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Άθλια υγειονομική περίθαλψη, ρημαγμένα σπίτια, παραγωγή 
για κέρδος, ιμπεριαλιστική κυριαρχία: η ίδια η φύση της 
εξουσίας της καπιταλιστικής τάξης τροφοδοτεί την οικονο-
μική και υγειονομική κρίση που έχει ρημάξει τον κόσμο από 
το ξέσπασμα του Covid-19. Οι παρασιτικές μπουρζουαζίες 
ανταποκρίθηκαν στην πανδημία με τα μέσα που εξυπηρε-
τούν καλύτερα τα συμφέροντά τους, κλειδώνοντας με τη βία 
ολόκληρους τους πληθυσμούς τους στο σπίτι, εν αναμονή 
του εμβολιασμού. 

Τα lockdown της μπουρζουαζίας είναι αντιδραστικά μέτρα 
δημόσιας υγείας. Οι εργάτες πρέπει να εναντιωθούν σε αυτά! 
Τα lockdown μπορεί να επιβραδύνουν προσωρινά την εξά-
πλωση της μετάδοσης, αλλά αποδυναμώνουν την αγωνιστική 
ικανότητα της εργατικής τάξης. Κλείνοντας ολόκληρους 
κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, έχουν προ-
καλέσει οικονομική κρίση και έχουν ρίξει ολόκληρες μάζες 
στην ανεργία. Το κλείσιμο των σχολείων και των παιδικών 
σταθμών έχει εντείνει το καταπιεστικό φορτίο της οικογέ-
νειας. Η κρατική καταστολή έχει αυξηθεί σημαντικά ενώ τα 
δημοκρατικά και τα εργατικά δικαιώματα έχουν ξεκοιλια-
στεί. Συναθροίσεις, διαμαρτυρίες, ταξίδια, απεργίες, οργά-
νωση των σωματείων: όλα έχουν περιοριστεί ή απαγορευτεί. 
Τα lockdown αποσκοπούν στο να αποτρέψουν την πάλη της 
εργατικής τάξης, τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο οι εργάτες 
μπορούν πραγματικά να προστατεύσουν την υγεία τους και 
να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές αιτίες της κρίσης.

Επικαλούμενοι «κοινές θυσίες», οι καπιταλιστές έχουν 
εξαπολύσει έναν πόλεμο αστραπή (blitzkrieg) κατά της εργα-
τικής τάξης. Η καταστροφή των σωματείων, οι μαζικές απολύ-
σεις, οι περικοπές μισθών και η εντατικοποίηση της εργασίας 
είναι η «νέα κανονικότητα». Αντιμέτωπη με τις συνδυασμέ-

νες απειλές ενός θανατηφόρου ιού και της καπιταλιστικής 
επίθεσης, η εργατική τάξη στέκεται αφοπλισμένη. Σε όλο 
τον κόσμο, οι φιλοκαπιταλιστές ηγέτες τόσο των σωματείων 
όσο και των εργατικών κομμάτων έχουν συνεργαστεί πιστά 
με την άρχουσα τάξη στην επίθεσή της. Στο όνομα της εθνι-
κής ενότητας και της καταπολέμησης του ιού, προδίδουν την 
εργατική τάξη. 

Από το βρετανικό και το αυστραλιανό Εργατικό κόμμα 
μέχρι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας και το Die 
Linke, το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Γαλλικό Κομμουνι-
στικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρι-
κής, οι παραπλανητές ηγέτες των εργατών παίζουν καίριο 
ρόλο στην επιβολή των lockdown, τόσο σε τοπικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, αναγκάζοντας τους εργάτες και τους καταπι-
εζόμενους να τα καταπιούν. Από την αμερικανική AFL-CIO 
έως τα μεξικάνικα και ιταλικά σωματεία, και τις ιαπωνικές 
ομοσπονδίες Rengo, Zenroren και Zenrokyo, οι ηγέτες των 
σωματείων παροτρύνουν τα μέλη τους να στηρίξουν τα μέτρα 
της αστικής τάξης: μείνετε σπίτι και πηγαίντε στα τσακίδια! 

Η επείγουσα ανάγκη για την υπεράσπιση της υγείας και 
των μέσων βιοπορισμού της εργατικής τάξης θέτει άμεσα το 
καθήκον για τη σφυρηλάτηση μιας νέας ηγεσίας του εργα-
τικού κινήματος. Τα σωματεία πρέπει να παλέψουν κατά 
του καπιταλιστικού κράτους που κλείνει τις βιομηχανίες 
και για ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Η ρημαγμένη υπο-
δομή της υγειονομικής περίθαλψης και της στέγασης πρέπει 
να ανοικοδομηθεί και να επεκταθεί τώρα. Η απαλλοτρίωση 
των καλύτερων ακινήτων των καπιταλιστών σε συνδυασμό 
με μαζικά προγράμματα δημοσίων έργων είναι απαραίτητα 
για την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους 
εργαζόμενους. 

Κάτω  
τα Lockdown!

Ρήξη με την Προδοτική Ηγεσία των Εργατών 
 – Επανασφυρηλάτηση της 4ης Διεθνούς!

Η Εργατική Τάξη Πρέπει να 
Υπερασπιστεί τον Eαυτό της
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Σε κάθε βήμα, τα βασικά συμφέροντα των εργατών και 
των καταπιεζόμενων βρίσκονται αντιμέτωπα με τους πυλώ-
νες της εξουσίας της καπιταλιστικής τάξης. Η τωρινή κρίση 
θέτει ξεκάθαρα την ανάγκη για τη χειραφέτηση των γυναι-
κών από τα δεσμά της οικογένειας, για τον τερματισμό της 
φυλετικής καταπίεσης και για την απελευθέρωση από την 
ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση. Ο μόνος δρόμος προς τα 
εμπρός για την ανθρωπότητα είναι μέσω εργατικών επανα-
στάσεων και η εγκαθίδρυση μιας διεθνούς σοσιαλιστικής 
σχεδιασμένης οικονομίας.

Αντιμέτωποι με την απόλυτη χρεοκοπία των εδραιωμέ-
νων ηγετών του εργατικού κινήματος και των ψευτο-Μαρξι-
στών λακέδων τους, το ζωτικό ερώτημα που τίθεται για τους 
ταξικά συνειδητοποιημένους προλετάριους είναι η ανάγκη 
για μια ηγεσία που θα βασίζεται στο επαναστατικό πρό-
γραμμα του Τροτσκισμού – του αυθεντικού Μαρξισμού-Λε-
νινισμού. Η Διεθνής Κομμουνιστική Ένωση (ΔΚΕ) (Τεταρτο-
διεθνιστική) παλεύει να οικοδομήσει ένα διεθνές Λενινιστικό 
κόμμα της πρωτοπορίας, το απαραίτητο όργανο για να φέρει 
επαναστατική συνείδηση στο προλεταριάτο και να πραγμα-
τοποιήσει την εργατική εξουσία. Επανασφυρηλάτηση της 
Τετάρτης Διεθνούς, παγκόσμιο κόμμα της σοσιαλιστικής 
επανάστασης!

Κάτω με την Ταξική Συνεργασία  
και την Εθνική Ενότητα!

Τον τελευταίο χρόνο, η θέση της ΔΚΕ ήταν να αποδεχθεί 
τα lockdown ως αναγκαία. Αποκηρύσσουμε αυτή τη θέση. 
Ήταν μια συνθηκολόγηση με το κάλεσμα συστράτευσης για 
«εθνική ενότητα», ότι όλες οι τάξεις πρέπει να υποστηρί-
ξουν τα lockdown επειδή σώζουν ζωές. 

Για αυτόν τον υποτιθέμενα παγκόσμιο σκοπό, οι ηγέτες των 
εργατών έχουν θυσιάσει πρόθυμα τα συμφέροντα του προλε-
ταριάτου. Όπως η δημόσια υγεία γενικά, έτσι και η καταπο-
λέμηση της πανδημίας δεν στέκεται πάνω από τους ταξικούς 
ανταγωνισμούς. Πίσω από την ανησυχία των καπιταλιστών 
για να «σωθούν ζωές», αυτό που πραγματικά επιδιώκουν είναι 
τα ταξικά τους συμφέροντα. Το συμφέρον της αστικής τάξης 
για τη δημόσια υγεία είναι να διατηρήσει ένα εργατικό δυνα-
μικό αρκετά υγιές για εκμετάλλευση με το φθηνότερο δυνατό 
κόστος, προστατεύοντας παράλληλα τη δική της υγεία. Σε 
αντίθεση με αυτόν τον αντιδραστικό στόχο, το προλεταριάτο 
έχει συμφέρον να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες διαβί-
ωσης και υγειονομικής περίθαλψης για όλους. Αυτά τα σαφώς 
αντικρουόμενα ταξικά συμφέροντα δεν μπορούν να συμφι-
λιωθούν, με ή χωρίς πανδημία. Μόνο μέσω της ανεξάρτητης 
κινητοποίησής της κατά της αστικής τάξης μπορεί η εργατική 
τάξη να υπερασπιστεί την υγεία και την ασφάλειά της.

Η αστική τάξη εκβιάζει τους εργάτες με την ιδέα ότι ο αγώ-
νας για τα συμφέροντά τους εξαπλώνει την ασθένεια – ότι 
οι συναντήσεις των σωματείων και οι διαδηλώσεις απειλούν 
τη δημόσια υγεία· ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας 

σκοτώνουν ανθρώπους με το να αγωνίζονται για καλύτερες 
συνθήκες εργασίας· ότι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί 
πρέπει να είναι κλειστά για να προστατέψουν τα παιδιά. Αυτό 
είναι μεγάλο ψέμα! Παλεύοντας κατά των lockdown είναι 
το απαραίτητο σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών αιτιών της τωρινής καταστροφής. Οι συναντή-
σεις των σωματείων είναι απαραίτητες για την αυτοάμυνα 
των εργατών. Η πάλη από τους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας είναι ο δρόμος για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. 
Η πάλη κατά του κλεισίματος των σχολείων και των παιδι-
κών σταθμών αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερα σχολεία 
και καλύτερη παιδική μέριμνα – και προάγει την πάλη για 
τη γυναικεία χειραφέτηση.
Στο έργο Η Θανάσιμη Αγωνία του Καπιταλισμού και τα Καθή-
κοντα της 4ης Διεθνούς (1938), ο Μπολσεβίκος ηγέτης Λέον 
Τρότσκι επέμενε:

«Σε μια κοινωνία που βασίζεται στην εκμετάλλευση, 
η πιο υψηλή ηθική είναι η ηθική της σοσιαλιστικής 
επανάστασης. Καλές είναι όλες εκείνες οι μέθοδες 
που εξυψώνουν την ταξική συνείδηση των εργα-
τών, την εμπιστοσύνη τους στη δύναμή τους και το 
πνεύμα αυτοθυσίας τους στην πάλη. Απαράδεκτες 
μέθοδοι είναι εκείνες που καλλιεργούν το φόβο και 
την υποτακτικότητα των καταπιεζομένων μπροστά 
στους καταπιεστές τους».

Η αστική τάξη πάντα χρησιμοποιεί ανώτατες ηθικές προ-
σταγές όπως η «διάσωση ζωών» για να δικαιολογήσει τα 
εγκλήματά της. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ιμπεριαλιστές 
χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λεηλατήσουν 
το προλεταριάτο σε όλη την Ευρώπη στο όνομα της «ειρή-
νης» και της «κοινωνικής προόδου». Οι Αμερικανοί ιμπερια-
λιστές και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ έχουν καταστρέψει τη 
Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πολλές άλλες χώρες στο 
όνομα της «δημοκρατίας» και της «ελευθερίας». Εισέβαλαν 
στη Σομαλία το 1992 για να «ταΐσουν τους πεινασμένους». 
Όταν η αστική τάξη χύνει επίμονα δάκρυα για τη «διάσωση 
ζωών», αυτό πάντα χρησιμοποιείται για να ενσταλάξει υπο-
ταγή στους εργάτες προς την άρχουσα τάξη και για να τους 
συσπειρώσει σε εθνική ενότητα πίσω από τα συμφέροντά της.

Για τον Έλεγχο της Υγείας και της Ασφάλειας 
από τα Σωματεία!

Το καπιταλιστικό κράτος – αποτελούμενο στον πυρήνα 
του από την αστυνομία, τις φυλακές, το στρατό και τα δικα-
στήρια – είναι ένας μηχανισμός οργανωμένης βίας για τη 
διατήρηση της εξουσίας και των κερδών της εκμεταλλευ-
τικής τάξης. Ενώ οι Μαρξιστές στηρίζουν συγκεκριμένα 
υποχρεωτικά κρατικά μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία είναι 
επωφελή για την εργατική τάξη, όπως οι υποχρεωτικοί εμβο-
λιασμοί, είναι αυτοκτονική η εξάρτηση από το κράτος για 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. 

Οι Σταλινικοί του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι 
ειδικοί στη διαστρέβλωση του αλφάβητου του Μαρξισμού. 
Ένα από τα κύρια αιτήματα που θέτουν στα σωματεία είναι:

«Οργανωμένος υγειονομικός έλεγχος με ευθύνη των 
κρατικών φορέων για την εξάπλωση του ιού στο 
λιμάνι του Πειραιά, στην COSCO, στα καράβια, 
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, στα εργοστάσια 
και τις βιομηχανικές μονάδες όπου απασχολούνται 
χιλιάδες εργαζόμενοι». 

 – Ριζοσπάστης (1 Απριλίου)
Αυτό σημαίνει ότι δένουν την εργατική τάξη στο καπιτα-
λιστικό κράτος και διαδίδουν ψευδαισθήσεις για την καλο-
σύνη των υπηρεσιών υγείας του. Οι εργάτες πρέπει να παλέ-
ψουν ώστε τα σωματεία να έχουν τον έλεγχο της υγείας και 
της ασφάλειας. Τα σωματεία, όχι το καπιταλιστικό κράτος, 
πρέπει να καθορίζουν τις συνθήκες που είναι ασφαλείς να 
εργαστούν.

Όργανο	της	Τροτσκιστικής	
Ομάδας	της	Ελλάδας

Συνδρομή: 2€/4 τεύχη  
(με ταχυδρομείο)

Για	επικοινωνία	γράψτε	 
στη	διεύθυνση:	

Τ.Θ. 8274, Τ.Κ. 10210, Αθήνα 
ή στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση:  
Spartacist@hotmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6930694112
Τεύχος 6, Οκτώβριος 2020 

0.50€ (20 σελίδες)
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Τα σωματεία είναι οι στοιχειώδεις αμυντικές οργανώσεις 
της εργατικής τάξης. Σκοπός τους είναι να υπερασπιστούν 
τους εργάτες στη δουλειά, όχι να παλέψουν για να μείνουν 
οι εργάτες στο σπίτι. Σε αντίθεση με αυτό, σε πολλές χώρες 
οι ηγέτες των σωματείων των εκπαιδευτικών έχουν αγωνι-
στεί ώστε οι κυβερνήσεις να κρατήσουν τα σχολεία κλειστά 
προκειμένου να «προστατεύσουν» τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές. Αυτό είναι μια δειλή άρνηση στο να παλέψουν 
για ασφαλή σχολεία. Κατά της πολιτικής «μείνετε σπίτι και 
περιμένετε» των γραφειοκρατών των σωματείων, πρέπει να 
οικοδομηθεί μια ηγεσία ταξικής πάλης με βάση την κινητο-
ποίηση των μελών των σωματείων και ολόκληρου του εργα-
τικού κινήματος κατά του κλεισίματος, για καλύτερα σχο-
λεία και ασφαλείς χώρους εργασίας.

Τα συνδικάτα πρέπει να πραγματοποιήσουν καμπάνιες 
ώστε να οργανώσουν τους εργάτες στα σωματεία. Αυτές οι 
καμπάνιες είναι επειγόντως απαραίτητες για να ενώσουν και 
να ενισχύσουν το προλεταριάτο. Οι προσωρινοί και οι εργο-
λαβικοί εργάτες πρέπει να μπουν στα σωματεία με πλήρη 
μισθό και παροχές. Οργανώνοντας στα σωματεία υπαλλή-
λους με μικρή κοινωνική δύναμη – στο λιανικό εμπόριο, τα 
εστιατόρια, τα μπαρ, τις υπηρεσίες παράδοσης κλπ – θα τους 
φέρει υπό την προστασία της οργανωμένης εργατικής τάξης.

Επανεκκίνηση της Οικονομίας!  
Καταπολέμηση της Ανεργίας!

Ακολουθώντας κατά πόδας τους προδοτικούς ηγέτες των 
εργατών, οι υποκριτές του Τροτσκισμού έχουν προσκυνή-
σει μπροστά στην αστική τάξη. Η Εργατική Πάλη (Lutte 
Ouvrière), η Διεθνής Μαρξιστική Τάση (ΔΜΤ), η Παγκό-
σμια Σοσιαλιστική Ιστοσελίδα (World Socialist Web Site), 
η Διεθνιστική Ομάδα (Internationalist Group), η Τροτσκι-
στική Φράξια–Τέταρτη Διεθνής (Trotskyist Fraction-Fourth 
International) και άλλοι: όλοι έχουν αγκαλιάσει τα lockdown, 
προδίδοντας το προλεταριάτο.

Η ΔΜΤ για παράδειγμα, απαίτησε: «Όλη η μη απαραίτητη 
παραγωγή πρέπει να σταματήσει αμέσως. Οι εργάτες πρέπει 
να στέλνονται σπίτι με πλήρη αμοιβή, για όσο διάστημα είναι 
απαραίτητο»* (marxist.com, 20 Μαρτίου 2020), (δική μας 
μετάφραση). Αυτό είναι ένα απόλυτα αντιδραστικό κάλεσμα 
που μπορεί να οδηγήσει μόνο σε περισσότερες απολύσεις! 
Η ΔΜΤ θέλει να πετάξει ολόκληρα στρώματα της εργατικής 
τάξης εκτός εργασίας και στην πρόνοια. 

Η εργατική τάξη αντλεί την κοινωνική της δύναμη από 
το ρόλο της στην παραγωγή. Το εργατικό κίνημα πρέπει 
να εναντιωθεί στις απολύσεις και τις προσωρινές αργίες 
παλεύοντας για προσλήψεις και κατάρτιση υπό τον έλεγχο 
των σωματείων και για μικρότερη εργασιακή εβδομάδα 
χωρίς απώλεια αμοιβής, προκειμένου να μοιραστεί η εργα-
σία μεταξύ όλων των εργατών. Η τωρινή κρίση κραυγάζει για 
αυξημένη παραγωγή και υπηρεσίες: περισσότερη και καλύ-
τερη ιατρική περίθαλψη· μαζική κατασκευή δημόσιων κατοι-
κιών· ευρύχωρα και καλά αεριζόμενα κτίρια για σχολεία και 
παιδικούς σταθμούς· καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες. Η 
επανεκκίνηση και η επέκταση της οικονομίας είναι απαραί-
τητες για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και 
για την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτωχοποίησης. 

Για Ποιοτική Υγειονομική Περίθαλψη,  
Δωρεάν στο Σημείο Εξυπηρέτησης!

Το σύστημα παραγωγής για κέρδος δεν μπορεί να παρά-
σχει επαρκή υγειονομική περίθαλψη. Απαλλοτρίωση χωρίς 
αποζημίωση των ιδιωτικών και εκκλησιαστικών νοσοκο-

μείων και των φαρμακευτικών εταιρειών! Για μαζικές προ-
σλήψεις και κατάρτιση ιατρικού και νοσοκομειακού προ-
σωπικού υπό τον έλεγχο των σωματείων! Κατάργηση των 
πατεντών, έτσι ώστε τα εμβόλια και τα φάρμακα να μπορούν 
να παραχθούν μαζικά σε όλο τον κόσμο! 

Αντιμέτωποι με τα ετοιμόρροπα ερείπια των συστημάτων 
υγείας, ρεφορμιστές όλων των ειδών έχουν καλέσει για εθνι-
κοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, 
η Αριστερή Φωνή (Left Voice), το αμερικανικό τμήμα της 
Τροτσκιστικής Φράξιας, καλεί για «εθνικοποίηση όλων των 
βιομηχανιών που σχετίζονται με την υγεία υπό εργατικό 
έλεγχο» (Left Voice, 13 Απριλίου 2020). Μην ξεγελαστείτε 
από τη δήθεν αριστερή ρητορική αυτών των σοσιαλδημο-
κρατών. Η Left Voice προτείνει αυστηρότερα lockdown, τα 
οποία θα εμποδίσουν περαιτέρω κάθε είδους μαζικής δράσης 
από το προλεταριάτο, καθιστώντας αδύνατη την πάλη για 
καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

 Αυτό εδώ είναι το μοντέλο της Left Voice για εργατικό 
έλεγχο: «Στην Αργεντινή, οι εργάτες μας δείχνουν πώς μπο-
ρεί να γίνει αυτό. Τα εργοστάσια που ελέγχονται από εργάτες 
χωρίς αφεντικά σε ολόκληρη τη χώρα αρχίζουν να παράγουν 
όχι για την απληστία αλλά για τις ανάγκες». Αυτό για το 
οποίο μιλάει η Left Voice είναι η απόκτηση του ελέγχου 
μερικών χρεοκοπημένων και περιφερειακών εργοστασίων 
στην καπιταλιστική Αργεντινή. Αυτό δεν είναι το μοντέλο 
γι’ αυτό που είναι απαραίτητο. Η προοπτική της Left Voice 
είναι η εργατική διαχείριση ενός εθνικοποιημένου συστή-
ματος υγείας στο πλαίσιο του καπιταλισμού, δηλαδή θεσμο-
θετημένη ταξική συνεργασία. Η απελευθέρωση της υγει-
ονομικής περίθαλψης από τους κερδοσκόπους μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω της σάρωσης του αστικού κράτους, 
αντικαθιστώντας το με τη δικτατορία του προλεταριάτου και 
απαλλοτριώνοντας την καπιταλιστική τάξη. 

Η Εργατική Τάξη Πρέπει να Υπερασπιστεί 
Όλους τους Καταπιεζόμενους!

Τα χαμηλότερα στρώματα της μεσαίας τάξης συντρίβο-
νται. Η εγκληματική υποστήριξη των ηγετών των εργατών 
και όλης της ρεφορμιστικής αριστεράς στα lockdown έχει 
παραχωρήσει το χώρο στην ακροδεξιά, επιτρέποντας σε 
αντιδραστικούς και στους πραγματικούς φασίστες να πλα-
σαριστούν ως υπερασπιστές των δημοκρατικών δικαιωμά-
των και ως υπέρμαχοι των κατεστραμμένων μικροαστών. 
Ένα επαναστατικό κόμμα θα κινητοποιούσε την εργατική 
τάξη για να υπερασπιστεί όλους τους καταπιεζόμενους και 
να τους συσπειρώσει στην πλευρά των εργατών στην πάλη 
κατά της αστικής τάξης. 

Στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, οι γαιο-
κτήμονες και οι τράπεζες έχουν αφαιμάξει εκατομμύρια φτω-
χούς αγρότες, ενώ οι πλανόδιοι πωλητές λιμοκτονούν από τα 
lockdown. Παντού, μικρά καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια 
καθώς και φοιτητές πνίγονται από τα χρέη. Διαγραφή όλων 
των χρεών τους!

Εκατομμύρια υπάλληλοι γραφείων έχουν αναγκαστεί να 
εργαστούν από το σπίτι. Η «εξ αποστάσεως» εργασία πυρο-
δοτεί απολύσεις και μη αμειβόμενες υπερωρίες, διασκορ-
πίζει το εργατικό δυναμικό και καθιστά τις επιθέσεις κατά 
των σωματείων ευκολότερες και την οργάνωση στα σωμα-
τεία σχεδόν αδύνατη. Οι απεργίες δεν κερδίζονται στο Zoom 
αλλά στις απεργιακές φρουρές. Κάθε σωματείο αντάξιο του 
ονόματός του πρέπει να αντιταχθεί στα «εξ αποστάσεως» 
σχήματα εργασίας.  

Οι μετανάστες αποτελούν καίριο συστατικό της εργατι-
κής τάξης και απασχολούνται δυσανάλογα και με άθλιους 
μισθούς στον τομέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος πλήττε-
ται σκληρά. Για να ενώσει τις γραμμές της, η εργατική τάξη 
πρέπει να αγωνιστεί για πλήρη πολιτικά δικαιώματα για 
όλους τους μετανάστες! 

*  Η Κομμουνιστική Τάση το ελληνικό τμήμα της ΔΜΤ έχει μετα-
φράσει τη λέξη «production» (παραγωγή) ως «κοινωνικά εργασίες» 
και τη λέξη «workers» (εργάτες) ως «εργαζόμενοι» (marxist.com, 
26 Μαρτίου 2020)
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4	 Ο	ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ

Κοινωνικοποίηση των Λειτουργιών  
της Οικογένειας!

Η αστική τάξη προσπαθεί με όλη της τη δύναμη να γυρί-
σει πίσω τον τροχό της ιστορίας. Τα lockdown φορτώνουν τη 
φροντίδα των παιδιών, την εκπαίδευση και τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων εξ ολοκλήρου στην οικογένεια, κυρίως στους 
ώμους των γυναικών. Οι γυναίκες αναγκάζονται να επιστρέ-
ψουν στο σπίτι, χάνοντας θέσεις εργασίας σε μεγαλύτερο 
αριθμό από τους άνδρες, και είναι θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας που έχει αυξηθεί σημαντικά. Παιδιά και έφηβοι φυλα-
κίζονται με τους γονείς τους. Οι ηλικιωμένοι αφήνονται να 
πεθάνουν μόνοι τους σε άθλιους οίκους ευγηρίας.

Εάν τα lockdown έχουν δείξει ένα πράγμα, είναι ότι το 
φεμινιστικό πρόγραμμα ανακατανομής των οικιακών καθη-
κόντων μέσα στην οικογένεια αποτελεί αδιέξοδο. Αυτό που 
χρειάζεται είναι να αφαιρέσουμε τις δουλειές του σπιτιού από 
την οικογένεια: δωρεάν 24ωροι παιδικοί σταθμοί, συλλογικές 
κουζίνες και πλυντήρια, ποιοτικά κέντρα συνταξιοδότησης.

Τα lockdown έχουν ενισχύσει τους θεσμικούς πυλώνες 
του καπιταλισμού – το κράτος, την εκκλησία καθώς και την 
οικογένεια. Η χειραφέτηση των γυναικών μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο ως τμήμα ενός παγκόσμιου σοσιαλιστικού μετα-
σχηματισμού που θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση της 
οικογένειας με κοινωνικοποιημένη παιδική μέριμνα και οικι-
ακές εργασίες. Για την απελευθέρωση των γυναικών μέσω 
της σοσιαλιστικής επανάστασης!

Κάτω ο Ιμπεριαλισμός!
Το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, όπου μερικές μεγά-

λες δυνάμεις ανταγωνίζονται για το μοίρασμα του κόσμου, 
εκμεταλλευόμενες δισεκατομμύρια ανθρώπους, είναι η πηγή 
της τωρινής παγκόσμιας κρίσης. Η πανδημία κραυγάζει για 
μια συντονισμένη διεθνή απάντηση. Αλλά σε ένα σύστημα 
που βασίζεται σε ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαλότητες και 
ανταγωνιζόμενα έθνη-κράτη, αυτό είναι αδύνατο. Ο ιμπε-
ριαλισμός έχει συντρίψει και καθυστερήσει την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του κόσμου προς το 
συμφέρον των χρηματιστηρίων της Wall Street, του Τόκιο, 
του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του Παρισιού. Οι ιμπε-
ριαλιστές χρησιμοποιούν αυτή την κρίση για να σφίξουν τον 
κλοιό του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου στις εξαρτώ-
μενες χώρες. Διαγραφή του χρέους που έχουν επιβάλλει οι 
ιμπεριαλιστές! Κάτω ο ΟΗΕ, το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ, η NAFTA 
2.0 και η Ευρωπαϊκή Ένωση!

  Υπερασπίστε την Κίνα! Οι ιμπεριαλιστές εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για καπιταλιστική αντεπανάσταση ώστε 
να ανατρέψουν την Επανάσταση του 1949 και να έχουν πρό-
σβαση στο κινεζικό παραμορφωμένο εργατικό κράτος για 
λεηλασία. Για εργατική πολιτική επανάσταση για την εκδί-
ωξη της Σταλινικής γραφειοκρατίας!

Για Νέες Οκτωβριανές Επαναστάσεις!
Νότια Κορέα, Σουηδία ή Αυστραλία; Ο αστικός τύπος 

είναι γεμάτος με ατελείωτες συζητήσεις για το ποια χώρα 
έχει ισορροπήσει καλύτερα τους μαζικούς θανάτους και τη 
μαζική καταστολή. Εμείς οι Μαρξιστές έχουμε ένα εντε-
λώς διαφορετικό μοντέλο: τη Μπολσεβίκικη Επανάσταση 
του 1917. Σπάζοντας τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλ-
λευσης, η εργατική τάξη υπό την ηγεσία των Μπολσεβί-
κων του Λένιν και του Τρότσκι έκανε ένα τεράστιο βήμα 
για την ανθρώπινη πρόοδο. Το σύστημα δημόσιας υγείας 
του σοβιετικού εργατικού κράτους ήταν ένα από τα μεγάλα 
του επιτεύγματα, παρά το γεγονός ότι σφυρηλατήθηκε στο 
χωνευτήρι του εμφυλίου πολέμου και της ιμπεριαλιστικής 
εισβολής, σε ένα τοπίο που είχε ήδη καταστραφεί από τον 
παγκόσμιο πόλεμο. Ο άνθρωπος που ηγήθηκε της δημιουρ-
γίας του, ο Νικολάι Σεμάσκο, έγραψε το 1919: 

«Να μεταφέρεις τους φτωχούς των πόλεων από τα 
μουχλιασμένα μπουντρούμια σε ευρύχωρα δωμάτια, 
σε καλοχτισμένα σπίτια, να παλέψεις πραγματικά με 
την κοινωνική ασθένεια, να δημιουργήσεις φυσιολο-
γικές συνθήκες εργασίας για τον εργάτη-όλα αυτά 
είναι ανέφικτα εάν θεωρούμε την ατομική ιδιοκτη-
σία ως κάτι ιερό και απαράβατο. Το παλιό σύστημα 
υγείας δείλιασε μπροστά της σαν να βρισκόταν 
μπροστά σε ένα αξεπέραστο εμπόδιο· η σοβιετική 
εξουσία-η κομμουνιστική εξουσία-έχει σπάσει αυτό 
το εμπόδιο». 

 – «Τα Καθήκοντα της Δημόσιας Υγείας στη 
Σοβιετική Ρωσία», δημοσιευμένο στο Bolshevik 
Visions: First Phase of the Cultural Revolution 
in Soviet Russia (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1990), συντάκτης William G. 
Rosenberg
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