
 

Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην 

υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. 
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Οι εργαζόμενοι χρειαζόμαστε έναν δρόμο προς τα εμπρός για να 

αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση 

Του Ρόι Λάντερσεν 

 

AP/ JOHN LOCHER Εργαζόμενοι, που ξαφνικά βρέθηκαν δίχως δουλειά, στην ουρά για να 

υποβάλουν αίτηση για επίδομα ανεργίας στις 17 Μαρτίου στο Λας Βέγκας. Η έξαρση των 

κρουσμάτων του ιού πυροδότησε την επερχόμενη μεγάλη ύφεση, η οποία ελλόχευε για 

αρκετό καιρό. 

Η πανδημία του κοροναϊού έχει επιταχύνει τη μεγαλύτερη πτώση από ποτέ άλλοτε 

διεθνώς στα χρηματιστήρια των καπιταλιστών. Παρουσιάζεται η ανάγκη οι 

εργαζόμενοι να οργανωθούμε και να χαράξουμε έναν δρόμο προς τα εμπρός για τη 

διέξοδο από την εξελισσόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση. 

https://themilitant.com/2020/03/28/workers-need-road-forward-to-battle-economic-and-social-crises/


Στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο, οι κυρίαρχοι καπιταλιστές προσπαθούν να 

αναχαιτίσουν την εξάπλωση του ιού αναστέλλοντας αρκετή από τη λειτουργία της 

οικονομίας και της παγκοσμιοποιημένης διεθνούς παραγωγής και των εμπορικών 

συναλλαγών, εξαιρώντας τις «απαραίτητες» βιομηχανίες και υπηρεσίες. Τα σύνορα 

έχουν κλείσει, το lockdown (κοινωνική απομόνωση) και η απαγόρευση της 

κυκλοφορίας επιβάλλονται με όλο και αυστηρότερο τρόπο. Καθώς αυξάνεται η 

κοινωνική αναστάτωση για εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενους, εντείνεται 

επίσης η επίθεση στα δικαιώματά μας και στα πολιτικά περιθώριά μας για δράση. 

Διεξάγονται και θα επεκταθούν διαμαρτυρίες και αντιστάσεις στους χώρους εργασίας 

από τους εργαζομένους που προσπαθούν να υπερασπίσουν τα μέσα της επιβίωσής 

τους και τους μισθούς τους και για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.  

Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να βρούμε τρόπους να συζητήσουμε και να αναλάβουμε 

δράση ενάντια στις προσπάθειες των αφεντικών να αυξήσουν τα κέρδη τους 

αδιαφορώντας για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων όπως 

έχουν κάνει οι νοσηλευτές/τριες, στη Γουόλμαρτ, στην παραγωγή και συσκευασία 

κρέατος και άλλοι εργαζόμενοι . 

Πολλά εκατομμύρια εργάτες, αγρότες, ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων και άλλοι 

αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είτε έχουν απολυθεί είτε έχουν υποστεί τις επιπτώσεις 

των μέτρων lockdown, σε μεγάλες και μικρές πόλεις και χωριά στην ύπαιθρο, 

χρειάζονται επειγόντως οικονομική αρωγή, που αυτό περιλαμβάνει ένα εγγυημένο 

από την κυβέρνηση εισόδημα διαβίωσης σε εβδομαδιαία βάση. Χρειάζεται επίσης 

επειγόντως η ενεργοποίηση των τεράστιων πόρων που διαθέτει η κυβέρνηση για την 

εφαρμογή ενός εκτάκτου προγράμματος για την παραγωγή αποτελεσματικών 

φαρμάκων, εμβολίου και θεραπείας. 

Αυτό ακριβώς εξηγεί το κάλεσμα για δράση που απευθύνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό 

Κόμμα. (Έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά από το Διεθνές Βήμα). Οι υποψήφιοι στις 

εκλογές των ΗΠΑ και αγωνιστές εργαζόμενοι του ΣΕΚ προωθούν και χρησιμοποιούν 

το κάλεσμα αυτό μαζί με την εφημερίδα Militant στους χώρους εργασίας τους και σε 

συζητήσεις σε όλη τη χώρα. 

Τα αφεντικά και οι επενδυτές-εισπράκτορες τόκων (κουπονιών) από μετοχές και 

ομόλογα βρίσκονται σε κατάσταση πανικού καθώς ανεβοκατεβαίνει η εμπιστοσύνη 

τους προς την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα ότι τα μέτρα που λαμβάνουν θα 

αναχαιτίσει τελικά την όλο και βαθύτερη κρίση. Οι κυρίαρχοι καπιταλιστές έχουν 

λίγα περιθώρια σήμερα να χρησιμοποιήσουν την τραπεζική και νομισματική 

χειραγωγία για να περιορίσουν την ολοένα και μεγαλύτερη περιστολή της οικονομίας 

τους. 

Η επέκταση της εφαρμογής των μέτρων του κλεισίματος όλων, εκτός από ορισμένων 

καθοριστικής σημασίας βιομηχανιών, και τα lockdown που επιβάλουν οι 

κυβερνήσεις, έχουν δημιουργήσει μια αυξανόμενη μεγάλη ύφεση. Οι «Μεγάλοι 



Τρεις» (General Motors, Fiat-Chrysler, Ford) της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Μπόινγκ 

και άλλα μεγάλα εργοστάσια έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. 

Μέσα σε αυτή την κρίση, ένας επιπρόσθετος εξωτερικός κλονισμός είναι η 

κατάρρευση των πλαφόν στην παραγωγή καθώς και της συμφωνίας διακανονισμού 

της τιμής του αργού πετρελαίου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας. Το 

γεγονός αυτό προκάλεσε μια υπερπροσφορά εν μέσω πτώσης της ζήτησης και μιας 

ήδη υπάρχουσας κατολίσθησης των τιμών. Οι χαμηλές τιμές θα κτυπήσουν σκληρά 

τους καταχρεωμένους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ καθώς και 

τους προϋπολογισμούς των κυβερνήσεων που στηρίζονται στις εξαγωγές πετρελαίου 

όπως της Βενεζουέλας, της Νιγηρίας και του Ιράν. 

Επίδομα ανεργίας για όλους τώρα!   

Η ανεργία εκτινάχθηκε στα ύψη. Στα μέσα Μαρτίου, στις μεγάλες πόλεις σε όλη τη 

χώρα οι εργατοώρες έχουν μειωθεί κατά 50% μέσα σε μια μόλις εβδομάδα. Στο Σαν 

Φρανσίσκο, σημείωσαν μια πτώση 75%. Αυτός και όχι οι στατιστικές της 

κυβέρνησης είναι ο πραγματικός δείκτης της ανεργίας. 

Πολλοί εργαζόμενοι που αναζητούν ένα επίδομα ανεργίας που χρειάζονται 

επειγόντως ή κάποια άλλη κρατική αρωγή, αντιμετωπίζουν την πτώση ιστοσελίδων, 

καμία απάντηση στα τηλεφωνήματά τους και, εάν τελικά λάβουν κάποια απάντηση, 

αυτή είναι ότι λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων, θα αρχίσουν να 

λαμβάνουν το επίδομα μετά από εβδομάδες ή έως και μήνες. 

Οι λεγόμενοι κοινωνικά απαραίτητοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εξαιρούνται από τα 

διατάγματα της κυβέρνησης για απομόνωση, περιλαμβάνουν εκατομμύρια εργάτες 

γης και εργαζόμενους στον τομέα υγείας, στους σιδηροδρόμους, στις οδικές και 

άλλου είδους μεταφορές, στο λιανικό εμπόριο και μια σειρά από διάφορα 

εργοστάσια. Οι περισσότεροι εργάτες γης και πολλοί άλλοι δεν δικαιούνται 

πληρωμένες αναρρωτικές άδειες. Πολλοί από τους 34 εκατομμύρια εργαζόμενους 

στον επισιτισμό, στο λιανικό εμπόριο και στα ξενοδοχεία έχουν απολυθεί και πολύ τα 

βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία με το εβδομαδιαίο εισόδημά τους. Οι εργαζόμενοι 

«χωρίς χαρτιά» στις αγροτικές καλλιέργειες και άλλες δουλειές δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν οικονομική αρωγή από την κυβέρνηση. 

Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπιζαν ήδη την κρίση πριν την εκδήλωση του ιού. 

Σύμφωνα με μια έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας το 2019 πάνω από το ένα τρίτο του 

πληθυσμού των ΗΠΑ  δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα να καλύψει ένα 

απροσδόκητο έξοδο 400 δολαρίων. 

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας για να αντισταθούμε. Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση «μια 

ενίσχυση προς τους ανέργους σε εβδομαδιαία βάση στην οποία οι εργαζόμενοι 

μπορούν να στηριχθούν –κι όχι μια επιταγή που θα σου φέρει μια φορά ο 

ταχυδρόμος, μια επιταγή που δεν καλύπτει ούτε καν τα στοιχειώδη».  



Για τους εργαζόμενους σε χώρους εργασίας που δεν έχουν κλείσει, όπως στην 

Γουόλμαρτ και άλλες μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου και σε σουπερμάρκετ, η 

εργοδοσία χρησιμοποιεί την κρίση ώστε να εξαναγκάσει λιγότερους να δουλεύουν 

περισσότερο και άλλα μέτρα εντατικοποίησης, ενώ σε μεγάλο βαθμό δεν νοιάζονται 

για το θέμα της ασφάλειας.   

Οι εργαζόμενοι αντιμέτωποι με συνθήκες Μεγάλης Ύφεσης 

Ο Τζον Μόλντιν, σύμβουλος επενδυτών για την τάξη των εργοδοτών, γράφει στις 20 

Μαρτίου ότι τα στοιχεία για την ανεργία «δεν είναι στοιχεία μιας περιοδικής ύφεσης 

του επιχειρησιακού κύκλου. Είναι στοιχεία μιας μεγάλης ύφεσης». 

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια αποπληθωριστική μεγάλη ύφεση. Δεν 

είναι δυνατό να βλέπουμε τις οικονομικές επιπτώσεις σήμερα και να πιστεύουμε ότι 

ως δια μαγείας θα εξαλειφθούν μαζί με τον ιό», λέει ο Μόλντιν. Και οι συνθήκες 

είναι πολύ χειρότερες για τους ανθρώπους του μόχθου στις ημι-αποικιακές χώρες της 

Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. 

Η πανδημία του κοροναϊού έχει λειτουργήσει ως εξωτερικός κραδασμός προς την ήδη 

κλυδωνιζόμενη από την κρίση παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, ένας κραδασμός 

ο οποίος μετέτρεψε την κρίση αυτή σε μια κλιμακωμένη οικονομική, κοινωνική και 

υγειονομική καταστροφή για την ανθρωπότητα. Το οικτρά ανεπαρκή, οργανωμένο με 

κίνητρο το κέρδος και πάνω στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη, υγειονομικό και 

νοσοκομειακό σύστημα δεν είναι δυνατό να αρχίσει να αντιμετωπίζει την εξάπλωση 

της αρρώστιας. Η παγκόσμια παραγωγή και οι εμπορικές συναλλαγές καταρρέουν. 

Η πολιτική Απόφαση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος το 1988 με τίτλο «Τι 

προανήγγειλε το χρηματιστηριακό κραχ του 1987» και ένα συνοπτικό άρθρο του 

Ρώσου επαναστάτη ηγέτη Λεόν Τρότσκι, «Η καμπύλη της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης», αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τους αγωνιστές της εργατικής τάξης 

για την κατανόηση των βαθύτερων οικονομικών παραγόντων που βρίσκονται πίσω 

από αυτή την πρωτοφανή ιστορική κρίση σήμερα.( Έχουν δημοσιευτεί στα αγγλικά, 

γαλλικά και ισπανικά στο New International no.10, ένα περιοδικό μαρξιστικής 

πολιτικής και θεωρίας).   

Η Απόφαση εξηγεί ότι «το παγκόσμιο χρηματιστηριακό κραχ τον Οκτώβρη 1987 

ήταν προϊόν εκρηκτικών πιέσεων που αυξάνονταν σταδιακά με την εξέλιξη της 

κυριαρχούμενης από τον ιμπεριαλισμό παγκόσμιας οικονομίας από την 

αποκλιμάκωση της συσσώρευσης κεφαλαίου στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970».     

Ο Τρότσκι επισημαίνει ότι «η μετάβαση από μια εποχή οικονομικής άνθισης προς σε 

μια παρακμή […] δημιουργεί τις μεγαλύτερες ιστορικές αναταραχές».   

«Οι επερχόμενες περιοδικές κρίσεις», εξηγεί η Απόφαση του ΣΕΚ, «αντί να 

μετριάζονται οι επιπτώσεις τους από μια ανθηρή και αναπτυσσόμενη διεθνή 



καπιταλιστική οικονομία, όλο και περισσότερο θα απειλούν να προκαλέσουν μια 

χρηματοπιστωτική κατάρρευση και μια παγκόσμια μεγάλη κάμψη στην παραγωγή 

και στην απασχόληση». Η πανδημία του κοροναϊού είναι μια τέτοιου είδους κρίση, 

και έχει προκαλέσει αυτή την «ιστορική αναταραχή».  

Το κάλεσμα για δράση που έχει απευθύνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, εξηγεί 

ότι «Οι εργαζόμενοι που οργανώνονται ώστε να παλέψουν κατά των αφεντικών είναι 

η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η πρόοδος σε όλα τα άλλα». Και αγώνες έχουν 

σήμερα αρχίσει να οργανώνονται κατά των εργοδοτών. 
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