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Ζούμε από το 2007 στη δίνη μιας από τις κρίσεις-
σταθμούς που έχουν συγκλονίσει τον καπιταλισμό, 
η οποία σημαδεύει μακροπρόθεσμα την πορεία του 
κινήματος και της Αριστεράς. Ίσως ο αριθμός των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χρεοκόπησαν 
φαντάζει μηδαμινός μπροστά στις 1.860 τράπε-
ζες που κατέρρευσαν στις ΗΠΑ το 1929. Αλλά και 
μόνο το γεγονός ότι το παθητικό της Φρέντι Μακ 
και της Φάνι Μάε ισοδυναμεί με το 45% του ΑΕΠ 
των ΗΠΑ, που είναι μεγαλύτερο από τον παραγό-
μενο πλούτο όλης της παγκόσμιας οικονομίας το 
1955, αποκαλύπτει το μέγεθος της κρίσης. Το ίδιο 
και τα 5 εκατομμύρια νέων ανέργων της τελευταί-
ας τριετίας, οι τριγμοί της ΕΕ και η προσφυγή δύο 
χωρών της Ευρωζώνης στο μηχανισμό στήριξης, 
το πρωτοφανές χρέος στον πυρήνα του καπιταλι-
σμού και η επιμονή της κρίσης παρά τις τονωτικές 
ενέσεις εκατοντάδων δις ευρώ και δολαρίων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η παρούσα κρίση τροποποιεί ριζικά το πεδίο 
της ταξικής πάλης. Διαψεύδει τις μέχρι τώρα «προ-
φητείες» των αστών για το «τέλος της ιστορίας» 
και την ικανότητα δήθεν του «αόρατου χεριού της 
αγοράς» να επιλύει τα κοινωνικά προβλήματα. 
Αλλά και την πρόσκαιρη πεποίθηση των αστών 
τεχνοκρατών ότι με την τρίτη επιστημονική επανά-
σταση, την επέκταση του πλαστικού χρήματος, το 
παγκοσμιοποιημένο «εικονικό κεφάλαιο» και την 
«οικονομία της γνώσης», βρέθηκε το ελιξίριο για 
την αιώνια νεότητα του καπιταλισμού. Ταυτόχρο-
να, και οι σταθερές τους αποσταθεροποιούνται: Το 
κράτος, που μεταμορφώθηκε από τους ίδιους τους 
αρχιερείς του νεοφιλελευθερισμού από Σατανά σε 

Αρχάγγελο, αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να κάνει 
θαύματα. Η δεύτερη αμερικανική «αυτοκρατορία» 
οδηγείται από την ανατολή στη δύση χωρίς με-
σουράνημα. Η Ενωμένη Ευρώπη και το ευρώ, από 
ασπίδα μετατρέπονται σε επιταχυντή της κρίσης. Η 
κρίση θέτει, παράλληλα, σε δοκιμασία την αποτε-
λεσματικότητα της πολιτικής της Αριστεράς και του 
εργατικού κινήματος. Θέτει σε δοκιμασία τα ερμη-
νευτικά τους εργαλεία, την ως τώρα τακτική και 
στρατηγική τους, την ικανότητα αναπροσαρμογής 
στις νέες συνθήκες, την αισιοδοξία και τις αντοχές 
τους.

Με το μάτι στραμμένο στις καταστροφικές άμε-
σες επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή δισεκατομμυρί-
ων εργαζόμενων, οι επαναστάτες δεν μπορεί παρά 
να σκεφτούν παράλληλα για τις αιτίες και το χαρα-
κτήρα της. Να βαθύνουν στην αστική πολιτική που 
προωθείται, αποκαλύπτοντας τη στρατηγική της 
αστικής τάξης. Να εκτιμήσουν τις άμεσες και τις μα-
κροπρόθεσμες συνέπειές τους πάνω στην άσκηση 
εργατικής πολιτικής, στη στρατηγική επιδίωξη της 
κοινωνικής επανάστασης και της κομμουνιστικής 
διεθνιστικής απελευθέρωσης. Ώστε να διαμορφώ-
σουν μια πολιτική γραμμή ικανή να καθυστερεί, να 
αποτρέπει και, τελικά, να ανατρέπει την ισχύ των 
άμεσων καταστροφικών επιπτώσεων, την αστική 
στρατηγική υπέρβασης της κρίσης, το ίδιο το σύ-
στημα της εκμετάλλευσης, της ατομικής ιδιοκτησί-
ας, της αγοράς και της καταπίεσης.

Κομβικά, επομένως, είναι και τα ερωτήματα τα 
οποία τίθενται προς συλλογική συζήτηση και δι-
ερεύνηση: Υπάρχει άλλος δρόμος απέναντι στην 
κρίση από τον ακολουθούμενο από τις αστικές 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
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κυβερνήσεις και τους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς 
οργανισμούς και ποιος είναι; Μπορεί να σταθεί και 
πώς μια άλλη κοινωνική προοπτική, χωρίς αγορά 
και εκμετάλλευση, ευρώ και ΕΕ; Και τι Αριστερά 
χρειάζεται, με ποιο στρατηγικό πρόγραμμα, ποια 
οργανωτική δομή και λειτουργία, ποια θεωρία, 
ποιο πολιτισμό και ποια σχέση με το κίνημα, ποια 
στάση απέναντι στην ιστορία της; Αρκεί ή η κοινή 
δράση της Αριστεράς στο κίνημα ή η ενότητά της 
για να αλλάξουν τα πράγματα;

Αυτά τα κορυφαία πολιτικά ερωτήματα, είναι δύ-
σκολο να απαντηθούν σε μια εσωοργανωτική δια-
δικασία. Εντούτοις, καταθέτουμε το παρόν κείμενο, 
που αποτελεί «εναρκτήριο λάκτισμα» για το 3ο 
Συνέδριο του ΝΑΡ, επιχειρώντας: Να θέσουμε τα 
θεμελιώδη ερωτήματα. Να σκιαγραφήσουμε πρώ-
τες απαντήσεις, ανοιχτές στο δημιουργικό διάλο-
γο, στη ζωογόνα συντροφική κριτική-αυτοκριτική 
και στην επιστημονική έρευνα εντός του ΝΑΡ και 
της ν.ΚΑ, στο ευρύτερο δυναμικό της αντικαπιτα-

λιστικής Αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στις μαχό-
μενες πρωτοπορίες του εργατικού και νεολαιίστι-
κου κινήματος, στη ριζοσπαστική διανόηση, στη 
«συλλογική σοφία» των δρώντων επαναστατικών 
υποκειμένων. Και να δηλώσουμε πως αν δεν δο-
κιμάσουμε –με καινοτόμο πνεύμα, χωρίς παλιές 
και δήθεν νεωτεριστικές αγκυλώσεις– να ανακα-
λύψουμε και να «περπατήσουμε» στην πράξη τους 
δρόμους μιας αποτελεσματικής εργατικής πολιτι-
κής γραμμής, μιας γραμμής μαζών με επαναστα-
τική στόχευση, μιας γραμμής που θα αλλάζει συ-
νειδήσεις και συσχετισμούς, την κατάσταση στην 
Αριστερά και την κοινωνία, τότε η κρίση, η αστική 
απάντηση σε αυτή και ο κανιβαλικός καπιταλισμός 
που ανατέλλει θα συντρίψουν εργατικά δικαιώ-
ματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα, αλλά 
και τις ίδιες τις αριστερές δυνάμεις ή τα κινήματα 
που δεν θα καταφέρουν να ανασυγκροτηθούν στο 
έδαφός της, ώστε να αποτελέσουν αξιόμαχο και νι-
κηφόρο αντίπαλο δέος.

Η Πολιτική Επιτροπή
του ΝΑΡ

Ιανουάριος 2011
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Α. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ  
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Α.1. 1973-2001: 
Το πρόσφατο παρελθόν της κρίσης

α. Η κρίση που πλήττει σήμερα τον καπιταλιστικό 
κόσμο έχει πίσω της μια περίοδο τριάντα ετών αλλε-
πάλληλων ποιοτικών αναδιαρθρώσεων σε όλες τις 
σφαίρες της κοινωνικής, οικονομικής, ιδεολογικής, πο-
λιτικής πραγματικότητας. Αναδιαρθρώσεων που –μέσα 
από συγκρούσεις, κρισιακούς σπασμούς και ανατρο-
πές– οδήγησαν στη δυναμική διαμόρφωση των βασι-
κών χαρακτηριστικών του σύγχρονου ολοκληρωτικού 
καπιταλισμού. Κοινό στοιχείο των αλλαγών ήταν, από 
τη μια, το πώς θα αντιστραφεί η τάση πτώσης του μέ-
σου ποσοστού κέρδους που είχε εκδηλωθεί στη μεγάλη 
δομική κρίση του 1973-75 και, από την άλλη, πώς θα 
θωρακιστεί πολιτικά η αστική κυριαρχία, που είχε δεχτεί 
πλήγματα κατά την περίοδο 1968-73.

Η στρατηγική που εγκαινιάστηκε στις αρχές της δε-
καετίας του ‘80 και διαδέχτηκε τη διαχείριση που συ-
νηθίζεται να ονομάζεται κεϊνσιανή-σοσιαλδημοκρατική, 
πήρε διάφορα ονόματα: μονεταρισμός, ρηγκανοθα-
τσερισμός, νεοφιλελευθερισμός, Νέα Οικονομία. Η εν 
λόγω στρατηγική στηρίχτηκε πρώτα απ’ όλα στους 
νέους τρόπους απόσπασης απόλυτης υπεραξίας (που 
προέρχεται από την παράταση της εργάσιμης μέρας ή 
την εντατικοποίηση της εργασίας) και σχετικής υπερα-
ξίας (που προέρχεται από την αύξηση της παραγωγι-
κότητας της εργασίας, με τη χρήση και τεχνολογικών 
καινοτομιών), στην οργανική συνύφανση αυτών των 
μεθόδων, στη νέου τύπου σύμπλεξη παλιών και νέων 
μορφών εκμετάλλευσης και στην καθοριστικής σημα-

σίας αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (πληροφορική, τη-
λεπικοινωνίες, βιοτεχνολογία κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, 
αναδείχτηκε αρχικά ως κυρίαρχη πλευρά η απόσπα-
ση σχετικής υπεραξίας. Η στρατηγική αυτή στηρίχτηκε 
επίσης στην εκτατική ανάπτυξη των καπιταλιστικών 
σχέσεων (σε νέες γεωγραφικές περιοχές και σε νέους 
κλάδους που εντάχθηκαν στη σφαίρα της μαζικής κα-
πιταλιστικής παραγωγής). Στηρίχτηκε στον αυξημένο 
ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πολεμικής βι-
ομηχανίας-οικονομίας και του πολέμου. Στην καπιταλι-
στική διεθνοποίηση (τη λεγόμενη «παγκοσμιοποίηση»), 
στις αλλαγές στο διεθνές πλέγμα του κεφαλαίου και 
στα ποιοτικά βήματα της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. 
Στηρίχτηκε στις ιδιωτικοποιήσεις και στη νέα αντιδρα-
στική μορφοποίηση του αστικού κράτους και του πολι-
τικού συστήματος.

Σε αυτές τις συνθήκες, η παγκόσμια εργατική τάξη 
–μαζί και η ελληνική– αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικά 
επιθετικό τρόπο: Κοινωνικά δικαιώματα που είχε κατα-
χτήσει με αγώνες χρόνων (σταθερός μισθός, ωράρια 
εργασίας, ορισμένοι περιορισμοί στις απολύσεις, κοι-
νωνικές παροχές ανακούφισης-περιορισμού της ανερ-
γίας, ένα μέσο ως χαμηλό επίπεδο παροχών υγείας, 
παιδείας και σύνταξης, σωματεία και συλλογικές συμ-
βάσεις κ.λπ.) είναι πλέον βαρίδια για το σύστημα. Η ίδια 
η εργατική τάξη, όπως ζούσε, δούλευε και αγωνιζόταν, 
με ενισχυμένη σχετικά την αυτοπεποίθησή της για βα-
θύτερες κατακτήσεις (καθώς, μάλιστα, αποκαλυπτόταν 
ο περιττός κοινωνικός ρόλος του διευθυντή), δεν χω-
ρούσε πλέον στον καπιταλισμό της νέας εποχής. Γιατί 
ο καπιταλισμός με τις ασύλληπτου μεγέθους συγκε-
ντρώσεις και συγκεντροποιήσεις κεφαλαίων και το νέο 
εργασιακό πλαίσιο δεν μπορεί να «συγκατοικεί» με τις 
σύγχρονες δυνάμεις της εργασίας και τις δυνατότητές 
τους, αλλά και με τις ως χτες υπάρχουσες κοινωνικές 
και εργασιακές σχέσεις. Έτσι, η ανασφάλεια, η ελαστικό-

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
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τητα στην εργασία και η ανεργία – έστω ελεγχόμενη ως 
ένα όριο, αν και όταν αυτό είναι δυνατό–μετατρέπονται 
αντικειμενικά σε εσωτερικό στοιχείο του καπιταλισμού 
της νέας εποχής.

Η προώθηση τούτης της αστικής στρατηγικής δεν 
ήταν ομοιόμορφη ή αδιατάρακτη. Συγκλονίστηκε από 
σημαντικούς αγώνες (εργατικοί, κατά της «παγκοσμι-
οποίησης», αντιπολεμικοί, νεολαιίστικοι και φοιτητικοί 
σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία, εξεγέρσεις τύπου 
Λος Άντζελες, Αργεντινής, γαλλικών προαστίων, πει-
νασμένων και Δεκέμβρη 2008 κ.ά.), από ενδοκαπιταλι-
στικές-ενδοϊμπεριαλιστικές συγκρούσεις (γεωστρατη-
γικές, οικονομικές, πολιτικές), από κρισιακές «στιγμές» 
(με σημαντικότερη εκείνη των αρχών του 2000), από 
παραλλαγές στη συνεισφορά καθενός από τους προα-
ναφερθέντες πυλώνες των αναδιαρθρώσεων – όμως, 
όχι από ρεύματα βαθύτερης πολιτικής και ιδεολογικής 
αμφισβήτησης και επαναστατικής ανατροπής.

Οι αναδιαρθρώσεις αυτές είχαν ορισμένα αποτελέ-
σματα για το κεφάλαιο: Οικονομικά (ανάσχεση και μια 
ορισμένη αντιστροφή κατά περιόδους της τάσης πτώσης 
του μέσου ποσοστού κέρδους) και πολιτικοϊδεολογικά 
(ασφυκτική ηγεμονία νεοφιλελεύθερων δογμάτων, απο-
διάρθρωση εργατικών συλλογικοτήτων κ.λπ.). Σε αυτό 
συνέβαλλαν οι «ανάσες» που προσέφεραν στο αστικό 
μπλοκ οι «καταρρεύσεις» των λεγόμενων «σοσιαλιστι-
κών» χωρών. «Καταρρεύσεις» που επέτρεψαν μια άνευ 
προηγουμένου εκτατική ανάπτυξη των καπιταλιστικών 
σχέσεων σε μια σειρά χώρες και τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας. Συνέτειναν στην επικερδή αξιοποίηση των 
υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων και τροφοδότησαν το 
κεφάλαιο με φτηνά εργατικά χέρια. Τέλος, λειτούργησαν 
ως ούριος ιδεολογικός άνεμος για τις αξίες της αγοράς 
και του καπιταλισμού. Η σύγκλιση νεοφιλελευθερισμού-
σοσιαλδημοκρατίας, σε συνδυασμό με των εκφυλισμό 
και την εξαφάνιση μεγάλων κομμάτων της Αριστεράς 
της Δύσης διευκόλυναν, επίσης, τις αστικές επιδιώξεις. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν είχαν τέτοια έκταση 
και βάθος, ώστε να οικοδομήσουν μια νέα «χρυσή περί-
οδο» για τον καπιταλισμό, όπως εκείνη που διαμορφώ-
θηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό φάνηκε τόσο 
στην οικονομία (όπου το ποσοστό κέρδους και οι ανα-
πτυξιακοί δείκτες δεν προσέγγισαν τους ρυθμούς του 
΄50 και ‘60, ενώ ήταν συχνοί και οι κρισιακοί τριγμοί), 
όσο και στην πολιτική, όπου αδυνατούσε η σύναψη με τα 
εργατικά-λαϊκά στρώματα «κλασικών» μαζικών «κοινω-
νικών συμβολαίων» σαν τα κεϊνσιανά. 

β. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, μπορούμε να διακρί-

νουμε ορισμένες φάσεις, που η σκιαγράφησή τους βο-
ηθά να κατανοήσουμε τη σημερινή ιστορική κρίση.

Την πρώτη δεκαετία μετά την κρίση του 1973 
πρυτάνευσαν οι περιοριστικές οικονομικές πολιτικές 
(πραγματική αλλά όχι ονομαστική μείωση μισθών και 
κοινωνικών παροχών, χτύπημα κινήματος κ.λπ.) ως 
μέσο τόνωσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αντι-
μέτωπη με την κρίση του κεϊνσιανισμού και βραχυκυ-
κλωμένη λόγω των ταξικών συσχετισμών, λίγα μόλις 
χρόνια μετά την Κουβανέζική Επανάσταση, το Βιετνάμ, 
το Μάη του ‘68 (η γαλλική κυβέρνηση αναγκάστηκε να 
δώσει τότε αυξήσεις 25% στον κατώτατο και 10% στο 
μέσο μισθό), η αστική τάξη αδυνατούσε να περάσει σε 
μια πολιτική-σοκ στους μισθούς και τις κοινωνικές πα-
ροχές. Για ένα διάστημα, ταλαντεύτηκε γύρω από μια 
πολιτική ήπιας προσαρμογής και διατήρησης ενός κά-
ποιου κεϊνσιανισμού. Η ταλάντευση αυτή –σε συνδυα-
σμό και με άλλους παράγοντες– ευνόησε την ανάπτυξη, 
στην ήδη μεταλλασσόμενη Αριστερά, μιας πολιτικής ει-
ρηνικής μεταρρύθμισης-μεταμόρφωσης του καπιταλι-
σμού, που γέννησε το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού 
(εκδηλώσεις στην Ελλάδα ήταν το ΚΚΕ εσ, η ΕΑΡ, ο ΣΥΝ, 
τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ).

Η αστική τάξη προέκρινε αυτή την πολιτική διότι σε 
εκείνη τη φάση η πτώση του ποσοστού κέρδους προ-
έρχονταν κατά κύριο λόγο από την «αύξηση της χρημα-
τικής αξίας του μεταβλητού κεφαλαίου» (εξαιτίας των 
σχετικά αυξημένων μισθών, που πάντως κινούνταν 
κάτω από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργα-
σίας) και την αντίστοιχή της κάμψη του ρυθμού ανόδου 
και αργότερα του ίδιου του ποσοστού υπεραξίας. Η επί-
δραση που είχε η αύξηση της οργανικής σύνθεσης του 
κεφαλαίου –δηλαδή η σχέση του σταθερού κεφαλαίου 
(πρώτες ύλες, μηχανήματα) προς το μεταβλητό κεφά-
λαιο (μισθοί), που αντικατοπτρίζει πόση μάζα ζωντανής 
εργασίας κινεί μια ορισμένη μάζα μέσων παραγωγής– 
δεν ήταν τότε σημαντική. Παράλληλα, εκδηλώθηκαν 
η πετρελαϊκή κρίση, τα πολεμικά επεισόδια στη Μέση 
Ανατολή, ο στασιμοπληθωρισμός και η έναρξη της ει-
σόδου στην παραγωγή των επαναστατικοποιημένων 
από την αστική τάξη παραγωγικών δυνάμεων (υπολο-
γιστές, οπτικές ίνες, βιοτεχνολογία κ.λπ.). Οι εξελίξεις 
αυτές έδωσαν μια επιπλέον ώθηση στο κεφάλαιο να 
απαλλαγεί οριστικά από τον κεϊνσιανισμό, να αναζητή-
σει μια πιο αυστηρή αντιπληθωριστική πολιτική, μια νο-
μισματική αναστήλωση-σταθερότητα και ριζικές αναδι-
αρθρώσεις σε όλους τους τομείς. 

Αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά στην είσοδο των νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή –στην τρίτη τεχνολογική 
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επανάσταση, μετά τον ατμό και τον ηλεκτρισμό-, που 
γέννησε νέους βιομηχανικούς κλάδους, νέες μορφές 
εργασίας και ποιοτικά νέους τρόπους επικοινωνίας και 
συγκοινωνίας, οι οποίοι ελαχιστοποίησαν τις αποστά-
σεις, μείωσαν τα κόστη μεταφοράς και προσέφεραν νέες 
ευέλικτες δυνατότητες στην καπιταλιστική παραγωγή 
και στην κυκλοφορία του κεφαλαίου. Τα δεδομένα αυτά 
οδήγησαν σε μια ορισμένη πτώση του κόστους του πά-
γιου κεφαλαίου ανά χρονικά διάστημα (σε σύγκριση με 
την εποχή του βαριού τεχνολογικού εξοπλισμού), αλλά 
και στη γρήγορη φθορά του και τη γρηγορότερη αντι-
κατάστασή του, γεγονός που συχνά υπερκαλύπτει την 
πτώση του κόστους των επενδύσεων. Η τεχνολογική 
πρόοδος ήταν –όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό– 
αντιφατική: αναπτύχθηκαν ανώτερες παραγωγικές 
δυνάμεις, οι οποίες δημιούργησαν νέες δυνατότητες 
στην πάλη για κοινωνική απελευθέρωση, αλλά και νέα 
όπλα στην καταδυνάστευση των λαών. Επιπλέον, οι 
νέες παραγωγικές δυνάμεις εμπεριέχουν και απαιτούν 
δραστικά νέους τρόπους και δυνατότητες στην οργά-
νωση της παραγωγής και της εργασίας. Συντείνουν στη 
δημιουργία αλμάτων και σε άλλα επιστημονικά πεδία. 
Οδηγούν, όμως, προοπτικά σε αύξηση του ανά εργάτη 
επενδυόμενου κεφαλαίου, μεγαλύτερη από την αύξηση 
της παραγόμενης υπεραξίας. Και τελικά ενίσχυσαν την 
οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και την πτωτική τάση 
του μέσου ποσοστού κέρδους. 

γ. Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, ήρθαν πιο 
έντονα στο προσκήνιο –σε συνδυασμό με τη μαζική 
πλέον είσοδο των νέων τεχνολογικών κι επικοινωνι-
ακών μέσων– οι αναδιαρθρώσεις στην οργάνωση της 
εργασίας και στις σχέσεις εκμετάλλευσης, οι αναπρο-
σαρμογές στην κρατικομονοπωλιακή λειτουργία, η δι-
εύρυνση των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων και της 
διεθνοποίησης του κεφαλαίου. Αναδιαρθρώσεις που 
επιχειρούσαν να τονώσουν την καπιταλιστική κερδο-
φορία στηριζόμενες κυρίως στην απόσπαση σχετικής 
υπεραξίας. Ειδικά οι αναδιαρθρώσεις στις σχέσεις ερ-
γασίας, κινούνταν σε δύο κατευθύνσεις: Αύξηση της 
μερικής απασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας, 
των συμβάσεων έργου, της διεθνικής κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού (την «εξωτερική ευελιξία» ή 
«ελαστασφάλεια», που ναρκοθετούσαν την έννοια της 
σταθερής εργασίας) και αλλαγές που αφορούσαν το 
περιεχόμενο της εργασίας, τη σχέση της ζωντανής με 
την –αναμορφωμένη πλέον– «νεκρή» εργασία, την ελα-
στική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τους ρυθμούς 
παραγωγής, τις μορφές «κοινωνικού συνδυασμού» και 

κοινωνικοποίησης της εργασίας, τη «γεωγραφία» των 
ειδικεύσεων και των εργασιακών ικανοτήτων, την ιε-
ραρχία στην παραγωγή, την άνοδο του διανοητικού 
στοιχείου της εργασίας. Αλλά και την ένταξη στη σφαί-
ρα της εκμετάλλευσης και διανοητικών ικανοτήτων 
όπως η φαντασία και η δημιουργικότητα (τη λεγόμενη 
«εσωτερική ευελιξία», που καταργούσε πλευρές του τε-
ϊλορισμού, αναμόρφωνε άλλες ή ενέτασσε στη σφαίρα 
πλέον του ψηφιακού τεϊλορισμού αρκετές εργασίες).

Ωστόσο, αυτή η πολιτική δεν απέδωσε τα αναμενό-
μενα και οδήγησε σε παραπέρα άνοδο της οργανικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου και στο λεγόμενο «παράδοξο 
της παραγωγικότητας»: παρά την άνοδο της παραγωγι-
κότητας της εργασίας, δεν βελτιωνόταν η κερδοφορία, 
δεν αυξάνονταν οι μισθοί, δεν μειωνόταν η ανεργία. Τη 
δεκαετία του 1990, μάλιστα, οι χώρες της Ασίας και ιδί-
ως η Ιαπωνία αντιμετώπισαν σημαντικά οικονομικά προ-
βλήματα που θύμιζαν τη Μεγάλη Ύφεση του 1929-33.

Έτσι, από τα μέσα του ‘90 και μετά, ο διαμορφούμε-
νος ολοκληρωτικός καπιταλισμός, με σημαίες την αμε-
ρικανική Νέα Οικονομία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
της Λισσαβόνας, οδηγήθηκε αναγκαστικά σε στρατηγι-
κή κλιμάκωση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 
Σε ένα νέο στρατηγικό «μείγμα» τους, που σηματοδο-
τούσε τη σχετική ωρίμανση και το πέρασμα στα πιο 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του ολοκληρωτικού καπιτα-
λισμού. Στο πλαίσιο αυτό ξεχωρίζουν: α) Η ριζική και 
ποιοτική αναδιαμόρφωση της εργατικής δύναμης και 
των όρων εκμετάλλευσής της και η αλληλοσυμπλήρω-
ση, με πιο επικερδή για το κεφάλαιο τρόπο, της από-
σπαση σχετικής και απόλυτης υπεραξίας. Με τη σχετι-
κή υπεραξία να παραμένει μεν κυρίαρχη, αλλά και την 
απόσπαση απόλυτης υπεραξίας να διογκώνεται γορ-
γά (απελευθέρωση αγορών εργασίας, μετανάστευση, 
μαζική μετανάστευση επιχειρήσεων σε χώρες φτηνού 
εργατικού δυναμικού, δημοσιονομικά κριτήρια Μάα-
στριχτ). β) Τα πανκοινωνικά μέτρα που διευρύνουν τα 
περιθώρια κέρδους και αυξάνουν την αποδοτικότητα 
του κεφαλαίου, φτηναίνοντας την αναπαραγωγής της 
εργατικής δύναμης (ψαλίδισμα «κράτους πρόνοιας», 
βιοτεχνολογία κ.λπ.). γ) Την εμβάθυνση της καπιταλι-
στικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη (Σύμφωνα Σταθε-
ρότητας, δημιουργία ΟΝΕ/ευρώ, ευρωσύνταγμα). δ) 
Η πολύμορφη και με νέα ποιότητα ενσωμάτωση των 
πρώην «σοσιαλιστικών» χωρών –μετά μια ορισμένη 
πολιτική σταθεροποίηση της κατάστασης σε αυτές– 
στο διεθνές κεφαλαιοκρατικό πλέγμα (ανοιχτή πλέον 
ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων σε έκταση και 
βάθος, ενοποίηση Γερμανίας, μετεγκατάσταση επιχει-
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ρήσεων για αξιοποίηση του φτηνού-ειδικευμένου ερ-
γατικού δυναμικού, ξένες άμεσες επενδύσεις, εξαγο-
ρά παραγωγικών μονάδων, αξιοποίηση φυσικών και 
ενεργειακών πόρων, ένταξη χωρών σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, 
εντατικότερη παρουσία της Κίνας στη διεθνή καπιταλι-
στική πραγματικότητα κ.λπ.).

Εντός αυτής της πραγματικότητας άρχισε και η διό-
γκωση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, την οποία 
διευκόλυναν οι νέες δυνατότητες της πληροφορικής 
και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. Αυτή η αρχόμε-
νη υπερτροφία του χρηματοπιστωτικού τομέα απηχού-
σε –ήδη από τότε– το λαχάνιασμα κι όχι την άνθηση 
της καπιταλιστικής κερδοφορίας στην «πραγματική» 
οικονομία. Και οδηγούσε σε μια νέου τύπου σύμπλεξη 
παραγωγικού-χρηματοπιστωτικού τομέα, στο πλαίσιο 
της οποίας το πλασματικό-χρηματικό κεφάλαιο άρχιζε 
να διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό και σχε-
τικά αυτόνομο ρόλο στη διαδικασία συσσώρευσης του 
κεφαλαίου συνολικά και στην πρόσκαιρη επιβράδυνση 
της κρίσης. Ταυτόχρονα, όμως, εξέτρεφε την εκρηκτική 
εμφάνισή της.

Α.2. Από την «κρίση των νέων 
τεχνολογιών» στην κρίση  
του «τραπεζικού κεϊνσιανισμού»

Αν και υπήρξαν κάποια –αβέβαια και χαμηλών πτήσε-
ων– αποτελέσματα από αυτές τις αναπροσαρμογές, οι 
τριγμοί του 2000-2001 (νομισματικές και οικονομικές 
κρίσεις σε ΝΑ Ασία, Λατινική Αμερική, Ρωσία, κραχ του 
Νάσντακ και της λεγόμενης Νέας Οικονομίας, κρίση 
των επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας ή κρίση dot com 
κ.λπ.) επανέφεραν στο προσκήνιο τις πτωτικές για το 
ποσοστό κέρδους τάσεις και αποτέλεσαν την πρώτη 
εμφάνιση ενός γενικότερου-βαθύτερου κλονισμού των 
νέων καπιταλιστικών σχέσεων. Κλονισμού που οδήγη-
σε σε νέες αναπροσαρμογές οι οποίες ενίσχυαν ακόμη 
περισσότερο το πολεμικό στοιχείο (Αφγανιστάν, Ιράκ, 
Λίβανος), τις επιχειρήσεις που επένδυαν στην ασφά-
λεια και την «αντιτρομοκρατική σταυροφορία», την 
ιδιωτικοποίηση όχι μόνο των κοινωνικών υποδομών 
αλλά και υπηρεσιών που αφορούν το σκληρό πυρή-
να του κράτους. Επιπλέον, ενίσχυαν τους μηχανισμούς 
έμμεσης εκμετάλλευσης (φορολογία, ιδιωτικοποίηση 
κοινωνικών υπηρεσιών, αντιασφαλιστικοί νόμοι κ.ά.) 
και την πολιτική οριστικής συντριβής, πλέον, του λε-
γόμενου «κράτους πρόνοιας» κι εμπεριείχαν την ανα-

τίμηση των εμπράγματων-υλικών αξιών (πετρέλαιο, 
χρυσός, τρόφιμα, πρώτες ύλες – εξ ου και το ράλι των 
τιμών τους τα τελευταία χρόνια), την υποτίμηση του 
δολαρίου και τη μείωση των επιτοκίων (οπότε ο δανει-
σμός πολλαπλασιάστηκε). Εμπεριείχαν επίσης την τρο-
μακτική υπερεπέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα 
και του πλασματικού-χρηματικού κεφαλαίου (ιδιαίτερα 
στη στεγαστική πίστη και στα καταναλωτικά δάνεια) ως 
ειδοποιού πλέον στοιχείου και ως πεδίου στο οποίο 
στρεφόταν και πρόσκαιρα πραγματωνόταν η ακόρεστη 
δίψα του κεφαλαίου και των επενδυτών για μέγιστο 
κέρδος και υψηλές αποδόσεις. Έτσι στα τέλη του 2007, 
η πλασματική αξία των σημαντικών χρηματοοικονομι-
κών συμβολαίων διεθνώς ανήλθε στα 600 τρις δολά-
ρια, ποσό 11 φορές μεγαλύτερο του παγκόσμιου ΑΕΠ, 
από 2,5 φορές που ήταν την προηγούμενη δεκαετία.

Η υπερανάπτυξη και σχετική αυτονόμηση του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος –που δεν είχε αντιμετωπιστεί 
έγκαιρα και με τη δέουσα βαρύτητα από την Αριστερά– 
στηρίχτηκε καταρχήν στην υπεραξία, τα κεφάλαια που 
είχαν αντληθεί κατά την προηγούμενη περίοδο στην 
αναπτυγμένη καπιταλιστική Δύση. Κεφάλαια που, λόγω 
της πτώσης του ποσοστού κέρδους στην «πραγματική 
οικονομία», έβρισκαν πολύ πιο δελεαστική και επικερ-
δή την τοποθέτησή τους στα καινοτόμα –αλλά ριψο-
κίνδυνα– «προϊόντα» της χρηματοπιστωτικής σφαίρας. 
Στηρίχτηκε επίσης στην υπεραξία που είχε αντληθεί στις 
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και κυρίως στις λεγόμε-
νες «αναδυόμενες οικονομίες», δηλαδή, τις οικονομίες 
με χαμηλή οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, με τις πιο 
άγριες μεθόδους απόσπασης απόλυτης υπεραξίας και 
ενίσχυσης της μάζας και του ποσοστού υπεραξίας. Η 
υπεραξία αυτή –που εμφανίζεται και ως εμπορικό πλε-
όνασμα της Κίνας και άλλων χωρών ή ως κερδοφορία 
ορισμένων πολυεθνικών ή ως κεφάλαια που διοχε-
τεύτηκαν σε φορολογικούς παραδείσους– επενδυόταν 
και εξακολουθεί να επενδύεται σχετικά χαμηλότοκα σε 
κρατικά ομόλογα χωρών της Δύσης και στις δυτικές 
τράπεζες. Γεγονός που τους εξασφάλιζε ρευστότητα. 
Άρα τη δυνατότητα να στηρίξουν την επέκταση των 
στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή των πιστω-
τικών καρτών. Τους εξασφάλιζε, επίσης, τη δυνατότητα 
να κερδοσκοπούν με τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, με 
τη ροή κεφαλαίων, με τις ισοτιμίες των νομισμάτων, με 
τη λεγόμενη μόχλευση των χρηματοπιστωτικών προϊ-
όντων κ.ά. – άρα υψηλή κερδοφορία. Ιδιαίτερη πλευρά 
αποτελεί και η ένταξη των αποθεματικών των ασφαλι-
στικών ταμείων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (εξ ου 
και τα «δομημένα ομόλογα» ή οι οδηγίες της ΕΕ που 
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αύξαναν το ποσοστό των αποθεματικών που τοποθε-
τούνταν στο χρηματιστήριο).

Αυτό το πρότυπο στηρίχτηκε επιπλέον στην τιτλο-
ποίηση-διασπορά του κινδύνου από αυτά τα δάνεια, 
με τη διαμόρφωση ενός πλήθους χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων (π.χ. CDS, παράγωγα), που δημιούργησαν 
πλασματικές αξίες και κεφάλαια πολλαπλάσια της αξίας 
των προϊόντων που βρίσκονταν στη βάση αυτής της 
πυραμίδας – έχοντας αναλογίες με τα μεγάλα ελλείμ-
ματα και τη δημοσιονομική χαλαρότητα του παραδοσια-
κού κεϊνσιανισμού. Στηρίχτηκε, επίσης, στις προσδοκίες 
κερδοφορίας της λεγόμενης «πραγματικής οικονομίας» 
των καπιταλιστικών χωρών, η οποία θα αύξανε την κα-
ταναλωτική δυνατότητα των μισθωτών.

Διαμορφώθηκε έτσι ένας ιδιόμορφος «τραπεζι-
κός κεϊνσιανισμός», που στη θέση της παραδοσιακής 
«ενεργού ζήτησης» και του «έμμεσου μισθού» έβαζε 
την απλόχερη χορήγηση δανείων (για αγορά κατοικί-
ας, καταναλωτικών αγαθών κ.λπ.) – συχνά, μάλιστα, με 
υψηλό ρίσκο. 

Η πολιτική αυτή αποτελούσε σημείο μιας ορισμέ-
νης σύγκλισης συμφερόντων των δύο αντίπαλων τα-
ξικών πόλων: οι εργαζόμενοι, από τη μια, απέφευγαν 
πρόσκαιρα την απόλυτη εξαθλίωση και εξασφάλιζαν 
μέσω του εύκολου δανεισμού «χρήμα» σε περιόδους 
σκληρής λιτότητας. Από την άλλη, το κεφάλαιο επιτύγ-
χανε την πρόσκαιρη –όπως αποδείχτηκε– εξασφάλιση 
της πώλησης των προϊόντων, άρα την πραγμάτωση 
της υπεραξίας, τον ετεροχρονισμό της κρίσης, τη διατή-
ρηση μιας ορισμένης κερδοφορίας Μετέτρεπε δε τους 
μισθωτούς σε απευθείας μόνιμους δανειολήπτες, μόνι-
μους ομήρους του συστήματος. Διά του τρόπου αυτού 
ο τοκογλυφικός, τραπεζιτικός-χρηματιστικός τομέας δι-
εκδικούσε και αποσπούσε για λογαριασμό του ένα δι-
αρκώς αυξανόμενο τμήμα της συνολικά παραγόμενης 
υπεραξίας και του όγκου των κερδών. Το κεφάλαιο συ-
νολικά συνέχιζε για μια περίοδο να έχει κέρδη, παρότι 
δυσκολευόταν να πραγματωθεί ως τέτοιο στην παρα-
γωγή, που «μπούκωνε» εξαιτίας του φθίνοντος μέσου 
ποσοστού κέρδους. Στη βάση αυτή αιτιολογείται η οι-
κοδόμηση και η ενδυνάμωση ενός κοινωνικοπολιτικού 
μπλοκ στήριξης της «νεοφιλελεύθερης» πολιτικής. 

Το μοντέλο αυτό άρχισε να καταρρέει όταν άρχισε 
να συρρικνώνεται η καταναλωτική δυνατότητα των ερ-
γαζομένων της Δύσης, και ειδικότερα των φτωχότερων 
λαϊκών στρωμάτων, που ήταν οι βασικοί δανειολήπτες 
των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων αλλά είχαν 
πλέον πληγεί από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Η κατα-
ναλωτική δυνατότητα των εργαζομένων μειώθηκε την 

περίοδο αυτή λόγω της αύξησης των επιτοκίων (που 
ωφελούσαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά δυσκό-
λευαν τους ιδιώτες-δανειολήπτες και τις επιχειρήσεις-
δανειολήπτες) και κυρίως λόγω των δυσκολιών που 
παρουσίαζε η κερδοφορία της «πραγματικής οικονο-
μίας» (του παραγωγικού κεφαλαίου, της πραγματικής 
συσσώρευσης). Η κατάσταση οδηγήθηκε αναπόφευκτα 
σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και σε κατα-
βαράθρωση των πλασματικών αξιών που αντιπροσώ-
πευαν τα κάθε λογής «τοξικά ομόλογα». Σχεδόν πα-
ράλληλα με την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων ξέσπαγε και η κρίση των τροφίμων, δηλαδή η 
εκτίναξη των τιμών των τροφίμων στο χρηματιστήριο, 
που οδήγησε σε καταστάσεις και εξεγέρσεις πείνας σε 
αρκετές περιοχές του πλανήτη. Η κρίση αυτή βασιζόταν 
στη «σπάνη των τροφίμων» λόγω περιβαλλοντικών 
καταστροφών, χρήσης των πρώτων υλών ως βιοκαύ-
σιμα, καπιταλιστικής υπερεκμετάλλευσης των καλλιερ-
γήσιμων εδαφών, νεοϊμπεριαλιστικού τύπου ενοικία-
σης εδαφών και κυρίως μετατροπής των τροφίμων σε 
χρηματιστηριακό προϊόν.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν ότι η κρίση εκ-
δηλώνεται πρωτίστως ως κρίση μισθών και εξόδων 
αναπαραγωγής του εμπορεύματος εργατική δύναμη 
(δηλαδή, συνδέεται με τη συρρίκνωση του άμεσου και 
του λεγόμενου έμμεσου μισθού ή αλλιώς της κατανα-
λωτικής δύναμης των εργαζομένων) και έπειτα ως δη-
μοσιονομική κρίση, κρίση του κρατικού δανεισμού και 
των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων. Και παραπέμπουν 
σε δύο βασικές ιδιότητες της καταναλωτικής δυνατότη-
τας των εργαζομένων, που σχετίζονται άρρηκτα με την 
καπιταλιστική παραγωγή: πρώτον, το ύψος της δυνα-
τότητας αυτής αντανακλά τη ζωτικότητα της «πραγμα-
τικής οικονομίας» –άρα τη δυνατότητά της να παρέχει 
κάποιους σχετικά καλύτερους μισθούς– και δεύτερον, 
χωρίς την κατανάλωση των εμπορευμάτων που παρή-
χθησαν είναι αδύνατη η «πραγμάτωση» της υπεραξίας 
που αντλήθηκε από το κεφάλαιο στην παραγωγή.

Α.3. Ο «βάλτος» του δημόσιου χρέους και 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων

α. Η κρίση έχει διάφορα επεισόδια και φάσεις. Τα 
πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το 2007 στην αγο-
ρά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και στην 
αγορά τιτλοποιηθέντων δανείων. Ακολούθησε η δεύτε-
ρη φάση, που ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 (κα-
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τάρρευση Lehman Brothers) και επεκτάθηκε με μορφή 
ντόμινο σε όλο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε αυτές 
τις φάσεις κυριαρχούσαν οι εκδηλώσεις της κρίσης στη 
χρηματοπιστωτική σφαίρα, θυμίζοντάς μας μια παρα-
τήρηση του Μαρξ: «Ιδού το φαινόμενο που παρατηρεί-
ται στις κρίσεις, ότι δηλαδή δεν εκδηλώνονται και δεν 
ξεσπούν πρώτα στο λιανεμπόριο –που έχει να κάνει με 
την άμεση κατανάλωση-, αλλά στις σφαίρες του χον-
δρεμπορίου και των τραπεζών, που θέτουν στη διάθε-
σή του το χρηματικό κεφάλαιο της κοινωνίας».

Μετά τις πρώτες χρεοκοπίες χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι κυβερνήσεις έσπευσαν να τα διασώ-
σουν με πακέτα στήριξης τεράστιων διαστάσεων, ενώ 
δεν έλειψαν και κάποιες προσωρινές κρατικοποιήσεις. 
Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την τρίτη φάση 
της κρίσης, που άρχισε να εκδηλώνεται από το Δεκέμ-
βριο του 2008 και είχε ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
τις εκδηλώσεις της κρίσης στη σφαίρα της «πραγματι-
κής οικονομίας»: κλείσιμο ή εκ περιτροπής λειτουργία 
παραγωγικών μονάδων, καταιγίδα απολύσεων, πτώση 
των πωλήσεων, πτώση των ρυθμών ανάπτυξης, επίση-
μη είσοδος σε ύφεση σχεδόν για το σύνολο των ανα-
πτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Τη στιγμή, όμως, 
που η καπιταλιστική οικονομία φαινόταν πως άρχισε 
κάπως να σταθεροποιείται, ήρθε στο προσκήνιο ένα 
νέο μεγάλο πρόβλημα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα 
και το υψηλό δημόσιο χρέος, σηματοδοτώντας την εί-
σοδο στην τέταρτη φάση της κρίσης.

β. Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το κρατικό χρέος 
–αλλιώς, η δημοσιονομική κρίση και η κρίση χρέους– εί-
ναι ένα πρόβλημα διεθνές. Το δημόσιο χρέος στις πε-
ρισσότερες αναπτυγμένες δυτικές χώρες, από 73% του 
ΑΕΠ το 2007, έφτασε το 91% το 2010 και αναμένεται να 
ανέλθει στο 110% το 2015. Το συνολικό δημόσιο χρέ-
ος των χωρών της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 54% από το 
2003 ως το 2010. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος αυξή-
θηκε κατά 121% από το 2000 ως το 2009. Το πρόβλη-
μα του δημόσιου χρέους αφορά, επομένως, σχεδόν όλο 
τον καπιταλιστικό κόσμο και ιδίως τις «μητροπόλεις» του 
(όχι μόνο περιφερειακές χώρες, όπως παλιότερα). Μάλι-
στα, όπως είναι δομημένο το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα στο σύγχρονο «παγκοσμιοποιημένο» καπιταλισμό, 
είναι πιθανό η κατάρρευση μιας χώρας, έστω σαν την 
Ελλάδα, που το χρέος της είναι το 3,1% του συνολικού 
χρέους των χωρών της Ευρωζώνης, ή σαν την Ιρλανδία 
και την Πορτογαλία, πολύ περισσότερο μιας ομάδας χω-
ρών (π.χ. ευρωπαϊκός νότος) ή κάποιας μεγάλης χώρας 
(π.χ. Ισπανία), μπορεί να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα που 

θα συμπαρασύρει σε πρώτη φάση την ΕΕ και το ευρώ, με 
σφοδρές επιδράσεις –στην πλήρη ανάπτυξή του– συνο-
λικά στον καπιταλιστικό κόσμο. 

Η δραματική αύξηση του χρέους και των ελλειμμά-
των σχετίζεται με την κρίση και τους μηχανισμούς που 
κινητοποιήθηκαν για να αναταχθεί η τάση πτώσης του 
μέσου ποσοστού κέρδους. Η πρώτη αιτία της, η βασι-
κότερη, σχετίζεται με την καρκινοβασία του ποσοστού 
κέρδους, με την ιστορική κάμψη της δυναμικής παρα-
γωγής υπεραξίας, τη μαζική στροφή στην απόσπαση 
απόλυτης υπεραξίας, την υπερανάπτυξη και τον αυξη-
μένο ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εδρά-
ζεται, δηλαδή, στο πρωτογενές επίπεδο, στον πυρήνα 
της καπιταλιστικής παραγωγής.

Το δημόσιο χρέος διογκώθηκε μετά την κρίση του 
2001 και την υπερτροφία του ΧΠΣ. Εκτινάχτηκε, όμως, 
με τα πρόσφατα γιγαντιαία πακέτα στήριξης στο τρα-
πεζικό σύστημα, τα οποία αποτέλεσαν και τον πιο άμε-
σο μηχανισμό που πυροδότησε την κρίση χρέους. Στην 
Ιρλανδία, για να σωθούν οι τράπεζες δαπανήθηκε σε 
ένα χρόνο δημόσιο χρήμα που ανέβασε το έλλειμμα 
από 14,4% σε 32% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα έχουν δοθεί 
78 δις ευρώ. Στην ΕΕ, σε δύο περίπου χρόνια δόθηκαν 
4,6 τρις ευρώ για να στηριχτούν οι τράπεζες. Βέβαια, 
και τα χρόνια του κεϊνσιανισμού δαπανήθηκαν κρατικά 
χρήματα. Υπήρχαν ελλειμματικοί προϋπολογισμοί για 
να στηριχτούν η «ενεργός ζήτηση» και ο «έμμεσος μι-
σθός». Ωστόσο, η δαπάνη αυτή τροφοδοτούσε μια σχε-
τική δυναμική της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της δι-
ευρυμένης καπιταλιστικής αναπαραγωγής, και γι’ αυτό 
έλυνε ως ένα βαθμό προβλήματα. Σήμερα, όμως, που 
δεν έχει ακόμη εξευρεθεί μια ελπιδοφόρα αστική απά-
ντηση στο βασικό πεδίο της καπιταλιστικής κερδοφορί-
ας, ακόμη και αστοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το 
χρέος είναι ένα δυσεπίλυτο-«συστημικό» πρόβλημα, με 
αυξητικές τάσεις, που θα ναρκοθετεί χρόνια την πορεία 
του καπιταλισμού παγκοσμίως: μόνο οι τόκοι των δα-
νείων θα απορροφούν τα επόμενα χρόνια το 10% του 
ΑΕΠ ετησίως από 5% που είναι σήμερα. 

γ. Η δημοσιονομική κρίση και η κρίση χρέους εμ-
φανίζονται ιδιαίτερα οξυμένες στον ευρωπαϊκό νότο. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί έκφραση της κρίσης ένταξης 
των χωρών αυτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 
στη ζώνη του ευρώ. Ένταξη που προσέλαβε στρατη-
γικά για τις αστικές τάξεις χαρακτηριστικά, αφού αύ-
ξανε την πολιτική ισχύ τους απέναντι στον εσωτερικό 
εχθρό, το εργατικό κίνημα, αναβάθμιζε παροδικά, στα 
πρώτα χρόνια, τη θέση τους, ή έστω τις προσδοκίες 
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τους, στο διεθνή καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας 
και ωφελούσε τα πιο δυναμικά τμήματα του κεφαλαί-
ου, κυρίως το τραπεζικό κι εκείνο που είχε ήδη πολυε-
θνική-πολυκλαδική διαπλοκή. Τελικά όμως, εξαιτίας της 
ανισομετρίας στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής καπιταλι-
στικής ολοκλήρωσης και των εφαρμοζόμενων πολιτι-
κών των ηγεμονικών μερίδων του δυτικοευρωπαϊκού 
κεφαλαίου και των οργάνων της ΕΕ, οδήγησε –πέρα 
από την επίθεση στην εργατική τάξη– σε μια μορφή 
αποδιάρθρωσης κι αναδιάρθρωσης του παραγωγικού 
ιστού ορισμένων κρατών, συμπίεσης ζωτικών τομέων 
της παραγωγής τους, «κλαδέματος» μικρών και μεσαί-
ων αστικών τμημάτων, επιδείνωσης του εμπορικού 
ισοζυγίου, απογείωσης του χρέους. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι το εμπορικό έλλειμμα των χωρών του ευρωπα-
ϊκού νότου ισοδυναμεί με το εμπορικό πλεόνασμα της 
Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό καπιταλιστικό 
σχηματισμό, τα χρόνια της συμμετοχής στην ΕΕ το χρέ-
ος από 20% το 1980, έφτασε στα 80% το 1990, στο 
99% το 1993 και έκτοτε κυμαινόταν στο 110-112%, 
ως το 144% του 2010. Για κάθε 100 ευρώ κοινοτικών 
κονδυλίων που εισέρεαν, το δημόσιο χρέος αυξανόταν 
κατά 250 ευρώ.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 
Β.1. Ο ειδικός χαρακτήρας  
της σημερινής κρίσης

Η παρούσα κρίση πηγάζει από τον ειδικό τρόπο με τον 
οποίο εκφράζονται οι εγγενείς αντιθέσεις και αντι-
φάσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στην 
εποχή του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Είναι μια 
δομική κρίση του σύγχρονου καπιταλισμού, που εμπε-
ριέχει σε ανώτερο επίπεδο στοιχεία, αντιφάσεις, τομές 
και συνέχειες και όλων των προηγούμενων κρίσεων-
ορόσημο στην ιστορική του πορεία του. Μια κρίση 
του κοινωνικοπολιτικού «μείγματος» με το οποίο το 
κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του (εθνικά και διεθνικά) 
επεδίωκαν τα τελευταία 30 χρόνια να στηρίξουν τους 
«δίδυμους πύργους» του κεφαλαιοκρατικού συστήμα-
τος: την καπιταλιστική κερδοφορία (οικονομικά) και την 
αστική κυριαρχία (πολιτικά). Γεννήθηκε στο σκληρό πυ-
ρήνα του καπιταλιστικού συστήματος, στη σφαίρα της 

παραγωγής, απ’ όπου «μεταναστεύει» στις άλλες του, 
την κυκλοφορία και τη διανομή. Με άλλα λόγια, είναι 
μια κρίση του τύπου συσσώρευσης και των όρων συ-
νολικής αναπαραγωγής του συστήματος στην εποχή 
του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. 

Από οικονομική άποψη, είναι κρίση υπερσυσσώ-
ρευσης, που εδράζεται στη δυναμική επανεμφάνιση 
και πραγμάτωση των τάσεων πτώσης του μέσου ποσο-
στού κέρδους. Τάσεις που –σε διάκριση από το 1973– 
τροφοδοτούνται κυρίως από την αύξηση της οργανικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου και όχι πλέον από τη μείωση 
του βαθμού εκμετάλλευσης και του ποσοστού υπερα-
ξίας (που αυξήθηκαν, λόγω της λιτότητας και των ερ-
γασιακών αλλαγών, με υποδεέστερο ρυθμό όμως από 
εκείνον που αυξήθηκε η οργανική σύνθεση του κεφα-
λαίου). Σχετίζεται, ασφαλώς, με την κρίση του 1973, 
δεν αποτελεί όμως απλή συνέχεια ή προέκτασή της. 
Κυρίως γιατί η κρίση του ‘73 ήταν κρίση ενός συγκε-
κριμένου προτύπου συσσώρευσης και αναπαραγωγής 
των καπιταλιστικών σχέσεων (μονοπωλιακός καπιτα-
λισμός, κεϊνσιανισμός, τεϊλορισμός-φορντισμός κ.λπ.) 
και ταυτόχρονα εγκαινίαζε τη μετάβαση σε ένα άλλο 
πρότυπο. Ενώ η σημερινή είναι κρίση ενός ποιοτικά δι-
αφορετικού προτύπου – αυτού που σχετίζεται με την 
πορεία διαμόρφωσης του σύγχρονου ολοκληρωτικού 
καπιταλισμού.

Εστιάζουμε την προσοχή μας στο ποσοστό κέρδους, 
στη διασύνδεσή του με την υπερσυσσώρευση κερδών 
και κεφαλαίου, καθώς «το ποσοστό του κέρδους είναι 
η κινητήρια δύναμη στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή 
και παράγεται σε αυτήν μόνο εκείνο που μπορεί να πα-
ραχθεί με κέρδος και εφόσον μπορεί να παράγεται με 
κέρδος» (Μαρξ). Παράλληλα, κάνουμε λόγο για κρίση 
υπερσυσσώρευσης, καθώς τη χαρακτηρίζει το βασι-
κό κριτήριο του Μαρξ, σύμφωνα με το οποίο η ίδια η 
«επιτυχία» του κεφαλαίου, η υπερσυσσώρευση, οδηγεί 
στην «αποτυχία», δηλαδή στην αδυναμία επενδύσεων 
με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Με αποτέλεσμα, 
πλεονάζοντα κεφάλαια που έχουν προκύψει από προ-
ηγούμενες φάσεις συσσώρευσης να μην μπορούν να 
αξιοποιηθούν-επενδυθούν στους διάφορους κλάδους 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Βασικό, επομένως, 
χαρακτηριστικό της κρίσης είναι ότι ο κύκλος χρήμα-
εμπόρευμα-χρήμα «έσπασε» στο εμπόρευμα, δηλαδή 
στην ικανότητα του χρήματος να αξιοποιηθεί στο βαθ-
μό που απαιτούσε η καπιταλιστική συσσώρευση και η 
διευρυμένη καπιταλιστική αναπαραγωγή. 

Συνεπώς, βάση και πυρήνας της σημερινής κρίσης εί-
ναι ότι τα κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί (προερχό-
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μενα από την αχαλίνωτη εκμετάλλευση των μισθωτών 
σε Ανατολή και Δύση), δεν μπορούν πλέον να αξιοποι-
ηθούν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Στην αδυ-
ναμία αυτή επενδύσεων με ικανοποιητική κερδοφορία 
πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι οι «παρθένες αγο-
ρές» (στους ιδιωτικοποιούμενους τομείς, σε άλλες χώ-
ρες, στο φυσικό περιβάλλον κ.α.) περιορίζονται, οι νέοι 
τεχνολογικά τομείς δεν είναι αστείρευτοι και το φτηνό 
εργατικό δυναμικό της γενιάς των 700 ευρώ, οι μετα-
νάστες, οι μερικά απασχολούμενοι ή οι εργάτες τύπου 
Κίνας, όλα αυτά δεν επαρκούν για να αντισταθμιστεί η 
ανοδικά κινούμενη οργανική σύνθεση του κεφαλαίου.

Αυτό περιπλέκεται με το γεγονός ότι οι «προσδοκίες 
κέρδους» (προεξόφληση των οποίων αντιπροσωπεύ-
ουν οι μετοχές) που είχαν καλλιεργηθεί σε αρκετούς 
τομείς της άμεσης καπιταλιστικής παραγωγής και συσ-
σώρευσης δεν ευοδώθηκαν, τουλάχιστον στον προσ-
δοκώμενο βαθμό, ή δεν φαίνεται να ευοδώνονται στο 
ορατό μέλλον. Αρκετά γρήγορα εξατμίστηκαν και οι το-
νωτικές ενέσεις που προσέφεραν οι ιδιωτικοποιήσεις 
και η λεηλασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών 
ταμείων. Επιπλέον, δεν είχε το προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα η προσπάθεια αποφασιστικής τόνωσης της 
απόσπασης σχετικής υπεραξίας, μέσω της ανάπλασης 
των εργασιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμι-
κού (στην οποία στόχευαν οι αντιδραστικές τομές της 
Λισσαβόνας, της Μπολόνια, του άρθρου 16, του νό-
μου-πλαισίου), των σχέσεων εργασίας στην άμεση πα-
ραγωγή, των σχέσεων των εργαζομένων με τα μέσα 
παραγωγής. Με αποτέλεσμα, εκτός από την απόσπαση 
απόλυτης υπεραξίας να «στομώνει» και η απόσπαση 
σχετικής υπεραξίας. Η σχετική υπεραξία είναι, όμως, 
αυτή που μπορεί μακροπρόθεσμα να αντιρροπίσει την 
τάση πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους.

Σε αυτές τις τάσεις πρέπει να προσθέσουμε έναν 
ακόμα σημαντικό παράγοντα: τον ενδοκαπιταλιστικό 
ανταγωνισμό, που είναι «πανταχού και πάντοτε πα-
ρών» στο εσωτερικό ενός καπιταλιστικού σχηματισμού 
αλλά και διεθνώς: Ανάμεσα στα αστικά κράτη αλλά και 
στα πολυεθνικά πολυκλαδικά μονοπώλια. Ανάμεσα στη 
μικρή και μεγάλη αστική τάξη αλλά και ανάμεσα στα 
διάφορα τμήματα του κεφαλαίου. Ανάμεσα στα ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα αλλά και στο εσωτερικό κάθε ιμπερι-
αλιστικού κέντρου. «Επεισόδια» αυτού του σύμφυτου 
με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής παράγοντα 
καταγράφηκαν σε όλη αυτή την πορεία και σε όλα τα 
επίπεδα (οικονομικό, γεωστρατηγικό, πολεμικό, πολι-
τικό). Ωστόσο, τα επεισόδια αυτά φαντάζουν ως αψι-
μαχίες μπροστά στις τιτάνιες συγκρούσεις που ωριμά-

ζουν υπόγεια ή εκδηλώνονται ανοιχτά και παροξυσμικά 
στη δίνη των κρίσεων και επομένως και της σημερινής 
κρίσης. Π.χ. συγκρούσεις για το μέλλον, τη θέση στον 
κόσμο και τη μορφή της ΕΕ. Για τους αγωγούς και το 
φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο και τους ενεργειακούς 
πόρους, για το νερό και την Αρκτική. Για τον κυβερνο-
χώρο, το διαδίκτυο, τα πνευματικά δικαιώματα. Για τις 
ισοτιμίες των νομισμάτων, γεγονός που μπορεί να οδη-
γήσει σε οξύτατη νομισματική κρίση. Για τη διάταξη και 
το συσχετισμό δύναμης μεταξύ των ιμπεριαλιστικών 
κέντρων ή μεταξύ παραγωγικο και χρηματοπιστωτικού 
κεφαλαίου. Ένα από τα πολλά αποτελέσματα αυτού 
του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού είναι ότι τείνει 
να διαμορφώσει ένα μέσο ποσοστό κέρδους, μια καπι-
ταλιστικά πιο «ισόρροπη» μοιρασιά της αποσπώμενης 
υπεραξίας.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι λαϊκές-εργατικές 
αντιστάσεις, οι οποίες δεν επέτρεψαν να προωθηθούν 
απρόσκοπτα κάποιες επιλογές του κεφαλαίου, που θα 
ενίσχυαν την κερδοφορία του. Η απόσυρση του νομο-
σχεδίου Γιαννίτση στην Ελλάδα, τα αλλεπάλληλα «όχι» 
στα δημοψηφίσματα για το Ευρωσύνταγμα, η ιρακινή 
αντίσταση ήταν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα της επίδρασης που είχε αυτός ο παράγο-
ντας.

Β.2. Η ιστορικότητα της κρίσης  
και οι προοπτικές της ταξικής πάλης

Το ΝΑΡ στο 1ο και 2ο Συνέδριο (1998, 2006), σε μια 
περίοδο όπου όλα φαίνονταν να «κυλούν» ευνοϊκά 
για το κεφάλαιο, υπογράμμιζε ότι στο νέο καπιταλιστι-
κό στάδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης δεν θα είναι 
απαλλαγμένο από κρίσεις. Αντιθέτως, θα μαστίζεται από 
πιο συχνές κρίσεις, με μεγαλύτερη διάρκεια, πιο μικρές 
περιόδους ανάκαμψης και πιο χαμηλούς αναπτυξιακούς 
δείκτες. Γι’ αυτό χαρακτηρίζαμε τον ολοκληρωτικό κα-
πιταλισμό «νέο στάδιο αντιδραστικής ανάπτυξης και 
κρίσης του καπιταλισμού» κι αποκρούαμε τις απόψεις 
που τον ήθελαν «ανίκητο», «παντοδύναμο» ή «μονό-
δρομο». Στις Θέσεις για το 2ο Συνέδριο (φθινόπωρο 
2005) σημειώναμε τον ειδικό ρόλο που θα έχει το 
χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο στις επερχόμενες κρίσεις, 
το ρόλο που είχε η στηριγμένη στα δάνεια άνοδος της 
κατανάλωσης στις ΗΠΑ, καθώς και το ενδεχόμενο μιας 
νέας κρίσης που θα είχε ως αφορμή την επαπειλούμενη 
(τότε) κρίση στην αγορά ακινήτων και την άνοδο των 
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τιμών του πετρελαίου. Την περίοδο 1960-2007 εκδη-
λώθηκαν 28 πιστωτικές κρίσεις (που μείωσαν τα διαθέ-
σιμα κεφάλαια κατά 20%), 28 εκρήξεις «φούσκας» στην 
αγορά ακινήτων (που μείωσαν τις τιμές κατά 30%), 58 
χρηματιστηριακές κρίσεις (που οδήγησαν σε μείωση 
της αξίας των μετοχών κατά 50%) και 122 υφέσεις σε 
21 αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, επιβεβαιώνο-
ντας τις εκτιμήσεις μας και ανάλογες εκτιμήσεις άλλων 
αριστερών δυνάμεων.

Η σημερινή κρίση, όμως, δεν είναι σαν αυτές. Είναι 
μια κρίση-σταθμός, μια ιστορικών διαστάσεων κρίση, 
που θέτει σε δοκιμασία τόσο το οικονομικό μοντέλο 
εκμετάλλευσης και κερδοφορίας που σφράγισε τον 
καπιταλιστικό κόσμο τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, 
όσο και το πολιτικό σύστημα που διασφάλισε αυτό το 
μοντέλο και την αστική κυριαρχία εν γένει. Ταυτόχρονα, 
θέτει σε δοκιμασία τις κυρίαρχες ιδεολογικές-αξιακές 
«σημαίες» του αστικού κόσμου την περίοδο αυτή. Είναι 
μια τομή ιστορικών διαστάσεων –όχι όμως μια «απο-
καλυπτικού» χαρακτήρα «τελική» κρίση που οδηγεί 
αναπόδραστα στην επανάσταση ή στην κατάρρευση 
του καπιταλισμού. Το πλήγμα είναι τόσο καίριο, ώστε 
η παρούσα κρίση θεωρείται πως είναι για τον ολοκλη-
ρωτικό καπιταλισμό ό,τι ήταν το 1989 για την Αριστερά 
– μια παρομοίωση σχετική, ασφαλώς, καθώς ο «υπαρ-
κτός σοσιαλισμός» και η Αριστερά δεν ανέκαμψαν από 
το «σοκ του 1989», ενώ ο «υπαρκτός καπιταλισμός» 
φαίνεται να αντέχει ακόμη, επιβεβαιώνοντας πως ο κα-
πιταλισμός «δεν πέφτει αν δεν τον ρίξουν».

Ο ιστορικός χαρακτήρας της κρίσης προκύπτει κα-
ταρχήν από τα χαρακτηριστικά της: είναι κρίση με μεγά-
λο βάθος, ένταση και αντοχή. Γεννήθηκε στον πυρήνα 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Ξεκίνησε και πλήττει 
κυρίως τη «μητρόπολη», την επιχειρηματική βιτρίνα και 
τις χώρες-πρότυπο του σύγχρονου καπιταλισμού (ΗΠΑ, 
κελτικές τίγρεις, χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτοκινη-
τοβιομηχανία κ.ά.). Πλήττει τις κύριες ιδεολογικές αρχές 
του αστικού κόσμου (ελεύθερη αγορά, «παγκοσμιοποί-
ηση», ευρωπαϊκή ενοποίηση). Έχει καθολικό χαρακτή-
ρα, παρασύροντας στη δίνη της σημαντικούς κλάδους 
και χώρες, το μοντέλο καπιταλιστικής «ανάπτυξης» και 
εκμετάλλευσης, την αντιδραστικοποιούμενη αστική δη-
μοκρατία και τις μορφές πολιτικής εκπροσώπησης, την 
καπιταλιστική «παγκοσμιοποίηση» και τις ολοκληρώ-
σεις (ειδικά την ΕΕ), την οικολογική ισορροπία και την 
ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Παράλληλα, η ιστορικότητα της κρίσης φαίνεται και 
από το στρατηγικό χαρακτήρα των αστικών αναδιαρ-
θρώσεων που προωθούνται ως απάντηση σε αυτή 

(περιγράφονται πιο κάτω). Αναδιαρθρώσεις που δεν 
έχουν απλώς αθροιστικό κι αποσπασματικό χαρακτή-
ρα, αλλά συνθέτουν μια συνολική υπεραντιδραστική 
τομή ποιοτικής ανασυγκρότησης του ολοκληρωτικού 
καπιταλισμού, μέσω της οποίας το κεφάλαιο επιχειρεί 
να αναχαιτίσει την ιστορική παροδικότητα των καπιτα-
λιστικών σχέσεων παραγωγής. 

Επιπλέον σχετίζεται με μια τρίτη πλευρά: οι κοινω-
νικοπολιτικές διεργασίες που δρομολογούνται με την 
κρίση και την αστική γραμμή υπέρβασής της δίνουν 
προτεραιότητα στην πειθάρχηση-καταστολή απέναντι 
στη συναίνεση-ηγεμονία, αποκαθηλώνουν το προσω-
πείο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, βαθαίνουν το 
πολιτικό χάσμα ανάμεσα στους εργαζόμενους και στο 
κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Αυτή η κατάσταση ταυτίζει 
τον καπιταλισμό όχι πλέον με τη συλλογική κοινωνική 
πρόοδο, αλλά με την αντίδραση της αστικής τάξης, την 
εχθρότητα απέναντι στην κοινωνία, τις πιο σκαιές και 
οπισθοδρομικές ιδέες και πρακτικές.

Εν κατακλείδι, οι αντίστοιχες με τη σημερινή κρίσεις-
σταθμοί κινητοποιούσαν ως τώρα αντιφατικές ανα-
διαρθρωτικές διεργασίες που οδηγούσαν σε σχετικά 
σταθερή άνοδο του μέσου ποσοστού κέρδους για μια 
ορισμένη περίοδο και σε ορισμένες περιπτώσεις άφη-
ναν ελπίδες –ή και επέφεραν– κάποιες πρόσκαιρες βελ-
τιώσεις για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας (σχετικές 
πάντα και κάτω από την άνοδο της παραγωγικότητας). 
Ταυτόχρονα, βέβαια, ωρίμαζαν νέες βαθύτερες κρίσεις 
και καταστροφές παραγωγικών δυνάμεων. Πιο συγκε-
κριμένα, για τον καπιταλισμό, ο 19ος αιώνας ήταν ο αι-
ώνας των «μεγάλων προσδοκιών» και της «προόδου», 
που διακόπηκαν βίαια από την κρίση του 1870-1893. 
Μια κρίση που συνδέθηκε με το πέρασμα στο μονοπω-
λιακό καπιταλισμό, την αντιδραστικοποίηση της αστικής 
τάξης και τον αγώνα για το χρόνο εργασίας, το οκτάω-
ρο. Μετά την κρίση αυτή ακολούθησε μια πεντηκοντα-
ετία –ως το 1945– που χαρακτηρίστηκε από τεράστιες 
καταστροφές (δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, κρίση 1929-33 
κ.λπ.), με ανυπολόγιστες απώλειες σε ανθρώπους, υπο-
δομές και μέσα παραγωγής. Η κρίση του 1929-33 συν-
δέθηκε –κυρίως μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου– με 
το ανελέητο χτύπημα των παραγωγικών δυνάμεων και 
πάνω από όλα της εργατικής δύναμης. Η έξοδος από 
αυτή συνδέθηκε με το πέρασμα στον κρατικομονοπω-
λιακό καπιταλισμό και την ανάδειξη του τεϊλορισμού-
φορντισμού σε ηγετικό παραγωγικό μοντέλο. Με την 
πολιτική των κοινωνικών συμβολαίων και της ταξικής 
συνεργασίας, και την προώθηση του κεϊνσιανισμού-
κράτους πρόνοιας στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές 
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χώρες, ως πολιτικής απάντησης στη νέα οικονομική-
εργασιακή πραγματικότητα και στο εργατικό και κομ-
μουνιστικό κίνημα, που έβγαινε ενδυναμωμένο από τον 
πόλεμο, παρά τη μετατόπιση προς τα δεξιά των κομ-
μουνιστικών κομμάτων. Με την τριακονταετή χρυσή 
περίοδο καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και τη νεοα-
ποικιοκρατία, που έθετε με νέους όρους την εκμετάλ-
λευση και συνεκμετάλλευση των πρώτων υλών, των 
ενεργειακών πηγών και των δρόμων του εμπορίου. 
Συνδέθηκε, όμως, και με μια περίοδο προσδοκιών βελ-
τίωσης για την ανθρωπότητα και τις λαϊκές μάζες. Ακό-
μη και κρίση του 1973-75 συνδέθηκε με τις ποιοτικές 
αναδιαρθρώσεις του διαμορφούμενου νέου καπιταλι-
στικού σταδίου του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, με 
τις οποίες ο καπιταλισμός πέτυχε μεν κατά περιόδους 
–με διάφορα πολιτικά «μείγματα»– να αναστρέψει την 
τάση πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους, ποτέ όμως 
σταθερά και επί μακρόν και σε επίπεδο συγκρίσιμο με 
τη χρυσή εποχή 1945-1973.

Στην παρούσα κρίση, όμως, οι προοπτικές μοιάζουν 
εξαιρετικά δυσοίωνες, καθώς ακόμη και οι πιο θερμοί 
θιασώτες του καπιταλισμού δεν διακινδυνεύουν ορατή 
θετική πρόβλεψη. Πολύ περισσότερο που εγκαινιάζει 
όχι μια περίοδο προσδοκιών για καλύτερη ζωή, αλλά 
βεβαιότητας για χειρότερη ζωή, ειδικά για τους νέους.

Με βάση όλα αυτά, και ακριβώς γιατί η σε εξέλιξη 
κρίση είναι κρίση των βασικών νόμων παραγωγής και 
αναπαραγωγής του καπιταλισμού, είναι κοινωνικά και 
πολιτικά θεμελιωμένο να μιλήσουμε για ιστορική και 
καθολική κρίση, για κρίση που σχετίζεται με ιστορικά 
«καθοδικές»-παρακμιακές τάσεις του καπιταλισμού. 
Για εκδήλωση της ιστορικής παροδικότητας του καπι-
ταλισμού. Για κρίση που μας εισάγει σε μια εποχή του 
καπιταλισμού όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης θα σχοινο-
βατούν για μεγάλα διαστήματα γύρω από τη ζώνη του 
μηδενός. Κι όπου η άνοδος της παραγωγικότητας της 
εργασίας δύσκολα θα συνοδεύεται από άνοδο του πο-
σοστού κέρδους και μείωση της ανεργίας, και η πλευρά 
των κρισιακών φαινομένων θα βαραίνει περισσότερο 
σε σχέση με την πλευρά της καπιταλιστικής ανάπτυξης 
και συσσώρευσης.

Το δεδομένο αυτό αλλάζει άρδην το γενικό στίγμα, 
το ιστορικό πρόσημο της εποχής που ανοίγεται μπρο-
στά μας. Έτσι, από μια εποχή στην οποία, ειδικά μετά το 
1989, το ιστορικό προβάδισμα ανήκε στις καπιταλιστι-
κές τάσεις και τις αστικές ιδέες, περνάμε σε μια εποχή 
όπου το ιστορικό προβάδισμα μπορεί να διεκδικηθεί 
και να κατακτηθεί από τις εργατικές-αντικαπιταλιστικές 
τάσεις και τις ιδέες της κομμουνιστικής χειραφέτησης. 

Από μια εποχή που η έννοια της κοινωνικής προόδου 
και του συλλογικού κοινωνικού συμφέροντος ταυτι-
ζόταν με την αγορά, το κέρδος, τον ανταγωνισμό, τον 
ατομισμό, περνάμε σε μια εποχή που οι έννοιες αυτές 
ανιχνεύονται σε ριζικά διαφορετική κατεύθυνση, στην 
κοινωνική ιδιοκτησία, στη δημοκρατία των κάτω, στη 
συλλογική οργάνωση της ζωής, στο θρίαμβο της κοι-
νωνικής ατομικότητας των ανθρώπων. Από μια εποχή 
που ο καπιταλισμός, η ΕΕ, η «παγκοσμιοποίηση», η μι-
σθωτή εργασία παρουσιάζονταν ως αναντίρρητος μο-
νόδρομος και μοναδική υπαρκτή λύση, περνάμε σε μια 
εποχή που ενισχύονται οι αναζητήσεις για μια άλλη κοι-
νωνική προοπτική, σε ρήξη με την καπιταλιστική πραγ-
ματικότητα. Από μια εποχή όπου η Αριστερά, η επανά-
σταση, ο κομμουνισμός, ο μαρξισμός ήταν σε «ιστορική 
καραντίνα», σε μια εποχή δυνατοτήτων επανεξόρμησής 
τους, με όρους μαζικούς και όχι «χιλιαστικών» πρωτο-
ποριών.

Ψήγματά αυτής της αλλαγής, όπως εμφανίζεται στην 
Ελλάδα, είναι οι τελευταίες απεργίες, ο συντονισμός 
των πρωτοβάθμιων σωματείων, οι διεργασίες στην 
Αριστερά, το νέο κύμα θεωρητικών αναζητήσεων, το 
αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τα παρα-
πάνω εμφανίζονται ως ιστορικές τάσεις, προκλήσεις 
και δυνατότητες. Δεν θα επιβεβαιωθούν, όμως, ούτε θα 
υπερνικήσουν τις αντίπαλες τάσεις της αστικής καθή-
λωσης και συνδιαλλαγής –που ακόμη παραμένουν συ-
ντριπτικά κυρίαρχες, όταν δεν ενισχύονται –όπως δια-
φαίνεται στις εκλογές στην Ολλανδία, Αυστρία, πρώην 
ανατολικές χώρες– αν δεν «πολιτευτούμε» με τους 
επαναστατικούς όρους που απαιτεί η σύγχρονη εποχή, 
αν δεν επαναθεμελιώσουμε την εργατική-επαναστατική 
πολιτική και την κομμουνιστική προοπτική, αν δεν ανα-
συγκροτηθούν η Αριστερά και το εργατικό κίνημα.

Β.3. Η κρίση και η αντίθεση παραγωγικών 
δυνάμεων-παραγωγικών σχέσεων

Στο σύνολο αυτών των δεδομένων αποτυπώνεται και 
επιδρά μια θεμελιώδης αντίθεση του καπιταλισμού: η 
αντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις (στις 
οποίες περιλαμβάνονται η εργατική δύναμη, η κοι-
νωνικά συνδυασμένη εργασία, οι φυσικές πλουτο-
παραγωγικές πηγές, τα μέσα παραγωγής, η επιστήμη, 
οι τεχνολογικές καινοτομίες και η γνώση, οι μορφές 
επικοινωνίας και μεταφορών, οι μορφές ενέργειας, το 
γενικό πολιτισμικό επίπεδο κ.λπ.) και στις παραγωγικές 
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σχέσεις (θεμέλιο των οποίων είναι οι σχέσεις εκμετάλ-
λευσης και απόσπασης υπεραξίας και η καπιταλιστική 
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής). Πρόκειται 
για μια αντίθεση δυναμική, που «λειτουργεί» πάντα, 
ακόμη κι όταν δεν εκδηλώνεται με οξύτητα, καθώς πε-
ριέχει μια δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη πλευρά 
(παραγωγικές δυνάμεις) και μια πλευρά που κάθε άλλο 
παρά μένει στατική (παραγωγικές σχέσεις). Για αντίθε-
ση με μια ορισμένη σχετικότητα, καθώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο διαχωρισμός παραγωγικών σχέσεων-
παραγωγικών δυνάμεων δεν γίνεται με σινικά τείχη (ο 
τεϊλορισμός-φορντισμός ενσωματώνει στοιχεία και από 
τις δύο, όπως και τα νέα τεχνολογικά μέσα εργασίας ή η 
εκπαίδευση). Αλλά και μια αντίθεση που διαμορφώνει 
μεν το «υλικό υπόστρωμα» της κοινωνίας, αλλά τελικά 
η πορεία της –όπως και η πορεία της κοινωνίας συνολι-
κά– κρίνεται από το επίπεδο και τους συσχετισμούς της 
ταξικής πάλης, καθώς «όλη η ως τώρα ιστορία της αν-
θρωπότητας είναι ιστορία ταξικών αγώνων» (Κομμου-
νιστικό Μανιφέστο) και «οι άνθρωποι διαμορφώνουν 
τις καταστάσεις όχι λιγότερο απ’ ό, τι οι καταστάσεις 
τους ανθρώπους» (Γερμανική Ιδεολογία).

Πρόκειται, επομένως, για μια κορυφαία αντίθεση 
που –μαζί και με τους άλλους παράγοντες που προ-
αναφέρθηκαν– γεννά ιστορικές κρίσεις και «λύνε-
ται-εξομαλύνεται» –στο έδαφος της ταξικής πάλης και 
των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών που κάθε φορά 
υπάρχουν– με δύο τρόπους: είτε με μια αντιδραστικού 
χαρακτήρα ανασυγκρότηση των παραγωγικών σχέσε-
ων, με μια αστική αντεπανάσταση, που αναπροσαρμόζει 
ποιοτικά τον καπιταλισμό και εγκαινιάζει ποιοτικά νέες 
περιόδους ή στάδιά του (τα οποία, με τη σειρά τους, 
προετοιμάζουν νέες κρίσεις και ανεβάζουν τη σύγκρου-
ση παραγωγικών δυνάμεων-παραγωγικών σχέσεων 
σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα). Είτε με μια εργατική-
αντικαπιταλιστική επανάσταση, που ανασυγκροτεί τις 
παραγωγικές σχέσεις σε μη εκμεταλλευτική βάση, χωρίς 
ατομική ιδιοκτησία και αστικό κράτος, εγκαινιάζοντας μια 
κοινωνία με εργατική εξουσία, κοινωνικοποιημένα μέσα 
παραγωγής και αναμορφωμένες-απελευθερωμένες-
αναπτυσσόμενες παραγωγικές δυνάμεις στη βάση των 
προτεραιοτήτων που θέτουν οι κοινωνικές-λαϊκές ανά-
γκες, μια κοινωνία που θα κινείται προς την κομμουνι-
στική διεθνιστική απελευθέρωση. 

Αυτή ακριβώς η αντίθεση εκδηλώνεται με πρωτο-
φανή παροξυσμό στις μέρες μας, ασύγκριτο με οποια-
δήποτε άλλη εποχή: Από τη μια «παρατάσσονται» οι πιο 
εφιαλτικές, καταπιεστικές κι εκμεταλλευτικές κοινωνικές 
σχέσεις (στην παραγωγή, στην πολιτική σφαίρα, στις δι-

εθνείς σχέσεις, στον τρόπο ζωής, στις ανθρώπινες σχέ-
σεις) που γνώρισε η ανθρωπότητα και, από την άλλη, 
«ξεδιπλώνονται» οι επίσης ασύλληπτες και διαρκώς 
επαναστατικοποιούμενες παραγωγικές δυνάμεις της 
νέας ψηφιακής, τηλεπικοινωνιακής και βιοτεχνολογικής 
εποχής. Με τις δεύτερες να γεννούν την απαίτηση και 
τη δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής για τους εργαζό-
μενους και τους νέους σε όλο τον πλανήτη (στο βαθ-
μό που απελευθερωθούν από τα δεσμά της εκμετάλ-
λευσης, της καπιταλιστικής «ανάπτυξης», της ατομικής 
ιδιοποίησης του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, και 
«συμφιλιωθούν» με τη φύση και το περιβάλλον) και 
τις πρώτες να σπρώχνουν τις κοινωνίες και τους αν-
θρώπους σε έναν απόλυτο διχασμό ανάμεσα σε έναν 
ευρύτατο καιάδα εξαθλίωσης, καταπίεσης, κοινωνικής 
και πολιτισμικής φτώχειας, από τη μια, και σε εξαιρετικά 
μειοψηφικές οάσεις ευημερίας, πλουτισμού και «ανά-
πτυξης», από την άλλη. Τούτη ακριβώς η αντίφαση «ση-
μαδεύει» αναμφίβολα με καταλυτικό τρόπο τόσο την 
κρίση και την αστική γραμμή υπέρβασής της όσο και 
την εποχή μας γενικότερα, φέρνοντας στο προσκήνιο 
τα «ιστορικά ενδεχόμενα» μιας ανώτερου επιπέδου και 
ποιότητας αντιδραστικής ανασυγκρότησης των καπιτα-
λιστικών παραγωγικών σχέσεων ή μιας ανώτερου επι-
πέδου και ποιότητας ανατροπής τους.

Είναι επομένως, προφανής η ανάγκη να αναπτύξου-
με και να εμπλουτίσουμε (σε επίπεδο θεωρίας, οικονο-
μικής έρευνας, μελέτης των κοινωνικών και πολιτικών 
τάσεων) παραπέρα τη συζήτηση για το σύγχρονο κα-
πιταλισμό: φωτίζοντας τα μεθοδολογικά και αναλυτικά 
εργαλεία που μας οδήγησαν στη θέση περί ολοκληρω-
τικού καπιταλισμού, «δοκιμάζοντας» και βαθαίνοντάς 
τα στο έδαφος των συμπερασμάτων της κρίσης και της 
αστικής απάντησης, και συζητώντας με γόνιμο κι επα-
ναστατικό πνεύμα υπαρκτές διαφορές και πολύμορφες 
απόψεις που υπάρχουν για το ζήτημα αυτό, τόσο στο 
εσωτερικό του ΝΑΡ όσο και ευρύτερα στην αντικαπιτα-
λιστική Αριστερά και τη μαρξιστική διανόηση. 

Β.4. Η κρίση και το «κουβάρι»  
των αντιθέσεων του καπιταλιστικού  
τρόπου παραγωγής

Η κρίση, όπως αναφέρθηκε, εδράζεται στην ειδική μορ-
φή με την οποία εκδηλώνονται στο στάδιο του ολο-
κληρωτικού καπιταλισμού οι εγγενείς αντιφάσεις και 
αντιθέσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής: Η 
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αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικοποιημένο χαρακτήρα 
της παραγωγής και στον ατομικό χαρακτήρα της ιδιο-
ποίησης του κοινωνικού πλούτου. Η αντίφαση ανάμεσα 
στον ανορθολογισμό στο επίπεδο της καπιταλιστικής 
παραγωγής συνολικά και στον ορθολογισμό στο επί-
πεδο της κάθε καπιταλιστικής επιχείρησης. Αλλά και οι 
σχετικές αντιφάσεις ανάμεσα στην προσφορά και τη 
ζήτηση, την παραγωγή και την κατανάλωση, την αξία 
χρήσης και την ανταλλακτική αξία, το πλασματικό-
χρηματικό και το «πραγματικό»-παραγωγικό κεφάλαιο. 
Αντιφάσεις και αντιθέσεις που, όχι μόνο δεν αμβλύνο-
νται, αλλά οξύνονται από την υπερεπέκταση του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
και δεν μπορούν να αρθούν ιστορικά στα πλαίσια του 
συστήματος – θα αρθούν μόνο όταν αυτό καταργηθεί 
επαναστατικά. Πιο συγκεκριμένα:

α. Η παρούσα κρίση, συνδέεται με την εμφάνιση 
ενός κλονισμού του νόμου της αξίας. Σύμφωνα με το 
νόμο αυτό –που βρίσκεται στα θεμέλια όλης της ιστορι-
κής διαδρομής του καπιταλισμού– μέτρο της ανταλλα-
κτικής αξίας ενός προϊόντος είναι ο κοινωνικά αναγκαί-
ος χρόνος εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή 
του. Η εξέλιξη της παραγωγής, ο καθοριστικός ρόλος 
της επιστήμης και της «γενικής κοινωνικής διάνοιας», 
ο ρόλος της «κοινωνικά συνδυασμένης εργασίας» και 
της τεράστιας κοινωνικοποίησης της παραγωγής, ο αυ-
ξημένος ρόλος των κοινωνικών υποδομών (επικοινω-
νίες, μεταφορές κ.λπ.) και των άυλων προϊόντων, ενι-
σχύουν την τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους και, 
παράλληλα, συνδέουν όλο και πιο αποφασιστικά την 
απόσπαση και τα ποσοστά υπεραξίας με παραμέτρους 
που λειτουργούν και έξω από την άμεση διαδικασία 
της παραγωγής (χαρακτηριστικά πνευματικής εργασίας, 
πολιτισμικές συνθήκες, κοινωνικές υποδομές, πολιτική 
σταθερότητα κ.λπ.). Έτσι, όμως, γίνεται πιο δύσκολη η 
μέτρηση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας 
για την παραγωγή ενός προϊόντος με τους κλασικούς 
όρους του παρελθόντος κι απαιτούνται για να γίνει 
αυτό πρόσθετα και αναπτυγμένα «εργαλεία». Ακόμα και 
στο επίπεδο της παραγωγής υπεραξίας από τον ατομικό 
εργάτη, συχνά αναβαθμίζεται πολύ ο ρόλος της «επι-
νοητικότητας» και των συγκεκριμένων «δεξιοτήτων» 
σε σχέση με τον τυπικά μετρούμενο χρόνο εργασίας. 
Το κεφάλαιο απαντά σε αυτή την –ενδογενή προς τους 
νόμους κίνησης του– ιστορική αντίφαση με τερατώδη 
μέσα: φτηναίνει την τιμή αγοράς της εργατικής δύνα-
μης. «Παγκοσμιοποιείται», αναζητώντας τους εργασια-
κούς παράδεισους της Ασίας και της Αφρικής, όπου η 
οργανική σύνθεση του κεφαλαίου παραμένει εξαιρετι-

κά χαμηλή κι ο άνθρωπος κοστίζει ελάχιστα. Επιδιώκει 
να χαλιναγωγήσει πιο ασφυκτικά τις ανακαλύψεις της 
επιστήμης και της τεχνικής, μετατρέποντας τα πάντα σε 
«ατομική ιδιοκτησία» – από το νερό και τον αέρα ως 
τα γονίδια. Προσφεύγει όλο και πιο συχνά σε μορφές 
εξωοικονομικής βίας και εκμετάλλευσης. Υποτάσσει 
όλες τις συνθήκες αναπαραγωγής της κοινωνίας στο 
καπιταλιστικό κέρδος και έτσι καταστρέφει τις πηγές της 
συνολικής κοινωνικής ύπαρξης, από τις υποδομές και 
το περιβάλλον, ως την εκπαίδευση και την πολιτιστική 
αναπαραγωγή.

β. Η παρούσα κρίση συνδέεται με την κρίση του 
εμπορεύματος εργατική δύναμη και της ίδιας της ερ-
γασίας. Η συνολική λεηλασία και υπερεκμετάλλευση 
της εργατικής τάξης εκτίνασσε σε ορισμένες φάσεις την 
καπιταλιστική κερδοφορία. Ωστόσο προοπτικά προσέ-
κρουε και προσκρούει στα όρια φυσικής-βιολογικής 
επιβίωσης της εργατικής τάξης (Δεν λέμε για τα κοινω-
νικά-ιστορικά όρια, που διαμορφώνονται από το επίπε-
δο της ταξικής πάλης και τις ιστορικές συνθήκες. Αυτά, 
λόγω του αρνητικότατου για την εργασία συσχετισμού 
δύναμης, έχουν συμπιεστεί στο έπακρο και πλησιάσει ή 
ταυτιστεί για μεγάλα εργατικά στρώματα με τα φυσικά-
βιολογικά). Με τέτοιες εργατικές αμοιβές, όμως, ποιος 
και πόσο θα καταναλώνει, ώστε να πραγματώνεται η 
παραχθείσα στην παραγωγή υπεραξία; Πόσο μάλλον 
που ο εργάτης-καταναλωτής είναι ήδη καταχρεωμένος 
για δεκαετίες με δάνεια που ίσως δεν μπορέσει να απο-
πληρώσει ποτέ.

Το κεφάλαιο έχει, βέβαια, ως στόχο το ιστορικό 
φτήναιμα της αξίας της εργατικής δύναμης. Όμως, οι 
γενικότεροι όροι της καπιταλιστικής παραγωγής και η 
καθολικοποίηση του εμπορευματικού χαρακτήρα της 
αναπαραγωγής έχουν τερατώδη αποτελέσματα. Για πα-
ράδειγμα, η καπιταλιστική ανάπτυξη της γεωργίας και 
η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων έως τα γονί-
δια και τα βιολογικά μόρια οδηγούν σε τεράστια έξοδο 
αγροτών από την ύπαιθρο, σε ερημοποίηση περιοχών 
και στην οικολογική καταστροφή. Η μετατροπή του γενε-
τικού υλικού σε ιδιοκτησία των πολυεθνικών, τα βιοκαύ-
σιμα και το χρηματιστήριο τροφίμων κάνουν τεράστιο 
διακύβευμα την ασφαλή, φτηνή διατροφή. Έτσι το κε-
φάλαιο βρίσκει διέξοδο στην τεχνητή αναπαραγωγή της 
φύσης, μέσω του βιοτεχνολογικού εφιάλτη, για να φτη-
νήνει το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. 

Στην ουσία, δηλαδή, η αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης με καθολικά εμπορευματικούς όρους βρίσκε-
ται σε μια σημαντική αντίφαση: όλες οι επιλογές του 
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συστήματος οδηγούν στην αύξηση του κόστους ανα-
παραγωγής και σε τεράστιες οικολογικές συνέπειες, και 
άρα στην αύξηση της αξίας της εργατικής δύναμης, πι-
έζοντας την παραγωγή υπεραξίας προς τα κάτω. Αυτή 
η αλλαγή, ωφελεί μεν την κερδοφορία συγκεκριμένων 
τμημάτων του κεφαλαίου, επιβαρύνει το μέσο ποσοστό 
κέρδους του κεφαλαίου συνολικά και τις σχετικές δα-
πάνες του «συλλογικού κεφαλαιοκράτη», του κράτους. 
Το κεφάλαιο απαντά στην τάση αυτή με υπερανάπτυξη-
οργανική διαπλοκή της απόσπασης σχετικής και απόλυ-
της υπεραξίας στην άμεση διαδικασία παραγωγής, αλλά 
και με χρησιμοποίηση όλων των μεθόδων φτηναίματος 
των κοινωνικών όρων αναπαραγωγής της εργατικής 
δύναμης (κοινωνικές υποδομές σε κατάρρευση, κατα-
στροφή της φύσης, φτήναιμα της διατροφής κ.λπ.). Το 
φτήναιμα των κοινωνικών όρων αναπαραγωγής της 
συνολικής εργατικής δύναμης παίρνει (και) τη μορφή 
της οριστικής καταστροφής ενός διαρκώς αυξανόμε-
νου τμήματός της. Πρόκειται για τμήματα της ζωντανής 
εργασίας που πλέον δεν είναι απαραίτητα για τη λει-
τουργία της παραγωγής και σπρώχνονται στην ανερ-
γία, διαμορφώνοντας έναν μόνιμος, πρωτόγνωρων 
διαστάσεων «εφεδρικό στρατό».

γ. Η οικολογική κρίση γίνεται βασικότατο συστα-
τικό της γενικότερης κρίσης του καπιταλισμού, έχοντας 
στον πυρήνα της την καθολική υπαγωγή όλων των 
πλευρών της κοινωνικής ζωής και της φύσης στους 
όρους της κεφαλαιακής αξιοποίησης. Η εκτατική και 
σε βάθος ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων, η 
εμπορευματοποίηση-βιομηχανοποίηση των υπηρεσιών 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και της αγρο-
τικής παραγωγής αποτέλεσαν μία ακόμη διέξοδο για 
τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Ωστόσο, και αυτή η 
πλευρά δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στους συ-
νολικούς όρους αναπαραγωγής του συστήματος. Προ-
βλήματα που σχετίζονται με την εξάντληση των ορίων 
του πλανήτη (σε νερό, ορυκτό πλούτο, καλλιεργήσιμα 
εδάφη, καθαρό αέρα), από την κλιματική αλλαγή (φαι-
νόμενο θερμοκηπίου, ξηρασία, λιώσιμο πάγων) ή από 
τις περιβαλλοντικές καταστροφές (φαινόμενα τύπου 
Κατρίνα, καταστροφή της BP στον κόλπο του Μεξικού, 
Ασωπός, φωτιές γύρω από τη Μόσχα κ.λπ.).

Πλάι στον κλονισμό του νόμου της αξίας («κρίση 
του χρόνου») και την οικολογική κρίση, εξελίσσεται και 
η «κρίση του χώρου». Με τη γιγάντωση των πόλεων, 
δημιουργήθηκαν τα γνωστά φαινόμενα υπερσυγκέ-
ντρωσης και καταστροφής του χώρου, με αποτέλεσμα 
η διαχείρισή των κοινωνικών υποδομών συνολικής 

αναπαραγωγής της κοινωνίας, και τελικά των καπιταλι-
στικών σχέσεων παραγωγής, να γίνει «δαπανηρή» και 
«αντιπαραγωγική» για το ίδιο το κεφάλαιο. Γι’ αυτό, από 
τη δεκαετία του ‘80 και μετά τις ιδιωτικοποίησε άμεσα 
και έμμεσα. Σήμερα, μάλιστα, βαδίζουμε προς μια πο-
λιτική καθολικής ιδιωτικοποίησης-ελέγχου της πόλης 
και του χώρου (ιδιωτικοί δρόμοι στην Αγγλία, ιδιωτικές 
συνοικίες στις ΗΠΑ, παραλίες και δρόμοι στην Ελλάδα), 
επιχειρηματικής υπερεκμετάλλευσης του χώρου. Έτσι, 
μπορεί κανείς να καταλάβει βαθύτερα ορισμένες θεμε-
λιακές πλευρές του «Καλλικράτη». Με τον τρόπο αυτό, 
όμως, ενδυναμώνει η κρίση των πόλεων και των περι-
φερειών, πληθαίνουν τα φαινόμενα κατάρρευσης των 
μεγαπόλεων, διάσπασής τους σε «γκέτο των φτωχών» 
και «γκέτο των πλουσίων», απογειώνεται η ανισομέ-
ρεια ανάμεσα στις πόλεις και τις περιφέρειες. Τελικά, το 
κεφάλαιο, υποτάσσοντας απόλυτα τη «συνολική ανα-
παραγωγή της κοινωνίας» στην «αναπαραγωγή των 
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής», τείνει να κάνει 
αβίωτη και αδύνατη την αναπαραγωγή των πιο απλών 
κοινωνικών λειτουργιών.

δ. Ο πόλεμος (ως ενδεχόμενο ή ως πράξη) αποτέλε-
σε μια ακόμη σταθερά της αστικής στρατηγικής, ειδικά 
μετά το 2001, πολύ περισσότερο που η αμιγώς πολε-
μική και η λεγόμενη «ειρηνική» βιομηχανία είναι σε με-
γάλο βαθμό συγκοινωνούντα δοχεία. Όμως, οι ελπίδες, 
άρα και οι μετοχές (π.χ. των πετρελαϊκών εταιρειών, 
των κατασκευαστικών εταιρειών ανοικοδόμησης, των 
ποικιλόμορφων εργοληπτικών εταιρειών υποστήριξης 
της «σταυροφορίας κατά της τρομοκρατίας», των εται-
ρειών που καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους την –τε-
χνηέντως καλλιεργούμενη– ανάγκη της «ασφάλειας» 
και το αίσθημα του «φόβου») που στηρίχτηκαν στην 
επιτυχή έκβαση ή στην προετοιμασία πολέμων δεν επι-
βεβαιώνονται για την ώρα, καθώς προσκρούουν στις 
αντιστάσεις των λαών, στη δυσκολία να σταθεροποι-
ηθεί η «δυτικού τύπου δημοκρατία και οικονομία» (π.χ. 
σε Ιράκ, Αφγανιστάν), αλλά και στις ενδοϊμπεριαλιστι-
κές αντιθέσεις. Επιπλέον, δε ο «πολεμικός» τρόπος τό-
νωσης της κερδοφορίας και αντιμετώπισης της υπερ-
συσσώρευσης και οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες 
αποτελούν «οξυγόνο» για κάποια τμήματα του κεφα-
λαίου, αλλά «θηλιά» για άλλα.
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Γ. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
Γ.1. Η ΕΕ και η Ευρωζώνη στη δίνη 
ραγδαίων αλλαγών

α. Η Ευρωζώνη και η ΕΕ, αν και αρχικά δεν συντα-
ράχτηκαν όσο οι ΗΠΑ από την κρίση, σήμερα μοιάζουν 
να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Δοκιμάζονται σκληρά 
από το δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμμα-
τα, που έχουν ξεπεράσει στις περισσότερες χώρες το 
60% και το 3% του ΑΕΠ που έθετε ως όριο το Μάα-
στριχτ. Από τον κλονισμό του ευρώ, τον πόλεμο των 
νομισματικών ισοτιμιών, τους ενδοϊμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς, τις αποκλίνουσες συχνά στρατηγικές 
των ηγετικών δυνάμεων και την καταφανή πλέον ανα-
ντιστοιχία των υπαρχουσών συνθηκών (Μάαστριχτ, 
Άμστερνταμ, Λισσαβόνα κ.λπ.) απέναντι στη νέα πραγ-
ματικότητα.

Ο τυφώνας που πλήττει την ΕΕ έχει στη βάση του τις 
γενικές αιτίες της κρίσης. Ωστόσο, η ιδιαίτερη δριμύτητά 
του συνδέεται και με ορισμένους ειδικούς παράγοντες 
που δρουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής 
ολοκλήρωσης:

i. Η Ευρωπαϊκή Ένωση –και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη– 
είναι μια μορφή καπιταλιστικής ολοκλήρωσης ποιοτικά 
ανώτερη από μια απλή τελωνιακή ένωση ή διακρατική 
συνεργασία, ωστόσο απέχει ακόμη πολύ από το να 
είναι διεθνικό υπερκράτος. Παρά το Ευρωσύνταγμα 
και την ΟΝΕ, το ευρώ και τις συνθήκες Άμστερνταμ-
Λισσαβόνας, το επίπεδο παραγωγικής-οικονομικής 
διαπλοκής των εθνικών καπιταλιστικών σχηματισμών 
που την απαρτίζουν, το μικρό ύψος του προϋπολο-
γισμού της (1% του κοινοτικού ΑΕΠ), οι οικονομικές-
κοινωνικές ανισομετρίες, η απουσία ακόμη ευρωπαϊ-
κών πολιτικών θεσμών κρατικού τύπου –αντίστοιχων 
του επιπέδου της οικονομικής ενοποίησης και, πολύ 
περισσότερο, ποιοτικά ανάλογων με το εθνικό αστι-
κό κράτος– δυσκολεύουν τους χειρισμούς του ευρω-
παϊκού κεφαλαίου. Αφαιρούν όπλα που μπορούν να 
υιοθετήσουν τα υπάρχοντα αστικά κράτη και οι αντα-
γωνιστές του για την αντιμετώπιση της κρίσης (π.χ. τύ-
πωμα χρήματος, υποτίμηση νομίσματος), κάνουν πιο 
περίπλοκη τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, εξαναγκά-
ζουν σε ισορροπίες και συμβιβασμούς που σε έναν 
εθνικό καπιταλιστικό σχηματισμό δεν είναι αναγκαίο 

να τηρηθούν. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 
είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στη στρατηγική 
των ηγετικών μερίδων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου το 
επόμενο διάστημα, με σημαία τη λεγόμενη «οικονομική 
διακυβέρνηση».

ii. Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το Μά-
αστριχτ, η Ευρωζώνη και η στρατηγική της Λισσαβόνας 
ξεδιπλώθηκαν σε γενικές γραμμές σε ένα περιβάλλον 
με θετικούς –έστω όχι υψηλούς– ρυθμούς ανάπτυξης 
και ανάλογες προσδοκίες κερδοφορίας. Το έδαφος 
αυτό ήταν πιο ευνοϊκό για την προώθηση της ολοκλή-
ρωσης, τη σχετική ενοποίηση των εθνικών οικονομιών, 
τη διάθεση κάποιων κονδυλίων σε χώρες δεύτερης 
ταχύτητας ώστε να προσελκυστούν στο «κοινό ευρω-
παϊκό σπίτι». Το έδαφος της κρίσης, όμως, είναι πολύ 
σκληρό, εντείνει τις ανισομετρίες και τον «εθνικικιστι-
κό οικονομισμό», πολλαπλασιάζει τις συγκρούσεις και 
στρέφει τα (πενιχρά πλέον) κονδύλια όχι σε επιλογές 
«πραγματικής και κοινωνικής σύγκλισης» (όπως αυ-
ταπατώνται οι ευρωαριστεροί και οι αντινεοφιλελεύ-
θεροι) αλλά σε επιλογές διάσωσης του κεφαλαίου και 
ειδικά του χρηματοπιστωτικού του βραχίονα. Τηρουμέ-
νων των αναλογιών, μπορούμε να πούμε ότι η ιδέα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι πιο εύκολο να ανθίσει 
και να αναπτυχθεί σε έναν καπιταλισμό όπου κυριαρχεί 
η απόσπαση σχετικής υπεραξίας, συναντά όμως τερά-
στιες δυσκολίες σε έναν καπιταλισμό όπου η απόσπα-
ση απόλυτης υπεραξίας μεγιστοποιείται, διεκδικώντας 
ίσως και την πρωτοκαθεδρία. Ξεδιπλώνεται έτσι μια 
καίρια αντίφαση, μια κρίση του βαθύτερου πυρήνα της 
ολοκλήρωσης, δύσκολα διαχειρίσιμη στα πλαίσια της 
κρίσης και της αστικής στρατηγικής υπέρβασής της. Η 
εξέλιξη της αντίφασης αυτής θα πηγαίνει «χέρι χέρι» με 
την πορεία της κρίσης και την αποτελεσματικότητα αυ-
τής της στρατηγικής. 

iii. Οι κοινωνικοπολιτικοί συσχετισμοί στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά διαφορετικοί από τις 
ΗΠΑ ή την Ιαπωνία και την Κίνα. Οι ιστορικές παρα-
δόσεις του κινήματος και της Αριστεράς, το παρελθόν 
των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων στη Γηραιά 
Ήπειρο, αλλά και τα πιο πρόσφατα δείγματα αγωνι-
στικής γραφής των εργαζομένων και των νέων, συχνά 
έβαζαν εμπόδια στην απρόσκοπτη προώθηση των το-
μών του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, φόρτωναν τον 
ευρωπαϊκό καπιταλισμό με «βαρίδια» που δεν είχαν 
οι ανταγωνιστές του («κράτος πρόνοιας», κοστοβόροι 
μηχανισμοί πολιτικής διαμεσολάβησης, ισχυρά συνδι-
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κάτα κ.λπ.). Παρά τα οικονομικά και πολιτικά καύσιμα 
που του παρείχαν η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσι-
αλισμού» και οι στρατηγικές νίκες που πέτυχε απένα-
ντι στο κίνημα και την Αριστερά, το εν λόγω ανταγω-
νιστικό μειονέκτημα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου δεν 
έχει απαλειφθεί – και είναι αυτό ένα από τα ζητούμενά 
του για το επόμενο διάστημα, αν θέλει η «στρατηγι-
κή 2020» που διαμορφώνει να μην έχει την τύχη της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000), την οποία δια-
δέχεται, χωρίς να αγγίξει καν τον πομπώδη στόχο της 
να κάνει την ΕΕ «την πιο ανταγωνιστική οικονομία του 
πλανήτη το 2010». 

iv. Η ένταση των ενδοκαπιταλιστικών-ενδοϊμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών, που οξύνονται σε συνθή-
κες κρίσης, επιτείνει την ένταση της κρίσης στην ΕΕ. Οι 
ανταγωνισμοί αυτοί εκδηλώνονται σε επίπεδο μερίδων 
του κεφαλαίου (χρηματοπιστωτικό κατά παραγωγικού 
κ.λπ.), σε εσωτερικό καθενός εθνικού καπιταλιστικού 
σχηματισμού (π.χ. ανάμεσα στις πολυεθνικές μερίδες 
του κεφαλαίου και στα κατώτερα και μεσαία τμήματά 
του), στο επίπεδο της ΕΕ συνολικά (π.χ. ανάμεσα στο 
γερμανικό κεφάλαιο που επιθυμεί σκληρό ευρώ κι ενι-
αίους οικονομικούς κανόνες του παιχνιδιού στην Ευ-
ρωζώνη, διότι έτσι μεγιστοποιεί τα κέρδη του, και στα 
κεφάλαια-καπιταλισμούς των άλλων χωρών, διότι έτσι 
υποβαθμίζεται η θέση και η κερδοφορία τους), αλλά και 
στο επίπεδο των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ. Αυτή η τελευταία 
πλευρά είναι εμφανής στη λεγόμενη σύγκρουση «πα-
λιάς» και «νέας Ευρώπης», στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και 
την αντιπυραυλική ασπίδα πολλών χωρών του πρώην 
ανατολικού μπλοκ, στην τακτική του ΔΝΤ, των αμερι-
κανικών οίκων αξιολόγησης και διάφορων χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων απέναντι στα χρέη χωρών της ΕΕ, 
στην προσπάθεια ψαλιδίσματος του ευρώ, στη ματαίω-
ση του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη από τη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα κ.λπ.

β. Σε αυτό το πλαίσιο, και υπό το βάρος ενός πιθα-
νού ανεπανόρθωτου πλήγματος στο ευρώ και την Ευ-
ρωζώνη, και της γενίκευσης του ελληνικού-ιρλανδικού 
προβλήματος, απελευθερώνονται αστικές δυνάμεις και 
προβληματισμοί (συνολικά στην ΕΕ, στις ηγετικές της 
δυνάμεις, στους κόλπους του κεφαλαίου, στα εθνικά 
κράτη), αναδιατάσσονται στρατόπεδα και συμμαχίες, 
τροποποιούνται επιλογές και συσχετισμοί, κινητοποι-
ούνται τόσο οι φυγόκεντρες όσο και οι κεντρομόλες 
τάσεις. Με άλλα λόγια, δρομολογούνται εξελίξεις και 
αναζητήσεις για: αυστηρότερους όρους δημοσιονο-

μικής πειθαρχίας, συμμετοχή ιδιωτών στους μηχανι-
σμούς στήριξης, «ελεγχόμενη πτώχευση», προέγκριση 
των εθνικών προϋπολογισμών από τα κοινοτικά όρ-
γανα, στέρηση ψήφου, αυτόματη διακοπή κονδυλίων 
και επιβολή προστίμων στις «δημοσιονομικά απεί-
θαρχες χώρες», κοινό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας ΕΕ-ΔΝΤ, νέο μηχανισμό στήριξης που θα 
λειτουργεί από το 2013, διευρυμένη αγορά από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομολόγων των κρατών-
μελών της Ευρωζώνης, ανοιχτή σε αρκετές περιπτώ-
σεις καταπάτηση των «καταστατικών συνθηκών» της 
ΕΕ και της ΟΝΕ (π.χ. ύψος χρέους και ελλειμμάτων), 
αναθεώρηση όρων της συνθήκης της Λισσαβόνας με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος από τα εθνικά κοινο-
βούλια, δημιουργία ευρωομολόγου, απειλές εξόδου 
από την ΟΝΕ χωρών, ακόμη και σκέψεις για απόσχι-
ση της Γερμανίας από την Ευρωζώνη, υποτίμηση του 
ευρώ ή ΕΕ από το Γιβραλτάρ ως τα Ουράλια (πρόταση 
Πούτιν).

Τα δεδομένα αυτά απηχούν τις στρατηγικού χαρα-
κτήρα ταλαντεύσεις των ηγετικών δυνάμεων της ΕΕ για 
το αν θα συνεχίσουν να στηρίζουν την προοπτική μιας 
ΕΕ των 27 και μιας Ευρωζώνης των 16 ή θα αναδιπλω-
θούν –μονιμότερα ή όχι– στην προοπτική μιας Ευρω-
ζώνης με λιγότερες χώρες αλλά σταθερότερες οικονο-
μικές βάσεις. Ή ακόμη για το αν θα οδηγηθούν σε μια 
διαφορετική Ε Ε και Ευρωζώνη, ενδεχομένως με πολλές 
ταχύτητες και πρόσκαιρα πιο σταθερό ηγετικό πυρήνα. 
Πίσω απ’ αυτές τις ταλαντεύσεις βρίσκονται η δοκιμα-
σία των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων γενικά και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ειδικά στο έδαφος της κρί-
σης και όχι η «έλλειψη ηγετών και οραματιστών», όπως 
διατείνονται αρκετοί.

γ. Πού και πώς θα κατασταλάξουν τελικά οι διερ-
γασίες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη; Ασφαλής πρόβλε-
ψη προφανώς δεν μπορεί να γίνει ακόμη. Είναι, ωστό-
σο, βάσιμο να μιλήσουμε για κρίση των καπιταλιστικών 
ολοκληρώσεων και ειδικά της ΕΕ και να συμπεράνουμε 
ότι η ΕΕ, με τη μορφή που έχει σήμερα, έχει πιθανότα-
τα κλείσει τον κύκλο της. Άλλο τόσο βάσιμη είναι και η 
πρόβλεψη πως, αν οι διεργασίες αυτές οδηγήσουν σε 
κάποιου τύπου διασπάσεις ή απομακρύνσεις –εξέλιξη 
διόλου απίθανη–, την ίδια στιγμή θα ενεργοποιηθούν 
διαδικασίες μιας νέας αντιδραστικής καπιταλιστικής 
ολοκλήρωσης. Κι αυτό γιατί η τάση για ολοκληρώσεις 
(όπως και η αντίθετή της, για συγκρούσεις) αποτελεί 
σύμφυτο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, καθώς 
απηχεί την αντικειμενική ανάγκη του πολυεθνικού-
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πολυκλαδικού κεφαλαίου να εξασφαλίζει μια διαρκώς 
διευρυνόμενη σφαίρα δράσης.

Πέρα, όμως, απ’ αυτή τη γενική αναγκαιότητα του 
καπιταλισμού, μπορούμε να διακρίνουμε και ορισμένες 
συγκεκριμένες τάσεις στη στρατηγική του ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου την περίοδο αυτή, όπως αποτυπώνονται 
στις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και του Γιούρογκρουπ, 
της ΕΚΤ και των εθνικών κυβερνήσεων, της Γερμανίας 
και των εργοδοτικών οργανώσεων, των θινκ τανκ του 
κεφαλαίου και του ΔΝΤ. Μια πρόγευση αυτών των τά-
σεων είχαμε στη Σύνοδο Κορυφή στις 16-17 Δεκέμβρη 
2010. Έτσι:

➜ Η προσπάθεια διάσωσης της ΕΕ, της Ευρωζώνης 
και του σκληρού ευρώ εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη 
επιλογή, και φαίνεται πως εξακολουθεί να ανταποκρί-
νεται και στα στρατηγικά συμφέροντα των ηγετικών 
μερίδων του πολυεθνικού κεφαλαίου σε επίπεδο ΕΕ 
συνολικά και σε επίπεδο χωρών. 

➜ Η εδραίωση της Ευρωζώνης και του ευρώ –με 
δεδομένη την οικονομική στενότητα λόγω κρίσης– γί-
νεται προσπάθεια να θεμελιωθεί όχι πλέον σε ΜΟΠ, 
ΕΣΠΑ κ.λπ. ή σε διακηρύξεις για δήθεν βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, αλλά σε διαρ-
θρωτικά μέτρα ενταφιασμού κάθε ψήγματος «κράτους 
πρόνοιας», άγριας λεηλασίας των λαϊκών εισοδημά-
των, αποχαλίνωσης του κεφαλαίου απέναντι στην ερ-
γασία, ωμής αγοραιοποίησης κάθε πλευράς της κοινω-
νικής ζωής.

➜ Η επόμενη μέρα της ΕΕ και της Ευρωζώνης θα 
εδράζεται όχι στη βαθύτερη ομογενοποίηση των οικο-
νομικών διαδικασιών ή στην «πραγματική σύγκλιση», 
αλλά στην πρωτοφανή ένταση της ανισόμετρης οι-
κονομικής-κοινωνικής ανάπτυξης (στην ΕΕ συνολικά, 
αλλά και σε επίπεδο κρατών-μελών) και στη διαμόρ-
φωση ζωνών και ταχυτήτων.

➜ Το μέλλον της ΕΕ και της Ευρωζώνης θα στηρίζε-
ται σε ένα πολύ πιο αντιδραστικό μηχανισμό πολιτικής 
ολοκλήρωσης, πλήρως αποστειρωμένο από διαδικα-
σίες τυπικής αστικής κοινοβουλευτικής νομιμοποίησης 
(η αναθεώρηση της Λισσαβόνας, για παράδειγμα, προ-
ωθείται χωρίς δημοψηφίσματα). Με ισχυροποίηση της 
ΕΚΤ και της Κομισιόν. Με ασφυκτικό έλεγχο των εθνικών 
προϋπολογισμών και οικονομιών. Με εσωτερίκευση 
(μέσω των όρων χρηματοδότησης) των πανευρωπα-
ϊκών κεφαλαιοκρατικών επιλογών στις οικονομικές-
κοινωνικές δομές των εθνικών καπιταλιστικών σχημα-
τισμών. Και, τέλος, με απογείωση της καταστολής, της 
πειθάρχησης και του ελέγχου. 

Το σύνολο αυτών των εξελίξεων οδηγεί σε μια πολύ 

πιο αντιδραστική μορφή της ΕΕ –σε απόλυτη αρμονία 
με τον κανιβαλικό καπιταλισμό που αναδύεται–, κονι-
ορτοποιεί παλιές και νέες αυταπάτες περί «Ευρώπης 
των λαών», «ΕΕ που είναι αντιδραστική επειδή ηγε-
μονεύουν οι νεοφιλελεύθεροι», «ΕΕ αντίπαλου δέους 
των ΗΠΑ», «ΕΕ που προασπίζει τις εθνικές οικονομίες» 
ή «δημοκρατικής επανίδρυσης της ΕΕ και πραγματικής 
σύγκλισης» (ΣΥΝ, Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς). Και 
επαναφέρουν-επικαιροποιούν-ισχυροποιούν την τα-
ξική-διεθνιστική απαίτηση της πάλης για αντικαπιταλι-
στική αποδέσμευση από την ΕΕ, ως λύση που ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και οικοδομεί 
κοινωνικές συμμαχίες με τη φτωχομεσαία αγροτιά και 
τα κατώτερα μεσαία στρώματα. Ως δρόμο προσέγγισης 
στην αντικαπιταλιστική επανάσταση ή ως ένα από τα 
πρώτα ζητήματα που αυτή θα κληθεί να επιλύσει, ως 
εθνική και ταυτόχρονα διεθνιστική συμβολή στην πάλη 
για την ανατροπή των αστικών σχέσεων σε εθνική και 
διεθνική βάση, για οριστική διάλυση της ΕΕ, για εργα-
τική διεθνοποίηση στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και όλο 
τον κόσμο. 

Γ.2. Κρίση και ελληνικός καπιταλισμός: 
Από την «ισχυρή Ελλάδα» στο Μνημόνιο

Στην Ελλάδα η κατάσταση του χρέους είναι ιδιαίτερα 
οξυμένη. Οι πληρωμές για δάνεια εκτινάχτηκαν από 
17,4% του ΑΕΠ το 2000 σε 35% το 2009. Στη δεκα-
ετία 2000-2009 το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε στους 
δανειστές του πάνω από 450 δις ευρώ. Το πρόβλη-
μα του χρέους για τον ελληνικό καπιταλισμό είναι πιο 
βαθύ, λόγω του συνδυασμού υψηλού δημοσιονομι-
κού ελλείμματος-υψηλού ελλείμματος εμπορικών συ-
ναλλαγών-υψηλού δημόσιου χρέους (15,4%, 11,2%, 
144% του ΑΕΠ το 2009, όταν κατά τη χρεοκοπία της 
Αργεντινής τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 6,4%, 1,2% 
και 62%) και ιδιαίτερα της διαφαινόμενης αρνητικής 
δυναμικής του χρέους, παρά τις αλλεπάλληλες αντερ-
γατικές ομοβροντίες των Προγραμμάτων Σταθεροποίη-
σης και Ανάπτυξης, των Μνημονίων, των κυβερνητικών 
μέτρων, των εργοδοτικών πρακτικών: αν εφαρμοστεί 
το Μνημόνιο, το χρέος θα φτάσει το 2014 στο 154% 
του ΑΕΠ!

Η έκταση, ο χαρακτήρας και η δομή του ελληνικού 
χρέους σχετίζεται κυρίως με τις σύγχρονες εξελίξεις 
στον ελληνικό καπιταλιστικό σχηματισμό και λιγότερο 
με την ιστορική διαδρομή του από την ίδρυση του νε-
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οελληνικού κράτους. Εμφανίζεται με ποιοτικά νέο τρό-
πο κατά τη δεκαετία του ’80, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, 
ταυτόχρονα με την εμφάνιση των «προβληματικών επι-
χειρήσεων» και τις χαριστικές προς το κεφάλαιό τους 
ρυθμίσεις, και την ένταξη στην ΕΕ, και αρχίζει να αυ-
ξάνεται δραματικά μετά την ένταξη στην ΟΝΕ και την 
Ευρωζώνη. 

Η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, έκφραση της 
γενικότερης κρίσης του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, 
επικαθορίζεται και από κάποιες ιδιαιτερότητες που 
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κα-
πιταλιστικού σχηματισμού (μεγαλύτερο έλλειμμα στον 
όγκο της παραγόμενης υπεραξίας, λόγω της αδύναμης 
παραγωγικής βάσης, αλλά και μικρότερη έκθεση των 
ελληνικών τραπεζών στα «τοξικά προϊόντα» κ.ά.). Στην 
ουσία, εδράζεται στην αποκαθήλωση του οράματος 
της «ισχυρής Ελλάδας» των τελευταίων 20 ετών, που 
βασίστηκε στη συντριβή των κοινωνικών δικαιωμάτων 
των εργαζόμενων, στην πλήρη προσαρμογή στην ΕΕ, 
στην «ανάπτυξη» με βάση το ισχυρό τραπεζικό σύστη-
μα, τα μεγάλα έργα και το τερατούργημα της Ολυμπιά-
δας και, τέλος, στην ιστορική έξοδο του «ελληνισμού» 
–δηλαδή του κεφαλαίου– στα Βαλκάνια. Αυτό ήταν το 
όραμα της «νέας εποποιίας» του ελληνικού καπιταλι-
σμού από τη δεκαετία του ’90. Αυτό στήριξαν όλα τα 
κόμματα της ολιγαρχίας, τα ΜΜΕ, τα ιδεολογικά κέντρα» 
του κεφαλαίου. Και αυτό το όραμα είναι που καταρρέει 
με πάταγο, «μετατοπίζοντας» τον ελληνικό καπιταλισμό 
σε πιο χαμηλό σκαλί του διεθνούς κεφαλαιοκρατικού-
ιμπεριαλιστικού πλέγματος.

Η εκτίμηση ότι ο ελληνικός καπιταλισμός δεν μπό-
ρεσε να προωθηθεί σε ανώτερες θέσεις του πλέγματος 
αυτού δεν σημαίνει ότι κατρακύλησε στο επίπεδο μιας 
τριτοκοσμικής «μπανανίας» ή μιας «ψωροκώσταινας 
του 21ου αιώνα». Αντιθέτως, η Ελλάδα παραμένει μια 
χώρα του αναπτυγμένου καπιταλισμού, με ιμπεριαλι-
στικά χαρακτηριστικά, που κατέχει ενδιάμεση θέση στο 
διεθνές πλέγμα του κεφαλαίου. Είναι ένας καπιταλιστι-
κός σχηματισμός όπου κυριαρχούν οι βασικοί μετασχη-
ματισμοί του ολοκληρωτικού καπιταλισμού και ο οποί-
ος προσπαθεί να μετατρέψει την κρίση σε αφετηρία για 
ένα καλύτερο πλασάρισμα στο υπό διαμόρφωση νέο 
τοπίο του διεθνούς κεφαλαιοκρατικού πλέγματος. Δεν 
θα πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι, όπως κάθε κρίση-
σταθμός, έτσι και η σημερινή, αναδιατάσσει το πλέγμα 
αυτό και τη θέση που κατέχουν εντός του όχι μόνο χώ-
ρες σαν την Ελλάδα ή την Ιρλανδία, αλλά και παγκό-
σμιες ηγεμονικές δυνάμεις σαν τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την 
Κίνα, τη Βρετανία, τη Ρωσία κ.λπ. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής εκτίμησης, μπο-
ρούμε να ξεχωρίσουμε:

i. Τη μειωμένη δυναμική της καπιταλιστικής συσ-
σώρευσης και κερδοφορίας, η οποία οδήγησε τον ελ-
ληνικό καπιταλισμό το 2010 σε βαθιά ύφεση και μεί-
ωση του ΑΕΠ κατά 4,2%. Ύφεση ιδιαίτερα υψηλή, που 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση πολλών συγκλινουσών 
τάσεων, όπως:

➜ Η απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος του 
φτηνού εργατικού δυναμικού (φτηνότερο δυναμικό 
υπάρχει στα γειτονικά Βαλκάνια ή την Κίνα, στους με-
τανάστες ή την οδηγία Μπολκενστάϊν).

➜ Η μη εκπλήρωση (στον επιδιωκόμενο βαθμό) 
τόσο των οικονομικών προσδοκιών που δημιούργησε 
η διείσδυση 4.000 ελληνικών επιχειρήσεων –με αιχ-
μή τις τράπεζες– στα Βαλκάνια, όσο και των πολιτικών 
προσδοκιών, καθώς οι περισσότερες χώρες των Βαλ-
κανίων εντάχθηκαν πλέον και στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. 
Έτσι το ελληνικό κεφάλαιο χάνει μάλλον, παρά κερδίζει 
θέσεις στην περιοχή.

➜ Η Ολυμπιάδα, η συμβολική «κορωνίδα» της 
γραμμής της «ισχυρής Ελλάδας». Πάνω από 30 δις € 
πετάχτηκαν στη μαύρη τρύπα των άχρηστων ολυμπι-
ακών έργων και της ρεμούλας των κατασκευαστικών 
εταιρειών, του τραστ του τύπου, της διαφήμισης, της 
αθλητικής βιομηχανίας. (Το «πρώτο ομόλογο» που ξε-
πληρώθηκε με τα «δάνεια της τρόικας» ήταν το ολυμπι-
ακό ομόλογο).

Οι τάσεις αυτές έχουν «τραυματίσει» στρατηγικά 
τη δυναμική κερδοφορίας του ελληνικού κεφαλαίου 
και τις ελπίδες για αναβάθμιση της θέσης του ελληνι-
κού καπιταλισμού στο διεθνές καπιταλιστικό πλέγμα οι 
οποίες γεννήθηκαν την περίοδο 1989-2004. Έκφραση 
αυτών των «καθοδικών» τάσεων είναι και ο συνδυ-
ασμός υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος-υψηλού 
δημόσιου χρέους-αρνητικού ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών και η διαφαινόμενη αρνητική δυναμική 
του χρέους, παρά τα αλλεπάλληλα αντεργατικά πακέ-
τα.

ii. Την ανισότιμη και ανισόμετρη ένταξη του ελ-
ληνικού καπιταλισμού στην ΕΕ και γενικά στο διεθνή 
καπιταλιστικό καταμερισμό. Η παράμετρος αυτή –σύμ-
φυτη με τον καπιταλισμό, στον οποίο πάντα οι σχέσεις 
ανάμεσα στο κεφάλαιο και τα έθνη-κράτη βασίζονται 
στο συσχετισμό δύναμης και στην ανισομετρία– δια-
δραμάτισε σημαντικότατο ρόλο. Ειδικά μετά την ένταξη 
στην ΕΕ και το ευρώ, τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις 
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στα Βαλκάνια μετά την πτώση του «υπαρκτού», τη νέα 
κατάσταση που δημιουργούσαν η απελευθέρωση των 
αγορών και των ροών κεφαλαίου και η λεγόμενη «πα-
γκοσμιοποίηση», και μετά τη διαμόρφωση-ενδυνάμωση 
πολυεθνικών ελληνικών επιχειρήσεων. Οι παράγοντες 
αυτοί οδήγησαν σε μαζική καταστροφή μικρών και με-
σαίων κεφαλαίων που δεν άντεξαν στις νέες συνθήκες 
του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού, στη συντριβή 
παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων, στη μετανά-
στευση ελληνικών επιχειρήσεων, στην επιδείνωση του 
εμπορικού ισοζυγίου.

Ειδικά η ένταξη στην ΕΕ, στην ΟΝΕ και στη ζώνη του 
ευρώ έπληξε βίαια τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα 
αλλά και τη σχετική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού 
καπιταλισμού, αποσαθρώνοντας και αναδιαρθρώνο-
ντας σημαντικά τμήματα της παραγωγικής βάσης του. 
Μάλιστα, οι «εισροές» από τα κοινοτικά ταμεία, που δεν 
είναι τόσο μεγάλες όσο παρουσιάζονται (καθώς που-
θενά δεν αναφέρεται η «εθνική συμμετοχή»), έπαιξαν 
περισσότερο έναν αντισταθμιστικό παρά έναν προω-
θητικό ρόλο στην εγχώρια καπιταλιστική ανάπτυξη. 
Η συρρίκνωση των εισροών, καθώς ένα μέρος τους 
κατευθύνεται στις νέες χώρες-μέλη κι αλλάζει ο χα-
ρακτήρας τους (από εργαλεία δημόσιων επενδύσεων 
μετατρέπονται σε χρηματοδοτικά προϊόντα τραπεζικού 
τύπου), στερεύουν πλέον και αυτή την πηγή.

Αναδεικνύεται έτσι, και σε επίπεδο ευρωπαϊκής κα-
πιταλιστικής ολοκλήρωσης, η ίδια τάση που σφραγί-
ζει ήδη τους εθνικούς καπιταλιστικούς σχηματισμούς: 
όπως, δηλαδή, σε αυτούς η συρρίκνωση της πίτας των 
κερδών οδηγεί σε ακόμη πιο εκμεταλλευτική κατανομή 
του κοινωνικού πλούτου, σε απαλλαγή από τα «περιτ-
τά» για το κεφάλαιο βάρη και ψαλίδισμα των «κοινωνι-
κών συμβολαίων», έτσι και σε επίπεδο ΕΕ η συρρίκνω-
ση των κερδών οδηγεί σε ακόμη πιο άνιση κατανομή 
τους ανάμεσα στα κεφάλαια και τα καπιταλιστικά έθνη-
κράτη, σε αποφασιστική περιστολή των κονδυλίων-
δόλωμα για την ενσωμάτωση στην ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά και στον στενό κορσέ του Μάαστριχτ, της ΟΝΕ, 
του ευρώ.

Είναι, επομένως, αβάσιμα τα επιχειρήματα που 
ακούγονται από το καθεστωτικό στρατόπεδο ως τον 
ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θεωρούν ότι είναι προτιμότερος ο 
δανεισμός από την ΕΕ σε σχέση με το ΔΝΤ, ότι «αν δεν 
ήμασταν στην ΕΕ θα είμαστε χειρότερα», ότι «οι εργα-
ζόμενοι δεν ζημιώθηκαν από το ευρώ και τη συμμετο-
χή στην ΕΕ». Η πραγματικότητα δείχνει ότι η συμμετοχή 
στην ΕΕ και η ένταξη στο πλέγμα της καπιταλιστικής 
«παγκοσμιοποίησης» ήταν αιτία δεινών, παράγοντας 

επιδείνωσης της κρίσης, μοχλός ισοπέδωσης και όχι 
«σωτηρίας».

Η πραγματικότητα δείχνει, επίσης, ότι η τρόικα ΕΕ-
ΕΚΤ-ΔΝΤ, σε αμέριστη συνεργασία με την κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ και τον ΣΕΒ, εργάστηκαν με σύμπνοια για 
την επιβολή των αντεργατικών τομών κι ότι ο μεταξύ 
τους διαγκωνισμός ήταν για το ποιος θα προτείνει πιο 
αυστηρούς όρους, ώστε να διασφαλίζονται τα κεφά-
λαια των πιστωτών, το ξεζούμισμα των μισθωτών και 
η επίθεση του κεφαλαίου. Κι αν υπήρχαν διαφορές, δεν 
αφορούσαν την ουσία των μέτρων αλλά το ποιος από 
τους πιστωτές θα διασφαλιστεί καλύτερα και θα απο-
σπάσει τη μερίδα του λέοντος από την κατά 30% περί-
που συρρίκνωση του εργατικού εισοδήματος. 

Το δημόσιο χρέος, συνεπώς, σε χώρες όπως η Ελ-
λάδα, λειτουργούσε τα τελευταία 20-30 χρόνια της 
υπερανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
ως μηχανισμός ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης, που 
μετέφερε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ειδικό-
τερα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό-κερδοσκοπικό-
τοκογλυφικό κεφάλαιο ένα τμήμα της παραγόμενης στις 
χώρες αυτές υπεραξίας. Ο ρόλος ατός φαίνεται στον 
προϋπολογισμό του 2010: το συνολικό δημοσιονομικό 
έλλειμμα ανέρχεται σε 22,5 δις ευρώ, αντιστοιχώντας 
στο 9,2% του ΑΕΠ. Για τόκους, μόνο οι τοκογλύφοι της 
διεθνούς κερδοσκοπίας θα πάρουν από τον κρατικό 
προϋπολογισμό 13 δις, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν 
με τους μισθούς των εργαζομένων στην κεντρική διοί-
κηση. Επομένως, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του 
ελλείμματος προέρχεται από τους τόκους που πληρώ-
νονται για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν δοθεί 
εδώ και δεκαετίες. Για χρεολύσια δε θα δοθούν 19,5 
δις ευρώ ή το 87% του δημοσιονομικού ελλείμματος 
το 2010.

iii. Τη μορφή της κρατικομονοπωλιακής συνύ-
φανσης στην Ελλάδα, δηλαδή της σχέσης ελληνικού 
κράτους-ελληνικών επιχειρήσεων ή ελληνικού κρά-
τους-πολυεθνικών επιχειρήσεων. Νόμιμα παράγωγά 
της είναι οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες (φρεγά-
τες, αεροπλάνα κ.λπ. που αγοράζονται από γαλλικές, 
γερμανικές ή αμερικανικές εταιρείες), τα 60 δις ευρώ 
που λεηλατήθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, η «σω-
τηρία» των κάθε λογής «προβληματικών» (ειδικά μετά 
το 1980), η ανοχή στην τεράστια διαφυγή κεφαλαίων 
στο εξωτερικό (στα τέλη του 2009, 3.000 Έλληνες 
είχαν καταθέσεις 15 δις ευρώ σε τράπεζες του εξω-
τερικού), τα ποσά που διοχετεύονται μέσω ΣΔΙΤ στο 
ιδιωτικό κεφάλαιο και, βεβαίως, η νόμιμη φοροαποφυ-
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γή-φοροαπαλλαγή του επιχειρηματικού κόσμου, που 
οδηγούσε διαρκώς σε υστέρηση εσόδων κι ελλειμμα-
τικούς προϋπολογισμούς (κατά μέσο όρο, –7% ετησί-
ως). Υποπροϊόντα αυτής της νόμιμης διαπλοκής είναι 
τα πολυσυζητημένα σκάνδαλα (δομημένα ομόλογα, 
Siemens κ.λπ.). Αυτά τα υποπροϊόντα και παράγωγα πή-
ραν παροξυσμικό χαρακτήρα τα δύο τελευταία χρόνια 
της ΝΔ, γεγονός που οφείλεται στη στρατηγική επέκτα-
σης της φοροαπαλλαγής-φοροαποφυγής ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων: το 2008, η ΕΧΑΕ, ιδιο-
κτήτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κέρδη 105 εκ. 
ευρώ πλήρωσε φόρο 13 εκ. (συντελεστής 12,4% αντί 
25%), η ΤΙΤΑΝ, με κέρδη 113,29 εκ., πλήρωσε φόρο 
7,3 εκ. ευρώ (συντελεστής 6,47%). Τα έσοδα, συνε-
πώς, υστερούν τροφοδοτώντας το έλλειμμα, λόγω της 
κρίσης που περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, 
και λόγω των μειωμένων συντελεστών φορολόγησης 
του κεφαλαίου.  

iv. Το γεγονός ότι ο ελληνικός καπιταλισμός βρί-
σκεται, στην κόψη του ξυραφιού σκληρών ενδοκαπι-
ταλιστικών-ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, επίδικο 
των οποίων δεν είναι κατά βάση οι προοπτικές του ελ-
ληνικού καπιταλισμού αλλά οι προοπτικές του ευρώ, 
της Ευρωζώνης και της ίδιας της ΕΕ, οι αντιθέσεις και 
ο συσχετισμός δύναμης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, οι ισοτιμίες 
των νομισμάτων, η προσπάθεια της Κίνας να αποκτήσει 
προγεφυρώματα στην Ευρώπη και διά του ελληνικού 
καπιταλισμού (εξαγορά από την COSCO του ΟΛΠ κ.λπ.), 
ο συσχετισμός δύναμης ανάμεσα σε παραγωγικό και 
χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Στην αρένα αυτών των 
ενδοκαπιταλιστικών-ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσε-
ων «ρίχνονται» εθνικά κράτη, υπερεθνικοί οργανισμοί, 
«αντικειμενικοί» οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, κυ-
βερνήσεις, χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, δημοσιογραφικά 
«παπαγαλάκια» κ.λπ., με ενέργειες και πρακτικές συχνά 
ορατές και άλλοτε αδιόρατες, κάποτε άμεσης απόδοσης 
και άλλοτε μακράς πνοής. Πλάι σε αυτές τις αντιπαραθέ-
σεις ή στις κινήσεις «εθνικού προστατευτισμού» εκδη-
λώνονται και πρωτοβουλίες «ρύθμισης» του ενδοκα-
πιταλιστικού ανταγωνισμού, «κοινής δράσης» απέναντι 
στην κοινή απειλή. Ο μηχανισμός στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ των 
750 δις ευρώ αποτελεί μια χαρακτηριστική έκφραση. 
 

v. Τον ίδιο τον κοινωνικοπολιτικό συσχετισμό 
δυνάμεων στην Ελλάδα, που παρά τα πλήγματα που 
έχουν δεχτεί το εργατικό κίνημα, οι αντικαπιταλιστικές 
τάσεις και η επαναστατική προοπτική, παρά τις αλλε-
πάλληλες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, παρά τον 

εκμαυλισμό των λαϊκών συνειδήσεων από το ΠΑΣΟΚ 
και τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό, το εργατικό κί-
νημα δημιουργούσε προβλήματα στην απρόσκοπτη 
υλοποίηση των αστικών σχεδιασμών και αναδιαρθρώ-
σεων. Πλευρά που εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια 
σε κλαδικούς αγώνες και νεολαιίστικες κινητοποιήσεις, 
στο Δεκέμβρη του 2008, στις μεγάλες απεργίες στις 5 
Μάη και 15 Δεκέμβρη, ή ακόμη και στις πρόσφατες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές.

Η παραπάνω ανάλυση και η οπτική αντιπαρατίθεται 
στην άποψη που καλλιεργείται ότι βουλιάζουμε στα 
χρέη επειδή «δεν παράγουμε τίποτα, δεν υπάρχει βι-
ομηχανία, είμαστε χώρα τουρισμού κ.λπ.». Οι απόψεις 
αυτές εδράζονται ασφαλώς σε πραγματικές τάσεις του 
ελληνικού καπιταλισμού (συρρίκνωση παραδοσια-
κών βιομηχανιών με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση της 
«κλασικής» βιομηχανίας, συντριβή αγροτικού τομέα με 
ταυτόχρονη καπιταλιστικοποίησή του, αδυναμία συ-
ναγωνισμού του εργατικού κόστους των Βαλκανίων 
ή της Κίνας κ.λπ.), ωστόσο έχουν πολλαπλά προβλή-
ματα. Καταρχήν υπάρχει δευτερογενής τομέας, διόλου 
ευκαταφρόνητος (τρόφιμα-ποτά, κατασκευές, ναυτι-
λία, ενέργεια κ.λπ.). Δεύτερον, βιομηχανίες δεν είναι 
μόνο οι επιχειρήσεις που παράγουν υλικά προϊόντα, 
αλλά και οι επιχειρήσεις που παράγουν με βιομηχα-
νικούς-καπιταλιστικούς όρους κάθε λογής χρήσιμα, 
υλικά ή άυλα προϊόντα (π.χ. τηλεπικοινωνίες, μεταφο-
ρές, υγεία). Υπογραμμίζουμε αυτή την πλευρά, χωρίς 
να υποτιμάμε ή να παραγνωρίζουμε τις συνέπειες που 
έχει για την πάλη της εργατικής τάξης η «γεωγραφία» 
των κλάδων της καπιταλιστικής παραγωγής. Τρίτον, οι 
σύγχρονες καπιταλιστικές βιομηχανίες είναι πολυκλα-
δικές (δηλαδή όμιλοι με υπηρεσίες, κλασική βιομηχα-
νική παραγωγή και χρηματοπιστωτικό βραχίονα) και 
πολυεπίπεδες-πολυεθνικές (με τα υπεραναπτυγμένα 
τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, μάρκετινγκ, βιομηχα-
νικών πωλήσεων να συγκεντρώνονται στις αναπτυγ-
μένες οάσεις και τα τμήματα της υλικής παραγωγής να 
μεταφέρονται σε ζώνες χαμηλού εργατικού κόστους). 
Τέταρτον, κοινωνικός πλούτος δεν είναι μόνο τα υλικά 
προϊόντα ούτε –πολύ περισσότερο– τα με καπιταλιστι-
κούς όρους εμπορεύσιμα προϊόντα.
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Δ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΜΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Δ.1. Προς μια ανασυγκρότηση  
του ελληνικού καπιταλισμού  
με μακροπρόθεσμη σημασία

α. Οι κρίσεις στον καπιταλισμό –άρα και η παρού-
σα– έχουν πάντα διπλό χαρακτήρα: «αποτελούν μορφή 
βίαιης εξωτερίκευσης των καπιταλιστικών αντιθέσεων, 
αλλά και μορφή βίαιης εξομάλυνσής τους» (Μαρξ). Συ-
νοδεύονται με μια μεγάλης έκτασης καταστροφή παρα-
γωγικών δυνάμεων («δημιουργική καταστροφή», κατά 
τον Σουμπέτερ), που αφορά την εξώθηση ευρύτατων 
εργατικών στρωμάτων στην ανεργία, το ανταγωνι-
στικό κλάδεμα των «ξερών κλαδιών» του κεφαλαίου, 
την υποαπασχόληση-απαξίωση μεγάλου μέρους της 
παραγωγικής υποδομής, την καταστροφή των φυσι-
κών πόρων και τον πολεμικό όλεθρο (ας μην ξεχνάμε 
τα 45 εκατομμύρια των νεκρών και τις ανυπολόγιστες 
υλικές καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πάνω 
στα οποία –μεταξύ άλλων– στηρίχτηκε η «χρυσή» με-
ταπολεμική τριακονταετία του καπιταλισμού). Αλλά και 
από την ανάδυση των «Νέων Δυνάμεων» του καπιτα-
λισμού, που ανασυγκροτούν τις παραγωγικές σχέσεις 
και τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και τους μηχανι-
σμούς πολιτικής κυριαρχίας – στο βαθμό, βέβαια, που 
δεν βάλουν τη σφραγίδα τους οι ταξικές επαναστατι-
κές δυνάμεις. Συνεπώς, οι βασικές πλευρές στις οποίες 
πρέπει να εδράζεται η προσπάθεια χάραξης μιας επα-
ναστατικής γραμμής, είναι δύο: Η ερμηνεία της κρίσης 
και η ανίχνευση των κομβικών στοιχείων της αστικής 
στρατηγικής για την υπέρβασή της.

Η αστική στρατηγική είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα 
και διεθνώς. Χαρακτηρίζεται, ασφαλώς, από αντιφάσεις, 
παλινδρομήσεις και όρια. Ωστόσο, δεν είναι έτοιμο σχέ-
διο και η αποκρυστάλλωση της διαφαινόμενης κύριας 
κατεύθυνσης των αλλαγών –η οποία απαντά στους νό-
μους κίνησης και στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφα-
λαίου– θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ενδο-
καπιταλιστικό ανταγωνισμό και την πορεία της ταξικής 
πάλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ρευστότητας 
αυτής είναι η κατάσταση στην ΕΕ. Παρ’ όλ’ αυτά, η σκια-
γράφηση των αλλαγών που προωθούνται αυτή την πε-

ρίοδο σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο μπορεί να ανα-
δείξει, με σχετική ασφάλεια, την κύρια κατεύθυνση της 
ανασυγκρότησης-αναδόμησης που επιχειρεί το κεφά-
λαιο για την υπέρβαση της κρίσης. Η κατεύθυνση αυτή 
συνιστά ποιοτική τομή μακροπρόθεσμου βάθους, κι 
όχι απλή συνέχεια ή ποσοτική ενίσχυση των ως τώρα 
προωθούμενων αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο του 
ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Εξ ου τα περί «αναδημι-
ουργίας» ή «επανοικοδόμησης» του καπιταλισμού του 
Σαρκοζί και άλλων αστών ηγετών και θεωρητικών.

Είτε αναφερόμαστε στα πακέτα στήριξης των ΗΠΑ, 
της ΕΕ και της Ιαπωνίας, στη «σφαγή» των δημόσιων 
υπαλλήλων στη Βρετανία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία 
και τις ΗΠΑ, στα αντιασφαλιστικά μέτρα στην Ιταλία και 
τη Γαλλία, στα προγράμματα-σοκ στην Ιρλανδία, την Ελ-
λάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, στα «γιατρικά» 
του Στρος Καν και τις συνταγές της ΕΕ, το κόκκινο νήμα 
που διαπερνά τις προωθούμενες αστικές αναδιαρθρώ-
σεις είναι ενιαίο: είναι το νήμα ενός αναδυόμενου κανι-
βαλικού καπιταλισμού. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι 
προωθούμενες αναδιαρθρώσεις έχουν ακριβώς το ίδιο 
βάθος και την ίδια βιαιότητα σε όλες τις χώρες ή ότι δεν 
υπάρχουν ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε εθνικού καπιταλιστικού σχηματι-
σμού. Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών εκείνων 
που έχουν βρεθεί κυριολεκτικά στο «μάτι του κυκλώνα», 
έχουν αναδειχτεί σε «πειραματόζωα» της προωθούμε-
νης κεφαλαιοκρατικής στρατηγικής και «βιώνουν» με 
εξαιρετικά δραματικό και βίαιο τρόπο τόσο τις συνέπειες 
της κρίσης όσο και τις αστικές αναδιαρθρώσεις.

β. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα ο αστικός συ-
νασπισμός εξουσίας επιχειρεί να απαντήσει στη βαθιά 
κρίση του ελληνικού καπιταλισμού με μια στρατηγική 
τομή μακράς πνοής, τη σημαντικότερη ανασυγκρότη-
ση-αναδιάρθρωση που έκανε μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Η τομή αυτή εκτυλίσσεται με 
πρωτοφανή σφοδρότητα, σε εξαιρετικά σύντομο χρο-
νικό διάστημα και με τη μορφή ωμού κοινοβουλευτικού 
πραξικοπήματος, προωθώντας μια γιγαντιαία ανακατα-
νομή του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου στην Ελ-
λάδα υπέρ του κεφαλαίου και ιδιαίτερα υπέρ του πο-
λυεθνικού και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Στην 
προώθηση αυτής της στρατηγικής τομής –που προκύ-
πτει ως απάντηση στις αντικειμενικές αναγκαιότητες και 
τους νόμους κίνησης του καπιταλισμού– συντάσσονται 
όλες οι δυνάμεις του αστικού συνασπισμού εξουσίας, 
εθνικές και διεθνικές, κυβερνητικές κι αντιπολιτευτικές, 
οικονομικές και πολιτικές, κόμματα και ΜΜΕ –με αιχμή 
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την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ-, με διαφορετικό ρόλο η κα-
θεμιά, αλλά με ενιαία στόχευση, με βάση τη συμμαχία 
ελληνικής και διεθνούς αστικής τάξης, παραγωγικού και 
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. 

Από αυτή τη συμμαχία ωφελείται το ελληνικό κε-
φάλαιο, που και μέσω των όρων του Μνημονίου βλέ-
πει να προωθούνται –για να «μείνουν» κι όχι για να 
ακυρωθούν με την έξοδο από το μηχανισμό στήριξης– 
μέτρα που χρόνια επεδίωκε. Ωφελούνται, επίσης, το 
διεθνές χρηματοπιστωτικό-τοκογλυφικό κεφάλαιο, το 
οποίο διασφαλίζει ότι δεν θα χάσει τα χρήματα που έχει 
επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα ή έστω θα προλάβει να 
τα «ξεφορτωθεί» πριν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο. Ωφελούνται ειδικά οι ηγεμονικές δυνάμεις της 
ΕΕ αλλά και του ΔΝΤ – δηλαδή το αμερικανικό ιμπερι-
αλιστικό κέντρο, που και μέσω των μηχανισμών στήρι-
ξης «πατάει πόδι» στην Ευρώπη.

Είναι ήδη ορατή η διπλή διάσταση των προωθούμε-
νων μέτρων. Από τη μια η κύρια πλευρά, η στρατηγική 
βουτιά στη νέας ποιότητας εκμετάλλευση της μισθω-
τής εργασίας. Κι από την άλλη η δευτερεύουσα πλευρά 
τους, η διαπάλη και ο ανταγωνισμός των κεφαλαίων 
(εθνικών ή διεθνικών, παραγωγικών ή χρηματοπιστω-
τικών) για την μεταξύ τους κατανομή της λείας.

Ήδη, μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης (Ιανουάριος 2010), ακολού-
θησαν αλλεπάλληλα αντεργατικά πακέτα, το ένα πιο 
βάρβαρο από το άλλο, και απανωτές προς το χειρότερο 
επικαιροποιήσεις του Μνημονίου. Ακόμη και αν υλοποι-
ηθούν τα μέτρα αυτά, το 2014 το δημόσιο χρέος θα 
σκαρφαλώσει στο 154%, οπότε –σε συνδυασμό με την 
επιμήκυνση της αποπληρωμής του– στοχεύουν σε ένα 
υπερδεκαετές τούνελ αντεργατικών μέτρων –αν δεν 
υπάρξει ταξικός αντίλογος. Στοχεύουν, δηλαδή, σε μια 
γιγάντωση της αποσπώμενης υπεραξίας, ένα αυξανό-
μενο τμήμα της οποίας θα κατευθύνεται προς τα κεφά-
λαια των ιμπεριαλιστικών χωρών πρώτης γραμμής και 
ιδιαίτερα προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Για το εργατικό κίνημα και την Αριστερά, έχει ασφα-
λώς σημασία η πλευρά του ενδοκαπιταλιστικού αντα-
γωνισμού για τη μοιρασιά της υπεραξίας, ο συσχετισμός 
δύναμης ανάμεσα σε αυτούς που την ιδιοποιούνται, η 
θέση κάθε καπιταλιστικού σχηματισμού στη διαβάθμιση 
του διεθνούς καπιταλιστικού πλέγματος, η «κατοχικών» 
χαρακτηριστικών και συνειρμών δράση των «ύπατων 
αρμοστών» της τρόικας –στοιχεία που αποτελούν νόμο 
κίνησης του καπιταλισμού– και οι ρωγμές που αυτή 
προκαλεί. Ωστόσο, η πολιτική και η στρατηγική της Αρι-
στεράς και του εργατικού κινήματος δεν μπορεί παρά 

να εδράζεται στην πρώτη πλευρά των μέτρων, την κύ-
ρια από ταξική άποψη, αυτή που σχετίζεται με το βασικό 
νόμο κίνησης του κεφαλαίου, την ιδιοποίηση απλήρωτης 
εργασίας και την αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας. Η μη 
αντιμετώπιση με τέτοιον τρόπο αυτού του θεμελιώδους 
ζητήματος θα οδηγούσε σε λάθος πολιτικά συμπερά-
σματα και ιεραρχήσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε μια 
πολιτική γραμμή «πατριωτικού» και «εθνικοανεξαρτησι-
ακού» τύπου, «νέου ΕΑΜ», και βαφτίζοντας «εξάρτηση» 
ή «κατοχή» την ανισόμετρη καπιταλιστική μοιρασιά της 
υπεραξίας και την ανισόμετρη πολιτική ισχύ που απορ-
ρέουν από τον ενδοκαπιταλιστικό συσχετισμό δύναμης. 
Σε μια πολιτική που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
να εγκλωβιστεί στο ρόλο της συμπληρωματικής δύνα-
μης ή της δύναμης στήριξης της υποτιθέμενης –στην 
πράξη ανύπαρκτης– «αντίστασης» και των χειρισμών 
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις «πιέσεις 
των ξένων» και των «σκαιών τεχνοκρατών του ΔΝΤ 
και της ΕΕ». Η κατοπτρικά αντίθετη άποψη, που συχνά 
προβάλλεται από το ΚΚΕ και (με τελείως διαφορετικό 
τρόπο) από τον αυτόνομο και αντιεξουσιαστικό χώρο, 
που υποστηρίζει ότι «η έλευση του ΔΝΤ και της ΕΕ είναι 
ελάσσονος σημασίας ζήτημα», ότι «καπιταλισμό είχαμε 
και καπιταλισμό θα έχουμε», ότι «η επίθεση θα γινόταν 
έτσι κι αλλιώς», οδηγεί επίσης σε λάθος συμπεράσμα-
τα. Πρόκειται για μια άποψη που υποτιμά την ποιότητα 
της τομής και των διεργασιών που εξελίσσονται, χάνει 
την επαφή με την εξελισσόμενη συνείδηση της τάξης και 
αδυνατεί να διαμορφώσει αριστερούς αντικαπιταλιστι-
κούς πολιτικούς στόχους πάλης και συσχετισμούς.

Μιλώντας πιο συνολικά, η υλοποίηση των τομών 
αυτών θα ολοκληρώσει-παγιώσει στρατηγικά στην Ελ-
λάδα τους μετασχηματισμούς του ολοκληρωτικού καπι-
ταλισμού, καλύπτοντας τη σχετική υστέρηση που υπήρ-
χε ως τώρα στην προώθηση ορισμένων από αυτούς 
στην Ελλάδα και σηματοδοτώντας την είσοδό του στην 
«καρδιά» του νέου σταδίου ανάπτυξης και κρίσης του 
καπιταλισμού, θα μετασχηματίσει ριζικά το παραγωγικό 
μοντέλο, το πρότυπο συσσώρευσης και διευρυμένης 
αναπαραγωγής του, ανοίγοντας το δρόμο για έναν κοι-
νωνικό σχηματισμό που προσδοκά ότι θα αντλεί πλέον 
την αναπτυξιακή του δυναμική από το φτηνό εργατικό 
κόστος (που θα τονώσει τις εξαγωγές), τη μείωση του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (λόγω αδυναμίας 
των Ελλήνων εργαζομένων να αγοράζουν εισαγόμενα 
προϊόντα), την προσφορά φτηνών τουριστικών υπη-
ρεσιών και την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων για την 
προσέλκυση επενδύσεων τύπου Κατάρ, Cosco και fast 
track.
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Δ.2. Βασικές πλευρές της αστικής απάντησης 
στην οικονομία και στην παραγωγή είναι:

α. Μια άνευ προηγουμένου βουτιά στην εκμετάλ-
λευση των μισθωτών και στην αποσπώμενη από το κε-
φάλαιο υπεραξία, η οποία σηματοδοτεί μια γιγαντιαία 
ανακατανομή του παραγόμενου κοινωνικού πλούτου 
υπέρ του κεφαλαίου. Στην Ελλάδα ειδικά αυτή φτά-
νει, με τα σημερινά δεδομένα, στο 30%, ώστε να κα-
λυφθεί η κατά 27% πτώση που είχε, κατά την τρόικα, 
η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (αυτό 
το νόημα έχουν τα περί «εσωτερικής υποτίμησης» ή 
«εσωτερικού αποπληθωρισμού»). Κυρίαρχο στοιχείο 
τούτης της υπερεκμεταλλευτικής βουτιάς σε όλο τον 
καπιταλιστικό κόσμο και η βίαια άνοδος των έμμεσων 
(εκτός διαδικασίας παραγωγής) μορφών εκμετάλλευ-
σης (φορολογία, ΦΠΑ, τιμές καυσίμων, περαίωση, αύ-
ξηση τιμολογίων ΔΕΚΟ, άνοδος αντικειμενικών αξιών 
ακινήτων), οδηγώντας στην απόλυτη εξαθλίωση μεγά-
λα τμήματα των εργαζόμενων και των νέων. Η επιλογή 
αυτή συνδέεται άρρηκτα με τον ειδικό χαρακτήρα της 
παρούσας κρίσης, ως κρίσης που έχει στον πυρήνα της 
την πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους λόγω αύξη-
σης της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου – κι άρα 
μπορεί να αντιρροπηθεί με μια αποφασιστική αύξηση 
της μάζας της αποσπώμενης απόλυτης υπεραξίας. Κι 
έχει ως στόχο την αποκατάσταση ενός νέου «μοντέ-
λου» συσσώρευσης, ενός νέου συνδυασμού απόσπα-
σης απόλυτης και σχετικής υπεραξίας, στα πλαίσια του 
οποίου διατηρείται ως βασική πλευρά η απόσπαση σχε-
τικής υπεραξίας, παράλληλα όμως εντείνεται η άντληση 
μιας τεράστιας μάζας απόλυτης υπεραξίας (ως μέσο για 
την αύξηση της υπεραξίας συνολικά αλλά και για την 
τόνωση της σχετικής υπεραξίας). Η ανάγκη του κεφα-
λαίου να προσφεύγει όλο και περισσότερο στην άγρια 
άντληση απόλυτης υπεραξίας σε μια εποχή τεχνολογι-
κής μάλιστα υπερανάπτυξης (και όχι στο 18ο ή το 19ο 
αιώνα) αποτελεί περίτρανη απόδειξη της ιστορικότητας 
της κρίσης και του βαθύτατα αντιδραστικού χαρακτήρα 
του σύγχρονου καπιταλισμού.

β. Η σχεδόν απόλυτη απελευθέρωση των όρων 
πώλησης-εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, με 
αναδιαρθρωτικά μέτρα που καταργούν όλους τους 
ρυθμιστικούς κανόνες που είχε αποκαταστήσει ο προ-
ηγούμενος συσχετισμός της ταξικής πάλης (αύξηση 
του ορίου απολύσεων, αλλαγή στον τρόπο καταβολής 
των αποζημιώσεων απόλυσης, νόμος για την ελαστική 

εργασία, επιχειρησιακές συμβάσεις, ελαστική διευθέ-
τηση χρόνου εργασίας κ.ά.). Με δεδομένη την ανισο-
τιμία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργάτη και την 
τρομακτική άνοδο της ανεργίας, η απελευθέρωση του 
κεφαλαίου από τα «βαρίδια» κάθε προστατευτικής για 
την εργασία ρύθμισης θα οδηγήσει σε μια πραγματική 
εργασιακή ζούγκλα, με εργάτες χωρίς κανένα δικαίωμα 
και εργοδότες χωρίς καμιά υποχρέωση.

γ. Η πλήρης υποταγή της αναπαραγωγής της ερ-
γατικής δύναμης και όλης της κοινωνίας (δημόσιες 
υποδομές, πρόνοια, εκπαίδευση, υγεία) στο κέρδος 
και την «επιχειρηματικότητα». Υποταγή που προκύπτει 
από την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ, την εκποίηση-
ιδιωτικοποίηση του 70% της «δημόσιας περιουσίας», 
τη γενίκευση των ΣΔΙΤ, την ανοιχτή επιχειρηματικοποί-
ηση της παιδείας, τη συντριβή του «κράτους πρόνοιας» 
και την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, 
την «αγοραιοποίηση» του αέρα, του νερού, των ακτών, 
των τροφίμων κ.ά.

δ. Η ριζική αναδιάρθρωση των μηχανισμών και των 
λειτουργιών του αστικού κράτους, έτσι ώστε να αντι-
στοιχεί στις νέες ιεραρχήσεις και ανάγκες της κεφαλαι-
ακής συσσώρευσης και της διασφάλισης της αστικής 
εξουσίας. Στην Ελλάδα, ο Καλλικράτης, ο νέος εκλο-
γικός νόμος, η συζήτηση για μείωση των βουλευτών 
σε 200, η ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών, 
οι αλλαγές στο στρατό, η κατάργηση ή συγχώνευση 
πολλών δημόσιων φορέων, οι μαζικές απολύσεις από 
το δημόσιο, ο νέος τρόπος κατάρτισης του κρατικού 
προϋπολογισμού, η εμπέδωση αγοραίων κριτηρίων 
λειτουργίας στο δημόσιο (ανταγωνιστικότητα, αποδοτι-
κότητα, αξιολόγηση), η εκχώρηση σε ιδιώτες ακόμη και 
δραστηριοτήτων του στενού δημόσιου τομέα και του 
πυρήνα του κράτους, η εξαθλίωση όποιων «κοινωνι-
κών» λειτουργιών είχαν απομείνει και η ενίσχυση του 
υπέρ του κεφαλαίου ανακατανεμητικού ρόλου (φορο-
λογικό κ.λπ.), η σχεδόν δικτατορικού τύπου ισχυροποί-
ηση της εκτελεστικής εξουσίας (κυβέρνηση) έναντι του 
κοινοβουλίου, ο νέος συσχετισμός δύναμης μεταξύ του 
εθνικού κράτους και των μηχανισμών της ΕΕ και του 
ΔΝΤ που αποκαθιστούν το Πρόγραμμα Σταθερότητας 
και ο μηχανισμός στήριξης – όλα αυτά, στην ενότητα 
και την αλληλοδιαπλοκή τους, διαμορφώνουν ένα νέο 
κρατικό μοντέλο, οικονομικά και πολιτικά ασύγκριτα 
πιο εκμεταλλευτικό και καταπιεστικό. Ένα κρατικομονο-
πωλιακό μοντέλο όπου, σε διάκριση με προηγούμενες 
περιόδους, ο ηγεμονικός ρόλος τείνει πλέον να ανήκει 
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όχι στον παλιό «συλλογικό κεφαλαιοκράτη», το αστι-
κό κράτος, αλλά στο «επιχειρηματικό υπερκράτος», με 
ιδιαίτερα εμφανή πλέον το ρόλο του ιδιωτικού κεφα-
λαίου.

ε. Η ασύλληπτων διαστάσεων εκμετάλλευση-
κατασπατάληση της φύσης, των φυσικών πόρων (νερό, 
ατμόσφαιρα, καλλιεργήσιμα εδάφη, δάση, πάγοι, υπέ-
δαφος, ατμόσφαιρα κ.ά.), του δομημένου αστικού πε-
ριβάλλοντος, της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. 
Όχημά της, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι η «πράσινη 
οικονομία», η «αειφόρος ανάπτυξη», η «εξοικονόμη-
ση ενέργειας», η «αξιοποίηση» (δηλ. καπιταλιστική 
και εμπορική εκμετάλλευση) της γης, των δασών, των 
ακτών, του αέρα, του χώρου, τα βιοκαύσιμα.

στ. Το εφιαλτικό ενδεχόμενο ενός νέου γύρου πο-
λεμικών τυχοδιωκτισμών και συγκρούσεων, με επίκε-
ντρο είτε τις χρόνιες εστίες έντασης (Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Βαλκάνια, Παλαιστίνη,), είτε κάποιες νέες και ήδη ορα-
τές (Κορέα, Ιράν) είτε άλλες που θα προκύψουν ή θα 
κατασκευαστούν, ώστε να εκτονωθούν τα υπερσυσ-
σωρευμένα κεφάλαια του αμερικανικού, ευρωπαϊκού 
και ρωσικού στρστιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος. 
Στην κατεύθυνση αυτή, αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής 
τόσο η «αντιπυραυλική ασπίδα» των ΗΠΑ όσο και το 
νέο δόγμα του ΝΑΤΟ.

Δ.3. Η αστική απάντηση και οι ανακατατάξεις 
στους κόλπους του κεφαλαίου

Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες ιστορικές τομές, δεν 
αναδιαρθρώνεται μόνο η σχέση κεφαλαίου-εργασίας, 
ανασυγκροτείται και το στρατόπεδο του κεφαλαίου. 

α. Εντείνεται η τάση συγκέντρωσης και συγκεντρο-
ποίησης του κεφαλαίου μέσω στρατηγικών συνερ-
γασιών, εξαγορών, συγχωνεύσεων, απελευθέρωσης 
αγορών και κλειστών επαγγελμάτων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα στην Ελλάδα είναι η συγχώνευση της 
Ολυμπιακής (που πριν ένα χρόνο ιδιωτικοποιήθηκε) 
με την Aegean και η τάση για δημιουργία 3-4 τραπε-
ζικών ομίλων. Διεθνώς, είναι οι εξαγορές που πραγ-
ματοποιούν εταιρείες από την Κίνα ή την Ινδία. Οι γά-
μοι κολοσσών στην αυτοκινητοβιομηχανία (Fiat-Opel, 
Renault-Daimler-Nissan, VW-Suzuki), στις αεροπορικές 
εταιρείες (United Airlines-US Airways, Iberia-British 
Airways), στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, 
οι –πολυάριθμες στην Ελλάδα– μεσαίες και κατώτερες 

βαθμίδες, οδηγούνται σε συρρίκνωση ή πλήρη δορυ-
φοροποίηση στις πολυεθνικές-πολυκλαδικές μερίδες 
του κεφαλαίου. 

β. Ορατή είναι και η πορεία αναδιάταξης των ηγετι-
κών μερίδων του κεφαλαίου. Στην Ελλάδα, «οχήματα» 
για την αναδιάταξη αυτή είναι η απελευθέρωση των 
κλειστών επαγγελμάτων, οι αποκρατικοποιήσεις, η απε-
λευθέρωση των αγορών (ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, 
μεταφορών, νερού κ.λπ.), η αξιοποίηση των κοινοτικών 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ο φορολογικός και ο αναπτυξιακός 
νόμος, και οι μεγάλες ξένες επενδύσεις (όπως της Κίνας 
στο λιμάνι του Πειραιά και στο Θριάσιο, οι 21 συμφωνί-
ες με την Τουρκία, το περιβόητο fast track κ.ά.).

Στην αναδιάταξη αυτή ξεχωρίζει, καταρχήν, η διαπά-
λη για το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχοντας 
κατακτήσει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στο καπιταλι-
στικό σύστημα και στην ιδιοποίηση της παραγόμενης 
υπεραξίας, πυροδότησε την κρίση, αλλά στηρίχτηκε με 
πακτωλό δημόσιου χρήματος. Τώρα διεκδικεί έναν ακό-
μη πιο κεντρικό ρόλο και μια ακόμη μεγαλύτερη μερίδα 
της παραγόμενης υπεραξίας, μέσω και του δανεισμού 
υπερχρεωμένων χωρών, των μηχανισμών στήριξης, 
των αλλεπάλληλων τονωτικών ενέσεων και άλλων 
χρηματοοικονομικών «καινοτομιών». Ωστόσο, γύρω 
από το ζήτημα αυτό γίνεται σκληρή διαπάλη, με το «πα-
ραγωγικό» κεφάλαιο να επιζητεί απευθείας –και όχι 
μέσω τραπεζών– χρηματοδοτήσεις (εξ ου και τα περί 
«βάρους στην ανάπτυξη») και τη Μέρκελ να προωθεί 
μέτρα ελέγχου του χρηματοπιστωτικού τομέα ή συμμε-
τοχή του στα ρίσκα των «μηχανισμών διάσωσης», στα 
οποία αντιτίθενται ΗΠΑ-Βρετανία.

Σημαντική πλευρά –που πρέπει να μελετηθεί πε-
ραιτέρω– είναι η ανάδυση νέων ηγετικών μορφών 
συγκρότησης του κεφαλαίου (π.χ. επιχειρηματικά συ-
μπλέγματα τύπου κλάστερς), που συνενώνουν σε στε-
νά αλληλοδιαπλεκόμενες και πρωτότυπες «δομές» τα 
πολυεθνικά-πολυκλαδικά μονοπώλια προηγούμενων 
φάσεων, τον μετασχηματισμένο χρηματοπιστωτικό 
τομέα και φορείς που συνδέονται με τις επιστήμες 
αιχμής, όπως η πληροφορική, η βιοτεχνολογία, οι τη-
λεπικοινωνίες, τα νέα υλικά (έρευνα, παραγωγή πατε-
ντών, «τεχνοβλαστοί» ή spin off κ.λπ.). Έκφραση αυτής 
της τάσης –που ξεδιπλώνεται ήδη από τη δεκαετία του 
‘90– είναι τα τεράστια ποσά που δαπανά η Κίνα για 
να δημιουργήσει μια δική της Κοιλάδα της Σιλικόνης. 
Επίσης, περαιτέρω μελέτης πρέπει να τύχει και το σύ-
μπλεγμα της λεγόμενης «πράσινης οικονομίας», στο 
οποίο έχουν εναποτεθεί αρκετές καπιταλιστικές ελπί-
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δες κι έχει κατευθυνθεί το 15-20% των κρατικών χρη-
ματοδοτήσεων εν μέσω κρίσης. 

Στην Ελλάδα, είναι αξιοσημείωτες οι παρεμβάσεις 
που επιδιώκουν την περαιτέρω θωράκιση, ενίσχυση 
και αναβάθμιση του εφοπλιστικού κεφαλαίου, του πλέ-
ον διεθνοποιημένου τμήματος του ελληνικού κεφαλαί-
ου. Κεφαλαίου που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή 
της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά δεν διοχετεύει όλη την 
οικονομική ισχύ και τη δραστηριότητά του στο πλαίσιο 
του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού (πλοία σε άλ-
λες σημαίες, ναυπηγήσεις σε άλλες χώρες, παρουσία 
στο Σίτι του Λονδίνου κ.ά.), και το οποίο κατέγραψε 
το πρώτο εννεάμηνο του 2010 αύξηση εισπράξεών 
15,6%, εν μέσω ύφεσης. Η παράδοση του Πειραιά στην 
Cosco, η σειρά επενδύσεων (τουριστικών, ενεργειακών 
κ.λπ.), η μάχη για την άρση του καμποτάζ, τα 5 δις στους 
εφοπλιστές για να «χτίσουν» πλοία στην Κίνα, η ισχυρή 
παρουσία στον τύπο ή στο ποδόσφαιρο, συνδέονται με 
τον αναβαθμισμένο ρόλο του εφοπλιστικού κεφαλαί-
ου, Αναβαθμισμένο ρόλο, σε συνύφανση με τις τρά-
πεζες, και με κέντρο τις «πράσινες» τεχνολογίες, παί-
ζουν και οι εταιρείες της ενέργειας. Πρόκειται για τμήμα 
των παραδοσιακών τεχνικών εταιρειών, αλλά και των 
εταιρειών ενέργειας, που επιδιώκουν να παίξουν ρόλο 
στην ευρύτερη περιοχή και ήδη παίζουν (π.χ η ΤΕΡΝΑ 
κατασκευάζει το 20% των εργοστασίων παραγωγής 
ενέργειας της Συρίας, ο ρόλος του Κοπελούζου στους 
αγωγούς και τη σχέση με τη Ρωσία).

Τέλος, σημαντική επίδραση στο τοπίο του επιχειρη-
ματικού κόσμου έχει το νέο πλέγμα που διαμορφώνουν 
ο Καλλικράτης, το ΕΣΠΑ και τα κριτήρια χρηματοδότη-
σης που ενσωματώνουν, το οποίο πλέον φαίνεται να 
επιδρά όχι με τους όρους μιας εξωτερικής σχέσης προς 
την κίνηση του κεφαλαίου, αλλά να διεισδύει και να 
αποτυπώνεται δομικά στο εσωτερικό της. 

γ. Φανερή είναι η εξελισσόμενη αναδιάταξη των 
ιμπεριαλιστικών κέντρων, ο υπό διαμόρφωση νέος 
συσχετισμός δύναμης μεταξύ τους. Η Κίνα πρωτίστως 
αλλά και οι άλλες χώρες του BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ιν-
δία ενισχύουν τη θέση τους. Οι ΗΠΑ κλονίζονται δίχως 
να χάνουν την ηγεμονία ως τώρα. Η ΕΕ δοκιμάζεται 
σκληρά, η Γερμανία ισχυροποιείται και κερδίζει έδαφος. 
Παράλληλα, η «παγκοσμιοποιημένη» δράση των πολυ-
εθνικών, η ασύλληπτου όγκου και ταχύτητας ροή κεφα-
λαίων στα χρηματιστήρια, τα πλανητικά ταξίδια των πα-
ραγώγων, η αξιοποίηση των φορολογιών παραδείσων, 
η επίσης πλανητική διαπλοκή των μορφών απόσπασης 
υπεραξίας, ο «παρά φύση γάμος» Κίνας-ΗΠΑ, δείχνουν 
τη διαπάλη αλλά και τη σχετική «ρευστότητα» σήμερα 

στα όρια και τη διάκριση των ιμπεριαλιστικών κέντρων. 
Πολύ περισσότερο αφού οι εμπορικοί πόλεμοι, οι πόλε-
μοι ισοτιμίας μεταξύ των νομισμάτων θα οξύνονται και 
θα συνοδεύονται με αγνώστου ακόμη εύρους πολεμι-
κές συρράξεις . 

Οι συγκρούσεις και αντιφάσεις αυτές οδηγούν σε 
μια νέα σχέση σκληρού ενδοκαπιταλιστικού - ενδοϊμπε-
ριαλιστικού ανταγωνισμού - «προστατευτισμού» - «οι-
κονομικού εθνικισμού», από τη μια, και καπιταλιστικής 
διεθνοποίησης και ολοκλήρωσης, από την άλλη, που 
θα εκδηλώνεται με πρωτόγνωρους και συχνά απρό-
βλεπτους τρόπους. Στην Ελλάδα, τα «μπρος-πίσω» του 
αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, η επίσκεψη Ερ-
ντογάν, με τα 21 επιχειρηματικά ντιλ που στήθηκαν στη 
διάρκειά της, και τα περί «συνεκμετάλλευσης» του Αιγαί-
ου, τη στιγμή που οι διαφορές στο Αιγαίο και την Κύπρο 
εξακολουθούν να πυροδοτούν εντάσεις, είναι ενδεικτική 
των επανατοποθετήσεων που γίνονται στο φόντο της 
κρίσης. Το ίδιο και ο κοινός μηχανισμός στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ, 
την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ και η Βρετανία αντιμάχονται 
τα μέτρα Μέρκελ για τον έλεγχο της χρηματοπιστωτι-
κής κερδοσκοπίας, ή το «σκωτσέζικο ντους» στις σχέσεις 
ΗΠΑ-Κίνας. Για την εργατική πολιτική, αυτό που έχει κα-
θοριστική σημασία είναι η ενιαία αντιμετώπιση αυτού 
του ταξικού δίπολου, κι όχι η απομόνωση της πλευράς 
που εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση στα διάφορα 
στιγμιότυπα των εξελίξεων. 

Δ.4. Κρίση, αστική απάντηση 
και πολιτικό σύστημα

Βασικό στοιχείο των πολιτικών εξελίξεων είναι η ριζική 
αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, της βαθύτατης 
απαξίωσής του στις συνειδήσεις της λαϊκής πλειοψηφί-
ας (εξ ου η αποχή, τα άκυρα και τα λευκά στις εκλογές), 
που εκτυλίσσεται στο έδαφος των ευρύτερων κοινωνι-
κών και οικονομικών αλλαγών. Όλα τα αστικά κόμμα-
τα διασχίζονται από τεκτονικούς σεισμούς, με εκείνους 
στη ΝΔ και τον ΣΥΝ να είναι απλώς η κορυφή του πα-
γόβουνου. Τα ενδεχόμενα μιας ριζικής αναδιαμόρφω-
σης του κομματικού χάρτη, κυβερνήσεων συνεργασίας, 
κομμάτων μπερλουσκονικού τύπου κ.λπ. είναι ισχυρά 
και όχι τόσο μακρινά. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη 
εργάζονται διάφορα κέντρα. Αλλά και στο χώρο της 
Αριστεράς οι αναταράξεις είναι σε εξέλιξη, με πλέον 
ορατές αυτές που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι βρίσκεται, όμως, πίσω από τις εξελίξεις στο πολι-
τικό και κομματικό σύστημα;
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Καταρχήν η ραγδαία επιδείνωση της θέσης των ερ-
γαζομένων και των νέων, και η δραματική προοπτική 
που ανοίγεται μπροστά τους. Το δεδομένο αυτό και η 
συντριβή των μεσοστρωμάτων «πριονίζουν» –συ-
στημικά πλέον– τα κλαδιά στα οποία θα μπορούσε να 
στηριχτεί η κοινωνική συναίνεση ή η ανοχή έστω προς 
το σύστημα και τους εκάστοτε κυβερνητικούς διαχει-
ριστές του. Η ίδια κατάσταση υπονομεύει τα θεμέλια 
του αστικού κοινοβουλευτισμού, βαθαίνει την οργή της 
κοινωνικής πλειοψηφίας –ιδιαίτερα των νέων– απένα-
ντι στο σύστημα γενικά και προς το πολιτικό σύστημα 
ειδικότερα. Καθώς μάλιστα το κράτος απογυμνώνεται 
από κάθε ίχνος ή ψευδαίσθηση έκφρασης του συλλο-
γικού συμφέροντος και του «κοινού καλού», και αφή-
νει να αποκαλυφθεί ο εκμεταλλευτικός-κατασταλτικός 
του χαρακτήρας, η υπέρ του κεφαλαίου παρέμβασή 
του. Συνεπακόλουθα, και τα κόμματα-διαχειριστές του, 
τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), είναι 
αδύνατον να αποτινάξουν το στίγμα του διαχειριστή 
ενός βαθύτατα αντιλαϊκού μηχανισμού. Αδυνατούν, 
επομένως, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εργα-
ζόμενων – πολύ περισσότερο να τους συνεγείρουν, 
ακόμη κι όταν τα ψηφίζουν. Από εδώ απορρέουν η μα-
ζική αποστοίχιση από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, η ευάλωτη 
και μετακινούμενη ψήφος, η αποχή, το λευκό, το άκυ-
ρο που αποκτούν πιο μόνιμο χαρακτήρα στην εκλογική 
συμπεριφορά πλατιών μαζών, αλληλεπιδρώντας και 
με τάσεις αποπολιτικοποίησης-αποϊδεολογικοποίησης. 
Πρόκειται για συμπεριφορές που τρέφουν μια ιστο-
ρικών διαστάσεων κρίση νομιμοποίησης των κοινο-
βουλευτικών θεσμών, αλλά δεν οδηγούν αυτόματα σε 
αντικαπιταλιστική πολιτικοποίηση. Συχνά, μάλιστα, λει-
τουργούν αποτρεπτικά σε αυτήν, καθώς η αποχή από τη 
συλλογική και πολιτική πάλη διαμορφώνει μια κοινωνι-
κή και πολιτική έρημο, όπου δεν μπορεί να γονιμοποιη-
θεί κανένα σύγχρονο ριζοσπαστικό πολιτικό ρεύμα – γι’ 
αυτό ακριβώς προωθείται συστηματικά από φορείς του 
συστήματος, με στόχο τον πολιτικό ευνουχισμό της δυ-
σαρέσκειας.

Τούτη η εξέλιξη περιπλέκεται και επιτείνεται από δύο 
ακόμη δεδομένα. Το πρώτο έχει να κάνει με την τάση 
του κεφαλαίου συνολικά, αλλά και μεμονωμένων επι-
χειρηματικών ομίλων, να παρέμβει πιο άμεσα και δυ-
ναμικά στο πολιτικό σκηνικό. Το δεύτερο έχει να κάνει 
με το ότι η οικονομική στενότητα που διαμορφώνουν η 
κρίση και η αστική πολιτική διαχείρισής της οδηγούν το 
κεφάλαιο –σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες– 
να αντιμετωπίζει το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, το 
πολιτικό σύστημα –με την έκταση, τη δομή, το ρόλο και 

τη μορφή που έχουν– ως δυσβάσταχτο βάρος και σπα-
τάλη πόρων. 

Μια ακόμη σημαντική πλευρά έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι η μακρά διαχειριστική θητεία του ΠΑΣΟΚ 
και της ΝΔ έχουν παράγει –ως υποπροϊόν της πολιτι-
κής τους και της κρατικομονοπωλιακής συνύφανσης– 
πλήθος σκανδάλων, που έχουν πολλαπλασιάσει την 
οργή των εργαζομένων. Τα φαινόμενα αυτά –παρόντα 
σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες– αξιοποιούνται από 
διάφορα κέντρα εξουσίας –σε μια ελληνική εκδοχή 
της ιταλικής επιχείρησης «καθαρά χέρια»– τόσο για να 
εκτονωθεί ανώδυνα η λαϊκή οργή στο «ο λαός απαιτεί 
τα λαμόγια φυλακή», όσο και για να αναδιαταχθεί ο πο-
λιτικός και κομματικός χάρτης.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων κινούνται η συ-
ζήτηση για περιορισμό του αριθμού των βουλευτών, 
η προσπάθεια να «κοντύνει» η σημασία των κομμά-
των και να αναβαθμιστεί ο ρόλος των τεχνοκρατών-
διαχειριστών της εξουσίας και των ΜΜΕ, αλλά και οι 
κόντρες αστών πολιτικών-επιχειρηματιών, αστών 
πολιτικών-Δικαιοσύνης, συγκροτημάτων του τύπου-
πολιτικού κόσμου, κυβέρνησης-στελεχών του Στρατού 
και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το ΠΑΣΟΚ και το «μαύρο μέτωπο» με το ΛΑΟΣ αλλά 
και τη Δημοκρατική Συμμαχία που έχει συγκροτήσει, εκ-
μεταλλευόμενο και τη δυσχερή κατάσταση της ΝΔ, επι-
διώκει να ηγηθεί της «νέας μεταπολίτευσης», της «κά-
θαρσης» του πολιτικού συστήματος από το φθαρμένο 
προσωπικό του, της «σωτηρίας της χώρας», χωρίς να 
υπολογίζει το «πολιτικό κόστος». Ωστόσο, δοκιμάζεται 
σκληρά, καθώς τα μέτρα που προωθούνται «πριονί-
ζουν τα κοινωνικά-συνδικαλιστικά κλαδιά» στα οποία 
στηριζόταν δεκαετίες ολόκληρες. Γι’ αυτό κορυφαίοι 
υπουργοί δηλώνουν ότι «στρεφόμαστε ενάντια στα 
σπλάχνα μας» ή μιλούν για σύγκρουση της «κυβέρνη-
σης με το συνδικαλιστικό ή βαθύ ΠΑΣΟΚ», ενώ το Βήμα 
κάνει τίτλο του το «ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΟΚ». 

Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται προσπάθεια να δι-
αμορφωθεί μια νέα «εθνική συναίνεση» για τη «σω-
τηρία της χώρας», την «απαλλαγή από το σπάταλο και 
αντιπαραγωγικό δημόσιο», «την αλλαγή του υπερκα-
ταναλωτικού και στηριγμένου στα δάνεια οικονομικού 
μας μοντέλου», την «νέα πορεία ανάπτυξης». Οι ηγέτες 
των αστικών κομμάτων, της ΝΔ και ιδιαίτερα του ΠΑ-
ΣΟΚ, επιδιώκουν να καθοδηγήσουν εκείνοι αυτή τη νέα 
«εθνική προσπάθεια». Όμως, οι «νέες δυνάμεις» που 
απελευθερώνονται, όμως, σε τέτοιες περιόδους συνή-
θως σαρώνουν όλο το «παλιό σύστημα», συμπεριλαμ-
βανομένων και αυτών που τους άνοιξαν την πόρτα.
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Τα παραπάνω γεννούν ένα δίδυμο πρόβλημα για 
το αστικό πολιτικό σύστημα: Από τη μια, τον κίνδυνο 
απρόβλεπτων κοινωνικών-πολιτικών εκρήξεων (πρό-
σφατη αντίδραση των Άγγλων και Ιταλών φοιτητών, 
Δεκέμβρης του 2008 στην Ελλάδα, εξέγερση των πει-
νασμένων στην Αφρική, μαθητών και φοιτητών στη 
Γαλλία για το… συνταξιοδοτικό), αλλά και το ενδεχόμενο 
μαζικής στροφής εργατικών λαϊκών μαζών σε χώρους 
ριζοσπαστικούς και ανατρεπτικούς – που μπορούν να 
εκμεταλλευτούν την απουσία βαλβίδων εκτόνωσης της 
λαϊκής οργής και να γίνουν πολιτικά επικίνδυνοι για το 
σύστημα. Από την άλλη, γενικεύεται μια τάση πολιτικής 
παθητικοποίησης-περιθωριοποίησης, ιδιόμορφης πολι-
τικής αδράνειας, από την οποία λείπει η ενεργός απο-
δοχή. Η τάση αυτή, εκτός των δυσκολιών που δημιουρ-
γεί στο εργατικό κίνημα, δημιουργεί δυσλειτουργίες και 
στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Μεγάλο αίνιγμα-στοίχημα για την επαναστατική 
Αριστερά και την πορεία της ταξικής πάλης γενικότερα, 
αποτελεί η θέση της νεολαίας σε αυτές τις πολιτικές δι-
εργασίες. Μιας νεολαίας που βιώνει με απίστευτα βίαιο 
τρόπο το κοινωνικό ολοκαύτωμα του κεφαλαίου. Αυτή 
η γενιά δύσκολα θα είναι τμήμα των σημερινών κοινο-
βουλευτικών συσχετισμών, τούτων ή των άλλων. Θα 
μετεωριστεί από το ανάμεσα στο να γίνει μια γενιά της 
«κοινωνικής λοβοτομής» (της απολιτικότητας, παθητι-
κότητας, ακραίας εξατομίκευσης κ.λπ.), μια γενιά που θα 
κερδηθεί με το «μαύρο» του φασισμού ή μια γενιά που 
θα ενισχύσει το «κόκκινο» της επανάστασης.

Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, εσωτερικεύ-
ει τον αυταρχισμό, την καταστολή και την κρατική βία. 
Προωθείται ένα πρωτοφανές κατασταλτικό πογκρόμ: 
Πολιτικό, μέσω των αντίστοιχων μηχανισμών του κρά-
τους, της ενίσχυσης της εξωοικονομικής βίας. Και κοι-
νωνικοοικονομικό, μέσω του κινδύνου της απόλυσης, 
του χαμηλού μισθού, του εργασιακού ελέγχου, της αξι-
ολόγησης. Ειδικά όταν πρόκειται να επιβληθούν ζωτι-
κά για το κεφάλαιο μέτρα, συνδυάζει τον άμεσα κατα-
σταλτικό με τον αποτρεπτικό-προληπτικό χαρακτήρα, 
υιοθετεί ακραίες αντιδημοκρατικές πρακτικές, τσαλα-
πατά βάναυσα όχι μόνο τα εναπομείναντα ψήγματα 
των αστικών κοινοβουλευτικών ελευθεριών αλλά και 
τους ίδιους του θεσμούς-σύμβολα του «δημοκρατικού 
πολιτεύματος» και την ίδια τη «συνταγματική νομιμό-
τητα», αποκτώντας συχνά χαρακτηριστικά κοινωνικού 
και πολιτικού πραξικοπήματος. Στην κατεύθυνση αυτή 
εντάσσονται και οι αλλεπάλληλες δόσεις «τρομοϋστε-
ρίας», η επιχείρηση ταύτισης της μαχητικής δράσης και 
της εκτός των τειχών Αριστεράς με την τρομοκρατία ή 

ακόμη και με το ποινικό έγκλημα, η ποινικοποίηση της 
συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης. Αυτή η πολιτι-
κή απογυμνώνει ακόμη περισσότερο το αστικό κράτος 
και τα κόμματα-διαχειριστές του από κάθε φιλολαϊκό 
«φύλλο συκής» κι αποκαλύπτει τον κοινωνικά βάρβα-
ρο χαρακτήρα τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σο-
βαρότητα του προβλήματος των λαϊκών ελευθεριών 
και της δημοκρατίας στη σημερινή εποχή της υπεραντι-
δραστικής ανάπτυξης της αστικής δημοκρατίας και της 
κανιβαλικής μετάλλαξης του καπιταλισμού. 

Ένα σημαντικό, τέλος, δεδομένο, που αλλάζει τα 
πράγματα στο πολιτικό και κομματικό σύστημα εί-
ναι η νέα σχέση εθνικού-διεθνικού, διαχειριστών του 
εθνικού αστικού κράτους-διαχειριστών των διεθνών 
καπιταλιστικών συμφερόντων, η οποία αποτυπώνε-
ται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, στο Μνημόνιο, στο 
μηχανισμό στήριξης για την Ελλάδα και όλη την ΕΕ, 
στην ευρύτερη παρέμβαση του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, του ΟΟΣΑ, στο νέο στρατηγικό δόγμα του 
ΝΑΤΟ. Η σχέση αυτή έχει ως κομβική πλευρά τη μετα-
φορά των κέντρων λήψης των αποφάσεων στους δι-
εθνικούς, στεγανούς και «απόμακρους» μηχανισμούς 
του κεφαλαίου. Αυτή η τάση τείνει να μετατρέψει τις 
πολιτικές αποφάσεις κρατών σε «τεχνική διαχείριση» 
προειλημμένων αποφάσεων. Μια τέτοια εξέλιξη είναι 
η είσοδος της τρόικας στην ελληνική κοινωνία. Η εν 
λόγω νέα σχέση αποτυπώνει τις τάσεις ανισόμετρης 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και τους υπό διαμόρφωση 
νέους συσχετισμούς δύναμης ανάμεσα σε κεφάλαια 
και κράτη, «εισπράττεται» από όλο το πολιτικό σύ-
στημα και επιδρά καταλυτικά σε αυτό. Με τα «κόμμα-
τα εξουσίας» (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) μεταξύ τους, αλλά και στο 
εσωτερικό καθενός να την υπηρετούν, να την ανατρο-
φοδοτούν αλλά και διασχίζονται ή και να διχάζονται 
κάτω από την επίδρασή της.

Δ.5. Ο κόσμος της εργασίας σε καιρούς 
κρίσης και αστικής αντεπανάστασης

Οι συνέπειες της κρίσης και κυρίως η προωθούμενη 
βαθιά αντεργατική τομή θα διαμορφώσουν αν δεν ανα-
τραπούν, με πολύ βίαιο τρόπο και σε σύντομο χρόνο, 
μια κοινωνία-οδοστρωτήρα των εργατικών και νεολαι-
ίστικων αναγκών, δικαιωμάτων και επιθυμιών, της μα-
ζικής εξαθλίωσης, της βαθιάς οργής. Η κύρια όψη των 
προωθούμενων μέτρων επομένως δεν είναι απλώς 
η βαθύτατη κοινωνική οπισθοδρόμηση, ο κοινωνικός 
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μεσαίωνας και ο πολιτικός απολυταρχισμός. Είναι η 
«φυγή» προς το «μοντέρνο» πρόσωπο του ολοκληρω-
τικού καπιταλισμού της εποχής μας ο οποίος, προκειμέ-
νου να διασφαλίσει τους «δίδυμους πύργους» του (οι-
κονομική κερδοφορία-πολιτική κυριαρχία) στην αυγή 
του 21ου αιώνα ενσωματώνει στη σύγχρονη στρατη-
γική του –με νέους όρους, τρόπους και βαρύτητα– τα 
πιο βάρβαρα-αποτρόπαια στοιχεία που έχει αναδείξει η 
ιστορία της κεφαλαιοκρατίας.

Βασικά δεδομένα αυτής της νέας κοινωνικής πραγ-
ματικότητας για τους εργαζόμενους είναι:

α. Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, ως αποτέλε-
σμα της μείωσης των εργαζομένων στο δημόσιο, του 
κλεισίματος αρκετών επιχειρήσεων, της συρρίκνωσης 
αρκετών κλάδων, της αύξησης του ορίου απολύσεων, 
της αλλαγής στις αποζημιώσεις απόλυσης, της συντρι-
βής των αγροτών, της απελευθέρωσης των κλειστών 
επαγγελμάτων, της παραμονής, ελέω σύνταξης στα 40 
έτη δουλειάς, των ηλικιωμένων στην εργασία. Πλάι 
στη ραγδαία άνοδο της κλασικής ανεργίας –που για 
ορισμένα τμήματα εργαζομένων και ιδιαίτερα νέων, 
παίρνει τη μορφή του ακραίου μόνιμου κοινωνικού 
αποκλεισμού– εμφανίζεται με γοργά ανοδικές τάσεις 
η μισοεργασία-μισοανεργία, καθώς κυρίαρχη γραμμή 
του κεφαλαίου πανευρωπαϊκά φαίνεται να είναι το 
μοίρασμα της ανεργίας και η διεύρυνση της ημιαπα-
σχόλησης. 

β. Η απόλυτη εξαθλίωση μαζικών κομματιών της 
εργατικής τάξης, ως αποτέλεσμα τόσο της ανεργίας 
και της δραματικής μείωσης των μισθολογικών απο-
δοχών, όσο και της έμμεσης λεηλασίας του εργατικού 
εισοδήματος (φορολογία, ΦΠΑ κ.ά.) και της εξαθλίωσης 
των δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικών υπηρεσιών-
υποδομών.

γ. Η γενικευμένη εξατομίκευση-ελαστικοποίηση της 
σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, δηλαδή της σχέσης μι-
σθωτής εκμετάλλευσης, που πλέον δεν θα υπόκειται 
στο κανονιστικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων 
(μιας και οι επιχειρησιακές θα μπορούν να υπογράφο-
νται και κάτω από τις κλαδικές). Το γεγονός αυτό δυ-
σκολεύει ποιοτικά τη μετατροπή των οικονομικών σε 
πολιτικούς αγώνες (λειτουργώντας αντίστροφα από 
την επίσης αναπτυσσόμενη τάση γρήγορης πολιτικο-
ποίησής τους). Τάση που ενισχύεται από τη γενίκευση 
της επινοικιαζόμενης εργασίας, των συμβάσεων έργου, 
των διευθετήσεων του χρόνου εργασίας, της αμοιβής 

κάτω από την ΕΓΣΕΕ (στην πράξη ή με βάση τους νέους 
νόμους) κ.λπ., και οδηγεί σε μια πρωτοφανή κοινωνι-
κοπολιτική ισχυροποίηση του κεφαλαίου απέναντι στην 
εργασία.

δ. Η γενικευμένη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στην 
εργασία και σε όλες τις πτυχές της ζωής, καθώς πλέον 
θα καταργηθούν όλα τα δεδομένα (συλλογικές συμβά-
σεις, κοινωνική ασφάλιση, σταθερή εργασία κ.λπ.) που 
εξασφάλιζαν στους μισθωτούς και τους νέους καθορι-
σμένο λίγο πολύ πλαίσιο ζωής. Η τάση αυτή καθιστά 
ακόμη πιο ευάλωτη την εργασία απέναντι στο κεφά-
λαιο. Παράλληλα, ενισχύει το στρες και τις νευροψυχι-
ατρικές διαταραχές. 

ε. Η εκτεταμένη αναμόρφωση της κοινωνικής πυ-
ραμίδας και διαστρωμάτωσης. Στην Ελλάδα αυτή η 
τάση αποκτά διαστάσεις σαρωτικής πλημμυρίδας που 
συγκλονίζει τον «κοινωνικό ιστό» και τα δεδομένα γε-
νεών και δεκαετιών, αγγίζοντας άμεσα σχεδόν ένα εκα-
τομμύριο παραδοσιακών κυρίως –και λιγότερο νέων– 
μεσαίων στρωμάτων και έμμεσα πολύ μεγαλύτερα 
τμήματα του ελληνικού πληθυσμού. Δεν είναι, πλέον, 
μόνο οι ήδη συρρικνωμένοι αγρότες που πορεύονται 
μαζικά στην οδό της προλεταριοποίησης (ειδικά μετά 
την κατάργηση των επιδοτήσεων το 2013, τις αλλε-
πάλληλες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ την καπιταλιστικο-
ποίηση της αγροτικής παραγωγής). Είναι και οι χιλιάδες 
ελευθεροεπαγγελματίες επαγγελματοβιοτέχνες, μικρο-
επιχειρηματίες κ.λπ., που θα συνθλιβούν, θα εξωθη-
θούν στην ανεργία ή θα σπρωχτούν σε παραδοσιακές 
και νέες μορφές μισθωτής εργασίας. Εκεί οδηγούνται 
με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, 
τις αυξήσεις του ΦΠΑ, την απελευθέρωση του ωραρί-
ου λειτουργίας των καταστημάτων, τη συρρίκνωση της 
αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, την έλλειψη 
τραπεζικής χρηματοδότησης κ.λπ.

Τούτη η βίαιη και μαζικότατη συρρίκνωση των εν-
διάμεσων κοινωνικών στρωμάτων, μισθωτών ή μη, 
παλιών ή νέων (που σε άλλες χώρες είχε πραγματο-
ποιηθεί πολύ πιο πριν), αλλάζει ριζικά όχι μόνο το κοι-
νωνικό αλλά και το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Και 
θέτει το εργατικό κίνημα και την Αριστερά ενώπιον 
μιας μεγάλης πρόκλησης: πώς, δηλαδή, πλάι στην κα-
τάκτηση της αγωνιστικής ταξικής ενότητας της εργατι-
κής τάξης –που ασφαλώς αποτελεί το κύριο μέτωπο 
και καθήκον– θα οικοδομηθεί μια ουσιαστική συμμαχία 
της εργατικής τάξης με τα στρώματα αυτά, στη βάση 
της αντίθεσης στην προωθούμενη πολιτική κυβέρνη-
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σης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου, της αντίθεσης στη στρατηγική 
και τον κόσμο του κεφαλαίου. Με στόχο την απελευθέ-
ρωση της κοινωνίας συνολικά από την εκμετάλλευση 
και την ατομική ιδιοποίηση του κοινωνικά παραγόμε-
νου πλούτου.

στ. Το πιο δραματικό ενδεχόμενο –εξαιρετικά πιθα-
νό, όπως διδάσκει η ιστορία των κρίσεων και ο τρόπος 
με τον οποίων το κεφάλαιο εξασφάλισε την υπέρβα-
σή τους– είναι ένας νέος γύρος πολεμικών τυχοδιω-
κτισμών και συγκρούσεων, τοπικών ή γενικευμένων. 
Το ενδεχόμενο αυτό δεν διαφαίνεται άμεσα, καθώς 
δεν ανιχνεύονται για την ώρα σαφή και σχηματισμέ-
να αντίπαλα μπλοκ. Επιπλέον, υπάρχουν και αντίρρο-
πες καπιταλιστικές τάσεις, που δρουν αποτρεπτικά στο 
ξέσπασμα πολεμικών συγκρούσεων και προκρίνουν 
άλλες μορφές καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων: 
απαξίωση παραγωγικού δυναμικού, συντριβή εργατι-
κού δυναμικού, ανεργία, καταστροφή φύσης, υποσιτι-
σμός κ.λπ. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί, καθώς 
ο πόλεμος φαντάζει και σήμερα για μεγάλα τμήματα 
του κεφαλαίου «χρήσιμη» λύση για τη μαζική κατα-
στροφή παραγωγικών δυνάμεων, τη διοχέτευση των 
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, την πειθάρχηση 
της λαϊκής πλειοψηφίας, την αποκατάσταση ενός νέου 
συσχετισμού δύναμης στο διεθνές ιμπεριαλιστικό-
κεφαλαιοκρατικό πλέγμα, αλλά και ως επικερδής λύση 
– τόσο η προετοιμασία-διεξαγωγή αυτού καθαυτού του 
πολέμου, όσο και η ανοικοδόμηση των κατεστραμμέ-
νων περιοχών που αφήνει πίσω του. 

ζ. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ πιο δραματικές 
στη νεολαία, που για πρώτη φορά στην ιστορία του κα-
πιταλισμού θεωρεί βέβαιο ότι θα ζήσει χειρότερα από 
τους γονείς της.

Δ.6. Όρια και αντιφάσεις της αστικής 
απάντησης στην κρίση

Η αστική στρατηγική υπέρβασης, στο βαθμό που δεν 
ακυρωθεί-ανατραπεί από τα κάτω και από τα Αριστερά, 
μπορεί να φέρει αποτελέσματα για το κεφάλαιο και να 
εξασφαλίσει μια ορισμένη ανάκαμψη της καπιταλιστι-
κής κερδοφορίας, οδηγώντας όμως τις καπιταλιστικές 
αντιθέσεις και αντιφάσεις σε ανώτερο επίπεδο και προ-
ετοιμάζοντας νέες οξύτερες κρίσεις. Η ιστορία του καπι-
ταλισμού και της ταξικής πάλης συνηγορεί υπέρ αυτής 

της τάσης, καθώς η μετάβαση από το καπιταλισμό στην 
εργατική δημοκρατία-εξουσία δεν είναι προϊόν της αυ-
τόματης κατάρρευσής του, του παρασιτισμού και της 
σήψης του, της αδυναμίας ποδηγέτησης των αντιφά-
σεων που τον χαρακτηρίζουν, αλλά της επαναστατικής 
πάλης και της ανατροπής της αστικής κυριαρχίας. 

Υπάρχει, όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες η δυνα-
τότητα για μια απάντηση στην κρίση κεϊνσιανού τύπου ή 
έστω με στοιχεία κεϊνσιανισμού; Αρκετές δυνάμεις –δι-
αφωνούντες του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Μέτωπο Αλληλεγγύ-
ης και Ανατροπής, Δημοκρατική Αριστερά, διανοούμε-
νοι (Στίγκλιτς, Κρούγκμαν κ.ά.), ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ– απαντούν 
θετικά, με αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Οικο-
δομούν μια επιχειρηματολογία και μια πολιτική γραμμή 
γύρω από αυτή τη θετική απάντηση, προβάλλοντας συ-
χνά ως υπόδειγμα τον «πετυχημένο νεοκεϊνσιανισμό» 
του Λούλα στη Βραζιλία ή αξιοποιώντας ακόμη και το 
πρότυπο-Ομπάμα.

Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι αρνητική, με 
βάση τα σημερινά δεδομένα. Η ίδια η ουσία και ο χα-
ρακτήρας της κρίσης, οι παράγοντες που συμπιέζουν 
το ποσοστό κέρδους (αύξηση οργανικής σύνθεσης του 
κεφαλαίου) και ο υπάρχων κοινωνικοπολιτικός συσχε-
τισμός οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν θα μπορού-
σε να υπάρχει άλλου τύπου αστική απάντηση πέρα 
από μια πολιτική και οικονομική στρατηγική ακραίας 
κοινωνικής βαρβαρότητας. Άλλωστε, σε αυτή την πο-
λιτική συνέκλιναν όλοι οι αστικοί κύκλοι παγκοσμίως 
όχι γιατί «συνεννοήθηκαν σε ένα τραπέζι» ή γιατί τους 
την υπέδειξαν κάποια «θινκ τανκ» του κεφαλαίου τύ-
που σύγχρονων Κέινς ή Φρίντμαν, αλλά γιατί σε αυτή 
τούς «οδηγούν από τα πράγματα» οι νόμοι κίνησης του 
κεφαλαίου και η γενικότερη κοινωνικοπολιτικοί συσχε-
τισμοί. Η αστική πολιτική που κάθε φορά επιλέγεται δεν 
είναι αυθαίρετη επινόηση κάποιων ηγετών, είναι τελικά 
«συμπυκνωμένη έκφραση της οικονομίας» (Λένιν), των 
αναγκών και των προτεραιοτήτων της. Σε αυτήν πα-
ρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ταξική πάλη, 
οι κομματικές διαμεσολοβήσεις, οι ενδοϊμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί. Η επίδραση των παραγόντων αυτών 
δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε διαφορετικά μίγματα 
πολιτικής (ανάλογα και με τους ταξικούς συσχετισμούς 
σε κάθε χώρα), σε επιμέρους παρεκκλίσεις από τη νέα 
καπιταλιστική ορθοδοξία – ωστόσο αυτές θα είναι 
ασταθείς, περιορισμένες, ανατρέψιμες και πάντως μη 
ικανές να ακυρώσουν τη γενική κίνηση, το κυρίαρχο 
στίγμα της αστικής στρατηγικής. 

Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει αυτή τη γενική 
θέση, καθώς πέρα από ορισμένα αναιμικά μέτρα ρύθμι-
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σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος (κυρίως στην 
αρχική φάση της κρίσης), το «σώμα των νεοφιλελεύ-
θερων πολιτικών» του ολοκληρωτικού καπιταλισμού 
παραμένει, αντιδραστικοποιείται ακόμη περισσότερο 
και διεισδύει σαν δηλητήριο σε κάθε πτυχή της κοινω-
νίας. Γίνεται έτσι ορατό ότι η πολιτική αυτή δεν αποτε-
λεί απλώς «μορφή διαχείρισης» (που θα μπορούσε να 
αλλάξει αν άλλαζαν οι φορείς-κόμματα που ασκούν τη 
διαχείριση ή αν άλλαζαν οι συσχετισμοί στα όργανα 
της ΕΕ), αλλά συνδέεται με βαθύτερα χαρακτηριστικά 
που συγκροτούν τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό στην 
παρούσα φάση και το ιστορικό επίπεδο ανάπτυξης της 
ταξικής πάλης, δημιουργώντας συνθήκες όχι «σχετικής 
ανάσχεσης» αλλά μεγάλης έντασης της επίθεσης. 

Αλλά και αν υπήρχαν περιθώρια για κάποιου τύ-
που «νεοκεϊνσιανή διαχείριση», ο ορίζοντας, η πολιτι-
κή γραμμή του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς 
θα έπρεπε να χρωματίζονται από μια τέτοια κατεύθυν-
ση ή από μια λογική ρήξης και ανατροπής της αστι-
κής επίθεσης και του συστήματος συνολικά; Ποιο θα 
ήταν το κύριο ζητούμενο, η αναπαλαίωση μιας ψοφο-
δεούς καρικατούρας του «κράτους πρόνοιας» και του 
κεϊνσιανισμού –δηλαδή της αστικής στρατηγικής του 
προηγούμενου καπιταλιστικού σταδίου– ή η τολμηρή 
αναζήτηση των δρόμων της αντικαπιταλιστικής ανα-
τροπής, του επαναστατικού αγώνα, της κατάργησης της 
εκμετάλλευσης και της κομμουνιστικής χειραφέτησης; 

Δ.7. Κρίση, ανασυγκρότηση 
και κοινωνικοπολιτικοί συσχετισμοί 
στην Ελλάδα

Ο ελληνικός καπιταλισμός μπήκε στην πιο δραματική 
φάση της κρίσης και στην περίοδο των αλλεπάλληλων 
αντεργατικών πακέτων έχοντας μια συντριπτική κοινωνι-
κή και πολιτική υπεροπλία απέναντι στο εργατικό κίνημα 
και στις δυνάμεις της επαναστατικής χειραφέτησης. Τού-
τος ο συσχετισμός είναι αποτέλεσμα χρόνιων διεργασι-
ών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το νέο κοινωνικοοικονο-
μικό υπόβαθρο που δημιούργησαν οι αναδιαρθρώσεις 
του ολοκληρωτικού καπιταλισμού την τελευταία τριακο-
νταετία, η συστηματική ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση 
του αστικού συνασπισμού εξουσίας, η εκμαυλιστική για 
τις εργατικές συνειδήσεις δράση του ΠΑΣΟΚ (ως κυβέρ-
νησης κι ως αντιπολίτευσης), η επίδραση των πρακτικών 
του αστικοποιημένου γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, 
η στρατηγική, πολιτική, κινηματική και ιδεολογική υπο-

χώρηση της Αριστεράς, αλλά και η ανεπάρκεια της αντι-
καπιταλιστικής, με άλλους όρους βέβαια.

Παρότι, όμως, η κύρια φορά των κοινωνικοπολιτικών 
συσχετισμών ήταν συντηρητική, παρά την εμπέδωση 
και την παγίωση όλο και πιο πλατιά και βαθιά στις εργα-
τικές συνειδήσεις της αστικής ηγεμονίας, αρκετά «στιγ-
μιότυπα» της ταξικής πάλης (εξεταστικά, νομοσχέδιο 
Γιαννίτση, αντιπολεμικό κίνημα, άρθρο 16, Δεκέμβρης 
2008) έδειξαν ότι το εργατικό και ριζοσπαστικό κίνημα 
εξακολουθεί να αποτελεί έναν απειλητικό αντίπαλο, που 
μπορεί να βάλει εμπόδια στην αστική πολιτική.

Ο υπάρχων κοινωνικοπολιτικός συσχετισμός, επο-
μένως, παρά τις επιτυχίες του αστικού μπλοκ, ήταν και 
παράγοντας που δυσκόλευε την προώθηση των «με-
ταρρυθμίσεων» που απαιτούνταν για την αστική υπέρ-
βαση της κρίσης. Με αυτή την έννοια, οι προωθούμενες 
σήμερα αναδιαρθρώσεις, εκτός από την οικονομική 
τους διάσταση (αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης 
και της αποσπώμενης υπεραξίας) έχουν και μια εξίσου 
σημαντική πολιτική διάσταση. Πολιτική διάσταση τόσο 
στους χώρους εργασίας και την άμεση διαδικασία της 
παραγωγής (ενίσχυση του εργοδοτικού δεσποτισμού 
και της θέσης του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική 
δύναμη), όσο και σε συνολικό πολιτικό επίπεδο (ενί-
σχυση της καταστολής αλλά και του πολιτικού «μονο-
πωλίου» της αστικής τάξης απέναντι στο κίνημα και τις 
τάσεις εργατικής χειραφέτησης). Μια διάσταση, ωστό-
σο, αντιφατική, καθώς παράλληλα τείνει να γενικεύει-
πολιτικοποιεί την πάλη, να την οδηγεί πιο άμεσα, πιο 
βαθιά από το επιμέρους στο συνολικό.

Γι’ αυτό, στις αναμετρήσεις που ακολούθησαν την εκ-
δήλωση της κρίσης, στις εκλογές του 2009, στο αντερ-
γατικό σοκ του 2010, στις απεργίες στις 15 Μάη και 5 
Δεκέμβρη, στις πρόσφατες περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές, δεν εκδηλώθηκε μόνο η αστική επιδίωξη να 
«ξεδοντιαστεί» κατά το δυνατόν οριστικά το ταξικό ερ-
γατικό κίνημα και να ενταφιαστεί ιστορικά η προοπτική 
της επαναστατικής χειραφέτησης. Εκδηλώθηκε επίσης 
–και μάλιστα με αύξουσα δυναμική– η ανάγκη και η 
δυνατότητα οι αναμετρήσεις της παρούσας φάσης να 
γίνουν προανάκρουσμα μιας νέας άνοιξης του ερ-
γατικού κινήματος και της Αριστεράς, αφετηρία μιας 
αναστροφής στη φορά με την οποία κινείται τα τελευ-
ταία χρόνια το βέλος των κοινωνικοπολιτικών συσχετι-
σμών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που απηχεί ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής: την τάση που 
έχει η επαναστατική πλευρά των συσχετισμών (παρότι 
στη σημερινή φάση καλύπτεται από το πέπλο της κα-
ταθλιπτικής αστικής ηγεμονίας) να κινείται με ανώτερο, 
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ταχύτερο και βαθύτερο τρόπο από την αντίπαλή της 
πλευρά της αστικής καθήλωσης, στο βαθμό, βέβαια, 
που δράσει αποτελεσματικά η επαναστατική και κομ-
μουνιστική πρωτοπορία. 

Στην ουσία, η κρίση και η προωθούμενη αντιδρα-
στική τομή απογειώνουν τη σύγκρουση ανάμεσα 
στις δυσκολίες και τις δυνατότητες μιας εργατικής-
ανατρεπτικής άνοιξης, πολλαπλασιάζουν και εντείνουν 
τις τάσεις και τα νήματα που καθηλώνουν την εργατική 
τάξη σε συμπεριφορές και αντιλήψεις υποταγής, πρόσ-
δεσης στο σύστημα, αλλά και εκείνες που την ωθούν 
στο δρόμο της ριζοσπαστικής πάλης, της ανυπακοής, 
της επαναστατικής χειραφέτησης. Πρόκειται, δηλαδή, 
για μια ασταθή ισορροπία κυριολεκτικά στην «κόψη 
του ξυραφιού», που θα δοκιμάζεται στις ταξικές αναμε-
τρήσεις της επόμενης περιόδου, με τον αστικό συνασπι-
σμό εξουσίας να επιδιώκει να βυθίσει το κίνημα και την 
Αριστερά σε μια ιστορική νύχτα μακράς διαρκείας. Το 
δε ταξικό εργατικό κίνημα και την επαναστατική Αριστε-
ρά να βρίσκονται απέναντι στην ανάγκη, τη δυνατότη-
τα και την πρόκληση ενός στρατηγικού ρήγματος στην 
αστική πολιτική ηγεμονία, που θα επιφέρει ρήγματα 
στην προωθούμενη πολιτική, θα συγκροτήσει ένα υπο-
λογίσιμο πόλο (κινηματικά και πολιτικά) της αντικαπιτα-
λιστικής-επαναστατικής πάλης και θα συμβάλλει ώστε 
να τεθεί (και να απαντηθεί επαναστατικά) με πιο ώριμο 
και μαζικό τρόπο το ερώτημα «καπιταλιστικός εφιάλτης 
ή εργατική χειραφέτηση και κομμουνιστική διεθνιστική 
απελευθέρωση». 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονται ορισμένες ειδικές 
πλευρές:

α. Οι προωθούμενες αλλαγές και οι συνέπειές 
τους εντείνουν τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό 
της εργατικής τάξης, τον κατακερματισμό της, την εξα-
τομίκευση, τον ατομισμό, τις «εμφύλιες συγκρούσεις» 
(Έλληνες-μετανάστες, δημόσιος-ιδιωτικός τομέας, μό-
νιμοι-ελαστικά εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι με το παλιό 
ή το νέο καθεστώς). Με αυτή την έννοια, κάνουν πιο 
δύσκολη και επίπονη την οικοδόμηση της ταξικής ερ-
γατικής ενότητας. Αυτός ο κατακερματισμός εκφράστη-
κε ήδη στους αγώνες της προηγούμενης περιόδου με 
αρνητική επίδραση. Εκφράζεται επίσης στην αδύνατη 
συμμετοχή της εργατικής νεολαίας από την πάλη. Ταυ-
τόχρονα, βέβαια, δρομολογείται και η αντίστροφη τάση: 
η γενικευμένη αστική επίθεση, η ισοπέδωση των αμοι-
βών, των εργασιακών σχέσεων και της ασφαλιστικής 
προστασίας στο δημόσιο τομέα και η καταβαράθρω-
ση των όρων εργασίας συνολικά των μισθωτών στο 

επίπεδο της ζούγκλας του πιο άγριου ιδιωτικού τομέα, 
δημιουργεί αυξημένες δυνατότητες οικοδόμησης ενιαί-
ου εργατικού μετώπου, που θα υπερβαίνει τον κατα-
κερματισμό και τον οριζόντιο διχασμό της τάξης και θα 
συνενώνει σε ένα πανίσχυρο μέτωπο όλα τα «αποσπά-
σματα» της μισθωτής εργασίας. Ιδού λοιπόν το καίριο 
ερώτημα: Η σύγχρονη επαναστατική και κομμουνιστι-
κή Αριστερά θα εργαστεί με στρατηγικό τρόπο για την 
ανακάλυψη των δρόμων οικοδόμησης τούτης της τόσο 
αναγκαίας αγωνιστικής ταξικής ενότητας; Θα υποτάξει 
σε αυτή τη βασική επιδίωξη την ειδική πλευρά της τα-
κτικής που αφορά την κοινή δράση και πώς; 

β. Οι προωθούμενες αλλαγές υποσκάπτουν την 
αντικειμενική βάση πάνω στην οποία ήταν συγκροτη-
μένα ως σήμερα τα συνδικάτα και του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα (που συσπειρώνουν μόλις το 12% 
του εργατικού δυναμικού). Πρόκειται, μάλιστα, για μια 
τάση που λειτουργεί ανεξάρτητα από την πολιτική που 
ακολουθούν τα συνδικάτα – απλώς στην περίπτωση 
που η πολιτική τους είναι τύπου ΓΣΕΕ, η τάση αυτή είναι 
πολύ πιο καταλυτική. Ιδού, λοιπόν, το καίριο ερώτημα: 
θα αρκεστεί η επαναστατική και κομμουνιστική Αριστε-
ρά σε έναν πόλεμο οπισθοφυλακών, περιοριζόμενη 
στη μάχη των συσχετισμών στα συνδικάτα της προ-
ηγούμενης καπιταλιστικής εποχής ή θα συγκεντρωθεί 
στρατηγικά στην επανα-ανακάλυψη της συλλογικής 
πάλης (ειδικά στις νέες γενιές εργαζομένων), στην ανα-
κάλυψη-οικοδόμηση των συλλογικοτήτων, των ταξι-
κών συνδικάτων που απαιτεί η εποχή που ανατέλλει 
(σε περιεχόμενο, αιτήματα, μορφές συσπείρωσης και 
λειτουργίας, μορφές πάλης), υποτάσσοντας σε αυτή τη 
στρατηγική επιδίωξη και την παρέμβαση στο σημερινό 
σ.κ., μιας και το νέο δεν προκύπτει από παρθενογένεση, 
αλλά ως διαλεκτική υπέρβαση του παλιού; Θα εκπρο-
σωπήσει με τολμηρό και καινοτόμο τρόπο την απόλυτη 
κι επείγουσα ανάγκη της ταξικής ανασυγκρότησης του 
εργατικού κινήματος; 

γ. Η προωθούμενη σαρωτική επίθεση, θέτοντας 
«εκτός νόμου» ακόμη και τη σκέψη ενός άλλου δρόμου, 
φέρνει στην πρώτη γραμμή τα αμυντικά αιτήματα της 
εργατικής πάλης, το «να μη χειροτερέψει η θέση μας, να 
αποκρούσουμε την επίθεση». Η Αριστερά θα περιορι-
στεί, όμως, σε αυτό; Θα δώσει τη μάχη της απόκρουσης 
της επίθεσης από τη σκοπιά της εργατικής θέσης του 
χθες (βαφτίζοντας, μάλιστα, κατακτήσεις τα δεδομένα 
των προηγούμενων αντεργατικών τομών) ή από τη 
σκοπιά των σύγχρονων εργατικών δικαιωμάτων; Θα 
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αρκεστεί στο «όχι στα μέτρα» ή θα το συνδέσει με αιτή-
ματα μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής απαιτητικότη-
τας, με στοχεύσεις συμβατές με τις κοινωνικές αναγκαι-
ότητες και δυνατότητες της εποχής; Και πώς θα λυθεί 
αυτός ο γόρδιος δεσμός, στην πράξη, μέσα στις μάζες 
και το κίνημά τους και όχι στα χαρτιά ή στα γραφεία;

δ. Η νέα κατάσταση διαμορφώνει μια νέα σχέση οι-
κονομικού και πολιτικού αγώνα. Ακόμη και η παραμικρή 
εργατική διεκδίκηση «προσκρούει» σχεδόν αυτόματα 
στο Μνημόνιο, στις «αγορές», στην ανταγωνιστικότητα, 
στην ΕΕ. Άρα τίθεται εκ των πραγμάτων το ερώτημα «τι 
θα κάνουμε με την ΕΕ, το ΔΝΤ, το κεφάλαιο, τις τράπε-
ζες, την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;». Και τίθεται στο ίδιο 
το μαζικό κίνημα, στις ίδιες τις διαδικασίες της πάλης 
–είτε το θέσουν οι δυνάμεις της Αριστεράς είτε όχι-, 
οδηγώντας άλλοτε σε γοργή πολιτικοποίηση και ριζο-
σπαστικοποίηση και άλλοτε σε απογοήτευση και απο-
στράτευση (καθώς η «καθαρή» συνδικαλιστική πάλη 
μοιάζει εξαιρετικά αδύναμη απέναντι σε αυτούς τους 
πανίσχυρους πολιτικούς φορείς). Θα υπεκφεύγουμε, 
λοιπόν, καταφεύγοντας στα «συγκεκριμένα αιτήματα», 
στο γενικό «κάτω τα μέτρα» ή «να μην περάσει» και 
αυταπατώμενοι ότι η απόδραση από τα κορυφαία πολι-
τικά ερωτήματα θα αναπληρωθεί από την αυτοτελή πο-
λιτική-ιδεολογική παρέμβαση της Αριστεράς «απ’ έξω» 
από τις διαδικασίες των αγώνων; Θα περιφρονήσουμε 
την πραγματική πάλη για τα συγκεκριμένα αιτήματα, δι-
αστρέφοντας τη σωστή, κατά τα άλλα, θέση ότι χωρίς 
συνολική αλλαγή είναι αδύνατο να υπάρχουν ουσια-
στικές λύσεις στα εργατικά προβλήματα; Ή θα κατακτή-
σουμε μια διαλεκτική σχέση οικονομικής-πολιτικής πά-
λης, που θα συνδυάζει την αναβαθμισμένη πολιτική και 
ιδεολογική παρουσία της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς, τη μαχητική δράση για τις άμεσες εργατικές διεκδι-
κήσεις, την πλούσια ιδεολογική-πολιτική ζύμωση μέσα 
στις διαδικασίες του κινήματος, την υιοθέτηση από το 
κίνημα κομβικών πολιτικών στόχων, κατά των βασικών 
πυλώνων της επίθεσης; 

ε. Η νέα κατάσταση και οι συσχετισμοί που τη συνο-
δεύουν κάνουν εξαιρετικά πιθανές εκρήξεις και ξεσπά-
σματα της εργατικής και νεολαιίστικης οργής και αγανά-
κτησης, όπου η ελπίδα θα βαδίζει μαζί με το αδιέξοδο. 
Ο Δεκέμβρης ήταν μια τέτοια περίπτωση, όπως και οι 
πεινασμένοι της Αϊτής, οι μετανάστες στα Παρισινά 
προάστια, οι Άγγλοι φοιτητές. Θα αρκούμαστε, όμως, 
στις όποιες «δάφνες» αυτών των εξεγερτικών στιγμών, 
συχνά υπερβάλλοντάς τες και αυταπατώμενοι πως αρ-

κεί να τις επαναλάβουμε ή να τις «εκμεταλλευτούμε» 
για να αλλάξουν τα πράγματα; Θα αποστασιοποιούμα-
στε απ’ αυτές, απαξιώνοντάς τες ή χαρακτηρίζοντάς τες 
«μικροαστικά ξεσπάσματα», «αριστερίστικες ασκήσεις 
επί χάρτου». «προβοκάτσιες»; Ή θα διαμορφώσουμε 
μια αποτελεσματική γραμμή μαζικής πάλης, που θα δίνει 
έμπρακτα συλλογική μαχητική διέξοδο στην οργή και 
την αγανάκτηση των εργαζομένων, στις τάσεις υπέρ-
βασης του χρεοκοπημένου συνδικαλιστικού κινήματος, 
στις διαθέσεις αποφασιστικού αγώνα και που –ακριβώς 
γι’ αυτό– θα μπορεί να έχει γέφυρες επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης με τέτοια ξεσπάσματα και δρόμους 
ένταξης-ενσωμάτωσής τους στον ενιαίο μαζικό αγώ-
να για ρήξη και ανατροπή της κοινωνικής και πολιτικής 
χούντας κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου; 

Εν κατακλείδι, τους συσχετισμούς, τις τάσεις τους, 
την προαναφερθείσα ασταθή ισορροπία και σύγκρου-
ση δυνατοτήτων-δυσκολιών, η Αριστερά οφείλει να 
τους αντιμετωπίσει όχι στατικά αλλά δυναμικά, ως 
δρων και μαχόμενο πολιτικό υποκείμενο, δίχως να πα-
γιδεύεται σε αυτούς αλλά παρεμβαίνοντας συνειδητά 
για να τους αλλάξει σε ταξική επαναστατική κατεύθυν-
ση. Με αυτή την έννοια, επιδιώκουμε να επικοινωνού-
με κατά κύριο λόγο με τις πιο μαχητικές, ριζοσπαστι-
κές και ανατρεπτικές τάσεις. Να τις εκφράζουμε και να 
συνδιαμορφώνουμε μαζί τους, αναπτύσσοντάς τες και 
συνολικοποιώντας τες, αναπτυσσόμενοι ταυτόχρονα 
κι εμείς, με κριτήριο την υπόθεση της κομμουνιστικής 
απελευθέρωσης.

Πολύ περισσότερο που ένα από τα βασικά και ελ-
πιδοφόρα στοιχεία των συσχετισμών είναι ότι αρχίζει 
να διαμορφώνεται ένα μαχητικό εργατικό αντικαπιτα-
λιστικό ρεύμα, σχετικά σταθερό και μαζικό, ικανό να 
επικοινωνεί με δυνάμεις πολύ πέρα από την εξωκοινο-
βουλευτική Αριστερά, με ποικίλου βάθους αντιπαράθε-
ση προς τη ΓΣΕΕ, με διάθεση υπέρβασης της αδιέξοδης 
γραμμής του ΠΑΜΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, αντιφατικό αλλά 
όχι εύκολα ενσωματώσιμο, ικανό να διαμορφώνει έναν 
σχετικά αυτοτελή αγωνιστικό σχεδιασμό και μια αυτο-
τελή πολιτική παρουσία, εν δυνάμει επικίνδυνο και δυ-
ναμικό. 

    



➜  Για τον κομμουνισμό της εποχής 
μας με αντικαπιταλιστική 
επανάσταση και εργατική εξουσία

➜  Για την αντικαπιταλιστική 
ανατροπή της αντεργατικής 
επίθεσης και τα δικαιώματα της 
νέας εποχής

Ε.1. Για μια επαναστατική στρατηγική και 
τακτική, για την εργατική αντικαπιταλιστική 
απάντηση στην κρίση και την αστική τομή

α. Σε αυτές τις συνθήκες, το ερώτημα «ποια εναλλα-
κτική λύση υπάρχει;», «με ποια πολιτική πρέπει να απα-
ντήσουν οι εργαζόμενοι και η Αριστερά στο ολοκαύ-
τωμα της κρίσης, του Μνημονίου και της αντεργατικής 
επίθεσης;» έχει αναδειχτεί στο επίκεντρο των συζητή-
σεων στους εργαζόμενους, στον κόσμο του κινήματος 
και της Αριστεράς. Το ΝΑΡ και η αντικαπιταλιστική Αρι-
στερά οφείλουν να αναμετρηθούν «στα ίσια» με αυτό 
το ερώτημα, έχοντας συνείδηση ότι τα εφόδια που ως 
τώρα έχουμε, οι απαντήσεις που έχουμε δώσει, οι πρα-
κτικές που έχουμε υιοθετήσει δεν αρκούν απέναντι στη 
συγκλονιστική πραγματικότητα της ιστορικής κρίσης και 
της κανιβαλικής αστικής στρατηγικής για την υπέρβασή 
της. Χωρίς βαθύτερη και συλλογική αυτοκριτική απο-
τίμηση της ως τώρα πορείας μας, χωρίς τον αναγκαίο 
προβληματισμό πάνω στις εμπειρίες άλλων αντίστοι-
χων μ’ εμάς εγχειρημάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο, 
χωρίς τη «συνομιλία» με τις ελπιδοφόρες δυνατότητες 
κι αντιφάσεις ριζοσπαστικών σκιρτημάτων κι αντικαπι-
ταλιστικών αποπειρών, αλλά και χωρίς τις αναγκαίες 

επανεκτιμήσεις, αναπροσαρμογές και επανατοποθε-
τήσεις, χωρίς τα απαραίτητα τολμηρά βήματα προς τα 
μπρος κινδυνεύουμε όχι απλώς από τη στασιμότητα και 
την εμπέδωση μιας κουλτούρας περιθωρίου και «πολι-
ορκημένου φρουρίου» αντί μιας πολιτικής κουλτούρας 
μαζών και μεγάλων στόχων, αλλά από την οπισθοδρό-
μηση, την ακύρωση ακόμη και των κατακτήσεων που 
«μετράμε» τόσο στην υπερεικοσαετή πορεία μας όσο 
και το τελευταίο διάστημα.

β. Το ΝΑΡ και η αντικαπιταλιστική Αριστερά οφεί-
λουν να ανταποκριθούν στην ποιοτικά ανώτερη από 
κάθε άλλη εποχή κοινωνική και πολιτική σύγκρουση 
που ωριμάζει με μια πολιτική εργατικής αντικαπιταλι-
στικής απάντησης στην κρίση και στην αστική στρατηγι-
κή υπέρβασής της. Με ένα συνολικό και σύγχρονο πο-
λιτικό πρόγραμμα-σχέδιο επαναστατικής τακτικής και 
στρατηγικής. Και να ανταποκριθούν με όρους μαζών 
και κομμουνιστικής διεθνιστικής χειραφέτησης, πειστικά 
και έμπρακτα, με μια πολιτική που θα έχει σταθερές βά-
σεις και θα εδράζεται στη «συγκεκριμένη ανάλυση της 
συγκεκριμένης κατάστασης».

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι, για να ανταποκρι-
θούμε στις προκλήσεις και τις ανάγκες των καιρών, εί-
ναι απαίτηση και ανάγκη το περιεχόμενο και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της εργατικής αντικαπιταλιστικής απά-
ντησης να καθορίζονται από:

➜ Την αναγκαιότητα, τη δυνατότητα, και την τάση 
της κομμουνιστικής διεθνιστικής απελευθέρωσης 
στην εποχή μας, ως τη μόνη προοπτική που απαντά 
στην κρίση, αλλά και στον ίδιο τον καπιταλισμό, την αι-
τία της κρίσης και όλων των δεινών που πλήττουν την 
κοινωνική πλειοψηφία.

➜ Την αντικαπιταλιστική επανάσταση, ως το ποι-
οτικό άλμα της ταξικής πάλης που απαιτείται για την 
εγκαθίδρυση μιας νέας εξουσίας, της εργατικής εξουσί-

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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ας, και το άνοιγμα του δρόμου για τους κοινωνικοπο-
λιτικούς μετασχηματισμούς της μεταβατικής περιόδου 
που οδηγούν στην εργατική δημοκρατία και την κομ-
μουνιστική διεθνιστική απελευθέρωση.

➜ Το δρόμο του επαναστατικού αγώνα, της επανα-
στατικής τακτικής για την ανατροπή της αντεργατικής 
τομής του κεφαλαίου, για την ανατροπή της πολιτικής 
κυβέρνησης, ΕΕ. ΔΝΤ, κεφαλαίου, ως δρόμο μαζικής 
πολιτικής πάλης για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, αντιπαράθεσης και κλονισμού της κύρι-
ας στρατηγικής του κεφαλαίου για την υπέρβαση της 
κρίσης, αλλαγής των συσχετισμών, συγκρότησης και 
ωρίμανσης του κοινωνικοπολιτικού υποκειμένου της 
αντικαπιταλιστικής επανάστασης –μέσα από την ίδια 
την πείρα των μαζών–, προσέγγισης στις ποιοτικές κα-
μπές της, διαμόρφωσης των όρων ώστε οι συγκρού-
σεις που τη χαρακτηρίζουν να είναι νικηφόρες και υπέρ 
της οικοδόμησης εργατικής εξουσίας. 

Τα στοιχεία αυτά αντιμετωπίζονται ως διαλεκτικά 
αλληλοσυνδεόμενες και όχι ως αντιδιαλεκτικά ταυτι-
ζόμενες πλευρές ενός ενιαίου και μακρόπνοου πολιτι-
κού σχεδίου ή ως επίσης αντιδιαλεκτικά αποκομμένες 
πλευρές. Αυτή τη επιχειρήσαμε να επεξεργαστούμε και 
στο 2ο Συνέδριο του ΝΑΡ, διατυπώνοντας την πολιτική 
γραμμή του Αντικαπιταλιστικού Εργατικού Μετώπου, 
ως πολιτική που εμπεριέχει και τις τρεις αυτές πλευρές 
και, παράλληλα, ως πολιτική που συνδέει άρρηκτα το 
περιεχόμενο με τους φορείς και τους δρόμους υλοποί-
ησής της. 

γ. Με ένα τέτοιο πλαίσιο το εργατικό λαϊκό κίνημα 
και η αντικαπιταλιστική Αριστερά μπορούν να αντα-
ποκριθούν στην απαίτηση κι ανάγκη της ταξικής πάλης 
σήμερα: να έχει η εργατική αντικαπιταλιστική απάντη-
ση στρατηγικά χαρακτηριστικά, να έχει ως ορίζοντα, 
«νεύρο», ζητούμενο και σκοπό την αντικαπιταλιστική 
επανάσταση, την εργατική εξουσία και δημοκρατία, την 
κομμουνιστική διεθνιστική απελευθέρωση.

Η ίδια η ταξική πάλη αναδεικνύει ότι η εργατική αντι-
καπιταλιστική απάντηση επιβάλλεται να έχει σήμερα 
τέτοιο χαρακτήρα. Πρώτον, όχι γιατί καταρρέει ο κα-
πιταλισμός, αλλά γιατί γίνεται καταστροφικός απέναντι 
στο ανθρώπινο είδος και το ανόργανο σώμα του, τη 
φύση. Γιατί ζούμε σε εποχή ιστορικής χρεοκοπίας του, 
στην οποία προβάλλει πιο άμεσα από ποτέ η αβυσσα-
λέα εχθρότητά του με τις κοινωνικές ανάγκες, με την 
έννοια της συνολικής προόδου της ανθρωπότητας. 
Αλλά και γιατί ζούμε σε μια εποχή που προβάλλει τόσο 
η κοινωνική αναγκαιότητα και η ωρίμανση των υλικών 

προϋποθέσεων για την ανατροπή του, όσο και η κοινω-
νικοπολιτική δυνατότητα-τάση της ανατροπής αυτής. 
Δεύτερον, γιατί το πλήγμα που επιχειρεί η Ιερή Συμμα-
χία κυβερνήσεων, ΕΕ, ΔΝΤ, εργοδοσίας έχει στρατηγικό 
χαρακτήρα, άρα το «αντίπαλο δέος» που επιβάλλεται 
να ορθωθεί απέναντί τους δεν μπορεί παρά να είναι 
αντίστοιχης ποιότητας. Τρίτον, γιατί η κρίση και η αστι-
κή γραμμή υπέρβασής της κάνουν αδύνατη κι ουτοπική 
κάθε αυταπάτη μόνιμης ρεφορμιστικής λύσης ή συνο-
λικής πολιτικής λύσης μέσα στα πλαίσια του συστήμα-
τος και της ΕΕ, χωρίς καθαρή απάντηση στο ζήτημα της 
εξουσίας. Συνεπώς, η ανατροπή της επίθεσης ή θα είναι 
αντικαπιταλιστική, οδηγώντας στην κορυφαία καμπή 
όπου θα κρίνεται η ανατροπή της αστικής κυριαρχίας, 
ή δεν θα υπάρχει.

δ. Με ένα τέτοιο πλαίσιο, επίσης, το εργατικό κίνημα 
και η αντικαπιταλιστική Αριστερά μπορούν να ανταπο-
κριθούν στην απαίτηση κι ανάγκη της ταξικής πάλης να 
εδράζεται η εργατική αντικαπιταλιστική απάντηση σε 
μια επαναστατική διαλεκτική σχέση άμεσων και μακρο-
πρόθεσμων στόχων, κομμουνιστικής στόχευσης και κα-
θημερινής αναμέτρησης με τις συνέπειες της κρίσης και 
την επιχειρούμενη από το μπλοκ κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ, 
ΣΕΒ καπιταλιστική ανασυγκρότηση. Σε μια πρακτική που 
θα πηγαίνει πιο μακριά και βαθιά από το απλό «όχι στο 
Μνημόνιο», την απλή υπεράσπιση των κεκτημένων, την 
ουτοπική επιστροφή σε μια κεϊνσιανή πολιτική «κρά-
τους πρόνοιας».

Με ένα τέτοιο πλαίσιο φιλοδοξούμε να συνδέσου-
με δημιουργικά και στην πράξη, συγκεκριμένα και στο 
σήμερα την επαναστατική στρατηγική με την επαναστα-
τική τακτική, με τρόπο που θα αναδεικνύει «τη στρατη-
γική στο τιμόνι» αλλά και την πολιτικά αποφασιστική 
διάσταση της τακτικής. Και μάλιστα, να τις συνδέσουμε 
κατακτώντας ΚΑΙ μια επαναστατική τακτική ΚΑΙ μια 
επαναστατική στρατηγική ΚΑΙ μια επαναστατική σχέ-
ση μεταξύ τους.

ε. Με ένα τέτοιο πλαίσιο επιδιώκουμε να υπερβαί-
νουμε τις αντιφάσεις, ταλαντεύσεις και αδυναμίες της 
ως τώρα δράσης του ΝΑΡ και της αντικαπιταλιστικής 
Αριστεράς. Κυρίως όμως, να υπερβούμε δημιουργικά 
την παράδοση που ως τώρα κυριαρχεί στο εργατικό 
και επαναστατικό κίνημα –και βρίσκεται στον πυρήνα 
της πολιτικής του ανεπάρκειας–, στο πλαίσιο της οποί-
ας η ρεφορμιστική στρατηγική αλληλοσυμπληρώνεται 
με μια ρεφορμιστική τακτική. Η παράδοση αυτή εμφα-
νιζόταν και συνεχίζει να εμφανίζεται με δυο μορφές: Η 
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πρώτη και βασικότερη είναι ο διχασμός στρατηγικής και 
τακτικής, όπου η στρατηγική θυσιάζεται στο βωμό της 
τακτικής – για να καταλήξουν η μεν τακτική στον τακτι-
κισμό και τον αυτοεγκλεισμό στα όρια του αστικού κοι-
νοβουλευτισμού, η δε στρατηγική στα αραχνιασμένα 
προγράμματα, στο απροσδιόριστο υπερπέραν ή στην 
ταύτιση με τον «υπαρκτό σοσιαλισμό». Και η δευτερεύ-
ουσα μορφή –κατοπτρικό είδωλο της πρώτης– είναι 
η ταύτιση στρατηγικής και τακτικής, με την παράδοση 
της επαναστατικής ή «εξουσιαστικής» λογοκοπίας, του 
κομμουνιστικού φαντασιακού χωρίς επαφή με το επίπε-
δο συνείδησης και τα επίδικα της ταξικής πάλης, ή της 
εξελικτικής μετάβασης από τις αυτόνομες αντιεμπορευ-
ματικές συλλογικότητες ή πρακτικές του σήμερα στην 
κοινωνία χωρίς κράτος και εξουσία.

Ε.2. Η επανάσταση κι ο κομμουνισμός 
ως αναγκαιότητα, δυνατότητα 
και τάση της εποχής μας

Ολόκληρος ο ιδεολογικός μηχανισμός του αστικού συ-
στήματος πάσχιζε και εξακολουθεί να πασχίζει να πεί-
σει τους κολασμένους της νέας εποχής ότι δεν υπάρχει 
δυνατότητα για μια νέα κοινωνική οργάνωση. Ότι είναι 
μάταιη η επανάσταση κι ο κομμουνισμός ουτοπία. Ότι ο 
«παγκοσμιοποιημένος» καπιταλισμός, η αντιδραστικο-
ποιούμενη αστική δημοκρατία, η καπιταλιστική αγορά, ο 
ανταγωνισμός και η ατομική ιδιοκτησία, παρά τα προ-
βλήματά τους, είναι ο μόνος δρόμος για την ανθρώπινη 
ευτυχία. Συνεπώς, δεν επιτρέπονται σχέδια και προγράμ-
ματα για την αυτοτελή εργατική πολιτική και το συνο-
λικό πολιτικό αγώνα της εργατικής τάξης. Επιτρέπονται 
μόνο «δράσεις», «πολιτικές», «διαχείριση προβλημά-
των», «εποικοδομητικές προτάσεις» για τη «βελτίωση» 
ή τον «εξορθολογισμό» της εκμετάλλευσης, αλλά όχι 
για την κατάργησή της. Μέρος, μάλιστα, των αριστερών 
κομμάτων και δυνάμεων, μεταξύ αυτών και ο ΣΥΝ, αν 
και αντιτίθεται στη βαρβαρότητα του «νεοφιλελευθερι-
σμού», υποστηρίζοντας ένα «σοσιαλισμό με δημοκρατία 
και ελευθερία», έχει πειστεί ότι οι συσχετισμοί δεν επι-
τρέπουν κάτι περισσότερο από αυτό. Η αυτονομία και ο 
κινηματισμός, όταν δεν υποτιμούν κάθε σοβαρή ενασχό-
ληση με τη συνολική πολιτική πάλη, την αντικαπιταλιστική 
επανάσταση και το κομμουνιστικό πρόγραμμα για χάρη 
της «σύγκρουσης», των εικονικών εργατικών συνελεύ-
σεων και της γενικής αντιεξουσιαστικής λογικής, ανακα-
λύπτουν ότι οι ποιοτικές αλλαγές στον ιμπεριαλισμό και 

την εργατική τάξη είναι τέτοιες που οδήγησαν ήδη στην 
αυτοκατάργηση και των δύο μέσα σε μια «παγκοσμιο-
ποιημένη αυτοκρατορία» κι ένα ακαθόριστο «πλήθος». 
Στην πράξη, δεν μπορούν και δεν θέλουν να συμβάλ-
λουν τόσο την κομμουνιστική ιστορική δυνατότητα και 
τη δυνατότητα της αντικαπιταλιστικής επανάστασης σε 
μια χώρα, όσο και τη δυνατότητα για ρήξεις, κατακτήσεις 
και ανατροπή της αντεργατικής επίθεσης.

Αριστερές δυνάμεις όπως το ΚΚΕ και δυνάμεις της 
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς (με διαφορετικό τρόπο, 
βέβαια), όσο ασφυκτικά κρατούν τα τσιτάτα των Μαρξ, 
Ένγκελς, Λένιν, άλλο τόσο αρνούνται να σταθούν δη-
μιουργικά στο καινοτόμο πνεύμα τους. Αρνούνται στην 
πράξη την προσπάθειά τους να δουν πέρα από τους 
καταθλιπτικούς συσχετισμούς, να ανακαλύψουν τον 
«τυφλοπόντικα της ιστορίας» που γεννά και ξαναγεννά 
τις εργατικές ανατρεπτικές δυνάμεις του σοσιαλισμού-
κομμουνισμού. Δεν υπάρχουν, κατ’ αυτούς, ποιοτικές 
αλλαγές στον καπιταλισμό-ιμπεριαλισμό και στην εργα-
σία. Όλα είναι ποσότητες που ποτέ δεν συσσωρεύουν 
μια νέα ποιότητα. Η εποχή μας, επομένως, παραμένει 
ήδη από το 1917 «εποχή περάσματος στο σοσιαλισμό» 
αλλά «σε συνθήκες προσωρινής αντεπανάστασης». Κι 
αν κάτι έχει αλλάξει, αυτό είναι οι «αρνητικοί πολιτικοί 
συσχετισμοί», οι οποίοι επιβάλλουν διαρκές πολιτικό 
«κατενάτσιο» για καθυστερήσεις και κάποιες ελάχιστες 
κατακτήσεις στο σήμερα της εφαρμοζόμενης αστικής 
πολιτικής και την αέναη προετοιμασία του κόμματος για 
την απροσδιόριστη μεγάλη μάχη και τις συγκεκριμένες 
επόμενες εκλογές. Τα ρεύματα αυτά, παρά την αγωνιστι-
κή τους συνεισφορά, ταυτίζουν τον εν δυνάμει ιστορικό 
κοινωνικό συσχετισμό ανάμεσα στην εργασία και το κε-
φάλαιο με τον άμεσο, προσωρινό αντιδραστικό πολιτι-
κό συσχετισμό. Συνεπώς, αδυνατούν να αξιοποιήσουν 
τις γενικές ιστορικές δυνατότητες της εποχής. Το ΝΑΡ, 
παρά τις διακηρύξεις και τις προσπάθειές του, παρά τη 
δεκαπεντάχρονη θεωρητική και πρακτική συμβολή του 
στον αγώνα για την ανασυγκρότηση του κομμουνιστι-
κού κινήματος, δεν κατάφερε –για αντικειμενικούς αλλά 
και για υποκειμενικούς λόγους– να συμβάλλει στην 
αντιστροφή της γενικής πορείας της Αριστεράς και του 
εργατικού κινήματος. Κατά συνέπεια, δεν κατάφερε να 
αλλάξει ποιοτικά και τον εαυτό του.

Δεν πρέπει, λοιπόν, να συγχέονται και πολύ περισσό-
τερο να ταυτίζονται οι ιστορικές –όσο και αντιφατικές– 
επαναστατικές δυνατότητες των κοινωνικοπολιτικών 
συσχετισμών της εποχής μας με τον αρνητικό πολιτικό 
συσχετισμό της περιόδου που διανύουμε. Ούτε να συ-
σκοτίζεται ότι η ιστορική εποχή που ζούμε χαρακτηρί-
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ζεται από την ισχυρότερη από ποτέ ανάγκη, από τις με-
γαλύτερες από ποτέ υλικές-αντικειμενικές δυνατότητες 
και από τις σοβαρότερες πολιτικές-κοινωνικές τάσεις 
για την επανάσταση και τον κομμουνισμό. Ταυτόχρο-
να, ασφαλώς, χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες από 
ποτέ πολιτικές-ιδεολογικές απαιτήσεις και δυνατότητες 
για την προοπτική αυτή, αλλά και από τις μεγαλύτερες 
από ποτέ δυσκολίες – που ωστόσο, δεν φαίνονται ικα-
νές να αναχαιτίσουν ιστορικά τις ανάγκες, τις δυνατό-
τητες και της τάσεις κομμουνιστικής επανεξόρμησης.

Στην εποχή μας, όσο ποτέ άλλοτε, η αστική τάξη, 
πέρα από εμπορεύματα, «παράγει πρώτα απ’ όλα τους 
νεκροθάφτες της»: τη σύγχρονη εργατική τάξη, που 
εμπεριέχει σε ανώτερο επίπεδο τόσο τη δυνητική επα-
ναστατική χειραφέτηση του κοινωνικού ανθρώπου, όσο 
και την εκμετάλλευση, την αλλοτρίωση, την υποταγή την 
καταπίεση και φθορά της κοινωνίας και της φύσης από 
τον καπιταλισμό. Εργατική τάξη που χαρακτηρίζεται από 
το βίαιο σφετερισμό της αξίας της εργατικής της δύνα-
μης, την τάση διάσπασης σε βάθος και μονιμότερα του 
πυρήνα της συλλογικής εργατικής διεκδίκησης (εξατομί-
κευση εργασιακών σχέσεων), την αποδιάρθρωση κάθε 
μορφής συλλογικής οργάνωσης και πάλης, την υποκα-
τάσταση με την ατομική διαπραγμάτευση κάθε πωλη-
τή εργατικής δύναμης με τον καπιταλιστή. Την όξυνση 
στο έπακρο των εσωτερικών κοινωνικών, πολιτικών 
και ιδεολογικών της αντιφάσεων μέσω της παραπέρα 
αλλοτρίωσής της από τα μέσα και τα προϊόντα της πα-
ραγωγής, τις μισθολογικές διαφορές και τις διαφορές 
στη θέση παραγωγής, την αποσάθρωση της «γειτονιάς» 
και την αποξένωση των ανθρώπινων σχέσεων. Τη με-
τατροπή της σε διαρκή οφειλέτη απέναντι στο κεφάλαιο 
και όχι ελεύθερο πωλητή της δύναμης της (το 50% των 
σημερινών εργαζομένων ηλικίας 31-47 ετών έχει δα-
νειοδοτηθεί με προοπτική εξόφλησης των δανείων στα 
65). Και από την άλλη, η ποιοτική άνοδος της κοινω-
νικοποιημένης εργασίας, η αποκάλυψη πιο καθαρά του 
πλασματικού χαρακτήρα της ατομικής ελευθερίας εξαι-
τίας ακριβώς της ποιοτικά ανώτερης εκμετάλλευσης, 
αποξένωσης και υποδούλωσης της εργατικής τάξης στο 
κεφάλαιο. Η εμφάνιση της σύγχρονης εργατικής τάξης 
με την πιο πλούσια διπλή ιστορική πείρα της νίκης και 
ήττας του εργατικού κινήματος τον περασμένο αιώνα. 
Η τάση ποσοτικής ανάπτυξης της με τάση μείωσης των 
μεσοστρωμάτων: Οι ειδικευμένοι ή μη εργάτες της κυ-
ρίως χειρωνακτικής ή της κυρίως πνευματικής εργασί-
ας, οι άνεργοι, οι ημιάνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι 
μισοπρολετάριοι της πόλης και του χωριού, η νεολαία 
της εργασιακής περιπλάνησης, η σπουδάζουσα νεολαία 

που κινείται προς τη μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, από 
42,7% το 1971 φτάνουν σήμερα στο 55-60% του οι-
κονομικά ενεργού πληθυσμού. Μαζί δε με τους ατομικά 
απασχολούμενους της πόλης και του χωριού και όσους 
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και καταπίεσης στο 
εποικοδόμημα, φτάνουν το 70%. Η συγκέντρωσή της 
περισσότερο παρά ποτέ στις μεγάλες πόλεις, εντείνοντας 
την αποξένωση, αλλά και τη δυνατότητα πρωτόγνωρων 
σε όγκο, έκταση, δύναμη και αποτελεσματικότητα εργα-
τικών εξεγέρσεων. Η συγκέντρωση σε πολυκλαδικές, 
πολυεθνικές μονάδες και στους υπεργολάβους τους 
εντός και εκτός εθνικών συνόρων. Η συγκριτικά ανώτε-
ρη μόρφωση-κατάρτιση της εργατικής τάξης, που γεννά 
την ικανότητα να διαχειρίζεται την παραγωγή, απομυ-
θοποιώντας το διευθυντικό-τεχνοκρατικό προνόμιο. Η 
τάση επαναφοράς της πολιτικής στο φυσικό πεδίο της 
εργατικής πολιτικής πάλης –στις σχέσεις εκμετάλλευσης, 
αλλοτρίωσης και ιδιοκτησίας– ακριβώς λόγω της απαλ-
λοτρίωσης της πολιτικής από τους τεχνοκράτες του κε-
φαλαίου. Αυτή η διπλή εικόνα της εργατικής τάξης δυ-
σκολεύει μεν, αλλά κάνει πιο ορατό και πλέον επιτακτικό 
το γεγονός πως μπορεί να επανενωθεί σε «τάξη για τον 
εαυτό της» όχι μέσα από οποιαδήποτε ταξική πάλη, αλλά 
από εκείνη που ανυψώνεται σε πανεθνικό-πολιτικό επί-
πεδο με αντικαπιταλιστικό ταξικό διεθνιστικό περιεχόμε-
νο και επαναστατική κομμουνιστική κατεύθυνση, ώστε 
η εργατική τάξη επανενούμενη σε «τάξη για τον εαυτό 
της», με τη δική της δράση, εμπειρία, γνώση και πολιτι-
κή να οδηγήσει την κοινωνία στον επόμενο κοινωνικό 
σχηματισμό.

Είναι επίσης οι ασύγκριτες απελευθερωτικές ιδιό-
τητες και δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και των 
σύγχρονων παραγωγικών δυνάμεων, μέσα από τον 
ακραία αντιφατικό χαρακτήρα τους και τη διαρκή κινη-
τήρια δύναμη που ωθεί την ανάπτυξη του παγκόσμιου 
καπιταλισμού προς ανώτερες καμπές και νέες αντιφά-
σεις: την όξυνση της αντίθεσής τους με τα οπισθοδρομι-
κά όρια της ατομικής ιδιοκτησίας, των εκμεταλλευτικών, 
παραγωγικών σχέσεων. Αντίθεση που φτάνει σε βαθμό 
ιστορικού παροξυσμού με την έλευση της τέταρτης οι-
κουμενικής τεχνολογικής επανάστασης, μιας επανάστα-
σης στις παραγωγικές δυνάμεις που «κοντράρεται» με 
τα αστικά πλαίσια, καθώς δημιουργεί τις υλικές προϋ-
ποθέσεις ώστε ο εργάτης-δημιουργός να δουλεύει λίγο, 
να παράγει τόσα προϊόντα όσα χρειάζεται και σε καλή 
ποιότητα, να αμείβεται τελικά με βάση τις ανάγκες του, 
να μετατρέπει τον ελεύθερο χρόνο του σε μέτρο του 
ανθρώπινου πλούτου, ως φυσική συνέχεια μιας εν δυ-
νάμει μη αποξενωτικής και μη αλλοτριωμένης εργασίας. 
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Όμως, οι νέες δυνατότητες αποφασιστικής μείωσης του 
χρόνου εργασίας συγκρούονται με τη γενική τάση πτώ-
σης του ποσοστού κέρδους, με τη θεμελιακή αντίφαση 
του καπιταλισμού: Όσο βαθαίνει ποιοτικά η εκμετάλλευ-
ση, τόσο μειώνεται η «απόδοσή» της. Όσο μεγαλώνει 
η παραγωγικότητα της εργασίας, επομένως, και η από-
σπαση υπεραξίας, τόσο οξύνεται η κρίση πραγμάτωσης 
της υπεραξίας, δηλαδή μετατροπής της σε κέρδος. Έτσι, 
υπονομεύεται η ίδια η εκμετάλλευση και οι μορφές της.

Η ισχυρή ώθηση προς την κοινωνικοποίηση-
διεθνοποίηση της παραγωγής στην εποχή των δικτύων, 
που συγκρούεται όμως με τα περιοριστικά κι ασφυκτικά 
όρια της ατομικής ιδιοποίησής της από το κεφάλαιο και 
με τον ενδοαστικό-ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό.. 
Οι ασύλληπτες μέχρι χθες έννοιες της κοινωνικοποίη-
σης της γνώσης και της πνευματικής-καλλιτεχνικής πα-
ραγωγής, που έρχονται επίσης σε αντίθεση με τη λυσ-
σαλέα προσπάθεια του κεφαλαίου να περιφρουρήσει 
τα «δικαιώματά του» (από εδώ και η παγκόσμια «κρίση 
της ψηφιακής πειρατείας» μέσω Ίντερνετ). Η επανάστα-
ση της καταγραφής του ανθρώπινου γονιδιώματος, η 
οποία όμως αντί να απελευθερώνει τον άνθρωπο πα-
ραπέμπει σε έναν κόσμο, όπου μετά την ουσιαστική υπα-
γωγή της εργασίας στο κεφάλαιο θα έχουμε την ουσια-
στική υπαγωγή της συνολικής ύπαρξης του ανθρώπινου 
όντος και της φύσης στις προτεραιότητες και τις ανάγκες 
του κεφαλαίου. Οι ανώτερες δυνατότητες εργατικού-
πανκοινωνικού ελέγχου, που συγκρούονται με τη μάχη 
οπισθοφυλακών του κεφαλαίου για τη διατήρηση του 
διευθυντικού προνομίου και τον καταπιεστικό έλεγχο-
παρακολούθηση της χειρωνακτικής και διανοητικής ερ-
γασίας. Η έκρηξη της επιστήμης, αλλά και η ποδηγέτηση 
της ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων της από το κεφά-
λαιο, που οδηγεί σε τρομακτική κρίση τη σχέση ανθρώ-
που-φύσης, υποσκάπτοντας και την ίδια τη λειτουργία 
της επιστήμης, φέρνει απίστευτες μορφές υποδούλωσης 
της εργασίας και οδηγεί στην επέλαση της πείνας, της 
δίψας, του AIDS, παρά την παγκόσμια παραγωγή υπερ-
διπλάσιων τροφίμων από αυτά που απαιτούνται για να 
τραφεί ικανοποιητικά όλος ο πλανήτης.

Ο καπιταλισμός της εποχής μας είναι αναγκασμένος 
τελικά να καταφεύγει στο «μονόδρομο» μιας ευρείας 
ανάλωσης του ανθρώπου και της φύσης. Μάλιστα, οι 
καθοδικές τάσεις που προαναφέρθηκαν και οι τάσεις 
ιστορικού «μπουκώματος» ή και εξάντλησης των περι-
θωρίων της διευρυμένης αναπαραγωγής του τον ανα-
γκάζουν να επιστρέφει σε μορφές βίαιου σφετερισμού 
της εργασίας. Στην καταστροφή της ίδιας της πηγής των 
κερδών του, του εργαζόμενου ανθρώπου, με την πρω-

τοφανή βιολογική-ηθική εξόντωση, τη μαζική, δομική 
ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα νέα τείχη 
πολιτιστικής υποδούλωσης, τα σκοταδιστικά οράματα 
της σύγχρονης βιομηχανίας των χημικών ουσιών και 
των ναρκωτικών, που αποτελεί πλέον όχι μόνο αγοραίο 
αλλά και κερδοφόρο είδωλο αυτού του κόσμου. Με δυο 
λόγια, ο σύγχρονος καπιταλισμός προβάλλει ως ένα 
είδος «ανθρωποφάγου» καπιταλισμού, που καταλήγει 
να τρέφεται από τις ίδιες του τις σάρκες. Η αστική τάξη 
«δεν μπορεί πλέον να ασκήσει την εξουσία της γιατί δεν 
μπορεί να εγγυηθεί την επιβίωση των σκλάβων της. Για-
τί είναι αναγκασμένη να τους αφήσει να βυθιστούν σε 
μια κατάσταση όπου αντί να τρέφεται από αυτούς (τους 
σκλάβους) τους τρέφει αυτή». (Μαρξ).

Η διαμόρφωση μιας νέας, ποσοτικά και ποιοτικά 
αναπτυγμένης όσο ποτέ, κοινωνικοποιημένης, διεθνο-
ποιημένης κι επιστημονικά συγκροτημένης γενιάς της 
μισθωτής εργασίας, κύρια πλευρά της πρωτόγνωρης 
επαναστικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, σε 
συνδυασμό με τις αντιθέσεις και τις οξυμένες αντιφά-
σεις του καπιταλισμού, τις ιστορικές και πρόσφατες 
εμπειρίες από την πάλη του εργατικού κινήματος και της 
Αριστεράς, είναι η βάση για μια νέα, ποιοτικά ανώτερη 
από το παρελθόν επαναστατική απόπειρα στον 21ο αι-
ώνα. Είναι η «υλική-αντικειμενική» βάση υπεροχής των 
τάσεων επαναστατικής, κομμουνιστικής χειραφέτησης 
απέναντι στις τάσεις διαιώνισης του καπιταλισμού. Χω-
ρίς αυτό το θεμέλιο, ο κομμουνισμός θα ήταν χιλιαστι-
κή πίστη και όχι πραγματική δυνατότητα που γεννιέται-
ωριμάζει από τις αντιθέσεις που αναπτύσσονται μέσα 
στους κόλπους της παλιάς κοινωνίας.

Ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτές τις επισημάν-
σεις, αναδεικνύουμε την αναγκαιότητα, την επικαιρότη-
τα και τη δυνατότητα της αντικαπιταλιστικής επανάστα-
σης και κομμουνιστικής χειραφέτησης σήμερα και από 
το γεγονός ότι καμιά άλλη γραμμή-πρόταση δεν μπορεί 
να δώσει απάντηση στα εργατικά και κοινωνικά προ-
βλήματα κι επίσης ότι υπάρχει η συσσωρευμένη εμπει-
ρία από την ιστορία του ΚΚ και των επαναστατικών κι-
νημάτων που, αξιολογούμενη σωστά, σε μια εποχή σαν 
τη σημερινή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια πιο 
ώριμη κομμουνιστική τοποθέτηση.

Ο σημερινός καπιταλισμός, με την εκτίναξη της εκ-
μετάλλευσης και με την αντίστοιχη δομική κρίση της, με 
την εκτίναξη του μονοπωλιακού υπερκέρδους και με την 
αντίστοιχη δομική κρίση του, πριονίζει μακροπρόθεσμα 
το κλαδί ακόμη και των διάφορων παραλλαγών του 
οπορτουνισμού-ρεφορμισμού, ιδιαίτερα στις κρίσιμες 
ζώνες της σύγχρονης «ανάπτυξης» του καπιταλισμού 
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και της εργατικής τάξης. Η στροφή προς την πολιτική 
αντίδραση δεν μπορεί, από μόνη της, να δώσει μακρο-
πρόθεσμη διέξοδο στη νέα ιστορική κρίση του συστή-
ματος, εφόσον δεν αντιμετωπίσει τη θεμελιώδη κρίση 
υπερσυσσώρευσής του. Όπως την τρομερή, για την αν-
θρωπότητα, περίοδο 1914-1945, περίοδο δύο παγκο-
σμίων πολέμων, πρωτοφανών κραχ, επαναστάσεων κι 
αντεπαναστάσεων, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς νέες, 
αποκαλυπτικών διαστάσεων οικονομικο-κοινωνικές, 
οικολογικές και πολιτικο-στρατιωτικές καταστροφές, 
οι οποίες θα προετοιμάζουν το έδαφος των νέων ποι-
οτικών τομών, των νέων «δημιουργικών» περιόδων 
ανάπτυξης, κερδοφορίας και συσσώρευσης (έστω κι 
αν αυτές δεν έχουν τη διάρκεια ή το ύψος της χρυσής 
μεταπολεμικής τριακονταετίας ή το θετικό πρόσημο της 
ταυτισμένης με τον καπιταλισμό κοινωνικής προόδου).

Έτσι, απομένουν ανοιχτές δύο ιστορικές δυνατότη-
τες: Ή προσαρμογή στο μοντέλο των ατομικών λύσεων, 
όπου ο καθένας μάχεται για την επιβίωσή του εναντίον 
όλων, που είναι και η ουσία της πολιτικής των αστικών 
κομμάτων, ή επιστροφή στο μέλλον της συλλογικής 
επαναστατικής προσπάθειας, που είναι ο μόνος πραγ-
ματικά ρεαλιστικός δρόμος για την αποτροπή μιας χω-
ρίς προηγούμενο στην ιστορία, διαρκούς και μόνιμης 
«καταστροφής» της εργατικής δύναμης, του ίδιου του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Γι’ αυτό δεν είναι υπερβολή 
να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το «σοσιαλισμός ή 
βαρβαρότητα» της Λούξεμπουργκ, υπογραμμίζοντας, 
παράλληλα, ότι η έννοια της βαρβαρότητας σήμερα πε-
ριλαμβάνει περισσότερο από ποτέ το στοιχείο της κατα-
στροφής του κοινωνικού πολιτισμού, του εργαζόμενου 
ανθρώπου και του ίδιου πλανήτη. Σοσιαλισμός, που 
δεν προκύπτει επειδή καταρρέει οικονομικά ο καπιτα-
λισμός, και άρα οι άνθρωποι, οι εργάτες και οι άλλοι, 
αναγκάζονται από τα πράγματα να δημιουργήσουν μια 
νέα οργάνωση. Αντίθετα, προκύπτει επειδή ο καπιτα-
λισμός, καθόσον ζει και αναπτύσσεται, γίνεται όλο και 
πιο αφόρητος για τους εργάτες και τους ωθεί προς τον 
αγώνα, ξανά και ξανά, μέχρι μέσα τους να αναπτυχθεί η 
βούληση και η δύναμη να ανατρέψουν την εξουσία του 
κεφαλαίου και να οικοδομήσουν μια νέα οργάνωση της 
κοινωνίας. Τη νέα, αταξική κοινωνία του κομμουνισμού, 
που δεν αποτελεί απλώς και μόνο μία μετάβαση από 
κάποιο σχηματισμό σε κάποιον άλλο, αλλά συνιστά την 
εμφάνιση και τη διαμόρφωση ενός ριζικά νέου τύπου 
κοινωνικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μία κοσμοϊστορική 
αλλαγή, η οποία, ως προς το βάθος, την κλίμακα και τις 
προοπτικές της, υπερβαίνει ακόμα και την μετάβαση της 
αρχαιότητας από την προ-ταξική στην ταξική κοινωνία. 

Πρόκειται για μία άρνηση-διαλεκτική άρση, τόσο των 
ταξικών ανταγωνιστικών τύπων ανάπτυξης της κοινω-
νίας, όσο και των πριν από αυτούς βαθμίδων, δηλαδή 
ολόκληρης της ως τώρα ιστορίας της ανθρωπότητας και 
των προϋποθέσεων της.

Ε.3. Αντικαπιταλιστική επανάσταση: ποιοτικό 
άλμα στην πορεία προς τον κομμουνισμό

α. Η σημερινή εποχή της ιστορικής κρίσης του 
«υπαρκτού καπιταλισμού» και της αστικής ανασυγκρό-
τησης αναδεικνύει ένα βασικό συμπέρασμα: η εργατι-
κή απάντηση στην κρίση και την αντιδραστική τομή 
απαιτεί κι έχει ως βασική πλευρά το ποιοτικό άλμα 
της αντικαπιταλιστικής επανάστασης και της κατάκτη-
σης της εργατικής εξουσίας.

Οι σημερινοί συσχετισμοί, το ότι η εργατική τάξη, 
παρά την θύελλα της κρίσης, δεν έχει ανεβάσει τη δρά-
ση της ως το επίπεδο του ιστορικά αναγκαίου, αυτοτε-
λούς μαζικού επαναστατικού αγώνα, δεν κάνουν άμεσα 
εφικτή την επανάσταση, την ανατροπή της αστικής κυρι-
αρχίας και την πορεία προς την κομμουνιστική χειραφέ-
τηση. Επιπλέον, η προοπτική αυτή έχει κατασυκοφαντη-
θεί από τα καθεστώτα του «ανύπαρκτου σοσιαλισμού» 
και την ταξικά εκφυλισμένη Αριστερά. Ωστόσο, μέσα 
από τους αγώνες για την αντικαπιταλιστική ανατροπή 
της επίθεσης του κεφαλαίου, της αντιδραστικής τομής 
και της σύγχρονης εξαθλίωσης, το επαναστατικό άλμα 
μπορεί να κατανοείται, να ωριμάζει και να προσεγγίζε-
ται από την εργατική τάξη και τις λαϊκές μάζες ως «ζω-
τική ανάγκη και συμφέρον» τους. Οι ίδιες οι εμπειρίες 
από τις απότομες στροφές της κρίσης, ακόμη και σή-
μερα, οδηγούν μειοψηφικά αλλά υπολογίσιμα τμήματα 
των εργαζομένων να κατανοούν ότι τελικά η εργατική 
εξουσία αποτελεί πολύ πιο «ρεαλιστική λύση» από τις 
αυταπάτες για ρεφορμιστικές αλλαγές ή διαχειριστικές 
λύσεις μέσα στα πλαίσια του συστήματος είτε από δι-
άφορες αριστερές προτάσεις τύπου «λαϊκής εξουσίας» 
ή «αριστερής ή εργατικής ή προοδευτικής κυβέρνησης» 
χωρίς όμως επανάσταση.

 Η αντικαπιταλιστική επανάσταση –στο βαθμό που 
θα επαναθεμελιωθεί με βάση τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα και τις ιστορικές εμπειρίες της ταξικής πάλης– 
αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική συνολική πολιτική 
διέξοδο από την ιστορική κρίση και τη σύγχρονη καπι-
ταλιστική βαρβαρότητα, το μοναδικό κρίκο που μπορεί 
να συμπυκνώσει τελικά και συνολικά τη δυναμική της 
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αντιπαράθεσης με την κυρίαρχη αστική στρατηγική, τη 
μοναδική βιώσιμη αντίπαλη προς τον κόσμο του κε-
φαλαίου πρόταση εξουσίας. Και μάλιστα, μια πρόταση 
περισσότερο αναγκαία και οικονομικοκοινωνικά ρεα-
λιστική από ποτέ. Που «ανασαίνει» μέσα στις αναζη-
τήσεις και τις διαθέσεις των πρωτοπόρων αγωνιστών 
των σημερινών εργατικών αγώνων και της νεολαιίστι-
κης πολιτικοποίησης.

Είναι συνεπώς αναγκαίο η αντικαπιταλιστική, επα-
ναστατική και κομμουνιστική Αριστερά να βαθύνει στα 
ζητήματα της αντικαπιταλιστικής επανάστασης, του 
ποιοτικού άλματος που ανατρέπει την αστική εξουσία-
κυριαρχία και ανοίγει την πορεία προς την κομμουνι-
στική διεθνιστική απελευθέρωση. Και να βαθύνουν σε 
τρεις πλευρές: και στο πεδίο της επαναστατικής τακτι-
κής που την προετοιμάζει, την επιταχύνει και συγκροτεί 
το εργατικό πολιτικό της υποκείμενο, και στο πεδίο των 
ενδεχόμενων επεισοδίων, εξεγερτικών γεγονότων, 
εναλλαγών, μορφών δυαδικής εξουσίας και καμπών 
που θα εμπεριέχουν η επαναστατική κατάσταση και το 
άλμα της επανάστασης στη χώρα μας και διεθνώς, αλλά 
και στο πεδίο των μετασχηματισμών που θα δρομολο-
γηθούν μετά την επανάσταση στο πλαίσιο της πορείας 
μετάβασης προς τον κομμουνισμό. Αντλώντας συμπε-
ράσματα από την Κομμούνα, τον Οκτώβρη (με τη διπλή 
πείρα της νίκης της επανάστασης και του εκφυλισμού 
των μετασχηματισμών που τη διαδέχτηκαν) και άλλες 
επαναστατικές απόπειρες και εκρήξεις των καταπιεσμέ-
νων και εκμεταλλευόμενων της γης, από πρωτότυπες 
κι ανέκδοτες επαναστατικές εμπειρίες, παλαιότερες (π.χ. 
Χιλή, Πορτογαλία) ή πιο πρόσφατες, αλλά και από τη 
δυναμική της ταξικής πάλης στην εποχή μας.

β. Η πορεία προς την αντικαπιταλιστική επανάσταση 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μονόπρακτο έργο ή 
σχέδιο επί χάρτου. Είναι πιθανό η δυναμική της ταξικής 
πάλης να αναδείξει ιδιόμορφες και πρωτότυπες πολιτι-
κές καταστάσεις και κυβερνήσεις σε διάφορες στιγμές 
της ή και στην περίοδο των συγκρούσεων που ωριμάζει 
ή και κρίνεται το «ποιος ποιον», κρίνεται δηλαδή –χω-
ρίς να μπορεί, όμως, να απαντηθεί οριστικά– το ζήτημα 
της εξουσίας. Αυτές οι πολιτικές καταστάσεις θα είναι 
ασταθείς και ανοιχτές στην καπιταλιστική οπισθοδρό-
μηση ή στην επαναστατική χειραφέτηση. Θα διαμορ-
φωθούν ενδεχομένως όχι γιατί είναι στις προθέσεις 
του επαναστατικού κινήματος, αλλά γιατί προέκυψαν 
ως υποπροϊόν του αγώνα του από την ίδια την ταξική 
πάλη. Θα αποτελούν, με άλλα λόγια, υβριδικό προϊόν 
ενός ισχυρού εργατικού και αντικαπιταλιστικού κινήμα-

τος, που όμως δεν θα είναι τόσο ισχυρό ώστε να επιβά-
λει την επανάσταση, και μιας αδύναμης αστικής τάξης 
που αναγκάζεται να υποχωρήσει πρόσκαιρα, για να εν-
σωματώσει αρχικά και έπειτα να επιτεθεί στο εργατικό 
κίνημα και τις κατακτήσεις του. Η επαναστατική Αριστε-
ρά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμμετέχει σε τέ-
τοιες κυβερνήσεις. Πρέπει βέβαια να αξιοποιήσει αυτές 
τις καταστάσεις για να αναπτύξει τις προϋποθέσεις για 
το άλμα της επανάστασης. Και η εργατική αντικαπιταλι-
στική απάντηση δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετική 
πρόταση σε επίπεδο εξουσίας πέρα από την εργατική 
εξουσία, που προκύπτει μετά την αντικαπιταλιστική 
επανάσταση και την ανατροπή της αστικής κυριαρχίας. 
Με αυτό ακριβώς το κριτήριο τοποθετούμαστε απένα-
ντι στη «λαϊκή οικονομία-εξουσία» του ΚΚΕ ή σε άλλες 
συνολικές πολιτικές λύσεις και καταστάσεις (λιγότερο 
ή περισσότερο ριζοσπαστικές) χωρίς αντικαπιταλιστική 
επανάσταση, χωρίς εργατική λύση στο πρόβλημα της 
εξουσίας.

γ. Στο πλαίσιο αυτό, θεμελιώδες ζήτημα για την 
επαναστατική και κομμουνιστική Αριστερά της εποχής 
μας είναι η ανταπόκρισή της στην απαίτηση των πρω-
τοπόρων τάσεων των εργαζομένων και της νεολαίας 
να διατυπώσει με θετικό τρόπο το δικό της πρόγραμ-
μα, τη δική της κοινωνική προοπτική. Η ανταπόκριση 
στην απαίτηση αυτή αποτελεί ζωτικό καθήκον του 3ου 
Συνεδρίου του ΝΑΡ. Εδώ διατυπώνονται κάποιες πρώ-
τες βασικές πλευρές: 

Η αντικαπιταλιστική επανάσταση τσακίζει την αστική 
κρατική μηχανή και τους μηχανισμούς-θεσμούς εξου-
σίας, πολιτικής ηγεμονίας και κυριαρχίας του αστικού 
συστήματος. Μετατρέπει την εργατική τάξη σε πολιτικά 
ηγεμονεύουσα-κυρίαρχη –αλλά όχι ακόμη και κοινω-
νικά– τάξη και οδηγεί στην εγκαθίδρυση της εργατικής 
εξουσίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Επι-
βάλει όλα τα αιτήματα της επαναστατικής τακτικής κι 
εγκαινιάζει την πορεία των κομμουνιστικών μετασχη-
ματισμών. Η εργατική εξουσία δεν είναι κράτος με την 
κυριολεκτική έννοια, είναι «μισοκράτος», καθώς στόχος 
της είναι όχι η μετατροπή της σε αέναο εξουσιαστικό 
στάτους κβο, αλλά η πορεία απονέκρωσης-μαρασμού 
της ως κρατικής μορφής, στο πλαίσιο της πορείας προς 
τον κομμουνισμό. Δηλαδή, προς μια κοινωνία πλή-
ρους χειραφέτησης και απελευθέρωσης από κάθε κα-
ταπίεση και εξουσία. Είναι εξουσία που στηρίζεται στα 
αμεσοδημοκρατικά όργανα των εργαζομένων, στους 
θεσμούς, τους φορείς και τις κοινότητες ή συλλογι-
κότητες της επαναστατημένης εργατικής τάξης, στην 
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άσκηση απ’ αυτούς όλων των κρίσιμων αρμοδιοτήτων 
για κάθε ζήτημα που αφορά την κοινωνία. Υπερβαίνει 
τον αστικό κοινοβουλευτισμό, τους αποξενωτικούς 
αστικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και την ψευδε-
πίγραφη δημοκρατία τους, κατοχυρώνει την πιο πλή-
ρη και ανεμπόδιστη ελευθερία του λόγου, της άποψης, 
της θρησκευτικής πεποίθησης, της πληροφόρησης, της 
κομματικής δράσης, καθιερώνει μορφές και δομές άμε-
σης συμμετοχής και δημοκρατίας σε όλα τα κοινωνικά 
πεδία, αιρετότητας, ανακλητότητας και εναλλαγής των 
εργατικών αντιπροσώπων, κατοχυρώνει τη διαφάνεια 
και ενημέρωση για όλες τις αποφάσεις. Καταργεί τους 
καταπιεστικούς-κατασταλτικούς μηχανισμούς και τους 
μηχανισμούς χειραγώγησης-ελέγχου και αντικαθιστά 
τα ένοπλα όργανα με το μαζικό εξοπλισμό της εργατι-
κής τάξης.

Η αντικαπιταλιστική επανάσταση:
➜ Ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της εκμε-

τάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της μισθωτής 
δουλείας, της αγοραπωλησίας της εργατικής δύναμης, 
του εργοδοτικού δεσποτισμού και κάθε άλλης εκμε-
ταλλευτικής σχέσης εντός κι εκτός παραγωγής – μια 
διαδικασία που ολοκληρώνεται στο κομμουνισμό, την 
κοινωνία χωρίς καμιά μορφή εκμετάλλευσης και τά-
ξεων. Επίσης ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της 
καταναγκαστικής-αποξενωτικής-αλλοτριωτκής εργασί-
ας, για την κατοχύρωση του δικαιώματος της δουλειάς 
για όλους, για τη μετατροπή της εργασίας σε εθελούσια 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για τη δημιουργική 
αναμόρφωση του περιεχομένου της. Απελευθερώνει το 
χρόνο εργασίας από τη δυναστεία της απόσπασης υπε-
ραξίας και μετατρέπει τη μείωση του χρόνου εργασίας 
σε μέτρο της κοινωνικής προόδου και του κοινωνικού 
πλούτου. 

➜ Ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της καπι-
ταλιστικής ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής 
και της ατομικής ιδιοποίησης του κοινωνικά παραγό-
μενου πλούτου. Μετατρέπουν τα μέσα παραγωγής σε 
συλλογική-κοινωνική ιδιοκτησία, κοινωνικοποιούν τον 
υλικό και πνευματικό πλούτο που παράγουν οι εργαζό-
μενοι του χεριού και του πνεύματος, κι έτσι ανοίγουν 
το δρόμο για μια ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου 
ζωής τους.

➜ Ανοίγει το δρόμο για ν’ αλλάξει ο χαρακτήρας 
της παραγωγής, να απελευθερωθεί από τα δεσμά της 
άντλησης απλήρωτης δουλειάς, του κέρδους, της αγο-
ράς, της ανταγωνιστικότητας, να υποταχθεί στην εξυπη-
ρέτηση των ανθρώπινων και των κοινωνικών αναγκών. 
Για να απελευθερωθούν οι ανάγκες του κοινωνικού αν-

θρώπου από τις στρεβλώσεις της καπιταλιστικής παρα-
γωγής και της αγοράς, να μετασχηματιστούν αρκετές 
απ’ αυτές και να αντιμετωπίζεται η ικανοποίησή τους με 
ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο ταυτόχρονα. Αλλά και για 
να καταργηθεί η απόσπαση των άμεσων παραγωγών 
από το σκοπό την κατεύθυνση, τη φύση και τη χρησιμό-
τητα των παραγόμενων προϊόντων, να δοθεί σε αυτούς 
ενεργητικός ρόλος σε όλα τα ζητήματα της παραγωγής, 
σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους της κοι-
νωνικά σχεδιασμένης παραγωγής.

➜ Οδηγεί στην απελευθέρωση των παραγωγικών 
δυνάμεων, της επιστήμης, της παιδείας από τα εκμεταλ-
λευτικά δεσμά. Δεν αρκείται στην ποσοτική ανάπτυξή 
τους, ανοίγει και το δρόμο του μετασχηματισμού τους, 
δεν αρκείται στο να αλλάξει μόνο ο κτήτορας, αλλά-
ζει και το «κτήμα». Οδηγεί στον αναπροσανατολισμό 
των σκοπών και της κατεύθυνσης της έρευνας και της 
επιστήμης, του περιεχομένου και του τρόπου που ανα-
πτύσσονται και υλοποιούνται, με κριτήριο τις αναπτυσ-
σόμενες ανθρώπινες ανάγκες και την αρμονική σχέση 
ανθρώπου-φύσης. Στην αναμόρφωση της παιδείας, με 
άξονα τη δημιουργική σύμπλεξη απελευθερωτικής παι-
δείας-χειραφετημένης εργασίας, την κατάργηση των 
ταξικών φραγμών, τη διαρκή ανάπτυξη των μορφωτι-
κών οριζόντων ως όρο για τη διαμόρφωση ελεύθερα 
σκεπτόμενων και συνειδητών κοινωνικών ατόμων και 
όχι στενά ως όρο για εξασφάλιση εργασίας. Σε ενο-
ποίηση του χρόνου εργασίας, κοινωνικής δραστηρι-
ότητας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αυτοανάπτυξης 
στο πλαίσιο των ελεύθερων σχέσεων του κοινωνικού 
ανθρώπου. 

➜ Ανοίγει το δρόμο για μια αρμονική σχέση ανθρώ-
που-φύσης κι αναγορεύει την οικολογική ισορροπία σε 
απόλυτη αξία της κοινωνίας. Για μια κοινωνία που κα-
ταργεί τις καταστροφικές για το περιβάλλον δραστη-
ριότητες, μετασχηματίζει την έννοια και τους σκοπούς 
της ανάπτυξης σε κατευθύνσεις φιλικές και όχι εχθρικές 
προς τη φύση και τους ανθρώπους. Που προστατεύει, 
αναβαθμίζει και δεν κατασπαταλά τους φυσικούς πό-
ρους, δίνει βάρος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
απελευθερώνει την αγροτική παραγωγή από την κυ-
ριαρχία του κεφαλαίου, την καπιταλιστική εμπορία και 
το εφιάλτη των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. 
Που καταργεί την εμπορευματοποίηση των φυσικών 
πόρων, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, 
των ρύπων, της οικολογικής προστασίας (στο πλαίσιο 
της «πράσινης οικονομίας»), την πολεμική βιομηχανία 
καταστροφής ανθρώπου και φύσης, τους καταστροφι-
κούς κλάδους της βιοτεχνολογίας.
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➜ Ανοίγει το δρόμο για να διαμορφωθεί ένας κοι-
νωνικός πολιτισμός άλλου τύπου, δημιουργικός και μη 
εμπορευματικός, απελευθερωμένος από σκοταδιστικά, 
ελιτίστικα και φορμαλιστικά πρότυπα, με υποκείμενο 
και δέκτη του –κι όχι απλώς καταναλωτή– την ίδια την 
κοινωνική πλειοψηφία. Για να εξασφαλιστούν οι προ-
ϋποθέσεις για την ελεύθερη άνθηση της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας και δημιουργίας. Για να απελευθερώ-
νονται όλες τις ανθρώπινες σχέσεις από υποκριτικά, 
αγοραία, εκμεταλλευτικά και καταπιεστικά δεσμά, από 
την ιδιοτέλεια και τον ατομισμό, οικοδομώντας μια 
κοινωνία συλλογικότητας, αλληλεγγύης, ειλικρίνειας, 
προλεταριακού ουμανισμού.

➜ Εγκαινιάζει μια πορεία που απελευθερώνει τις 
διεθνείς σχέσεις από την κυριαρχία του κεφαλαίου κι 
οδηγεί στη διάλυση των διεθνών αστικών οικονομι-
κών-πολιτικών-στρατιωτικών οργανισμών και των 
καπιταλιστικών ολοκληρώσεων. Που υπερβαίνει τους 
εθνικιστικούς διαχωρισμούς και τον αστικό κοσμο-
πολιτισμό, κατοχυρώνει την ελεύθερη μετακίνηση και 
εγκατάσταση όλων των ανθρώπων οπουδήποτε και το 
δικαίωμα του πολιτιστικού και πολιτικού αυτοπροσδιο-
ρισμού κάθε λαού. Προωθεί την κατάργηση των στρα-
τών, κάθε πολεμικής μηχανής και χρήσης ένοπλης βίας. 
Μετασχηματίζει τις διεθνείς σχέσεις και προωθεί τον 
έλεγχό τους από τις συνεργαζόμενες εργατικές δημο-
κρατίες και τα διεθνή όργανα των εργαζομένων, στη 
βάση της χειραφετημένης εργασίας, της επαναστατικής 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Η αντικαπιταλιστική επανάσταση και η εργατική εξου-
σία εγκαινιάζουν, συνεπώς, μια πορεία υπέρβασης και 
τελικά κατάργησης του ταξικού-αντιδραστικού καταμε-
ρισμού εργασίας και των κάθε λογής διακρίσεων στην 
παραγωγή, στη γνώση, στις δημόσιες υποθέσεις, στην 
κοινωνική ζωή, ως πυρήνα της πορείας πλήρους κατάρ-
γησης των τάξεων. Αναγορεύουν ως βασικό ζητούμε-
νο κοινωνικές-πολιτικές πρακτικές σε όλα τα πεδία της 
ζωής (μόρφωση, εργασία, πληροφόρηση, πολιτισμός, 
τρόπος ζωής, συμμετοχή στις κοινωνικές υποθέσεις) 
που συμβάλλουν στην άρση της αντίθεσης χειρωνακτι-
κής-διανοητικής εργασίας, διευθυντών-διευθυνόμενων, 
εκπροσώπων-εκπροσωπούμενων, πόλης-χωριού, και 
στην άρση κάθε διάκρισης που σχετίζεται με το φύλο, 
την εθνικότητα, τη φυλή, τις θρησκευτικές ή σεξουαλικές 
προτιμήσεις.

δ. Στο βαθμό που θα προωθούνται τέτοιες ποιο-
τικές τομές, η μεταβατική κοινωνία που εγκαινιάζει η 
αντικαπιταλιστική επανάσταση θα πορεύεται προς το 

σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Με άλλα λόγια, θα μετα-
τρέπει την πολιτική νίκη της εργατικής επανάστασης σε 
κοινωνικοοικονομική νίκη, την εργατική εξουσία από 
διαμφισβητούμενη σε εδραιωμένη –αν και δυναμικά 
εξελισσόμενη– πραγματικότητα, κατοχυρώνοντας το 
προβάδισμα, την ηγεμονία των σχέσεων σοσιαλιστι-
κού-κομμουνιστικού προσανατολισμού απέναντι σε 
αστικές και εκμεταλλευτικές επιβιώσεις και ανοίγοντας 
το δρόμο προς την κοινωνία της πλήρους εργατικής 
χειραφέτησης.

Στο πλαίσιο της πορείας αυτής, το πρώτο στρατηγι-
κό ρήγμα στον καπιταλισμό ξεκινά με την αντικαπιτα-
λιστική επανάσταση και την ανατροπή της αστικής κυ-
ριαρχίας. Είναι ο κρίκος που συνδέει την τακτική με τη 
στρατηγική, είναι ένα στρατηγικό ρήγμα που αποτελεί 
ζητούμενο, στόχο και διαλεκτική υπέρβαση της τακτι-
κής, για να εισέλθουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο που 
απαιτεί νέα στρατηγική και τακτική και νέα διαλεκτική 
σύνδεση μεταξύ τους. Η αντικαπιταλιστική επανάσταση 
είναι ο «άμεσος» στρατηγικός σκοπός, με την έννοια 
ότι δεν μεσολαβεί κανένα διαφορετικό στάδιο για την 
πραγματοποίησή της, τύπου «αντιμονοπωλιακής» ή 
«λαϊκής εξουσίας».

Η αντικαπιταλιστική επανάσταση και η επαναστατι-
κή διαδικασία που εγκαινιάζει έχουν ως βασικό τακτικό 
καθήκον προς τον κομμουνισμό να πραγματοποιήσουν 
ένα στρατηγικό ρήγμα μέσα στην επανάσταση με μεγα-
λύτερη διεθνή αλληλεπίδραση, να πραγματοποιήσουν 
το ποιοτικό άλμα της εργατικής δημοκρατίας. Η εργα-
τική δημοκρατία δεν θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά 
το τσάκισμα του αστικού κράτους. Είναι ο στόχος που 
δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν οι επαναστάσεις της 
προηγούμενης εποχής και του 20ού αιώνα για αντικειμε-
νικούς και υποκειμενικούς λόγους. Η εργατική δημοκρα-
τία μετατρέπει την εργατική τάξη σε κοινωνικά κυρίαρχη 
τάξη, χωρίς ακόμη να έχουν εξαλειφθεί πλήρως οι εκμε-
ταλλευτικές σχέσεις και, φυσικά, το κράτος. Αυτή η ιστο-
ρική περίοδος δεν έχει να κάνει με τη χρονική διάρκειά 
της, με μια «αναβολή» του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, 
όπως ισχυρίζεται το ΚΚΕ, αλλά με την αναγκαία ποιοτική 
προετοιμασία για την κυριαρχία των νέων κομμουνιστι-
κών σχέσεων παραγωγής. Από εδώ και πέρα το βέλος 
κινείται από το κυρίως αντικαπιταλιστικό στο κυρίως 
κομμουνιστικό περιεχόμενο της επανάστασης.

Το «άλμα των αλμάτων», βέβαια, είναι η κομμουνι-
στική διεθνιστική απελευθέρωση, η οποία διακρίνεται 
σε δυο «φάσεις» ή «βαθμίδες»: τη σοσιαλιστική και την 
κομμουνιστική. Ο «ολοκληρωμένος κομμουνισμός», 
που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν οι κομμου-
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νιστικές σχέσεις παραγωγής έχουν επιβληθεί σε διεθνή 
κλίμακα, αποτελεί την κοινωνία των «ελεύθερα συ-
νεταιρισμένων παραγωγών», της πλήρους εργατικής 
χειραφέτησης, της πλήρους εξαφάνισης κάθε μορφής 
τάξεων, εκμετάλλευσης, αποξένωσης, καταπίεσης, κρά-
τους και εξουσίας. Είναι το «βασίλειο της ελευθερίας» 
που έχει νικήσει οριστικά το «βασίλειο της ανάγκης».

Η πορεία αυτή δεν θα κατακτηθεί «διά μιας», με τα 
πρώτα διατάγματα της επαναστατικής εξουσίας Ούτε 
θα είναι αυθόρμητη και δίχως συγκρούσεις. Η κοινωνία 
μετά την αντικαπιταλιστική επανάσταση είναι μεταβα-
τική κοινωνία, μια κοινωνία ακόμη ταξική στην οποία 
υπάρχει ενότητα και αντίθεση ανάμεσα στις καπιταλι-
στικές σχέσεις που καταργούνται και στις προωθού-
μενες σχέσεις σοσιαλιστικού-κομμουνιστικού προσα-
νατολισμού. Με άλλα λόγια, η πορεία μετάβασης, το 
διαρκές της επανάστασης, η έννοια του κομμουνισμού 
ως «κίνησης που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγ-
μάτων» δεν σημαίνουν ότι η πορεία από την επανάστα-
ση ως στην πλήρη νίκη της εργατικής εξουσίας και από 
αυτή ως τον κομμουνισμό θα είναι γραμμική, εξελικτική, 
ειρηνική. Αντιθέτως, θα είναι μια πορεία με καμπές, συ-
γκρούσεις και άλματα –άλλου τύπου βέβαια– που θα 
προχωράει προς τα μπρος στο βαθμό που εξασφαλί-
ζεται η ηγεμονία της χειραφετητικής πλευράς των κοι-
νωνικά δρώντων ανθρώπων σε κάθε φάση, σε κάθε 
μέτωπο και ζήτημα, σε κάθε ερώτημα που αναδεικνύει 
η πρωτότυπη αυτή διαδικασία.

Επιπλέον, είναι μια πορεία που θα κριθεί από την τα-
ξική πάλη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο. Η 
αντικαπιταλιστική επανάσταση και η μεταβατική κοινω-
νία προς το σοσιαλισμό-κομμουνισμό αν και ξεκινούν 
και εκδηλώνονται στα πλαίσια του έθνους κράτους –πά-
ντα, όμως, σε αλληλεπίδραση με τις διεθνείς τάσεις της 
επανάστασης– δεν μπορούν να φτάσουν στην ολοκλή-
ρωση των στόχων τους χωρίς την εξασφάλιση μιας δι-
εθνοποιημένης βάσης της επανάστασης και της πορείας 
προς τον κομμουνισμό, τέτοιας που θα κλονίζει και τελι-
κά θα ανατρέπει το διεθνές σύστημα του κεφαλαίου.

Ε.4. Αντικαπιταλιστική ανατροπή της 
επίθεσης του κεφαλαίου

α. Με βάση τη λογική που αναπτύχθηκε, το ΝΑΡ θέ-
τει στο κέντρο της πολιτικής τακτικής του την αντικαπι-
ταλιστική ανατροπή της επίθεσης και της αντιδραστικής 
τομής του κεφαλαίου. Η ιστορική πείρα του Κομμουνι-

στικού Κινήματος και οι εμπειρίες των μαζών από τις 
αναμετρήσεις μεσούσης της κρίσης στην Ελλάδα και δι-
εθνώς δείχνουν ότι η αντικαπιταλιστική ανατροπή της 
επίθεσης μπορεί να επιβληθεί με μαζικό πολιτικό αγώ-
να, με επαναστατικό δρόμο και τρόπο, τον μόνο που 
απαντά συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη ανάγκη των 
εργαζομένων να αμυνθούν, να αντεπιτεθούν, να πετύ-
χουν καίρια ρήγματα και κατακτήσεις, να ανατρέψουν 
την επίθεση και να συγκροτηθούν πολιτικά σε ανώτερο 
επίπεδο, ικανό να επιβάλει την αντικαπιταλιστική επα-
νάσταση και τον κομμουνισμό. Δεν μπορεί να επιβληθεί 
κοινοβουλευτικά, θεσμικά, ούτε απλώς με την εκλογική 
ενίσχυση της Αριστεράς ή κάποιες «προοδευτικές» ή 
αριστερές κυβερνήσεις. 

Ο στόχος της αντικαπιταλιστικής ανατροπής του 
κοινωνικού-πολιτικού σφαγείου κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ 
και κεφαλαίου είναι πολιτικά ανατρεπτικός, κοινωνικά 
αναγκαίος και λαϊκά κατανοητός, πολιτικά σαφής και 
αιχμηρός, αντίστοιχος του συσχετισμού δυνάμεων και 
της δυναμικής αλλαγής του σε επαναστατική κατεύθυν-
ση. Επίσης, είναι στόχος ανοιχτός και «προς τα κάτω», 
καθώς μπορεί να συμπυκνώσει πολιτικά –κι όχι απλώς 
αθροιστικά– τις καίριες διεκδικήσεις του κινήματος και 
την πολιτική του αντιπαράθεση με τους πυλώνες της 
αντιδραστικής επίθεσης. Αλλά και «προς τα πάνω», 
καθώς αποτελεί γέφυρα προσέγγισης στην επαναστα-
τική κατάσταση, επιτάχυνσής της και συγκρότησης του 
υποκειμένου που θα επιβάλλει τη νικηφόρα έκβαση της 
αντικαπιταλιστικής επανάστασης.

Το γιατί ισχύει αυτή η πλευρά είναι προφανές: αν η 
κρίση και η προωθούμενη αντιδραστική τομή έχει στρα-
τηγική σημασία για το κεφάλαιο, αν είναι μονόδρομος 
για να ανακάμψει η κερδοφορία του και να εδραιωθεί 
πολιτικά η εξουσία του, αν αυτή η πολιτική συνενώνει τα 
άμεσα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του κεφαλαί-
ου, το εθνικό με το διεθνικό του αστικού στρατοπέδου, 
τότε και η αντιπαράθεση της εργατικής τάξης και των 
λαϊκών στρωμάτων με αυτή, η πάλη για την απόκρου-
ση-ανατροπή της (σε κρίσιμους πυλώνες ή συνολικά), 
για τη δημιουργία καίριων τακτικών ρηγμάτων στους 
βασικούς νόμους της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και 
κυριαρχίας, για την απόσπαση νικών και κατακτήσεων 
είναι ζωτικής σημασίας για το κίνημα και την Αριστερά. 
Γενικεύει και πολιτικοποιεί εκ των πραγμάτων την πάλη, 
έχει την τάση –ισχυρότερη και αμεσότερη από ποτέ– να 
οδηγεί από την πάλη για το επιμέρους στην πάλη για το 
συνολικό, από τη μάχη για το μισθό στη μάχη ενάντια 
στην ΕΕ, από τη σύγκρουση για το αν θα περάσει ή όχι η 
αντιδραστική τομή στη σύγκρουση για τον ίδιο το χαρα-
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κτήρα της κοινωνίας, για την εκμετάλλευση, το κέρδος, 
το κράτος, την εξουσία. Είναι, δηλαδή, ο κρίκος που, αν 
«παλευτεί» αποτελεσματικά, μπορεί να αποτελέσει μια 
αιχμηρό πολιτική γραμμή και να συνδυάσει ουσιαστικά 
στο παρόν τη στρατηγική με την τακτική.

Είναι ο μοχλός, το πεδίο συγκέντρωσης ευρύτερων 
δυνάμεων στην τιτάνια μάχη για την αντικαπιταλιστική 
ανατροπή της επίθεσης και την επαναστατική υπέρβα-
ση του εκμεταλλευτικού συστήματος γενικότερα. Είναι 
ο δρόμος προσέγγισης κι όχι αναμονής –στην ουσία επ’ 
άπειρον αναβολής, με πρόσχημα τις «ανώριμες υποκει-
μενικές προϋποθέσεις»– στην επαναστατική διαδικασία 
και την ανατροπή της αστικής κυριαρχίας. Είναι ο δρό-
μος που φέρνει σε επαφή την τάση χειραφέτησης με 
εκείνη της συνδιαλλαγής-υποταγής, τη ρήξη-ανατροπή 
με την αντίσταση-διαμαρτυρία με τρόπο που προωθεί 
τη δεσπόζουσα θέση των πρώτων τάσεων και εξασφα-
λίζει την αλλαγή στους συσχετισμούς δύναμης και τη 
μείωση του ποσοστού εκμετάλλευσης. Είναι, δηλαδή, 
ο συνολικός πολιτικός στόχος που αντιπροσωπεύ-
ει σήμερα τη συγκεκριμένη ηγεμονία της θεμελιακής-
στρατηγικής πάνω στην τακτική– δευτερεύουσα πλευρά 
των εργατικών συμφερόντων. Είναι, συνεπώς, στόχος 
που μετατρέπεται σε «λυδία λίθο» για την Αριστερά.

Πολύ περισσότερο που οι εργαζόμενοι και οι νέοι 
αντιλαμβάνονται πως αυτό που έχουν απέναντί τους, 
η βάρβαρη πολιτική της «χούντας» κυβέρνησης– ΕΕ– 
ΔΝΤ-κεφαλαίου, δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά 
ο ειδικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται στην Ελλάδα 
η ευρύτερη-διεθνής αστική στρατηγική για τη υπέρβα-
ση της κρίσης μέσω μιας πολύχρονης και εξαιρετικά 
βάρβαρης αντεργατικής επίθεσης και καπιταλιστικής 
ανασυγκρότησης. Είναι το ελληνικό αντίστοιχο –με την 
ιδιαίτερη βιαιότητα και ένταση που έχει η επίθεση στη 
χώρα– του πορτογαλικού και ισπανικού προγράμματος-
σοκ για να αποτραπεί η προσφυγή τους στο μηχανισμό 
στήριξης, των θεραπειών Στρος Καν στη Ρουμανία και 
την Ουγγαρία, των σαρκοζικών και μπερλουσκονικών 
αντιασφαλιστικών μέτρων και προγραμμάτων λιτότη-
τας, του κύματος αντεργατικών μέτρων της βρετανικής 
κυβέρνησης και του παγώματος των μισθών των δη-
μοσίων υπαλλήλων από το «νεοκεϊνσιανό» Ομπάμα, 
της επιχείρησης αναστύλωσης της πρώην «κελτικής 
τίγρης» (Ιρλανδία). Είναι η ελληνική εκδοχή του παγκό-
σμιου καπιταλιστικού εφιάλτη που φαίνεται να ανατέλ-
λει μετά την κρίση.

β. Από αυτή την άποψη, οι εργαζόμενοι, το εργατι-
κό κίνημα, η Αριστερά και οι χειραφετητικές τάσεις της 

κοινωνικής πλειοψηφίας έχουν ανάγκη από ένα αιχμη-
ρό και μάχιμο πρόγραμμα-σχέδιο αντικαπιταλιστικής 
ανατροπής της επίθεσης του κεφαλαίου και της αστικής 
ανασυγκρότησης που:

➜ Στρέφεται ενάντια στη σχέση μισθών και κερδών, 
παραγωγής του κοινωνικού πλούτου και κατανομής-
ιδιοποίησής του που χαρακτηρίζουν την προηγούμενη 
αλλά και τη νέα καπιταλιστική εποχή. Διεκδικώντας κι 
επιδιώκοντας να επιβάλει πλήγματα σε αυτή τη σχέση 
και στο νόμο της σχετικής κι απόλυτης εξαθλίωσης, μια 
ουσιώδη μεταστροφή της φοράς με την οποία κινείται. 
Τέτοια που θα μειώνει το ποσοστό εκμετάλλευσης και 
θα αναβαθμίζει το μερίδιο των μισθών και το τμήμα 
του κοινωνικού πλούτου που κατευθύνεται στους πα-
ραγωγούς του. Θα ωριμάζει τις προϋποθέσεις για την 
κατάργηση της ίδιας της έννοιας του κέρδους και την 
ατομική ιδιοποίηση του κοινωνικά παραγόμενου πλού-
του. 

➜ Στρέφεται ενάντια στη σχέση εκμετάλλευσης και 
αγοραπωλησίας της εργατικής δύναμης που χαρακτη-
ρίζουν την προηγούμενη και τη νέα καπιταλιστική επο-
χή. Διεκδικώντας κι επιδιώκοντας να επιβάλει καίρια 
πλήγματα στον εργοδοτικό δεσποτισμό και την από-
λυτη εξουσία του κεφαλαίου πάνω στην ανθρώπινη 
εργασία, εργατικό βέτο στις σχέσεις και τους σκοπούς, 
στο περιεχόμενο και το χρόνο της εργασίας, τέτοια που 
να ωριμάζουν τις προϋποθέσεις για την κατάργηση της 
ίδιας της μισθωτής εργασίας και της εργατικής δύναμης 
ως εμπορεύματος, την επιστροφή του κλεμμένου χρό-
νου και γενικά την απελευθέρωση του χρόνου από τα 
δεσμά της εκμετάλλευσης, την εξάλειψη κάθε αποξενω-
τικής και αλλοτριωτικής μορφής εργασίας.

➜ Στρέφεται ενιαία και ταυτόχρονα ενάντια στα 
εθνικά και διεθνικά δεσμά του κεφαλαίου, στη συνδυ-
ασμένη κι ανισόμετρη ένταξη του ελληνικού καπιτα-
λισμού στο διεθνή καπιταλιστικό καταμερισμό και τις 
ολοκληρώσεις, στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά και 
στο πολυεθνικό κεφάλαιο και τους υπερεθνικούς καπι-
ταλιστικούς οργανισμούς (ΕΕ, ΔΝΤ, ΝΑΤΟ, ΠΟΕ, ΟΟΣΑ), 
στον αστικό εθνικισμό-προστατευτισμό αλλά και στον 
αστικό κοσμοπολιτισμό. Διεκδικώντας κι επιδιώκοντας 
να επιβάλει καίρια πλήγματα και κλονισμούς σε αυτά 
τα δεσμά, μέσα από την ανατροπή της κυβέρνησης 
αλλά και την έξοδο από την ΕΕ, τη ζώνη του ευρώ και 
το ΝΑΤΟ, ως κρίκο προσέγγισης και δρόμο συμβολής 
στην ανατροπή συνολικά του διεθνούς καπιταλιστικού-
ιμπεριαλιστικού πλέγματος, στην οικοδόμηση μιας νέας 
εργατικής διεθνοποίησης, στην απόκρουση του ρατσι-
σμού και την αποτροπή των πολέμων.
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➜ Στρέφεται ενάντια στην ασφυκτική πολιτική ηγε-
μονία, την κοινοβουλευτική δικτατορία της αστικής τά-
ξης, του κράτους, των κυβερνήσεων, των κομμάτων 
της, στην προληπτική καταστολή και την πολύμορφη 
καταπίεση. Διεκδικώντας κι επιδιώκοντας να επιβάλει 
ρήγματα στην αστική πολιτική και το σύστημά της, κλο-
νισμό και αποσταθεροποίηση της αστικής ηγεμονίας 
και κυριαρχίας, μια «άνοιξη» των λαϊκών ελευθεριών 
και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ριζική αλλαγή 
του πολιτικού συσχετισμού μέσα από την ταξική ανα-
συγκρότηση του εργατικού κινήματος και την εμφάνιση 
φορέων-οργάνων εργατικής πολιτικής, ενός υπολογί-
σιμου ανεξάρτητου πόλου της αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς κι ενός σύγχρονου φορέα της κομμουνιστικής 
επαναθεμελίωσης.

➜ Στρέφεται ενάντια στην ιδεολογική τρομοκρα-
τία και την πολιτιστική εξαχρείωση του κεφαλαίου και 
ειδικά του μιντιακού υπερκράτους, διεκδικώντας και 
επιβάλλοντας τακτικά ρήγματα εναντίον τους, μέσα 
από τη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος εργατικού 
μαρξιστικού «διαφωτισμού» και ενός άλλου εργατικού 
λαϊκού πολιτισμού. 

Επιπλέον, ένα τέτοιο πρόγραμμα-σχέδιο αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής έχει συνολικό και πολυεπίπεδο χα-
ρακτήρα. Απαντά στα ζητήματα του περιεχομένου αλλά 
και των φορέων-δρόμων υλοποίησης κι επιβολής του, 
στα ζητήματα της στρατηγικής στόχευσης και των στό-
χων πάλης του κινήματος, αλλά και του κεντρικού πο-
λιτικού στόχου-επίδικου που ενοποιεί αυτά τα δύο και 
αντιμάχεται την στρατηγική του κεφαλαίου και το ίδιο 
το σύστημα, στις ανάγκες του κινήματος αλλά και στις 
απαιτήσεις της θεωρίας και της ιδεολογικής πάλης, στα 
εγχώρια αλλά και στα διεθνιστικά καθήκοντα. Μόνο στο 
βαθμό που τα συνενώνει όλα αυτά στην πράξη –όπως 
σημειώναμε και στο 2ο Συνέδριο, όπου αναπτύσσαμε 
τη λογική του Αντικαπιταλιστικού Εργατικού Μετώπου– 
αποτελεί πραγματικό πρόγραμμα-σχέδιο αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής και επαναστατικής χειραφέτησης. 
Μόνο τότε θα αποτελέσει εργατικό, αριστερό, αντικα-
πιταλιστικό αντίπαλο δέος, θα μπορέσει να διεκδικήσει 
και να κατακτήσει μια βαθύτερη επίδραση και ηγεμονική 
παρουσία στο ευρύτερο ριζοσπαστικό αντικαπιταλιστι-
κό δυναμικό.

γ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει συνολικό πολιτικό 
χαρακτήρα, αναδεικνύοντας ως βασική επιδίωξή του 
την ανατροπή –με την αντικαπιταλιστική επανάσταση– 
της αστικής εξουσίας, του πολιτικού μηχανισμού δια-
σφάλισης της αστικής κυριαρχίας και κερδοφορίας. Και 

συναρθρώνοντας στην πολιτική τακτική και πρακτική 
του παρόντος την επαναθεμελιωμένη κομμουνιστική 
διεθνιστική στόχευση με την άμεση παρέμβαση, την κι-
νηματική και τη θεωρητική με την πολιτική δράση. Τούτη 
η βασική αρχή της εργατικής πολιτικής γίνεται περισσό-
τερο επίκαιρη και πιεστική από ποτέ σήμερα, όπου η οι-
κονομική-συνδικαλιστική και η πολιτική πάλη έρχονται 
πολύ πιο κοντά από κάθε άλλη περίοδο κι όπου ακόμη 
και οι στοιχειώδεις εργατικές διεκδικήσεις βρίσκουν 
απέναντί τους την καθεστωτική «κανονιοστοιχία» της 
ΕΕ, του κεφαλαίου, των ΜΜΕ, των κατασταλτικών μη-
χανισμών.

Και είναι ακριβώς αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση 
που μας «τραβάει από το μανίκι» να πάρουμε επειγό-
ντως διαζύγιο από τις χρόνιες «αμαρτίες» της παραδο-
σιακής Αριστεράς και όλων των αντισυστημικών ρευ-
μάτων: Από το διχασμό οικονομικού-πολιτικού αγώνα, 
που εκφυλίζει τον πρώτο σε παζάρι των ρυθμών επι-
δείνωσης της εργατικής θέσης και τον δεύτερο σε υπό-
θεση –και μάλιστα κοινοβουλευτικής φύσης– του κόμ-
ματος –και μάλιστα της ηγεσίας του-, έναν διχασμό που 
αρνείται τον αυτοτελή, ταξικό, καθαυτό πολιτικό αγώνα 
της ίδιας της τάξης, όταν κατακτά στοιχεία «τάξης για τον 
εαυτό της». Από τον καθηλωτικό και αναποτελεσματικό 
εγκλωβισμό-κατακερματισμό στη λογική του κινηματι-
σμού, των επιμέρους μετώπων, των «συγκεκριμένων» 
αλλά ασύνδετων μαχών, των ειδικών ζητημάτων (όσο 
σωστά και μαχητικά κι αν παλεύονται), χωρίς πολιτική 
συνολικοποίηση. Από την απαξίωση-υποτίμηση της 
πολιτικής των ελευθεριακών κι αυτόνομων ρευμάτων, 
που την υποκαθιστούν-αντικαθιστούν με τον αντιεξου-
σιαστικό-αντικρατικό διακηρυκτισμό του αύριο και τις 
φαντασιώσεις αντιεξουσιαστικών-αντιεμπορευματικών 
θεσμών του σήμερα. Αλλά και από την αποσπασμένη 
από την πολιτική και το κίνημα θεωρία, που όσο βαθιά 
και διεισδυτική κι αν είναι δεν μπορεί να γίνει «υλική 
δύναμη», να συμβάλλει στην αλλαγή των συσχετισμών 
αν δεν συνδεθεί με τις αγωνιζόμενες μάζες και με ένα 
συνολικό πολιτικό-στρατηγικό πρόταγμα. 

δ. Ο πολιτικός στόχος της αντικαπιταλιστικής ανα-
τροπής της επίθεσης παίρνει «σάρκα και οστά» με ορι-
σμένες κεντρικές πολιτικές διεκδικήσεις-κόμβους, που 
συγκεκριμενοποιούν την ουσία και το περιεχόμενό του 
και συμπυκνώνουν τα επιμέρους αιτήματα των εργα-
τικών, λαϊκών και νεολαιίστικων διεκδικήσεων. Αυτά 
τα πολιτικά αιτήματα επιδιώκουμε να βρίσκονται στην 
προμετωπίδα της πολιτικής της αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και παράλληλα να χρωμα-
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τίζουν καθοριστικά την αγωνιστική κίνηση της εργατι-
κής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Κωδικά αυτοί οι 
στόχοι έχουν ως εξής:

➜ Ακύρωση-ανατροπή των αντεργατικών μέτρων 
που προωθούν κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφάλαιο, του 
Μνημονίου, του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης. Ανατροπή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για την 
ήττα και την ανατροπή συνολικά της κυρίαρχης πολι-
τικής και κάθε άλλου κυβερνητικού διαχειριστή της 
αντεργατικής επίθεσης από τα «κάτω και τα αριστερά.

➜ Ριζική αλλαγή στη σχέση κερδών-μισθών και 
αποτροπή-ανατροπή της μαζικής εξαθλίωσης των ερ-
γαζομένων. Με δραστική ανακατανομή του κοινωνικού 
πλούτου υπέρ των εργαζομένων, αυξήσεις των μισθών 
και των συντάξεων, μεγάλη αύξηση της φορολόγησης 
του κεφαλαίου και γενναία μείωση της φορολόγησης 
των εργαζομένων. Με αύξηση των δαπανών και δημό-
σια-δωρεάν υγεία, παιδεία, ασφάλιση, μείωση τιμών 
στα είδη πρώτης ανάγκης και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. 
Δραστική μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Ακύ-
ρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δήμευση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας.

➜ Παύση πληρωμών-διαγραφή του ληστρικού, χι-
λιοπληρωμένου και τοκογλυφικού χρέους και όχι φόρ-
τωμά του στους μισθούς και στις συντάξεις.

➜ Έξοδος από την ευρωζώνη και το ευρώ! Αντικα-
πιταλιστική αποδέσμευση από την ΕΕ, για μια άλλη ερ-
γατική σοσιαλιστική διεθνοποίηση στην Ευρώπη και σε 
όλο τον κόσμο.

➜ Πέρασμα στο δημόσιο χωρίς αποζημίωση, με 
κοινωνικό-εργατικό έλεγχο, του τραπεζικού συστήμα-
τος, των επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες 
τους και είναι κοινωνικά αναγκαίες και των μεγάλων 
επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας 
(τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, ενέργεια, φάρμακο 
κ.λπ.).

➜ Χτύπημα της ανεργίας με απαγόρευση των απο-
λύσεων, άμεση, δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, 
σταθερή δουλειά για όλους, επίδομα ανεργίας χωρίς 
προϋποθέσεις και για όλο το χρόνο της ανεργίας ίσο με 
1.400 ευρώ με φορολόγηση των καπιταλιστικών κερ-
δών, δήμευση της περιουσίας και των παραγωγικών 
μονάδων των επιχειρήσεων που κλείνουν, ανάπτυξη 
των κοινωφελών δημόσιων υπηρεσιών, πλήρη ιατρο-
φαρμακευτική κάλυψη των ανέργων.

➜ Αντίσταση και ανατροπή του κοινοβουλευτικού 
ολοκληρωτισμού, της εργοδοτικής δεσποτείας και της 
πολύμορφης αστυνομικής και κρατικής καταστολής. 
Υπεράσπιση και κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαι-

ωμάτων και των εργατικών-λαϊκών ελευθεριών. Προ-
άσπιση, ανεξαρτησία, κατοχύρωση και πλήρης ελευθε-
ρία δράσης των εργατικών και λαϊκών οργάνων κάθε 
μορφής.

➜ Όχι στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς του κε-
φαλαίου και ειδικά των αστικών τάξεων της περιοχής. 
Άμεση έξοδος από το ΝΑΤΟ. Ειρήνη στα Βαλκάνια και 
τη Μέση Ανατολή με κοινό αγώνα των λαών. Καμιά 
συμμετοχή του ελληνικού στρατού σε ιμπεριαλιστικές 
κατοχικές αποστολές.

➜ Όχι στην ιδεολογική και μιντιακή τρομοκρατία, 
στον πολιτισμό του «κοινωνικού αυτοματισμού», στο 
ρατσισμό, στο μεσαιωνικό σκοταδισμό και ανορθολο-
γισμό. Η πληροφορία και ο πολιτισμός δεν είναι εμπό-
ρευμα, χτύπημα της εξουσίας του ιδιωτικού κεφαλαίου 
και κοινωνικός έλεγχος στα ΜΜΕ και στην πολιτιστική 
βιομηχανία, ελευθερία στο διαδίκτυο. Πλήρης διαχωρι-
σμός εκκλησίας-κράτους.

ε. Η αξία, ο ρόλος και ο χαρακτήρας αυτών των πο-
λιτικών κόμβων έχουν δεχτεί πολλές επιθέσεις, αμφι-
σβητήσεις και ενστάσεις – από πολλές πλευρές και με 
διαφορετικές αφετηρίες και επιδιώξεις. Κοινό στοιχείο 
της πολεμικής αυτής είναι η μη κατανόηση της λειτουρ-
γίας τους ως πολιτικών κόμβων-επίδικων που ανταπο-
κρίνονται στα δεδομένα της σημερινής αντιπαράθεσης, 
αντιστρατεύονται την αστική στρατηγική (και δεν είναι 
απλώς «αντικαπιταλιστική μόδα», όπως διατείνεται το 
ΚΚΕ), υπερβαίνουν από εργατική σκοπιά και με ταξικό-
αντικαπιταλιστικό κριτήριο τα πλαστά και ανύπαρκτα 
στην πράξη δίπολα («ΕΕ ή ΔΝΤ», «ΕΕ του νεοφιλελευθε-
ρισμού ή ΕΕ της πραγματικής σύγκλισης και της δημο-
κρατικής επανίδρυσης», «κυβέρνηση ή τρόικα», «εθνική 
ανεξαρτησία ή υποτέλεια»), είναι λαϊκά κατανοητοί και 
αναγκαίοι, συνδέονται με συνδικαλιστικά αιτήματα της 
περιόδου και τις διαθέσεις μαχητικής αντίστασης, τα 
γενικεύουν και ξεδιπλώνουν το κουβάρι της αντιπαρά-
θεσης συνολικά με την αστική πολιτική και το σύστη-
μα – δηλαδή ως πολιτικών κόμβων λαϊκής αγωνιστικής 
συσπείρωσης, μάχης και σύγκρουσης, συγκέντρωσης 
δυνάμεων και επιμέρους διεκδικήσεων, δημιουργίας 
ρωγμών, γενίκευσης της πάλης και επιτάχυνσης της 
επαναστατικής ρήξης.

Ως τέτοιοι, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με το πε-
ριεχόμενο που τους δίνουμε από αστικές μερίδες ή κυ-
βερνήσεις (όπως ισχυρίζονται δυνάμεις του ΣΥΝ, του 
αντιεξουσιαστικού χώρου και της αυτονομίας κ.ά.) ούτε 
να στριμωχτούν σε ρεφορμιστικές συμπληγάδες (όπως 
ισχυρίζεται το ΚΚΕ).
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Ας πάρουμε για παράδειγμα το χρέος. Μπορούν, 
ενδεχομένως, αστικές δυνάμεις να υποστηρίξουν 
«κούρεμα» ή αναδιαπραγμάτευση ή και αθέτηση πλη-
ρωμής του. Όμως μόνο στα πλαίσια μιας εργατικής 
αντικαπιταλιστικής απάντησης στην κρίση μπορεί η 
στάση πληρωμών και η διαγραφή του χρέους να συν-
δεθεί όχι με νέα βάρη στην εργασία αλλά με αυξήσεις 
στους μισθούς, καλύτερη υγεία, απαγόρευση απολύ-
σεων κ.λπ., όχι με την ισχυροποίηση του «δικού μας» 
καπιταλισμού απέναντι στους άλλους, της «παραγω-
γής απέναντι στην τραπεζική τοκογλυφία» αλλά με την 
ενιαία αντιπαράθεση στους εθνικούς και υπερεθνικούς 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης, όχι με τον τρόπο κατα-
νομής της αποσπώμενης υπεραξίας αλλά με την ίδια 
την έννοια της απόσπασης υπεραξίας. Και αν η δια-
γραφή του χρέους διεκδικηθεί με τέτοια λογική και σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο από τους «κάτω», δεν είναι ένας 
στόχος ρεφορμιστικός κι ενσωματώσιμος, που καλλι-
εργεί αυταπάτες (όπως ισχυρίζεται το ΚΚΕ), αλλά ένας 
στόχος ριζοσπαστικός κι αντικαπιταλιστικός, που αντι-
παλεύει από ταξική σκοπιά την κύρια «δικαιολογητική 
βάση» της αντιδραστικής επίθεσης και μερικούς από 
τους κύριους φορείς της, αντιστρατεύεται τις παλιές 
και νέες μορφές κλοπής απροσμέτρητα περισσότερης 
υπεραξίας από το κεφάλαιο, δημιουργεί ρωγμή και δεν 
χωράει στα πλαίσια της κυρίαρχης πολιτικής, βγάζει 
«έξω» από το σύστημα και συγκεντρώνει πλειοψηφική 
λαϊκή «δύναμη πυρός» ενάντια στην αντεργατική επί-
θεση. Κατά συνέπεια, ρεφορμιστική κι όχι επαναστατι-
κή πολιτική είναι αυτή που σφραγίζεται από το σχήμα 
καταγγελία της επίθεσης-συνδικαλιστικός αγώνας του 
ΠΑΜΕ-κοινοβουλευτική προσήλωση-πολιτική προπα-
γάνδα της «λαϊκής οικονομίας-εξουσίας» ως συνολι-
κής απάντησης, ενώ επαναστατική κι όχι ρεφορμιστική 
είναι η πολιτική που την ίδια στιγμή που αναδεικνύει 
την ανάγκη συνολικής πολιτικής απάντησης και αντι-
καπιταλιστικής ανατροπής αναδεικνύει και τους πολιτι-
κούς κρίκους που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την 
ανατροπή, να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις που θα την 
επιβάλλουν.

Το ίδιο ισχύει και για την ΕΕ. Μπορούν ενδεχομένως 
εγχώριες αστικές κι εθνικιστικές δυνάμεις να αντιτα-
χθούν στο ευρώ, στην ΕΕ, στην τρόικα (σε επιμέρους 
πλευρές ή και συνολικότερα, όχι όμως οι ηγεμονικές 
μερίδες του ελληνικού κεφαλαίου που στηρίζουν αυ-
τές τις επιλογές) από τη σκοπιά της «αντίστασης στην 
εξάρτηση και την υποτέλεια», είτε ηγεμονικές δυνάμεις 
της ΕΕ να εκδιώξουν απ’ αυτήν «χώρες παρίες». Κι ακό-
μη μπορεί ριζοσπαστικές, αριστερές ή κι αντικαπιταλι-

στικές φωνές να αντιπαρατεθούν στο ευρώ και την ΕΕ 
μένοντας στα «ρηχά» και στη μέση, χωρίς δηλαδή να 
αντιπαρατίθενται στην ουσία και τον πυρήνα της κα-
πιταλιστικής ολοκλήρωσης και της ΕΕ, της συμμετοχής 
του ελληνικού καπιταλισμού σε αυτήν, της σχέσης της 
ΕΕ με τον καπιταλισμό γενικά και της αντιδραστικής 
επίθεσης-ανασυγκρότησης που προωθείται σήμερα με 
ενιαίο τρόπο από το μπλοκ κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ, κε-
φαλαίου. Ωστόσο, η γραμμή που προωθούμε ως ΝΑΡ 
και αντικαπιταλιστική Αριστερά, η γραμμή της εξόδου 
από το ευρώ και την ΕΕ, της αντικαπιταλιστικής απο-
δέσμευσης από διεθνιστική κομμουνιστική σκοπιά, ως 
κρίκου προσέγγισης στην επανάσταση ή ως ένα από 
τα κομβικά ζητήματα που θα λύσει η επανάσταση, ως 
εθνική συμβολή στο διεθνικό στόχο της διάλυσης της 
ΕΕ και της κατάργησης των καπιταλιστικών ολοκληρώ-
σεων και των διεθνικών αστικών πλαισίων, υπερβαί-
νει από ταξική-διεθνιστική σκοπιά αυτές τις δύο «πε-
πατημένες». Είναι αδύνατον να ενσωματωθεί, να γίνει 
ουρά σε αστικές αντιπαραθέσεις, να εγκλωβιστεί σε 
εθνικιστικά σχέδια ή σε λογικές μερικής αντίθεσης και 
«επανίδρυσης» της ΕΕ. Και, βεβαίως, είναι πολύ πιο ου-
σιαστική από τη λογική του ΚΚΕ που αντιμάχεται την 
ΕΕ, όμως υποβαθμίζει την αιχμή αυτή με πρόσχημα τη 
συνολική αντίθεση στα μονοπώλια και την αντίθεση 
στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (που ασφαλώς πρέπει να 
υπάρχουν καθοριστικά), συνδέει την έξοδο από την ΕΕ 
με την ακαθόριστη «λαϊκή εξουσία-οικονομία» και όχι 
με την πορεία της αντικαπιταλιστικής επανάστασης, και 
ακροβατεί, ανάλογα με την περίσταση και τις σκοπιμό-
τητες του ενδοαριστερού εμφύλιου που έχει κηρύξει, 
ανάμεσα στο γραμμή της «εθνικής ανεξαρτησίας και 
της αντίστασης στο διευθυντήριο της ΕΕ» και στη γραμ-
μή που χαρακτηρίζει ως λάθος τα περί «κατοχής» και 
«υποτέλειας», αποδίδοντάς τα μάλιστα με ταχυδακτυ-
λουργικές λαθροχειρίες στο ΝΑΡ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η γραμμή του ΝΑΡ και της 
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς έχει κερδίσει έδαφος το 
τελευταίο διάστημα, όχι στα «κλειστά κλαμπ» των αρι-
στερών οργανώσεων, αλλά στη μαζική πάλη και στις 
συνειδήσεις των εργαζομένων και των νέων, στα συν-
δικάτα και τους συλλόγους.
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Ε.5. Φορέας-κόμμα του κομμουνισμού 
– αντικαπιταλιστικός πόλος – νέο ταξικό 
εργατικό κίνημα: Τα υποκείμενα της 
εργατικής αντικαπιταλιστικής απάντησης

α. Η εργατική αντικαπιταλιστική απάντηση, ο πολι-
τικός στόχος και το περιεχόμενό της συνδέονται άρ-
ρηκτα με τη διαμόρφωση των υποκειμένων που θα 
αγωνιστούν γι’ αυτά και θα τα επιβάλλουν. Έχει, δη-
λαδή, ως αναπόσπαστο στοιχείο το «ποιος θα τα κά-
νει όλα αυτά». Το ΝΑΡ, σε προηγούμενα συνέδρια και 
συνδιασκέψεις έχει επεξεργαστεί την πρόταση για μια 
διαλεκτική σχέση μεταξύ των τριών πλευρών του επα-
ναστατικού υποκειμένου, δηλαδή, μεταξύ κόμματος-
μετώπου-κινήματος. Το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπισθεί 
αναλυτικά στο επόμενο Πανελλαδικό Σώμα του ΝΑΡ με 
θέμα το επαναστατικό υποκείμενο της εποχής μας. Εδώ 
παρουσιάζουμε συνοπτικά τις τρεις βασικές επιδιώξεις 
και τα κριτήρια της παρέμβασής μας:

➜ Η συμβολή στην οικοδόμηση ενός νέου ταξικού 
εργατικού κινήματος απόκρουσης, ρήξης και ανατρο-
πής της αντεργατικής επίθεσης και τομής. Ενός κινή-
ματος που θα πιάνει το νήμα των ελπιδοφόρων τάσεων 
που αναδείχτηκαν στις κοινωνικές μάχες της προηγού-
μενης περιόδου και θα τις αναπτύσσει κεντρικά και σε 
κάθε χώρο, στις αναμετρήσεις που θα ξεδιπλώνονται 
διαρκώς, αμφισβητώντας την αντεργατική επίθεση και 
βάζοντάς της έμπρακτα φραγμό. Και που θα καταφέρνει 
να είναι αποτελεσματικό στο βαθμό που –μέσα από μια 
σύνθετη πορεία κι όχι μέσα από παρθενογένεση– θα 
αντιστοιχεί στους νέους όρους της ταξικής πάλης, θα 
κατακτά ανώτερα πολιτικά χαρακτηριστικά (στο ύψος 
των ερωτημάτων που θέτει η εξέλιξη της ταξικής πά-
λης), θα υπερβαίνει τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό 
των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (που πλέον βρίσκεται σε αξεπέρα-
στη κρίση και ιστορικό εκφυλισμό) και τον αδιέξοδο-
αναποτελεσματικό δρόμο του ΠΑΜΕ και θα κινείται 
έμπρακτα σε μια λογική ταξικής ανασυγκρότησης του 
εργατικού κινήματος και θα δημιουργεί πρωτότυπα και 
πολύμορφα όργανα άσκησης εργατικής πολιτικής από 
την ίδια την τάξη και το κίνημά της. Στο πλαίσιο αυτό, 
καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, να αναπτύξουμε, να 
συγκεκριμενοποιήσουμε και να δοκιμάσουμε πιο τολ-
μηρά στην πράξη τις επεξεργασίες και τη λογική μας 
για το Νέο Εργατικό Κίνημα και την ιδέα μιας κίνησης-
συσπείρωσης που με μόνιμο τρόπο θα εργάζεται υπέρ 
αυτής της λογικής.

➜ Η συμβολή στην ανάπτυξη, την ισχυροποίηση, 
τον ποιοτικό εμπλουτισμό και την καλύτερη συγκρό-
τηση (κινηματικά και κυρίως πολιτικά) του αριστερού 
αντικαπιταλιστικού δυναμικού, έτσι ώστε να έχουμε 
έμπρακτα βήματα στην αλλαγή των κοινωνικοπολιτι-
κών συσχετισμών, στην προωθητική «συνάντηση» των 
συνειδητών, ημισυνειδητών και αυθόρμητων ριζοσπα-
στικών-αντικαπιταλιστικών τάσεων, στην αλλαγή του 
χάρτη στην Αριστερά και στη δυναμική εμφάνιση στο 
πολιτικό προσκήνιο ενός υπολογίσιμη πόλου της 
αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής Αριστεράς. Πρό-
κειται για ένα στόχο εξαιρετικά επίκαιρο, αναγκαίο και 
εφικτό. Επίκαιρο γιατί πάντα οι ιστορικές καμπές σαν 
τη σημερινή θέτουν το ερώτημα στην Αριστερά κάθε 
απόχρωσης: ριζοσπαστική ανασυγκρότηση ώστε να 
ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της ταξικής πάλης 
ή πολιτική και κοινωνική απαξίωση μακράς πνοής. 
Αναγκαίο γιατί τα ευρύτερα πολιτικά ερωτήματα του 
κόσμου των αγώνων –και ειδικά του ριζοσπαστικού 
τμήματος– έχουν αναβαθμιστεί, σφραγίζουν τη στά-
ση του απέναντι στο κίνημα και κρίνουν το μέλλον και 
την προοπτική των αγώνων. Και εφικτό διότι ήδη κάτω 
από την επίδραση της κρίσης και της αντιδραστικής το-
μής «ανατινάζονται» οι διαχωριστικές γραμμές και οι 
κομματικές περιχαρακώσεις του χθες, πολλαπλασιά-
ζονται οι προβληματισμοί και οι διεργασίες σε όλους 
τους πολιτικούς χώρους και τις μαχόμενες δυνάμεις 
του κινήματος, και –ως αποτέλεσμα όλων αυτών– δη-
μιουργείται μια ευρύτερη και πολύμορφη αντικαπιτα-
λιστική ζώνη από πρωτοπόρα στοιχεία του κινήματος, 
τμήματα που αναζητούν αντικαπιταλιστικά, τάσεις που 
διαφοροποιούνται (ή έστω προβληματίζονται) στο ΚΚΕ 
και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη βάση των αστικών κομ-
μάτων, τμήματα των εργατικών σχημάτων, των ΕΑΑΚ 
και των κινήσεων πόλης, της ριζοσπαστικής διανόησης 
που επιζητούν κάτι συνολικό. Μια ζώνη που –με αφε-
τηρία το ΝΑΡ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και κυρίως το ανα-
βαθμισμένο ΝΑΡ και την αναβαθμισμένη και ποιοτικά 
μετασχηματισμένη ΑΝΤΑΡΣΥΑ– μπορεί και πρέπει να 
οδηγήσει σε μια νέα αριστερή αντικαπιταλιστική ενότη-
τα, να συγκροτηθεί πολιτικά με επείγοντα και τολμηρό 
τρόπο, σε όσο το δυνατόν πιο προωθημένη βάση, με 
όσο το δυνατόν ευρύτερη επίδραση και όσο το δυνα-
τόν πλουσιότερη παρουσία σε χώρους εργασίας, γει-
τονιές, χώρους μόρφωσης και συνολικά πολιτικά, με 
τον πόλο-μέτωπο της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.

Η ζωογόνα «συνάντηση» του εγχειρήματός μας με 
τις τάσεις χειραφέτησης που αναδύονται από τη δυνα-
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μική της ταξικής πάλης, με την ανερχόμενη επαναστα-
τική πλευρά των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών, 
με την ανώτερη από ποτέ υλική βάση κι αντικειμενική 
ανάγκη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης –μια συ-
νάντηση κατά την οποία «και οι παιδαγωγοί θα παι-
δαγωγούνται»-, η εμφάνιση με υπολογίσιμους όρους 
ενός τρίτου ρεύματος, με επαναστατικά χαρακτηριστι-
κά, ενός πόλου της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς που 
θα υπερβαίνει τον κομμουνιστικό ρεφορμισμό και τη 
διαχείριση, είναι ένα καθήκον που ξεπερνάει κι εμάς 
ως οργάνωση και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως είμαστε σή-
μερα. Ωστόσο, είναι ζητούμενο κι ανάγκη της εποχής, 
των ριζοσπαστικών, αντικαπιταλιστικών διεργασιών 
που ωριμάζουν ή «σκάνε μύτη», δεν είναι ιδεολογική 
αγκύλωση μιας περιθωριακής σέχτας, στενοκέφαλος 
ηγεμονισμός και περιχαράκωση, σεχταριστικός εγκλει-
σμός στο κόμμα-φρούριο. Η ανταπόκριση στο καθήκον 
αυτό, η κατοχύρωση της πολιτικής και οργανωτικής 
αυτοτέλειας ενός τέτοιου ρεύματος (συνολικά πολιτικά, 
αλλά και σε επίπεδο χώρων, γειτονιάς, νεολαίας) είναι 
όρος όχι μόνο για να απαντιέται το κύριο πρόβλημα της 
στρατηγικής και τακτικής επάρκειας και της κοινωνικής 
γείωσης της Αριστεράς, αλλά και για να εξασφαλίζεται 
η ευρύτερη, αποτελεσματικότερη και προωθητική κοινή 
δράση των δυνάμεων της Αριστεράς.

➜ Η συμβολή στη δημιουργία φορέα-οργάνωσης 
που θα εκφράζει τις κομμουνιστικές τάσεις της επο-
χής μας, θα εργάζεται συνειδητά για τη συγκρότηση 
και την ενδυνάμωσή τους και για την προώθηση του 
κομμουνιστικού προγράμματος της εποχής μας και θα 
συνεισφέρει στη δημιουργία του αναγκαίου κόμματος 
που απαιτεί η κομμουνιστική διεθνιστική απελευθέρω-
ση. Η πλευρά αυτή δεν μπορεί να υποτιμηθεί ούτε να 
αναβληθεί, καθώς η ιστορικών διαστάσεων κρίση του 
καπιταλισμού και το σκοτεινό μέλλον που διαμορφώνει 
πλήττουν καίρια τον καπιταλιστικό μονόδρομο, τροφο-
δοτούν τις αντικαπιταλιστικές αναζητήσεις και δίνουν 
τη δυνατότητα στην Αριστερά και τις κομμουνιστικές 
δυνάμεις να υπερβούν το «σοκ του 1989», να σπά-
σουν τον κλοιό της ιδεολογικοπολιτικής απομόνωσης 
και να ανακτήσουν μια νέα επιθετική δυναμική ή και το 
ιστορικό προβάδισμα απέναντι στις τάσεις καπιταλιστι-
κής καθήλωσης. Επίσης δεν μπορεί να υποτιμηθεί κα-
θώς όλο και πιο έντονα προβάλλουν όχι μόνο το απο-
τρόπαιο πρόσωπο του σύγχρονου καπιταλισμού αλλά 
και η πιο οργανική σύνδεση κάθε πραγματικού αγώνα 
ρήξης και ανατροπής βασικών πυλώνων ή και του συ-
νόλου της επίθεσης με το ζήτημα της εξουσίας και της 

αντικαπιταλιστικής επανάστασης. Καθώς σήμερα είναι 
η ώρα να αμφισβητηθούν συθέμελα όχι μόνο οι επι-
πτώσεις της κρίσης, αλλά οι αιτίες της, το καθεστώς 
της εκμετάλλευσης και της απόσπασης υπεραξίας, η μι-
σθωτή σκλαβιά, η τυραννία του χρήματος, η μόλυνση 
της ζωής από το κέρδος και την εμπορευματοποίηση, 
η καταπίεση από τις σύγχρονες Βαστίλες της αστικής 
εξουσίας σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο. Ως συμβολή 
σε αυτή την πορεία, στο 3ο Συνέδριο θέτουμε καίρια και 
το ζήτημα του βαθύτερου κομμουνιστικού μετασχημα-
τισμού του ΝΑΡ.

Αντιμετωπίζουμε τους τρεις αυτούς παράγοντες 
που συνθέτουν το πολιτικό υποκείμενο της εργατικής 
αντικαπιταλιστικής απάντησης στην κρίση και συνο-
λικότερα της επαναστατικής διαδικασίας στην ενότη-
τα και την αλληλοδιαπλοκή τους, όχι αποσπασμένα κι 
αποσπασματικά. Κάθε βήμα ταξικής ανασυγκρότησης 
του εργατικού κινήματος δημιουργεί γόνιμο έδαφος 
για να ανθήσουν τόσο η κομμουνιστική επαναθεμελί-
ωση και ο φορέας της όσο και το πολιτικό μέτωπο της 
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Και το αντίστροφο, κάθε 
βήμα που θα προωθεί τον πόλο της αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς και την κομμουνιστική υπόθεση θα έχει 
ευεργετική επίδραση και θα δίνει φτερά, αποτελεσμα-
τικότητα και προοπτική στο κίνημα και τις καθημερινές 
αναμετρήσεις με την αντεργατική λαίλαπα. Οφείλουμε 
να δουλέψουμε πιο πολύ πάνω σε αυτή τη διαλεκτική 
του επαναστατικού υποκειμένου, και για να υπερβούμε 
το «βεβαρημένο παρελθόν» της Αριστεράς (μηδέ του 
ΝΑΡ και της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς εξαιρουμέ-
νων) και για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της 
εποχής.

β. Η προώθηση και των τριών πλευρών του επανα-
στατικού υποκειμένου απαντά στο ερώτημα ποιος θα 
υλοποιήσει τους στόχους και το πρόγραμμα της αντικα-
πιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης και της αντιδρα-
στικής τομής που προωθεί το κεφάλαιο. Με αυτή την 
έννοια, η πολιτική πρόταση του ΝΑΡ και της αντικαπι-
ταλιστικής Αριστεράς απευθύνεται πρώτα απ’ όλα στο 
κίνημα, στον κόσμο της εργασίας και της Αριστεράς, για 
να τη διεκδικήσει και να την επιβάλλει. Δεν είναι «κοι-
νοβουλευτική» ή «κυβερνητική πρόταση» στη βάση του 
υπάρχοντος πολιτικού και κοινωνικού συστήματος.

Είναι μια πρόταση που έχει δυναμικό χαρακτήρα, 
λογική ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών (κι όχι 
καθήλωσης στο σημερινό τους όριο), προετοιμασίας-
επιτάχυνσης του επαναστατικού άλματος, των προ-
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ϋποθέσεων και του υποκειμένου ώστε αυτό να είναι 
νικηφόρο. Επομένως, αν και κινείται στο έδαφος της δι-
πλής φύσης της εργατικής τάξης και των τάσεων χειρα-
φέτησης-υποταγής που τη διαπερνούν στο κίνημα και 
την πολιτική, αν και επικοινωνεί με τη σύγκρουση ιστο-
ρικών δυνατοτήτων-ανεπανάληπτων δυσκολιών που 
χαρακτηρίζουν την εποχή μας, αν και γειώνεται στην 
εκρηκτική αντίφαση των ανερχόμενων ριζοσπαστικών 
με τις επίσης ισχυροποιούμενες συντηρητικές τάσεις 
της εποχής, ρίχνει το βάρος της στις πρώτες, επιδιώ-
κοντας να τις αναδείξει, αναπτύξει, μετασχηματίσει, συ-
γκροτήσει σε συνολικό πολιτικό ρεύμα ανατροπής της 
επίθεσης του κεφαλαίου, ικανό να προκαλέσει ρήγμα-
τα-κλονισμούς στην αστική κυριαρχία και εκμετάλλευ-
ση, και να θέσει, μέσα από ποιοτικά ανώτερες καμπές, 
το ζήτημα της συνολικής επαναστατικής ανατροπής, 
της κατάργησης της εκμετάλλευσης και της ατομικής 
ιδιοκτησίας. 

Ρίχνει, δηλαδή, το βάρος της στην επικοινωνία με 
τις ιστορικές δυνατότητες της σύγχρονης εργατικής τά-
ξης και τις χειραφετητικές τάσεις που αναδύονται στο 
κίνημα και τη συμπεριφορά της, στη δυναμική γενίκευ-
σης-πολιτικοποίησης κάθε επιμέρους αναμέτρησης, 
στη δυναμική κίνησης των συσχετισμών, στο αναδυ-
όμενο συνολικό πρόσημο της εποχής μας. Κι αυτό όχι 
θεωρητικά ή θεωρησιακά, όχι με απόδραση από τη 
σκληρή πραγματικότητα των σημερινών συσχετισμών, 
αλλά μέσα από την επεξεργασία δρόμων και μέσων, 
μορφών και πρακτικών που θα επιτρέπουν: να ξεπερ-
νιέται η παραλυτική αμηχανία των εργαζομένων, να 
ξυπνούν αγωνιστικές διαθέσεις, να επανακαλύπτονται 
οι αγωνιστικές ταξικές συλλογικότητες. Να δημιουρ-
γούνται ρήγματα στην αστική πολιτική, στρατηγική και 
κυριαρχία, αμυντικά (με την απόκρουση κρίσιμων μέ-
τρων) ή επιθετικά (με κατακτήσεις που βελτιώνουν τη 
θέση των εργαζομένων). Να ισχυροποιούνται η εργατι-
κή-επαναστατική πολιτική, η τάση χειραφέτησης και οι 
φορείς τους, με την ταξική ανασυγκρότηση του εργατι-
κού κινήματος και την οικοδόμηση οργάνων εργατικής 
πολιτικής, πόλου της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και 
σύγχρονου κομμουνιστικού φορέα).

Γι’ αυτό ακριβώς δεν θεωρεί το καθεστώς και την 
πολιτική που τείνουν να επιβάλλουν η χούντα κυβέρ-
νησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου αδιατάρακτο, παντοδύναμο 
και απροσπέλαστο φρούριο. Πιστεύει στη δυνατότητα 
της εργατικής πάλης να πετυχαίνει επιμέρους νίκες, 
κατακτήσεις αλλά και σοβαρότερα ρήγματα και κλονι-
σμούς στην αστική πολιτική και κυριαρχία, που θα κα-

θυστερούν ή θα ματαιώνουν μέτρα είτε θα βελτιώνουν 
την εργατική θέση, τονώνοντας την αυτοπεποίθηση 
των μαζών και ανοίγοντας το δρόμο για βαθύτερες 
ανατροπές και την ίδια την επαναστατική ανατροπή 
του καπιταλισμού. Μια δυνατότητα, πάντως, που είναι 
στενά συνυφασμένη με το αν και κατά πόσο η πάλη 
διεξάγεται με όρους ταξικά ανασυγκροτημένου εργα-
τικού κινήματος και συνολικής ανατρεπτικής αριστερής 
απάντησης και όχι με όρους συνδικαλισμού τύπου ΓΣΕ-
Ε-ΑΔΕΔΥ ή ΠΑΜΕ είτε αριστερού κεϊνσιανισμού, αντι-
νεοφιλελευθερισμού, ρηχού αντιμνημονιακού και ανύ-
παρκτου αντι-ΕΕ αγώνα, ενδιάμεσων, ρεφορμιστικών ή 
σοσιαλδημοκρατικών λύσεων παλαιάς και νέας κοπής, 
«λαϊκής οικονομίας και εξουσίας». Και που, σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι διδάσκονται 
μόνο από τις νίκες και τις επιτυχίες του κινήματός τους, 
πώς η «στρατιά της ανατροπής και της επανάστασης», 
το πολιτικό υποκείμενο την αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής, της εργατικής δημοκρατίας και της κομμουνιστικής 
χειραφέτησης ωριμάζει αποκλειστικά και μόνο μέσα 
από τις κατακτήσεις και τις νίκες του κινήματος. Διδά-
σκονται, επίσης, από αγώνες που μπορεί να μην έχουν 
ίσως άμεσα, υλικά, χειροπιαστά αποτελέσματα, ωστό-
σο προωθούν τη συλλογική αγωνιστική συσπείρωση, 
την εργατική ενότητα και απαιτητικότητα, την ταξική 
συνείδηση, την αριστερή επαναστατική πολιτικοποίηση 
και, άρα, αλλάζουν τους κοινωνικοπολιτικούς συσχετι-
σμούς σε εργατική επαναστατική κατεύθυνση.

Ε.6 Η κοινή δράση των δυνάμεων 
της Αριστεράς και των πρωτοπόρων τάσεων 
του κινήματος

Πώς θα παρέμβει η Αριστερά σε αυτές τις συνθήκες, 
όπου οι ιδέες και ο ρόλος της, η επαναστατική χειρα-
φέτηση και οι προοπτικές της έρχονται στο προσκήνιο 
άμεσα κι απαιτητικά, με το ένδυμα της ελπίδας και της 
προσδοκίας αλλά και με εκείνο της αμφιβολίας και της 
επιφυλακτικότητας, με την κριτική στάση και την από-
σταση απέναντι σε κάθε αναποτελεσματική πρακτική 
από το χτες της Αριστεράς και του κομμουνιστικού κι-
νήματος αλλά και με τη θέληση, την ανάγκη να «περ-
πατήσουμε» σε νέους επαναστατικούς δρόμους, με τη 
δυναμική των σημερινών ανεπανάληπτων ιστορικών 
δυνατοτήτων αλλά και τα όρια των ασύλληπτων ανε-
πανάληπτων δυσκολιών.

Από αρκετούς αναδεικνύεται ως κύριος κρίκος η κοι-
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νή δράση ή και η ενότητα της Αριστεράς. Το ζήτημα ήρθε 
στο προσκήνιο κυρίως –κι αυτό αντανακλούν διάφορες 
παρεμβάσεις, παρά τη διαφορετικότητά τους– από την 
αναζήτηση του κόσμου της Αριστεράς να υψωθεί απο-
τελεσματικό αντίπαλο δέους στην επίθεση του κεφα-
λαίου. Από τη διάχυτη επιθυμία και απαίτηση για κοινή 
δράση μέσα στο μαζικό κίνημα και στα πολιτικά μέτωπα 
και για άνοιγμα ενός ευρύτερου διαλόγου για τα μεγά-
λα ερωτήματα της εποχής και του κινήματός μας.

Ως ΝΑΡ θεωρούμε ότι οι υπάρχουσες συνθήκες 
καθιστούν εξαιρετικά επίκαιρη και πιεστικά αναγκαία 
την κοινή δράση των δυνάμεων (οργανώσεων ή συ-
σπειρώσεων) της Αριστεράς και κάθε ριζοσπαστικής-
χειραφετητικής δύναμης ή τάσης στο κίνημα με βάση 
ένα συμφωνημένο κοινό πολιτικό πλαίσιο δράσης. Οι 
στρατηγικές διαφορές, οι ιδεολογικές και προγραμμα-
τικές διαφορές, οι αποκλίνουσες συνολικές πολιτικές 
απαντήσεις καθιστούν αδύνατη την προγραμματική-
πολιτική ενότητα της Αριστεράς και ανέφικτες εκλογι-
κές συμπράξεις περιορισμένης χρήσης αλλά απεριό-
ριστης αναξιοπιστίας. Δεν μπορεί όμως να αποτελούν 
πρόσχημα ή άλλοθι για να μην αναλαμβάνονται οι 
ώριμες και αναγκαίες πρωτοβουλίες κοινής δράσης και 
διαλόγου. Με αυτή την έννοια, η έμπρακτη στάση των 
δυνάμεων της Αριστεράς πάνω σε αυτό το ζήτημα εί-
ναι λυδία λίθος της ποιότητας των απαντήσεων και 
της πολιτικής τους. 

Στη βάση αυτή, αντιμετωπίζουμε την κοινή δράση 
της Αριστεράς ως καθήκον κομβικής σημασίας. Ως 
καθήκον που έρχεται από το σήμερα και το αύριο της 
ταξικής πάλης, ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάστα-
ση της Αριστεράς και τις πολλές ταχύτητες των τάσε-
ων ριζοσπαστικοποίησης, και δεν εκπορεύεται από μια 
αμυντική λογική μάχης οπισθοφυλακών, του τύπου 
«να σώσουμε οτιδήποτε κι αν σώζεται» ενώνοντας 
τα κουρέλια του χτες και τα θραύσματα της ιστορικής 
διαδρομής του αριστερού και κομμουνιστικού κινήμα-
τος. Ως καθήκον που, για να έχει νικηφόρο περιεχόμενο 
πρέπει να παίρνει διαζύγιο από τις πρακτικές που όσο 
μιλούν για ενότητα τόσο διασπώνται ή θεωρούν την 
ενότητα «φάρμακο διά πάσα νόσο», που βλέπουν την 
κοινή δράση στη βάση των «μίνιμουμ κοινών σημείων 
επαφής» (τα οποία συνήθως αποδεικνύονται ανεπαρκή 
στην πάλη) ή των «μάξιμουμ στοιχείων» που έχει η ιδι-
αίτερη ιδεολογική ταυτότητα και η φυσιογνωμία κάθε 
αριστερής δύναμης (τα οποία συνήθως αποκλείουν 
κάθε κοινή δράση).

Η κοινή δράση είναι αναγκαία για πολλούς λό-

γους. Την επιβάλλουν ο χαρακτήρας της επίθεσης και 
της αντιδραστικής τομής που προωθούνται και η ανά-
γκη των εργαζόμενων και της νεολαίας να αγωνιστούν, 
να αντισταθούν, να ανατρέψουν την επίθεση, να απο-
σπάσουν κατακτήσεις, να ενισχύσουν την αποτελεσμα-
τικότητα και τη νικηφόρα έκβαση των αγώνων, να πε-
τύχουν αλλαγή των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών 
προς όφελός τους. Την επιβάλλει η ανάγκη-απαίτηση 
για συμβολή στη γενικότερη υπόθεση της ενότητας της 
εργατικής τάξης, της αγωνιστικής ταξικής ενότητας των 
εργαζομένων, ώστε να ξεπερνιούνται στην πράξη ο συ-
ντεχνιασμός, ο κατακερματισμός, ο «κοινωνικός αυτο-
ματισμός», ο οριζόντιος εμφύλιος στο εσωτερικό της 
ίδιας της εργατικής πλειονότητας που τόσο συστημα-
τικά προωθούνται από τον αντιδραστικό συνασπισμό 
εξουσίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι τάσεις υποτα-
γής-συνδιαλλαγής και να αδυνατίσει το αγωνιστικό μέ-
τωπο αναμέτρησης με την πολιτική του. Την επιβάλλει 
η ανάγκη-απαίτηση να αλληλεπιδράσουν οι ιδέες, τα 
προγράμματα, η πολιτική, οι απόψεις για το κίνημα που 
διατυπώνουν οι αριστερές δυνάμεις –κι εμείς ανάμεσά 
τους– με τις διαθέσεις και την πάλη των ίδιων των ερ-
γαζομένων. Κυρίως να αλληλεπιδράσουν με το πλατύ 
κι αναπτυσσόμενο αντιφατικό λαϊκό και νεολαιίστικο 
ρεύμα ριζοσπαστικοποίησης και βαθύτερης πολιτικής 
αναζήτησης, με στόχο να μετασχηματιστεί σε ανατρε-
πτική-αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, αλλά να μετασχη-
ματιστούν και οι αριστερές πρωτοπορίες (να γίνουν 
πιο εργατιές, πιο «γειωμένες» κ.λπ.). Μέσα σε ένα τέ-
τοιο αγωνιστικά «ανθηρό περιβάλλον» –και όχι στην 
έρημο της αγωνιστικής απραξίας– θα γίνουν ευρύτε-
ρα γνωστές οι απόψεις, το πρόγραμμα και η πολιτική 
μας ως ΝΑΡ, θα τεθούν με μαζικό τρόπο στη δοκιμασία 
της λαϊκής πάλης, θα επιδράσουν ευρύτερα, θα έχουν 
τη δυνατότητα να διεκδικήσουν (όπως, άλλωστε, και 
οι απόψεις των άλλων δυνάμεων που θα συνεισφέ-
ρουν στην κοινή δράση) την ηγεμονία στο ευρύτερο 
δυναμικό των ανένταχτων αριστερών αλλά και στον 
κόσμο των άλλων δυνάμεων της Αριστεράς, μέσα από 
ανοιχτό στους εργαζόμενους, δημοκρατικό διάλογο 
κατάθεσης και αντιπαράθεσης πολιτικών θέσεων και 
πρακτικών για το πώς πρέπει να κινηθεί η Αριστερά και 
το κίνημα. Ως ΝΑΡ, έχουμε εμπιστοσύνη στις ιδέες και 
στην πολιτική μας και δεν λειτουργεί αποτρεπτικά το 
ενδεχόμενο να ηγεμονεύσουν άλλες δυνάμεις ή άλλα 
«σχέδια»: αν γίνει κάτι τέτοιο, θα οφείλεται πρωτίστως 
στο ότι η ποιότητα των απόψεών μας και των πρακτι-
κών δρόμων που προωθούμε δεν είναι επαρκείς 



58 καπιταλιστική κρίση και αριστερά

Με ποιο περιεχόμενο θα αναπτυχθεί η κοινή δρά-
ση; Η ίδια η ταξική πάλη επιβάλλει ένα περιεχόμενο 
που θα ανταποκρίνεται στις εργατικές ανάγκες και θα 
αντιπαρατίθεται στους βασικούς πυλώνες και κόμβους 
της επίθεσης – θα είναι δηλαδή αντικυβερνητικό, αντι-
ΕΕ, αντικαπιταλιστικό-αντιιμπεριαλιστικό. Που θα κινεί-
ται συνολικά σε κατεύθυνση ανατροπής της επίθεσης 
και της αντιδραστικής τομής και όχι παζαρέματος των 
όρων χειροτέρευσης της θέσης των εργαζομένων ή 
αναβίωσης του κεϊνσιανισμού και «εκδημοκρατισμού» 
της ΕΕ. Με έναν τέτοιο θετικό τρόπο που αναδεικνύει τα 
κοινωνικά αναγκαία και ώριμα αιτήματα επιδιώκουμε 
να ξεπερνιέται το αδιέξοδο δίλημμα «μίνιμουμ ή μάξι-
μουμ αιτήματα». Καθώς πιστεύουμε πως οι εργαζόμε-
νοι δεν πρόκειται να συγκινηθούν από τη συνάντηση 
κάποιων αριστερών δυνάμεων πάνω σε όσα συμφω-
νούν, αλλά από το εάν καταφέρουν να δράσουν από 
κοινού στη βάση του αναγκαίου προγράμματος για να 
αποκρουστεί-ανατραπεί η επίθεση.

Πού θα γίνει η κοινή δράση; Πριν απ’ όλα στο μα-
ζικό λαϊκό κίνημα, στους αγώνες που αναπτύσσονται 
στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, σε πολιτικά μέ-
τωπα, Αλλά και στε πολιτικό επίπεδο (όπως οι πρωτο-
βουλίες για τον Κλίντον, την ΟΝΕ, τον τρομονόμο κ.λπ.). 
Αυτό σημαίνει ότι η κοινή δράση ρίχνει το βάρος της 
και δίνει την πρωτοκαθεδρία ακριβώς στις διαδικασίες 
και στα όργανα αυτού του κινήματος, συμβάλλει στην 
ενίσχυση και στη διαμόρφωση νέων, διαφοροποιείται 
στην πράξη και καθαρά από τον υποταγμένο συνδικα-
λισμό των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, συμβάλλει στη δημιουργία 
ενός ανεξάρτητου και λαϊκού κέντρου αγώνα. Δηλα-
δή, ρίχνει το βάρος της στον «εξωκοινοβουλευτικό» 
μαζικό λαϊκό αγώνα. Η αναγκαία κοινή δράση και οι 
υπαρκτές πολιτικές και στρατηγικές διαφορές, επιβάλ-
λουν, επίσης, την προώθηση ενός γόνιμου διαλόγου, 
μια συντροφικής συζήτησης και αντιπαράθεσης, για τα 
μεγάλα θεωρητικά ερωτήματα του καιρού μας, του κι-
νήματος, της Αριστεράς.

Με ποια χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει η κοινή 
δράση; Με ισοτιμία, χωρίς αποκλεισμούς, προνομιακές 
ή επιλεκτικές σχέσεις. Με συνδιοργάνωση των εκδη-
λώσεων, των κινητοποιήσεων ή των συζητήσεων. Με 
επιδίωξη να έχει και προοπτική, να μην είναι ευκαιριακή 
ή μιας χρήσης. Με πλήρη σεβασμό της αυτοτέλειας των 
διαφορετικών απόψεων, που δεν αποσιωπούνται στο 
όνομα της κοινής δράσης, αλλά αναπτύσσονται ανοι-
χτά μέσα στα πλαίσιά της. Το ότι υπάρχουν, εκφράζο-
νται και συζητιούνται ανοιχτά, συναγωνιστικά, γόνιμα 

και δημοκρατικά οι διαφορετικές απόψεις δείχνει ειλι-
κρίνεια και δίνει δυναμική στην κοινή δράση. Αντίθετα, 
το να κρύβονται, να παραγνωρίζονται ή να αυτολογο-
κρίνονται στο όνομα της κοινής δράσης δείχνει υπο-
κρισία και δεν λειτουργεί προωθητικά.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε ιδιαίτερα την κοινή 
δράση των οργανώσεων της αντικαπιταλιστικής, επα-
ναστατικής και κομμουνιστικής Αριστεράς, για να προ-
ωθηθεί η πολιτική της αποτελεσματικότητα (αδύνατο 
σημείο της) και να προωθηθεί η ευρύτερη κοινή δράση 
της Αριστεράς.

Η προώθηση της κοινής δράσης απαιτεί και προ-
ϋποθέτει την αυτοτέλεια της στρατηγικής φυσιο-
γνωμίας, του πολιτικού περιεχομένου, των μορφών 
συγκρότησης της αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής-
κομμουνιστικής Αριστεράς, τη, αναβάθμιση του ΝΑΡ 
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η μαζική και ποιοτική αυτοτελής 
συγκρότηση και δράση της αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς (του συνολικού πόλου-μετώπου, αλλά και των 
μετωπικών σχημάτων σε χώρους εργασίας, γειτονιές 
και σχολές) αποτελεί όρο και προϋπόθεση μιας απο-
τελεσματικής κοινής δράσης γιατί ότι η πολυδιάσπαση 
και οι μοναχικές διαδρομές είναι εκφάνσεις και όχι αι-
τία-πυρήνας του βασικού προβλήματος της Αριστεράς, 
που είναι η απόσπασή της από τη σύγχρονη εργατική 
τάξη και η στρατηγική και πολιτική της ανεπάρκεια. Με 
αυτή την έννοια, ο στρατηγικός επανεξοπλισμός της 
Αριστεράς, η ανάπτυξη-κατάκτηση ενός επαναστατικού 
θεωρητικού υπόβαθρου, η προώθηση μιας επαναστα-
τικής πολιτικής γραμμής, η συμβολή στην ταξική ανα-
συγκρότηση του εργατικού κινήματος και στη συγκρό-
τηση του πόλου της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και 
του κομμουνιστικού φορέα της εποχής μας αποτελούν 
κομβικό ζητούμενο, που κάνει πιο ουσιαστικό και τον 
τρόπο με τον οποίο υπηρετούμε την κοινή δράση.

Ε.7. Οι άλλες πολιτικές απαντήσεις 
και στρατηγικές

α. Απέναντι στο ερώτημα που προσπαθεί να απα-
ντήσει η δική μας πολιτική γραμμή και πρακτική, έχουν 
ήδη διαμορφωθεί ορισμένες πολιτικές απαντήσεις και 
γραμμές, άλλοτε εκπροσωπούμενες «θεσμικά» από 
διαμορφωμένους ή διαμορφούμενους πολιτικούς σχη-
ματισμούς κι άλλοτε όχι, άλλοτε ως πολιτική στρατηγι-
κή που εκπορεύεται από τα πάνω (κόμματα, ΜΜΕ κ.λπ.) 
και άλλοτε ως πολιτική απόληξη της διπλής φύσης της 
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εργατικής συνείδησης, της συνύπαρξης-σύγκρουσης 
των τάσεων υποταγής και χειραφέτησης, του αντιφα-
τικού τρόπου εξέλιξης των αγωνιστικών και ριζοσπα-
στικών διαθέσεων, άλλοτε εκφραζόμενες ανοιχτά και 
άλλοτε λειτουργώντας ως υπόγεια ρεύματα. Αυτές οι 
πολιτικές απαντήσεις και στρατηγικές επιδρούν αναμ-
φίβολα στις εργατικές και λαϊκές συνειδήσεις, είναι πα-
ρούσες στους χώρους εργασίας και στις συνελεύσεις, 
στις κινητοποιήσεις και τους πολιτικούς χώρους που 
αντιπαρατίθενται στην αντεργατική λαίλαπα, ακόμη κι 
αν καμιά φορά δεν είναι ορατός ο πολιτικός φορέας-
χώρος που τις εκπροσωπεί-εκφράζει. Από αυτή την 
άποψη, η αντικαπιταλιστική εργατική γραμμή, έχοντας 
στραμμένα τα βέλη της κυρίως απέναντι στον ταξικό 
αντίπαλο –την κοινωνική και πολιτική χούντα κυβέρ-
νησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου-, είναι παράλληλα υποχρε-
ωμένη να αναμετρηθεί με αυτές τις πολιτικές λογικές, 
αν θέλει να είναι γραμμή μαζών, γραμμή αλλαγής των 
συσχετισμών, γραμμή νίκης και ανατροπής.

β. Καταρχήν, υπάρχει η απάντηση του κομμουνι-
στικού ρεφορμισμού (ΚΚΕ). Θετικό της στοιχείο είναι 
ότι συνδέει την κρίση με τον καπιταλιστικό τρόπο πα-
ραγωγής και την ΕΕ (παρότι δεν κάνει «συγκεκριμένη 
ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης») και αναδει-
κνύει την ανάγκη της επανάστασης και του κομμουνι-
σμού (τον οποίο, βέβαια, ταυτίζει με τις σταλινικές και 
μπρεζνιεφικές καρικατούρες). Ωστόσο, «ψυχή» αυτής 
της απάντησης δεν είναι μια γραμμή μαζικής πάλης για 
την ανατροπή της επίθεσης και των συσχετισμών και 
την προσέγγιση της επανάστασης, αλλά μια κοινοβου-
λευτικού τύπου γραμμή, που συνδυάζει την εκλογική 
ενίσχυση του κόμματος με τις πολιτικές διαμαρτυρί-
ες της παράταξής του (τις οποίες βαφτίζει κίνημα), και 
έχει ως πολιτικό στόχο το ακαθόριστο δίπολο «λαϊκή 
οικονομία-λαϊκή εξουσία». Ένα στόχο που δεν διευκρι-
νίζεται αν απαιτεί επανάσταση ή όχι, αν χωράει ή όχι 
στον καπιταλισμό, αν είναι η αυλαία της επαναστατι-
κής διαδικασίας ή η εργατική εξουσία-δημοκρατία (η 
«δικτατορία του προλεταριάτου») που διαδέχεται την 
επανάσταση.

Παρότι έχει ριζοσπαστικό περιεχόμενο, εμφανίζεται 
ως «συνεπής και καθαρή» και μοιάζει ορισμένες φορές 
να επιβραβεύεται εκλογικά, αδυνατεί να εμπνεύσει, να 
διαμορφώσει μια ελπιδοφόρα δυναμική. Κατακερματί-
ζει, καθηλώνει, απονευρώνει τις αντικαπιταλιστικές κι 
επαναστατικές τάσεις που αναπτύσσονται κι εμποδίζει 
τον ποιοτικό μετασχηματισμό και τη συγκρότησή τους 

στο επίπεδο ενός αντικαπιταλιστικού πόλου-μετώπου 
και του κομμουνιστικού φορέα που έχει ανάγκη η επο-
χή μας.  Εν τέλει, είναι μια γραμμή αδιέξοδη και απο-
τελεσματική τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Στη 
βάση των αδιεξόδων και της αναποτελεσματικότητάς 
της βρίσκονται στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα βα-
θιά στην πολιτική φυσιογνωμία του ΚΚΕ: η φύση της 
κομμουνιστικής του πρότασης (που δεν παίρνει διαζύ-
γιο από τον «υπαρκτό»), ο χαρακτήρας της πολιτικής 
πρότασης για «λαϊκή οικονομία-λαϊκή εξουσία» (χωρίς 
όμως επανάσταση και με ασάφεια στο αν αυτή η εξου-
σία ταυτίζεται με την εργατική δημοκρατία-εξουσία, 
που διαδέχεται την επανάσταση), η σύνδεση τακτικής-
στρατηγικής, η αντίληψη-πρακτική για το επαναστατικό 
κόμμα, το μαζικό κίνημα και τη σχέση τους, η δογματική 
στάση απέναντι στη θεωρία και η εχθρότητα απέναντι 
σε άλλες αντικαπιταλιστικές κι επαναστατικές φωνές 
(μια εχθρότητα που γίνεται πιο εμπαθής, ψυχωτική, δι-
αχωριστική και απολίτικη όταν το ΚΚΕ αισθάνεται να 
πιέζεται από τα αριστερά του ή να απειλείται η πρωτο-
καθεδρία του στους κοινωνικούς αγώνες – όπως έχει 
αποδειχτεί στη μακρόχρονη ιστορία του και επανέρχε-
ται με τις πρόσφατες επιθέσεις του κατά του ΝΑΡ και 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

γ. Υπάρχει η στρατηγική κατεύθυνση του «αντι-
νεοφιλελεύθερου νεοκεϊνσιανισμού». Σε αυτήν συ-
γκλίνουν σε γενικές γραμμές –με διαφοροποιήσεις και 
παραλλαγές, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές– μια 
βεντάλια δυνάμεων – όχι όμως και όλος ο εργαζόμε-
νος κόσμος και η νεολαία που τους στηρίζουν εκλογικά: 
από το λεγόμενο «αριστερό ΠΑΣΟΚ» (Δημαράς, Μη-
τρόπουλος) ως τα διάφορα τμήματα της διαχειριστικής 
Αριστεράς (ΣΥΝ, Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής, 
Δημοκρατική Αριστερά) ή τα νέου τύπου σοσιαλδημο-
κρατικά σχέδια που δοκιμάζονται για να καλύψουν το 
κενό που αφήνει η εκφυλισμένη και ανοιχτά αστικοποι-
ημένη ιστορική σοσιαλδημοκρατία και, με άλλο τρόπο, 
το συνδικαλισμό τύπου ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ Σύμφωνα με 
αυτή την πολιτική γραμμή, η αιτία της κρίσης είναι η κυ-
ριαρχία των αγορών και της οικονομίας απέναντι στην 
πολιτική, η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, η απο-
ρύθμιση των αγορών, η κατίσχυση της τραπεζικής απέ-
ναντι στην παραγωγική σφαίρα, ο τρόπος οικοδόμησης 
–κι όχι ο ίδιος ο χαρακτήρας, τα ταξικά γονίδια– της 
ΕΕ και της ευρωζώνης. Συνεπώς, η απάντηση που προ-
βάλλεται είναι: έλεγχος της οικονομίας από τη πολιτική, 
μηχανισμοί ελέγχου και ρύθμισης των αγορών και του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέτρα τόνωσης της 
ζήτησης, δημοκρατικός προγραμματισμός, κυβερνήσεις 
συνεργασίας Αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας, ενί-
σχυση των αντινεοφιλελεύθερων δυνάμεων στην ΕΕ, , 
ώστε να γίνει πιο κοινωνική και να υπάρχει πραγματική 
κι όχι οικονομική σύγκλιση, «δημοκρατική ανασυγκρό-
τηση της ΕΕ και επανίδρυσή της» (Τσίπρας) – εν ολίγοις, 
μια γραμμή νεκρανάστασης του «κράτους πρόνοιας» 
και της σοσιαλδημοκρατίας, ένας αριστερός κεϊνσιανι-
σμός ή –το πολύ– ένας «καπιταλισμός με ανθρώπινο 
πρόσωπο και πιο δημοκρατική ΕΕ».

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, υπάρχει καταρχήν 
η τάση να περιορίζεται η αναγκαία αντίθεση στο σύ-
νολο της αντεργατικής καταιγίδας και της επιχειρούμε-
νης αντιδραστικής τομής και στους φορείς τους σε ένα 
απλό και θολό «όχι στο Μνημόνιο», «όχι στην τρόικα» 
ή –ακόμη χειρότερα– σε ένα «όχι στο ΔΝΤ» (που, κατά 
περίπτωση, μπορεί να χωράει από την αντιμνημονι-
ακή ρητορεία της ΝΔ ως το «Μνημόνιο ή ανάπτυξη» 
του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής, κι από το 
«όχι στο Μνημόνιο» αλλά υπέρ του αντιασφαλιστικού 
νόμου του Δημαρά ως το κατά του Μνημονίου αλλά 
όχι κατά της κυβέρνησης του Μητρόπουλου). Επίσης, 
στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής στρατηγικής υπάρχει 
και μια κριτική της πολιτικής που προωθούν κυβέρνη-
ση-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφάλαιο «από τα μέσα», που υποστηρίζει 
ότι –με βάσει τους «θεμελιώδεις κανόνες λειτουργί-
ας της οικονομίας»– τα μέτρα δεν θα εξασφαλίσουν 
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, θα βυθίσουν τη χώρα 
σε ύφεση, θα δημιουργήσουν έναν αυτοσυντηρούμε-
νο φαύλο κύκλο, θα «οδηγήσουν την ΕΕ σε απόκλιση 
από τους θεμελιώδεις κανόνες οικοδόμησής της». Και 
τέλος, στο πλαίσιο αυτής της γραμμής εκδηλώνεται 
η τάση «σοσιαλδημοκρατικοποίησης» της Αριστεράς 
(στρατηγική, από ό,τι φαίνεται τόσο στον ΣΥΝ, όσο και 
στη Δημοκρατική Αριστερά), στο όνομα της συνάντη-
σης με το «σοσιαλιστικό χώρο» και της επικοινωνίας 
με τη δυσαρεστημένη λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ που δεί-
χνει σημεία διαφοροποίησης (με τον οποίο προφανώς 
και πρέπει να επικοινωνήσει η Αριστερά, αλλά με άλλο 
τρόπο, μέσα από άλλους δρόμους, που θα προωθούν 
τη δική της ηγεμονία και όχι την υποταγή της στον πιο 
στοιχειακό ριζοσπαστισμό, στις πιο εμβρυακές μαχητι-
κές τάσεις). Πρόκειται για την ελληνική αναπαραγωγή 
του (αποκομμουνιστικοποιημένου) γερμανικού Ντι Λίν-
κε του Λαφοντέν, που προήλθε από τη συνένωση του 
παλιού ανατολικογερμανικού Κόμματος Δημοκρατικού 
Σοσιαλισμού, με διαφοροποιημένους σοσιαλιστές συν-

δικαλιστές και μικρές ριζοσπαστικές αριστερές ομάδες.
Αυτή η πολιτική στρατηγική είναι και λάθος και ου-

τοπική-ανεδαφική. Λάθος, διότι η Αριστερά, οι ριζο-
σπαστικές αντικαπιταλιστικές τάσεις δεν μπορεί παρά 
να έχουν ως επίκεντρο της πολιτικής τους την καρδιά 
της ασκούμενης πολιτικής και του συστήματος γενικό-
τερα και όχι τις επιμέρους ή τις πιο ακραίες εκφράσεις 
τους. Και αναποτελεσματική, διότι δεν μπορεί να σταθεί 
ως συνολική πολιτική λύση στο πλαίσιο του σημερινού 
καπιταλισμού (που συντρίβει κάθε μεταρρυθμιστική-
διαχειριστική ουτοπία), ούτε να συγκροτήσει επικίνδυ-
νο αντίπαλο δέος στην επίθεση, ούτε να εμπνεύσει ένα 
μαχητικό κίνημα απόκρουσης κι ανατροπής επιμέρους 
μέτρων και της επίθεσης συνολικά. Αυτό ακριβώς το 
γεγονός βρίσκεται πίσω από την οξεία κρίση και τις 
σοβαρές πολιτικές διαφοροποιήσεις στον παλαιότερο 
πολιτικό κορμό αυτού του μπλοκ δυνάμεων. Με πιο χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα την κρίση της παραδοσιακής 
ευρωενωσιακής Αριστεράς, με την ενίσχυση τόσο των 
τάσεων πασοκοποίησης όσο και εκείνων που τοποθε-
τούνται πλέον κριτικά –αλλά με ποικίλο βάθος– απέ-
ναντι στις επιλογές και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάτω από την επίδραση των εξελίξεων αλλά 
και της παρέμβασης της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς 
σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από αυτή την άποψη είναι μείζον ζήτημα πολιτικής 
και στρατηγικής φυσιογνωμίας για την αντικαπιταλι-
στική Αριστερά να μη γίνει «δωρητής σώματος» σε 
προτάσεις αριστερής-νεοκεϊνσιανής διαχείρισης και 
για την Αριστερά συνολικά να μη γίνει «αιμοδότης» 
σε νέα σοσιαλδημοκρατικά σχέδια, να μη συναινέσει-
συμμαχήσει με αυτά (σε κυβερνητικό ή μη επίπεδο), 
αλλά να στρέψει το βάρος της στην οικοδόμηση μιας 
πλατιάς αγωνιστικής ταξικής συμμαχίας των ριζοσπα-
στικών-αντικαπιταλιστικών τάσεων, που θα βρίσκει 
τους δρόμους να μετασχηματίζεται-συνολικοποιείται 
και πολιτικά σε έναν υπολογίσιμο και επικίνδυνο πόλο 
της αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής Αριστεράς.

δ. Υπάρχουν οι απαντήσεις που δίνουν δυνάμεις 
του αριστερού εξωκοινοβουλευτικού χώρου. Μπορεί 
να ασκούν κριτική στο «σοβιετικό μοντέλο» ή στο στα-
λινισμό (καθώς προέρχονται από άλλα ιστορικά ρεύ-
ματα του ΚΚ), να μην έχουν τη ρετσινιά της οικουμενι-
κής και της κυβέρνησης Τζαννετάκη, να «κολυμπούν» 
στις μάζες που δήθεν κινητοποιούν ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (κρι-
τικάροντας τη διασπαστική πρακτική του ΠΑΜΕ) και 
τους εξασφαλίζει το ξερό «όχι στα μέτρα», ωστόσο το 
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μοντέλο πολιτικής που υιοθετούν, η σχέση κόμματος-
κινήματος που τις χαρακτηρίζει και ο τρόπος που αντι-
μετωπίζουν την κομμουνιστική υπόθεση, προέρχονται 
από τη μήτρα του κομμουνιστικού ρεφορμισμού – άρα 
έχουν τα ίδια στρατηγικά όρια και αδιέξοδα που παρά-
γει η μήτρα αυτή. Εντούτοις, αγωνιστές και δυνάμεις 
αυτού του χώρου έχουν μαχητική αγωνιστική στάση 
στο κίνημα και επιδιώκουν να πορεύονται σε μια ανε-
ξάρτητη ταξική γραμμή, γεγονός που καθιστά αναγκαία 
την εξάντληση όλων των περιθωρίων για συστράτευ-
ση είτε στο πλαίσιο της γραμμής για την κοινή δράση 
της Αριστεράς είτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων αγώ-
νων και του στόχου για ταξική ανασυγκρότηση του ερ-
γατικού κινήματος, είτε στην πολιτική προσπάθεια για 
τη συγκρότηση του αντικαπιταλιστικού-επαναστατικού 
πόλου της Αριστεράς.

ε. Τέλος, υπάρχει ένας γαλαξίας πολιτικών γραμ-
μών και προτάσεων, που –παρά τις διαφορές τους– 
έχουν ορισμένα κοινά σημεία: δεν πιστεύουν ότι η 
επίθεση και το σύστημα μπορεί να ανατραπούν, ότι 
χρειάζεται συνολικός πολιτικός αγώνας και η τομή της 
επαναστατικής ανατροπής, ότι ο κόσμος της μισθωτής 
εργασίας μπορεί «να βάλει πλάτη» κινηματικά και πο-
λιτικά σε μια τέτοια προοπτική. Έτσι, καταφεύγουν κατά 
περίπτωση σε διάφορες αναποτελεσματικές γραμμές.

Άλλοι εγκλωβίζονται στο κίνημα, στις κατακερμα-
τισμένες αντιστάσεις, στα επιμέρους μέτωπα, αναπα-
ράγοντας τις κλασικές –και ούτως ή άλλως αδιέξο-
δες– συνταγές του κινηματισμού σε μια εποχή που η 
κοινωνική βαρβαρότητα του καπιταλισμού και ο συνο-
λικός χαρακτήρας της επίθεσης τις κάνουν διπλά και 
τριπλά αναποτελεσματικές.

Άλλοι (όπως ο αντιεξουσιαστικός και αυτόνομος 
χώρος) φαντασιώνονται πως μπορεί να υπάρξει επα-
ναστατική απάντηση στην κρίση χωρίς την τομή της 
επανάστασης και της εργατικής εξουσίας-δημοκρατίας, 
ως εξελισσόμενη από σήμερα διαδικασία που θα τη δι-
αμορφώνουν αντιεμπορευματικοί, αυτόνομοι και αντι-
εξουσιαστικοί θύλακες μέσα στη Μαύρη Θάλασσα του 
ολοκληρωτικού καπιταλισμού και της κρίσης.

Άλλοι (όπως ο αναρχικός χώρος) αυταπατώνται πως 
ο αντικατασταλτικός κατά βάση αγώνας, οι κοινότητες 
αλληλεγγύης, οι «φάσεις» και τα «πεσίματα» της στιγ-
μής και της «κοινωνίας του θεάματος», η περιφρόνηση 
ή και αντιπαράθεση προς τον κορμό, τις διαδικασίες και 
τους στόχους του μαχόμενου-ριζοσπαστικού εργατι-
κού και νεολαιίστικου κινήματος αποτελούν απάντηση 

σήμερα. Ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια αναρχική ή 
ελευθεριακή ρήξη «εδώ και τώρα», που οδηγεί όμως 
στο «ποτέ και πουθενά». 

Άλλοι αρκούνται σε έναν περισσότερο ή λιγότερο 
ριζοσπαστικό αντικαπιταλισμό, που αντιμάχεται τις επι-
λογές του συστήματος, αλλά δεν μπορεί να δώσει προ-
οπτική κι ορίζοντα –συνεπώς και αποτελεσματικότητα– 
στις μαχόμενες ριζοσπαστικές και αντικαπιταλιστικές 
τάσεις και δυνάμεις, 

Και άλλοι (όπως το μέτωπο Ανυπακοής του Μ. Θε-
οδωράκη, αλλά όχι μόνο) αυταπατώνται πως –όπως 
στην περίπτωση του ΕΑΜ– αρκεί μια γραμμή που θα 
προτάσσει την αντίσταση του έθνους απέναντι στη δυ-
ναστεία της τρόικας και την εκχώρηση των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων.

Ε.8. Το γενικό στίγμα της εποχής μας

Το κεφάλαιο, προκειμένου να διαφυλάξει ιστορικά την 
κερδοφορία του, την πολιτική του κυριαρχία και τη δυ-
νατότητά του να εκμεταλλεύεται τη μισθωτή εργασία, 
εισέρχεται σε μια ποιοτικά νέα περίοδο ακραίας και 
πρωτοφανούς βαρβαρότητας, κοινωνικής και πολιτι-
κής οπισθοδρόμησης. Το γεγονός αυτό αφαιρεί από το 
σύγχρονο καπιταλισμό κάθε ίχνος προοδευτικότητας 
και του προσδίδει μια εφιαλτικά αντιδραστική όψη. Ταυ-
τόχρονα, όμως, η εποχή μας σφραγίζεται από τον πρω-
τοφανή κοινωνικό πλούτο που παράγουν η ανθρώπινη 
εργασία και η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. 
Από την πρωτοφανή ιδιοποίησή του από μια εξαιρετικά 
μειοψηφική μερίδα πολυεθνικού-πολυκλαδικού κεφα-
λαίου. Αλλά και από τις τάσεις που ξεπηδούν μέσα από 
το ίδιο το σύστημα και τείνουν να σπάσουν το περίβλη-
μα και την ουσία του. Από την ιστορική δυναμική των 
συσχετισμών και τη δυναμική της ταξικής πάλης, που 
απαιτούν ριζικούς δρόμους και καθιστούν αδιέξοδη κι 
αποτελεσματική μια τάση που μένει «στα λίγα και στα 
μικρά», ενισχύοντας εκείνη που «τα θέλει όλα». Από 
την ενισχυόμενη εμφάνιση ενός μειοψηφικού ακόμη, 
αλλά υπολογίσιμου, ρεύματος που αναζητά ριζικές, κα-
θολικές, απαντήσεις στην κρίση και την κοινωνική εν 
γένει πραγματικότητα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η αντικαπιταλιστική επανά-
σταση, η εργατική εξουσία-δημοκρατία και η κομμου-
νιστική διεθνιστική απελευθέρωση προβάλλουν με νέ-
ους όρους όλο και πιο έντονα και άμεσα ως κοινωνική 
αναγκαιότητα, ως υλικά ώριμη κι εφικτή δυνατότητα 



62 καπιταλιστική κρίση και αριστερά

και ως τάση των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών. Το 
ζητούμενο, βέβαια, είναι να πάρει ο υποκειμενικός πα-
ράγοντας την υπόθεση στα χέρια του. 

Η εποχή μας σφραγίζεται, λοιπόν, από την ωρί-
μανση μιας ποιοτικά ανώτερης σύγκρουσης των αντι-
μαχόμενων ταξικών-πολιτικών «στρατοπέδων» του 
καπιταλισμού (κεφάλαιο-εργασία), καθώς καθένα έχει 
συσσωρεύσει και «παρατάξει» σε αυτή την αναμέτρη-
ση ποιοτικά υπέρτερες δυνάμεις. Σφραγίζεται, δηλαδή, 
από την αμεσότητα και το ποιοτικό βάθος με τα οποία 
αναδύεται στο προσκήνιο το ιστορικό δίλημμα «σοσια-
λισμός ή βαρβαρότητα». Η παρουσία αυτού του ιστο-
ρικού διλήμματος θα σημαδεύει καταλυτικά την περίο-
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