
 

Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των συμφερόντων 

των εργαζομένων. 
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Οι εργαζόμενοι αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν απολύσεις και 

εργοδοτικές επιθέσεις 

Του Τέρι Έβανς 

 

PATCH/NICK GARBER - Απολυμένες εργαζόμενες στο ξενοδοχείο Marriott Marquis στη Νέα Υόρκη σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 23 

Δεκέμβρη στο Times Square κατά της περικοπής της αποζημίωσής τους και την άρνηση των αφεντικών να δεσμευτούν ότι θα επιστρέψουν στη 

δουλειά τους όταν ανοίξει πάλι το ξενοδοχείο. 

Πάνω από 140.000 θέσεις εργασίας εξαλείφθηκαν τον Δεκέμβρη λόγω της κρίσης του 

καπιταλισμού. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την ανεργία και τις επιθέσεις 

των αφεντικών στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας τους, με την επιδείνωση της 

εξάπλωσης των κρουσμάτων του κοροναϊού. 

https://themilitant.com/2021/01/16/workers-look-for-road-to-fight-layoffs-boss-attacks/


Τα αφεντικά στις αερομεταφορές, στο εργοστάσιο αλουμινίου Constellium στην 

Αλαμπάμα, στο Gate Gourmet, στη Shell Canada του Κεμπέκ και σε πολλούς άλλους 

χώρους απαιτούν από τους εργαζόμενους να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να 

περιφρουρήσουν τα κέρδη των εταιρειών τους. Οι εργάτες και οι αγρότες αναζητούν 

τρόπους να υπερασπίσουν τις συνθήκες εργασίας τους και να παλέψουν για μια διέξοδο.  

Σε αυτή τη συγκυρία πραγματοποιείται μια σύντομη κατάληψη στις 6 Ιανουαρίου του 

κτιρίου του Καπιτωλίου από λίγες εκατοντάδες εξοργισμένων υποστηρικτών του προέδρου 

Ντόναλντ Τραμπ και μερικούς δεξιούς με σημαίες της Συνομοσπονδίας [της μάχης του 

Νότου κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο]. Δεν άλλαξε τίποτα όσο αφορά την 

κυριαρχία των καπιταλιστών στις ΗΠΑ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

εργαζόμενοι, ή την αναγκαιότητα του ταξικά μαχητικού προγράμματος δράσης που 

προωθεί το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα καθώς ανακοινώνει τους υποψηφίους του στις 

εκλογές του 2021. 

Αυτή είναι η αλήθεια, και όχι η υστερική αντίδραση της μικροαστικής αριστεράς, του 

αστικού φιλελεύθερου Τύπου, καθώς και των Δημοκρατικών και μερικών Ρεπουμπλικανών 

πολιτικών απέναντι σε αυτή τη δράση. Βροντοφωνάζουν ότι έγινε απόπειρα φασιστικού 

πραξικοπήματος ή μια εξέγερση, πράγμα που δείχνει ότι δεν γνωρίζουν ούτε περί τίνος 

πρόκειται ούτε τις σαρωτικές ταξικές δυνάμεις που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους 

γεγονότα. Μέσα σε λίγες ώρες το Κογκρέσο είχε επιστρέψει στη διαδικασία αντιπαράθεσης 

απόψεων και επικύρωσης της εκλογής του Τζο Μπάιντεν ως πρόεδρου. 

Το μόνο πράγμα που κατέγραψε η μετεκλογική στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να 

αμφισβητεί εξαγριωμένος την εγκυρότητα των εκλογών του Νοέμβρη, μέσω της 

οργάνωσης του συλλαλητηρίου  στις 6 Γενάρη μεταξύ άλλων, ήταν το γεγονός ότι οδήγησε 

στην ήττα τους Ρεπουμπλικανούς κατά τις επαναληπτικές εκλογές στην Τζόρτζια 

χάνοντας έτσι και την πλειοψηφία στη Γερουσία. 

Μια πιο ορθή εκτίμηση της γνώμης της άρχουσας τάξης για τα γεγονότα εκείνης της 

ημέρας ήταν το χρηματιστήριο, στο οποίο δεν υπήρξαν διαταράξεις μέχρις ότου άρχισε να 

σημειώνει άνοδο στηριζόμενο στην ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις δαπάνες για 

την «τόνωση της οικονομίας». Οι καπιταλιστές επενδυτές αισθάνονται σιγουριά ότι η νέα 

διακυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους, όπως ακριβώς έκανε 

και η απερχόμενη.  

«Τάξη εναντίον τάξης» 

«Οι βασικοί διαχωρισμοί που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι οι ταξικοί διαχωρισμοί 

που βασίζονται στην εκμετάλλευση της πλειονότητας των ανθρώπων του μόχθου από τις 

κυρίαρχες οικογένειες της τάξης των εργοδοτών», δήλωνε στη Militant η Τζοάν Κουνιάνσκι, 

υποψήφια του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για τη θέση του κυβερνήτη του Νιου 

Τζέρσεϊ.  



«Ως εργαζόμενοι χρειαζόμαστε ένα δικό μας κόμμα, ένα εργατικό κόμμα, για να 

παλέψουμε δίχως συμβιβασμούς, τάξη εναντίον τάξης, για τα συμφέροντα όλων των 

εκμεταλλευόμενων και των καταπιεζόμενων ανθρώπων».  

 

WORKERS JUSTICE PROJECT - Εθελοντές σε αποθήκη τροφίμων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβρη διανέμουν κούτες με τρόφιμα 

σε εργατικές οικογένειες που η παρατεταμένη ανεργία έχει κτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά. Η αναταραχή στις 6 Ιανουαρίου δεν άλλαξε τίποτα για 

τον εργαζόμενο λαό καθώς η κοινωνική, οικονομική και ηθική κρίση του καπιταλισμού συνεχίζεται. 

Η Κουνιάνσκι, και η Κάντις Γουάγκνερ, εργαζόμενη στον σιδηρόδρομο και υποψήφια του 

κόμματος για τη θέση του επίκουρου κυβερνήτη της Πολιτείας, είναι δύο από τους 

υποψήφιους που θα ανακοινώσει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα στις επόμενες λίγες 

μέρες. Στο Σιάτλ, το ΣΕΚ έχει θέσει τις υποψηφιότητες του Χένρι Ντένισον για δήμαρχο και 

της Ρεμπέκα Γουίλιαμσον για το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι εξασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι του 

κόμματος και το μαχητικό πρόγραμμα δράσης που προωθούν θα έχουν μια ευρύτερη 

απήχηση. Το Brookings Institution αναφέρει ότι μισό εκατομμύριο λιγότερα παιδιά θα 

γεννηθούν φέτος απ’ ό,τι το 2019, διότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν την οικονομική 

ικανότητα να ξεκινήσουν τη δημιουργία οικογένειας. Ο μύθος που εδώ και χρόνια 

προβάλουν οι αστοί πολιτικοί κάθε λογής –ότι αν οι εργαζόμενοι δουλέψουν σκληρά τα 

πράγματα θα είναι καλύτερα για τα παιδιά τους– γίνεται όλο και λιγότερο πιστευτός σε 

εκατομμύρια ανθρώπους.          

Ένα εκτιμώμενο ποσοστό 60% του πληθυσμού των ΗΠΑ δεν έχει τη δυνατότητα να 

χειριστεί ένα έκτακτο έξοδο χιλίων δολαρίων ακόμα και μετά την είσπραξη του επιδόματος 

οικονομικής «τόνωσης». Ενενήντα εκατομμύρια ενήλικες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να 

ανταπεξέλθουν στα τακτικά έξοδα του μήνα. 
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Οι σημαντικές απολύσεις του τελευταίου μήνα, που δείχνουν την πτώση του απόλυτου 

αριθμού των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, αφορούσαν ως επί το πλείστον εργαζόμενους 

στον τομέα της φιλοξενίας και της αναψυχής. Ωστόσο οι προσλήψεις στη βιομηχανία, στο 

λιανεμπόριο και στις κατασκευές σημείωσαν άνοδο τον Δεκέμβρη. 

Καθώς αυξάνονται οι εμβολιασμοί για τον κοροναϊό και η κυβέρνηση προχωρά στην άρση 

των μέτρων λοκντάουν,  αυξάνονται οι πιθανότητες να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Οι 

εργαζόμενοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να παλέψουν κατά των 

επιθέσεων από τα αφεντικά και την κυβέρνησής τους. 

Οι Δημοκρατικοί έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου. Δεν έχει κανείς 

την αυταπάτη ότι είναι δυνατό να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη θέση του πριν την 

ορκωμοσία του Μπάιντεν στις 20 Γενάρη. Ο πραγματικός στόχος της άγριας καμπάνιας 

κατά του Τραμπ είναι τα δεκάδες εκατομμύρια των «κατάπτυστων» εργαζόμενων που τον 

ψήφισαν, αισθανόμενοι οργή για την περιφρόνηση που τους έχει επιδείξει η Ουάσιγκτον. 

Οι φιλελεύθεροι  βάζουν στο στόχαστρό τους τον εργαζόμενο λαό 

Το έμφυτο αυτό μίσος που τρέφουν για τους εργαζόμενους αποτυπώθηκε σε ένα άρθρο της 

Κάιτλιν Φλάναγκαν στις 10 Γενάρη, που περιέγραφε ως εξής τους υποστηρικτές του Τραμπ 

στο περιοδικό The Atlantic. «Ιδού λοιπόν, ο συνασπισμός αυτός των προθύμων: τα ρεμάλια 

οι πατεράδες, οι λάτρεις του YouPorn, οι μαθητές των πίσω θρανίων, και οι φίλαθλοι των 

μεικτών πολεμικών τεχνών», οι οποίοι ήρθαν στην Ουάσιγκτον όπου «αφού χάσανε το 

δρόμο αρκετές φορές, χώθηκαν κι αυτοί στο βάλτο με τις κοιλιές τους γεμάτες μπύρες και 

λουκάνικα Mc Muffins, ίσως και λίγο μαστουρωμένοι με Adderall, έτοιμοι για να κάνουν τη 

δουλειά». 

Όταν η Χίλαρι Κλίντον πρωτοκαθιέρωσε τον χαρακτηρισμό «κατάπτυστοι» το 2016, ήταν 

μια ένδειξη ότι οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ είχαν αρχίσει να φοβούνται τους εργαζομένους, οι 

οποίοι «βλέπουν ότι τα αφεντικά και τα πολιτικά τους κόμματα δεν έχουν ‘λύσεις’ πέρα 

από μέτρα που εξακολουθούν να φορτώνουν το κόστος –οικονομικό και ανθρώπινο– της 

κρίσης του δικού τους συστήματος στις δικές μας πλάτες», γράφει ο Στιβ Κλαρκ το 2016 

στην εισαγωγή του βιβλίου «Η αντεργατική παρακαταθήκη των Κλίντον: Γιατί η Ουάσιγκτον 

φοβάται τον εργαζόμενο λαό των ΗΠΑ». 

Και τα δύο κόμματα της άρχουσας τάξης έχουν υποστεί δυσεπούλωτες ρωγμές στο 

εσωτερικό τους. Η νικηφόρα πτέρυγα των Κλίντον-Ομπάμα του Δημοκρατικού Κόμματος 

βρίσκεται αντιμέτωπη με απαιτήσεις της σοσιαλιστικής του πτέρυγας. Η βουλευτίνα 

Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτές απαιτεί από τον Μπάιντεν να διαγράψει τα δάνεια των 

φοιτητών στις 3 Γενάρη, προειδοποιώντας ότι αν δεν το κάνει «δεν θα του βγει». Η διαμάχη 

μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για την κατεύθυνση του κόμματός τους μόλις έχει ξεκινήσει. 

Όσο οι εργαζόμενοι δεν έχουν ένα δικό τους κόμμα, εκατομμύρια θα στρέφονται προς 

πολιτικούς σαν τον Τραμπ, προσπαθώντας να βρουν κάτι λιγότερο κακό στα κόμματα των 



αφεντικών, που να προσφέρει έναν ορισμένο βαθμό ανακούφισης και να μην δείχνει 

αδιάκοπα ότι τους περιφρονεί. 

Μεταξύ των διάφορων δυνάμεων που εισέβαλαν στο Κογκρέσο για να διαμαρτυρηθούν για 

τις εκλογές του 2020 υπήρχαν και μερικοί με την πολεμική σημαία της Συνομοσπονδίας, 

ένα αντιδραστικό σύμβολο που παραμένει η σημαία με την οποία πραγματοποιούνται 

ρατσιστικές επιθέσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι, στους οποίους συγκαταλέγονται και 

πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ, τη μισούν, κι αυτό είναι αποτέλεσμα των ιστορικών 

αλλαγών που έχει κατακτήσει το εργατικό κίνημα με επικεφαλής τους Μαύρους το οποίο 

έβαλε τέλος στο ρατσιστικό σύστημα φυλετικού διαχωρισμού Τζιμ Κρόου και άλλαξε για 

πάντα τις συμπεριφορές μεταξύ των εργαζομένων. 

Τα αφεντικά στο Twitter, το Facebook, το Instagram, καθώς και στο Spotify και στο Airbnb, 

δεν άργησαν να εκμεταλλευτούν την οργή των φιλελεύθερων για να κλείσουν χιλιάδες 

λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων και του προέδρου Τραμπ. Η Amazon Web Services 

έκλεισε επίσης το Parler, μια ιστοσελίδα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από πολλούς 

υποστηρικτές του Τραμπ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι προσφέρουν τον χώρο 

όπου οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του ή της. Στην 

πραγματικότητα όλο και περισσότερο ασκούν τη λογοκρισία, χρησιμοποιώντας ελέγχους 

στοιχείων (fact-checkers), δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και κατάφορες απαγορεύσεις για 

να κλείσουν το στόμα εκείνων με τους οποίους δεν συμφωνούν πολιτικά.  Οποτεδήποτε 

αρχίζουν επιθέσεις που περιορίζουν τα διαθέσιμα πολιτικά περιθώρια, τελικά αυτές 

στρέφονται κατά της εργατικής τάξης.  

Workers look for road to fight layoffs, boss attacks – The Militant 
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