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Πρωταρχικός ο ρόλος της ΕΕ στον ελληνικό σχηματισμό, 
πρωταρχική η θέση για ρήξη και έξοδο από την ΟΝΕ και ΕΕ 

 

Άγγελος Χάγιος, μέλος του Κεντρικού Συντονιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (;) 

 

1.Η αδυναμία των μνημονίων με την όποια διαχείριση, να διανοίξουν 
δρόμο εξόδου της χώρας απ’ την κρίση, παρά το βαρύτατο τίμημα που 
πληρώνει ο ελληνικός λαός, ενισχύει πλέον την αμφισβήτηση και την άρνηση 
όχι μόνο προς τα κόμματα – διαχειριστές της, αλλά και προς τον ίδιο τον 
εμπνευστή και ελεγκτή της, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ αν και 
εξωγενής παράγοντας, έχει αποβεί δεσπόζουσα δύναμη του ελληνικού 
αστικού κράτους και του καπιταλιστικού οικονομικοκοινωνικού σχηματισμού. 
Αυτή η θέση εξασφαλίζεται θεσμικά με τις κατά καιρούς αποφάσεις για τις 
υποχρεωτικές κοινές αρχές λειτουργίας (Λευκή Βίβλος, Μάαστριχτ, 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο) τα θεσμοθετημένα όργανα της ΕΕ (Κομισιόν, 
Συμβούλιο Υπουργών, Γιούρογκρουπ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
Ευρωκοινοβούλιο). Κυρίως όμως εξασφαλίζεται εξωθεσμικά, με επιτροπεία, 
ωμούς εκβιασμούς (απειλή Grexit) και ανοιχτές επεμβάσεις στα εσωτερικά 
χωρών.  

2.Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η αντιλαϊκή αυτή επιδρομή, δεν 
είναι υπόθεση μόνο ελληνική ή του ευρωπαϊκού Νότου. Ανατρέπουν τη 
φιλολογία ότι χώρες χωρίς χρέος ή υπάκουες στις μεταρρυθμίσεις (πχ 
Πορτογαλία, Ιρλανδία) δεν χρειάζονται μνημόνια ή βγαίνουν γρήγορα από 
αυτά. Πρόκειται για ενιαία έκφραση του ολοκληρωτικού και καθολικά 
αντεργατικού και αντιλαϊκού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (του 
Δημοσιονομικού Συμφώνου που ισχύει και για τις 28 χώρες της ΕΕ) και της 
υπεραντιδραστικότητας του σύγχρονου καπιταλισμού, που ειδικά στην 
περίπτωση της Ελλάδας - αδύνατου κρίκου του ευρωσυστήματος - εκφράζεται 
με τον πιο αποκρουστικό, απροκάλυπτο και αντιδημοκρατικό τρόπο.  

Η ιμπεριαλιστική ΕΕ στο στάδιο του ολοκληρωτικού καπιταλισμού 
απαιτεί τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, που αποτελούν κοινό τόπο για τον 
καπιταλισμό αυτού του σταδίου, στην πιο αντιδραστική εκδοχή της 
διαρθρωτικής λιτότητας και μη υπέρβασης του 3% και του 60% του ΑΕΠ απ’ 
το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος αντίστοιχα. Επιπλέον, ο ιμπεριαλιστικός 
χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδηλώνεται στη διεθνή του διάσταση 
όχι μόνο στη σχέση ΕΕ και εθνών – κρατών εκτός αυτής. Αλλά και εντός της 
ΕΕ, στην ανισόμετρη σχέση του ιμπεριαλιστικού κέντρου (Γερμανία κυρίως) 
και των εθνών – κρατών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.  

Οι πολιτικές- θεσμικές εξελίξεις στην ΕΕ παρέχουν απτά δείγματα της 
κλιμακούμενης ανισομετρίας, όπως το σχέδιο των πέντε θεσμών της ΕΕ για 
την οριοθέτηση και εμβάθυνση της ΕΕ των δύο ταχυτήτων και η προώθηση, 
με μη δημοσιοποιούμενες διαδικασίες, της υπερολοκλήρωσης ΤΤΙΡ, με άξονα 
ΗΠΑ – Γερμανίας.  

3.Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα σε βαθιά κρίση. Στη 
σημερινή ΕΕ, πάνω από 43 εκατ. Ευρωπαίοι ζουν στα όρια της πείνας και 
120 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν το διαρκή κίνδυνο να  περιπέσουν σε 



2 
 

αυτή την κατάσταση. Πάνω από 27 εκατ. άνθρωποι είναι άνεργοι και μάλιστα 
τα 20 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης 
(στοιχεία της Eurostat).  

Στις χώρες της «πραγματικής ΕΕ», όπως, για παράδειγμα, στη 
Βρετανία επανακάμπτουν ασθένειες εξαφανισμένες από τη δεκαετία του ’50, 
όπως η ραχίτιδα, που μαστίζει τον παιδικό πληθυσμό ως αποτέλεσμα της 
κακής διατροφής για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Στην Ιταλία 8 εκατ. 
άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πρόβλημα του Δημόσιου 
χρέους παραμένει. Επιπλέον ακόμη και «οι 12 χώρες που ήταν οι πρώτες 
που μπήκαν στην ευρωζώνη (1991 και 2001), έχουν αποκλίνει – αντί να 
συγκλίνουν – οικονομικά.  

Τα αρνητικά για την ΕΕ φαινόμενα της συγκυρίας αναδείχνονται και 
στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ για την Ευρωζώνη, η οποία κάνει τις εξής 
προβλέψεις: Για το 2016: 1,4 (από 1,8% στις εκτιμήσεις). Για το 2017: 3,3% 
(από 3,6%). Η σοβούσα απ’ το 2008 ύφεση στην Ευρωζώνη, με μικρές και 
παροδικές ανακάμψεις, επιβεβαιώνει ότι για την ανάταση της κερδοφορίας θα 
επιβάλλονται νέες αντεργατικές αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις.  

Το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αναταράσσεται πολιτικά καθώς 
εντείνεται η λαϊκή διαμαρτυρία και αμφισβήτηση στις πολιτικές και τους 
θεσμούς της ΕΕ. Εμφανίζονται εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα σε Αγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, και αλλού που επιχειρούν και ηγεμονεύουν 
στις διαθέσεις αυτές. Οι δυνάμεις της αριστεράς στις χώρες της Ευρώπης δεν 
έχουν πολιτική λαϊκής σύγκρουσης και διεθνιστικής εξόδου από την ΕΕ και 
αδυνατούν να συμβάλουν στη ριζοσπαστικοποίηση των τάσεων αυτών.     

Σε αυτή την κατάσταση περιέπεσε η ΕΕ γιατί είναι σε κρίση η ίδια η 
προωθούμενη αστική πολιτική της άγριας εκμετάλλευσης και της καταστολής 
της σύγχρονης εργατικής τάξης. Και γιατί είναι σε κρίση οι πολιτικές που 
σχεδιάζουν όχι πλέον την κοινωνία των 2/3 αλλά την κοινωνία - χυλό, την 
κοινωνία του 1/3. Εξ ου και η χρεοκοπία των προγραμμάτων και των 
μνημονίων στις λαϊκές συνειδήσεις.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, είναι σε κρίση γιατί  η ίδια η δομή 
και συγκρότηση της στέκει έξω και πάνω στους λαούς που εξουσιάζει.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε κρίση όχι μόνο γιατί περιδινείται στη 
τέταρτη μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση,  αλλά και γιατί η προοπτική της 
εξόδου από αυτήν είναι «η σαθρή ανάκαμψη χωρίς ανάπτυξη» ή όπως λένε 
«η ανάπτυξη με ανεργία». Είναι σε κρίση γιατί, σε αντίθεση με τις άλλες 
μεγάλες κρίσεις όπου ο καπιταλισμός τελικά μπόρεσε, να αφομοιώσει τις νέες, 
τότε, παραγωγικές δυνάμεις, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να 
εσωτερικεύσει, να εντάξει στην παραγωγή, τις νέες επαναστατικοποιημένες 
παραγωγικές δυνάμεις χωρίς σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό της.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε κρίση γιατί τελικά ο σύγχρονος 
καπιταλισμός ακρωτηριάζει κυριολεκτικά δικαιώματα, ανάγκες, σύγχρονες 
ιστορικά διαμορφούμενες δυνατότητες. 

4. Η ΕΕ απ’ τα γεννοφάσκια της ήταν οικονομικοπολιτικός 
οργανισμός που σκοπούσε στην εξυπηρέτηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών πολυεθνικών έναντι των αμερικανικών και ιαπωνικών 
πολυεθνικών. Απ’ την ίδρυσή της ουδέποτε η ΕΕ στηρίχτηκε στις αρχές του 
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ουμανισμού, της δικαιοσύνης κα της αλληλεγγύης. Οι "ευρωπαϊστές", στους 
οποίους εμφιλοχωρούν και αριστεροί, νοσταλγούν μια ανύπαρκτη ΕΕ του 
ουμανισμού, ενώ στην πραγματικότητα αναζητούν άλλοθι ενός ανερμάτιστου 
φιλευρωπαϊσμού στην ουτοπία μιας ανύπαρκτης και αδύνατης να υπάρξει 
«ουμανιστικής» ΕΕ.  

Όσο οξύνονται και πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα, η ανάγκη 
ρήξης και εξόδου απ’ την ιμπεριαλιστική ΕΕ αναδείχνεται σε ευρύτερες λαϊκές 
μάζες. Είναι η επιβολή του τρίτου και φαρμακερού μνημονίου επί των 
ερειπίων των δύο προγενέστερων. Η αντιδραστικότητα της ΕΕ εκδηλώνεται 
(με τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ), όλο και πιο ανοιχτά με τις ωμές και εκβιαστικές 
επεμβάσεις της στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και με τη βάρβαρη πολιτική 
της  στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Παράπλευρη επίπτωση  
αποτελεί η αξιοποίηση της όξυνσης απ’ τον καραδοκούντα φασισμό και τη 
συντηρητική Δεξιά. 

Ο κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της ΕΕ. Με αφορμή και πρόσχημα τις βομβιστικές επιθέσεις στη 
Γαλλία, το Βέλγιο κα. έχει εξαπολυθεί νέο κύμα αυταρχισμού ενάντια στην 
εργατική και στις λαϊκές τάξεις, όπως προσιδιάζει στο κράτος έκτακτης 
ανάγκης και τον κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό. Τα κατασταλτικά μέτρα 
εμφανίζονται ως έκτακτα. Στην πραγματικότητα όμως μονιμοποιούνται. Σ’ 
αυτά τα μέτρα περιλαμβάνεται ο ασφυκτικός έλεγχος, η καταγραφή και η 
παρακολούθηση των επιβατών στις αεροπορικές μετακινήσεις, η δημιουργία 
ευρωαστυνομίας, η στρατιωτικοποίηση της καταστολής, η συστηματοποίηση 
των προληπτικών συλλήψεων κ.ά. Παράλληλα, κλιμακώνεται η κατασταλτική 
αντιμετώπιση του προσφυγικού, τα σύνορα κλείνουν, ενώ ενισχύονται οι 
ακροδεξιές και ισλαμοφοβικές δυνάμεις και οι αντιδράσεις τους. 

Στη σύγχρονη Βαστίλη των λαών, την ΕΕ, υποθηκεύεται και 
καταργείται το δικαίωμα του λαού να αγωνίζεται και να αποφασίζει για το 
μέλλον του, έστω και με την περιορισμένη μορφή των εκλογών ή του 
δημοψηφίσματος. Επιβάλλεται το αντιδραστικό τρομοκρατικό καθεστώς της 
πλήρους συμμόρφωσης με τους δείκτες των κερδών, της ανταγωνιστικότητας, 
της «προσέλκυσης των επενδυτών», της εξυπηρέτησης του χρέους και των 
δημοσιονομικών πλεονασμάτων. 

5. Στην Ελλάδα, ο αστικός συνασπισμός εξουσίας και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρούν να διαμορφώσουν συνθήκες πολιτικής και 
κυβερνητικής σταθερότητας με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ, για να υπάρξει 
απρόσκοπτη προώθηση του κανιβαλικού προγράμματος σφαγιαστικών 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες 
κοινωνικής αστάθειας που δημιουργούν η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής, το 
μη ξεπέρασμα της κρίσης και το άλυτο κουβάρι των ενδοαστικών αντιθέσεων 
και ανταγωνισμών.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι μια ιστορικά επικίνδυνη 
κυβέρνηση ως πρωτεργάτης ενός διαρκούς ευρωμνημονιακού 
καθεστώτος καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ενός “συμβολαίου” μακράς 
πνοής της ελληνικής αστικής τάξης και του πολιτικού της συστήματος με το 
ιμπεριαλιστικό Ευρωπαϊκό κέντρο και συνολικά με το πλέγμα των 
καπιταλιστικών ολοκληρώσεων. Για την ολοκλήρωση ενός κύκλου επειγόντων 
και βίαιων μετασχηματισμών υπέρ του κεφαλαίου διεθνώς, που στην Ελλάδα 
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συμπυκνώνονται στα μνημόνια. Επιχειρούν όχι απλά να δώσουν μια αστική 
διέξοδο στην κρίση, αλλά να αναμορφώσουν το πολιτικό σύστημα και το 
αστικό κράτος, να εντάξουν μεσοπρόθεσμα τον ελληνικό καπιταλιστικό 
σχηματισμό στον σύγχρονο μεσαίωνα (“ανάπτυξη” το ονομάζουν) εκτίναξης 
της εργατικής εκμετάλλευσης και καταστροφής των μικρομεσαίων 
στρωμάτων.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ, απολογούμενος ότι η υιοθέτηση του νέου μνημονίου 
αποτελεί αναγκαίο «συμβιβασμό» αντιδιαστέλλει την υπαρκτή ΕΕ της 
λιτότητας, της κοινωνικής σκληρότητας, της μεταδημοκρατίας, της υποταγής 
των λαών στο ιμπεριαλιστικό κέντρο, απ’ την Ευρώπη των πρώτων χρόνων 
της ενοποίησης, στην οποία υποτίθεται ότι κυριαρχούσαν οι αξίες του 
γαλλικού διαφωτισμού, ο ορθός λόγος, ο σεβασμός των δικαιωμάτων, η 
κοινωνική αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη. Αυτή όμως η Ευρώπη δεν υπήρξε. Εξ 
αρχής, η ευρωπαϊκή ενοποίηση αποτελούσε καπιταλιστική ολοκλήρωση, που 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του πολυεθνικού κυρίως κεφαλαίου αλλά και του 
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου για την επέκταση τους σε διεθνές επίπεδο. 
Πολύ περισσότερο είναι εξόφθαλμα ουτοπική η δυνατότητα ύπαρξης σ’ ένα 
διαρκώς αντιδραστικοποιούμενο ολοκληρωτικό καπιταλισμό μιας ΕΕ, στην 
οποία θα «ανθεί» ένας «καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο».  

6.Έξοδος από ΕΕ: Βασικός κρίκος του προγράμματος πάλης. Το 
πρόβλημα-κρίκος, με το οποίο συνδέονται όλα τα κοινωνικά και πολιτικά 
προβλήματα, είναι ο αγώνας κατά της ΕΕ και της συμμαχίας της με την 
ελληνική αστική τάξη. Το σπάσιμο αυτού του κρίκου (έξοδος από Ευρωζώνη 
και ΕΕ) θα δημιουργήσει τους όρους για αποφασιστικές νίκες και σε άλλα 
πεδία της εργατικής και λαϊκής πάλης.   

Το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται από τον εργατικό και 
λαϊκό αγώνα σε κάθε εθνικό κράτος και όχι από τη μάταιη, ουτοπική 
προσμονή της ταυτόχρονης διάλυσης της. Η ανισόμετρη ανάπτυξη δεν είναι  
θεμελιώδης νόμος μόνο του καπιταλισμού αλλά και νόμος ανάπτυξης του 
ίδιου του εργατικού και επαναστατικού κινήματος. 

Κι εδώ δεν χωράει καμιά υποτίμηση της γενικότερης τάσης ανόδου της 
εθνικιστικής και ρατσιστικής ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη η οποία 
συνδέεται με την αμφισβήτηση και την αντιπαράθεση αυτών των δυνάμεων 
απέναντι στη ΕΕ. Η ακροδεξιά στη χώρα μας δεν τολμά, μέχρι τώρα, να 
αμφισβητήσει τη στρατηγική επιλογή συμμαχίας της αστικής τάξης με την ΕΕ 
και να διεκδικήσει την ηγεμονία των αντι- ΕΕ διαθέσεων. Ωστόσο χρειάζεται 
πολιτική επαγρύπνηση σε όλα τα ενδεχόμενα πολύ περισσότερο που υπάρχει 
αναθέρμανση της παρέμβασης της Χρυσής Αυγής, με αιχμή του δόρατος το 
προσφυγικό αλλά και την αντιμνημονιακή δημαγωγία της. 

Για τις δυνάμεις της Αριστεράς αποδεικνύεται σήμερα πιο επιτακτική η 
έξοδος από μια ΕΕ απάνθρωπη, ξενοφοβική, αντιδημοκρατική, φιλοπόλεμη. 
Το όποιο πολιτικό σχέδιο όχι μόνον μιας ανατρεπτικής αριστερής δύναμης, 
αλλά και μιας ρεφορμιστικής είναι ασύμβατο με την ιμπεριαλιστική και 
νεοφιλελεύθερη ΕΕ.  

Δυστυχώς, και αριστερές δυνάμεις είναι δέσμιες της αυταπάτης ότι η 
άρνηση ή παρελκυστική αντιμετώπιση της εξόδου θα επιτρέψει την 
πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών. Κεντρικός στόχος της ΛΑΕ παραμένει 
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η έξοδος απ’ την ΟΝΕ, χωρίς να ανάγει την έξοδο απ’ τήν ΕΕ σε πρωταρχικό 
και εξαρχής στόχο του κινήματος. Θεωρούμε οτι είναι αναγκαίο εξαρχής να 
ατσαλωθεί ο λαός σε αδιάλλακτη πάλη κατά της ΕΕ, ώστε να διαμορφωθεί 
ένα πανίσχυρο κίνημα αντιΕΕ, που και τη στιγμή του δημοψηφίσματος (αν και 
δεν είναι η κατάλληλη μορφή πάλης) θα ψηφίσει υπέρ της εξόδου. 

Το ΚΚΕ δεν συμβάλει σε μια μάχιμη ανατρεπτική παρέμβαση του 
κινήματος και της αριστεράς.  Πρακτικά μεταθέτει την αποδέσμευση απ’ την 
ΕΕ μετά την κατάκτηση της λαϊκής εξουσίας! Μέμφεται μάλιστα τις αριστερές 
και αντικαπιταλιστικές δυνάμεις που είναι υπέρ της εξόδου απ’ την ΕΕ γιατί 
δεν συνδέουν την αποδέσμευση απ’ την ΕΕ με την εξουσία. Αφοπλίζει, τελικά, 
το λαϊκό κίνημα και τη μαχόμενη αριστερά από αυτό τον κομβικό για τις λαϊκές 
διεκδικήσεις και ελευθερίες στόχο πάλης του μαχόμενου κινήματος.   

7. Στην περίοδο ειδικά μετά το 2010, κατά την οποία 
αναταράσσονται και μετακινούνται εκατομμύρια εργατικές συνειδήσεις, 
συνειδήσεις που διατρέχονται ταυτόχρονα από την τάση υποταγής στους 
«επάνω» και την τάση χειραφέτησης  απέναντι τους, είναι δραματικά αναγκαία 
η χάραξη μιας πολιτικής σύγκρουσης του μαζικού κινήματος με το κεφάλαιο, 
τις κυβερνήσεις και την  ΕΕ, η οποία θα υποδέχεται και θα προσανατολίζει 
πολιτικά αυτές τις ημισυνειδητές αντιδράσεις προκειμένου να μην πηγαίνουν 
σε δεξιότερα μορφώματα.  

Αυτή η παρέμβαση αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, ιδιαίτερα στην 
παρούσα φάση, στην οποία, παρά τη σχετική σταθεροποίηση στο πολιτικό 
σκηνικό, οι τάσεις νέας όξυνσης της κρίσης εκπροσώπησης και μαζικής 
φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ και του κυβερνητικού μπλοκ προκαλούν βαθύτερες 
διεργασίες που εγκυμονούν δυνατότητες αντεπίθεσης του κινήματος.  

Στο επίπεδο των πολιτικών πρωτοβουλιών της μαχόμενης  αριστεράς 
για συντονισμό στις μάχες του κινήματος και πολύ περισσότερο για μετωπική 
πολιτική συνεργασία και παρέμβαση, η αποδέσμευση από την ΕΕ από 
διεθνιστικές εργατικές θέσεις αποτελεί κεντρικό στόχο και λυδία λίθο κάθε 
αριστερής πολιτικής και οργάνωσης. 

Στον σχεδιασμό μιας σύγχρονης κομμουνιστικής πολιτικής και ενός 
προγράμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης η θέση για μια διεθνιστική 
εργατική αποδέσμευση από την ΕΕ αποτελεί κομβικό στόχο και κριτήριο 
συσπείρωσης των κομμουνιστών. Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποδυναμώνει άμεσα την αστική τάξη από τη χρήση ενός τέτοιου 
μηχανισμού, διευκολύνει επομένως τόσο τον άμεσο εργατικό αγώνα στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς, διευκολύνει την πορεία για μια νέου τύπου 
διεθνοποιημένη κοινωνία. ενός ειρηνικού κόσμου που θα αποτελείται από 
κράτη – «κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών», από κράτη μιας σύγχρονης 
παγκόσμιας αταξικής κοινωνίας στα οποία η βία μιας τάξης σε άλλη θάχει 
απονεκρωθεί καθώς δεν θάχει νόημα και κοινωνική βάση ύπαρξης.  

 

 


