκλαδικού κεφαλαίου, µαζί και του ελληνικού. Το ελληνικό 
κεφάλαιο πραγµατοποιεί, µε βάση και τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές πλέγµα, τη 
συµµετοχή στη λεία του δυτικοευρωπαϊκού ιµπεριαλισµού σε βάρος πρώτα από όλα της 

 25



δικής του αστικής τάξης. Η ελληνική ολιγαρχία µε την συµµετοχή στην Ε.Ε δυναµώνει απέναντι 
στον «εσωτερικό» της εχθρό, την εργαζόµενη πλειονότητα.  
Η αστική κυριαρχία και εκµετάλλευση της εργατικής τάξης σε χώρες όπως η δική µας, που ανήκουν 
στη 2η ταχύτητα της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, συντελείται µε διπλό τρόπο:εθνικό και διεθνικό. 
Για αυτό και η ριζοσπαστική αντικαπιταλιστική πάλη που γίνεται ενάντια στην εγχώρια 
αστική τάξη δεν µπορεί παρά να αφορά και την πάλη ενάντια στις ολοκληρώσεις του 
κεφαλαίου και αντίστροφα. Η Ε.Ε δεν συνεπάγεται µόνο το δραστικό περιορισµό της οικονοµικής 
ευηµερίας των εργαζοµένων, αλλά και τη γεωγραφική και γραφειοκρατική αποµάκρυνση της λήψης 
αποφάσεων και, συνεπώς, την απώλεια κοινωνικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, η όλο και πιο 
αντιδραστική δοµή και λειτουργία της Ε.Ε περιορίζει αποφασιστικά την προοπτική κοινωνικής 
αλλαγής σε µια κοµµουνιστική-απελευθερωτική κατεύθυνση.  
∆εν µπορεί, συνεπώς, να υπάρχουν αυταπάτες για τη δυνατότητα να υπάρξουν στα 
πλαίσια του καπιταλισµού «προοδευτικές λύσεις» η διέξοδοι, τόσο στα πλαίσια µιας χώρας 
όσο και στα πλαίσια των ολοκληρώσεων. Η εναντίωση στην αντιδραστική πολιτική της Ε.Ε είναι 
κοµβική πλευρά για την πάλη ενάντια στην πολιτική της Ν.∆, αλλά και συνολικά της αστικής 
πολιτικής στην Ελλάδα, για την ακύρωση και ανατροπή καίριων επιλογών αυτής της πολιτικής. 
Αναπόσπαστο λοιπόν κριτήριο της αντικαπιταλιστικής πάλης είναι η διαµόρφωση ενός µετώπου 
εργατικής πολιτικής, τόσο στα πλαίσια της χώρας όσο και διεθνώς, µε τους εργαζόµενους των 
χωρών που «καλύπτονται» σήµερα από την Ε.Ε και όχι µόνο αυτούς. 
Ένα σηµαντικό κοµµάτι της ρεφορµιστικής αριστεράς υποστηρίζει ουσιαστικά την ένταξη 
και τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε, πιστεύοντας εντελώς ουτοπικά ότι έτσι 
διασφαλίζεται µια προοπτική δηµοκρατικών αλλαγών και κοινωνικής ευηµερίας. Αλλά και 
το κοµµάτι της παραδοσιακής Αριστεράς που εκφράζεται από το ΚΚΕ, αγκυλωµένο σε µια 
εθνικό-πατριωτική, αταξική προσέγγιση και σε µια ρεφορµιστική και µικροαστική πολιτική, 
δεν θέτει θέµα ανατροπής της Ε.Ε. Περιορίζεται σε ορισµένους παραπλανητικούς στόχους που 
σχετίζονται µε την ανεξάρτητη ανάπτυξη της «εθνικής οικονοµίας» σε µια προοπτική «λαϊκής 
οικονοµίας και εξουσίας». Το ζήτηµα της αποδέσµευσης , ακόµα και όταν εκφράζεται ρητά, δεν 
συνδέεται σαφώς µε µια επαναστατική, αντικαπιταλιστική προοπτική.  
Το ΚΚΕ πιστεύει ότι διευρύνοντας την βάση υποστήριξης της αποδέσµευσης συµπληρώνοντας στα 
εργατικά συµφέροντα ,τα συµφέροντα των µεσοστρωµάτων ή του µικρού κεφαλαίου µπορεί να 
επιτευχθεί σε πιο σύντοµο ορίζοντα ο στόχος της αποδέσµευσης..∆εν παίρνει ξεκάθαρη θέση για 
το τι προκρίνει στα πλαίσια της πάλης για αποδέσµευση-διάλυση της Ε.Ε : την εργατική ηγεµονία 
µε ορίζοντα την ανατροπή τελικά των καπιταλιστικών σχέσεων ,ή µια ουτοπική καπιταλιστική 
ανάπτυξη εκτός των διαδικασιών ένταξης στο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου.  
Οι δυνάµεις της επαναστατικής αριστεράς (και η ειδικότερα η ν.Κ.Α και το ΝΑΡ) δεν έχουν 
αυταπάτες. Συνειδητοποιούν την ανάγκη ανατροπής (διάλυσης) της Ε.Ε και κάνουν λόγο για µια 
επαναστατική από αυτήν, σε µια σαφώς αντικαπιταλιστική-κοµµουνιστική προοπτική. Οι 
οικονοµικοί, θεσµικοί και ιδεολογικοί µηχανισµοί της Ε.Ε, αλλά και των επιµέρους κρατών 
µελών, έχουν διαµορφωθεί και φέρουν τη σφραγίδα των εξουσιαστικών σχέσεων του 
κεφαλαίου, και στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του. Ως τέτοιοι, είναι 
εντελώς  ακατάλληλοι και επιζήµιοι για την επαναστατική αναδιοργάνωση της κοινωνίας και 
για µια προοπτική, στα πλαίσια της οποίας οι «ελεύθερα συνεταιρισµένοι (και αυτοκυβερνώµενοι) 
παραγωγοί» θα αποκρυσταλλώνουν σταδιακά τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας κοµµουνιστικής 
κοινωνίας. Και δεν θα µπορούσαν, βέβαια, να µετασχηµατιστούν ριζικά οι σχέσεις παραγωγής 
χωρίς την ταυτόχρονη αλλαγή των σχέσεων εξουσίας και κράτους (σε εθνικό, περιφερειακό, και 
παγκόσµιο επίπεδο). Θα πρέπει, εποµένως, να καταργηθούν (διαλυθούν) οι ρυθµιστικοί 
µηχανισµοί της Ε.Ε και να αναπτυχθούν νέοι θεσµοί και κοινωνικοί µηχανισµοί σχεδόν από 
µηδενική βάση. 
Σε αυτά τα πλαίσια, βασική προγραµµατική θέση της στρατηγικής επιδίωξης της 
αντικαπιταλιστικής επανάστασης µε κοµµουνιστικό περιεχόµενο είναι η συµβολή στην 
πάλη για την ανατροπή των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων που θα υπάρχουν, η 
κατάργηση της συµµετοχής της χώρας σε αυτές, η κατοχύρωση του δικαιώµατος του 
αποχωρισµού, µαζί και τα δικαιώµατα της ελεύθερης συνένωσης σε εργατικού τύπου 
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αντικαπιταλιστικές διεθνοποιήσεις. Ο στόχος για αποχωρισµό και αποδέσµευση από την Ε.Ε 
από εργατική σκοπιά συγχωνεύεται περισσότερο από ποτέ µε την αντικαπιταλιστική επανάσταση 
που µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µια σειρά χώρες η σε µία από αυτές. Ωστόσο η εδραίωση της, 
η αµετάκλητη νίκη της χωρίς κίνδυνο παλινόρθωσης απαιτεί µια πλέον ανεπτυγµένη διεθνή βάση 
και µάλιστα τέτοια που να διεκδικεί οικονοµική, κοινωνική και πολιτικοιδεολογική ηγεµονία απέναντι 
στο διεθνές πλέγµα του κεφαλαίου. Η πάλη για την αντικαπιταλιστική αποδέσµευση είναι η 
βασική συµβολή του νεολαιίστικου και εργατικού κινήµατος στη χώρα µας για τη διάλυση 
της Ε.Ε. Στη βάση αυτής της λογικής, ο στόχος της ανατροπής της συγκεκριµένης µορφής 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, που σήµερα είναι η Ε.Ε, κρίνεται σε εθνικό και διεθνικό 
επίπεδο και κυρίως στο πρώτο, γιατί δεν µπορεί να προσµένει κανείς κάποια συνολική 
επανάσταση όλων των ευρωπαϊκών χωρών ταυτόχρονα. Το περιεχόµενο που συµπυκνώνει αυτές 
τις προγραµµατικές θέσεις έχει σαν κυριότερες τις εξής πλευρές: 

 
• Αντικυβερνητικό, που θα αντιπαρατίθεται στην κυβέρνηση της Ν∆ 

•Με συνολικό αντιΕΕ χαρακτήρα και να αντιπαρατίθεται στην ουσία και τις µορφές –και όχι 
απλώς στους νεοφιλελεύθερους διαχειριστές ή στις επιµέρους επιπτώσεις- της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Για µας αυτός ο συνολικός αντιΕΕ χαρακτήρας εκφράζεται µε τη λογική της 
αντικαπιταλιστικής αποδέσµευσης, µια λογική αντιπαραθετική προς άλλες µη ριζοσπαστικές 
κριτικές προς την ΕΕ (θρησκευτικές, εθνικιστικές, αποµονωτισµού, φιλοΗΠΑ κ.λπ.).  

• Αντικαπιταλιστικό, που θα συγκρούεται µε όλους τους κρίκους του αστικού συνασπισµού 
εξουσίας (ΠΑΣΟΚ, κεφάλαιο, κράτος κ.λπ.), από τη σκοπιά της αντικαπιταλιστικής επανάστασης 
και της κοµµουνιστικής απελευθέρωσης. 

• Αντιιµπεριαλιστικό και διεθνιστικό και να αντιπαρατίθεται τόσο στον ιµπεριαλιστικό ρόλο και 
χαρακτήρα της ΕΕ, όσο και στα ιµπεριαλιστικά χαρακτηριστικά του ελληνικού καπιταλισµού και 
γενικότερα στο διεθνές κεφαλαιοκρατικό-ιµπεριαλιστικό πλέγµα. Κι αυτό από επαναστατική σκοπιά 
και µε γνώµονα ένα νέο εργατικό διεθνισµό, µια νέα εργατική, αντικαπιταλιστική και κοµµουνιστική 
διεθνοποίηση. 

•Να φέρνει στο προσκήνιο όχι µόνο το µεγάλο περσινό κίνηµα, αλλά και τους αγώνες των 
εργαζοµένων, των αγροτών, των φοιτητών που στρέφονται ενάντια σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις 
της ΕΕ που θίγουν τα συµφέροντά τους. 

•Να απαντάει, τέλος, στο θέµα της Αριστεράς µε τη λογική του πόλου της 
αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής Αριστεράς, της συγκρότησης του «αντίπαλου δέους» στην 
αστική πολιτική και τους διαχειριστές της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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Κείµενα της νεολαίας Κοµµουνιστική Απελευθέρωση και του Νέου Αριστερού 
Ρεύµατος  

 
Έκδοση της Συντονιστικής επιτροπής του ΝΑΡ για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το 
Μάαστριχτ-1992  
∆ιακήρυξη της Αριστερής Κίνησης κατά της ΕΟΚ- Ιούνιος 1994 
ΑντιΕΟΚική δράση, αντικαπιταλιστική πάλη- ∆ιακήρυξη του ΝΑΡ για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 
της ΕΟΚ -1996. 
Απόφαση της Πολιτικής επιτροπής του ΝΑΡ-Ιανουάριος 1999 
∆ιακήρυξη του ΜΕΡΑ για τις Ευρωεκλογές-Ιούνιος 1999 
Σχέδιο θέσεων του Νέου Αριστερού Ρεύµατος: Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία: Νέο στάδιο 
ανάπτυξης και κρίσης του καπιταλισµού-1997  
Θέσεις για το 1ο συνέδριο του ΝΑΡ: -1998 
Εισήγηση στο1ο συνέδριο του ΝΑΡ 
Για τη θέση του Ελληνικού Καπιταλισµού στο ∆ιεθνές Ιµπεριαλιστικό Πλέγµα- Ιδεολογική 
επιτροπή του ΝΑΡ-1999 
Απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής του Ν.Α.Ρ. για τον πόλεµο στο Ιράκ-2003 
Σηµείωµα του Γραφείου του Κεντρικού Συµβουλίου της νεολαίας Κοµµουνιστική Απελευθέρωση-
Μάρτιος 2003 
 Θέσεις του Κεντρικού Συµβουλίου της νεολαίας Κοµµουνιστική Απελευθέρωση για την 3η 
συνδιάσκεψη 
Ο πόλεµος στη νέα φάση του ολοκληρωτικού καπιταλισµού-Οµάδα της ν.Κ.Α για το ζήτηµα του 
πολέµου-2003 
Απόφαση της 3ής συνδιάσκεψης της ν.Κ.Α 

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία-αρθρογραφία 
 

Αντιπολεµική ∆ιεθνιστική Κίνηση: Ολοκληρωτικός πόλεµος και αντιπολεµικό κίνηµα 
Busch K: Η Ευρώπη µετά το 1992. 
∆ελαστίκ Γ.: Αποκάλυψη τώρα. Ο δρόµος προς τη µονοκρατορία. Μέση Ανατολή,  πετρέλαια, 
Ισλάµ. 
∆ιάφοροι συγγραφείς: Η αυτοκρατορία σε πόλεµο. Ο κόσµος µετά την 11η Σεπτεµβρίου 
∆ιάφοροι συγγραφείς: Μύθοι και πραγµατικότητα την εποχή της παγκοσµιοποίησης  
Espace Marx: ΟΝΕ- µια εναλλακτική προσέγγιση. 
Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευµένων: Ο πόλεµος στη νέα εποχή 
Θάροου Λ.: Ο επερχόµενος οικονοµικός πόλεµος µεταξύ Ιαπωνίας, Ευρώπης και Αµερικής 
Θάροου Λ: Το µέλλον του καπιταλισµού 
Καρρ Ε.: Εισαγωγή στη µελέτη των διεθνών σχέσεων 
Καυκαλάς Σ: ΕΟΚική ολοκλήρωση και αντικαπιταλιστική πάλη- ΠΡΙΝ (5-12-93) 
Κονδύλης Π.: Από τον 20ο στον 21ο αιώνα Τοµές στην πλανητική πολιτική περί το 2000  
Κονδύλης Π.: Θεωρία του πολέµου 
Λένιν Β.: Για τους δίκαιους και τους άδικους πολέµους 
Λένιν Β: Ο Ιµπεριαλισµός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού 
Λένιν Β: Το δικαίωµα των εθνών για αυτοδιάθεση. 
Λιοδάκης Γ: Οι ταξικές συνέπειες της ένταξης της Ελλάδας στη Ε.Ε-ΠΡΙΝ (3-8-2003) 
Λούξεµπουργκ Ρ: Τι είναι η πολιτική οικονοµία. 
Μαντέλ Ε: Ο ύστερος καπιταλισµός 
Μαριόλης Θ- Σταµάτης Γ: ΟΝΕ και νεοφιλελεύθερη πολιτική. 
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Μαρξ Κ: Το κεφάλαιο. 
Μέσαρος Ι: Σοσιαλισµός η Βαρβαρότητα. 
Μηλιός Γ: Θεωρίες για τον παγκόσµιο καπιταλισµό 
Μηνακάκης Β: Λευκή βίβλος της ΕΟΚ, ο µεσαίωνας του 2000 
Μηνακάκης Β-Παυλόπουλος Γ: Πόλεµος και ειρήνη στο διεθνές πλέγµα-ΠΡΙΝ (24-11-02) 
Μηνακάκης Β: Η νέα ποιοτική φάση της ολοκλήρωσης-ΠΡΙΝ (28-5-2000) 
Παλαιός Α: Ζητήµατα θεωρίας του Ιµπεριαλισµού. 
Παπακωσταντίνου Π- Η Αµερικανική Τζιχάντ. 
Ρίφκίν Τ: Η νέα εποχή της πρόσβασης. 
Χάρτ Μ, Νέγκρι Α- Η αυτοκρατορία.  
Χίλφερτινγκ Ρ: Το χρηµατιστικό κεφάλαιο. 
Χοµπσµπάουµ Ε: Στους ορίζοντες του 21ου αιώνα 
Χοµπσµπάουµ Ε: Η εποχή των άκρων. 
Ψυρούκης Ν: Ιστορία της αποικιοκρατίας. 
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