
 

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

των εργαζομένων. 

Vol.86 / No.6 / 14 Μάρτη 2022 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ [των ΗΠΑ] 

Υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας! Για την ήττα της εισβολής της Μόσχας! 

Στρατεύματα των ΗΠΑ, πυρηνικά όπλα, έξω από την Ευρώπη – από όλη την Ευρώπη! 

«Όχι στον πόλεμο»! κραυγάζουν οι 

διαδηλωτές στην Αγία Πετρούπολη στις 

25 Φλεβάρη. Έχουν γίνει περισσότερες 

από 7.000 συλλήψεις καθώς δεκάδες 

χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος σε 

διαδηλώσεις σε 54 πόλεις της Ρωσίας 

ενάντια στην εισβολή της Μόσχας στην 

Ουκρανία. AP/DMITRI LOVETSKY 

 

  

 

 

 

 

 

Το καθεστώς Πούτιν στη Ρωσία έχει εξαπολύσει έναν φονικό πόλεμο στην Ουκρανία, που συμπεριλαμβάνει 

μαζικούς βομβαρδισμούς αστικών κέντρων με άμαχους . Αντιμέτωποι με αυτή την σκόπιμη σφαγή και παρά την 

επικίνδυνη και προκλητική ενέργεια του Πούτιν να θέσει σε ύψιστη ετοιμότητα τις πυρηνικές δυνάμεις της Μόσχας 

οι Ουκρανοί πολεμούν με θάρρος, συχνά με όπλα στα χέρια, για να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία και την 

ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα χαιρετίζει την αντίστασή τους και καλεί για την ήττα 

των δυνάμεων εισβολής του Πούτιν. 

  Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 καθώς κατέρρεε το σταλινικό καθεστώς στη Σοβιετική Ένωση αντιμέτωπο με 

μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις, η Ουκρανία ήταν μία από τις 14 πρώην ομόσπονδες Δημοκρατίες η οποία κήρυξε 

την εθνική ανεξαρτησία της. Τώρα το καθεστώς Πούτιν επιζητεί με αδίστακτο τρόπο με νύχια και με δόντια να 

επαναφέρει υπό την ηγεμονία της Μόσχας εκείνα τα έθνη τα οποία εγκλείονταν στην τσαρική φυλακή των εθνών, 

αναπλάθοντας σήμερα τη Ρωσική αυτοκρατορία με τον Πούτιν ως τσάρο της. 

  Στόχος του Πούτιν είναι «να διαγράψει την ιστορία μας, να διαγράψει τη χώρα μας», όπως το έθεσε συνοπτικά ο 

πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι. 



  Ο Πούτιν επιμένει ότι η Ουκρανία δεν είναι έθνος και δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει ως τέτοιο. «Η σύγχρονη 

Ουκρανία δημιουργήθηκε εντελώς και ολοκληρωτικά από τη Ρωσία», όπως ισχυρίζεται. Αποτελεί «αναπαλλοτρίωτο 

τμήμα της δικής μας [Ρωσικής] ιστορίας, του πολιτισμού μας και του πνευματικού χώρου μας». Διακηρύσσει ότι η 

αναβίωση της αυτοκρατορίας στην οποία ελπίζει αποτελεί ένα βήμα προς την αναγέννηση της Χριστιανοσύνης με 

την «Αγία Έδρα» της στο Ρωσικό Ορθόδοξο πατριαρχείο της Μόσχας. 

  Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας αντιμετωπίζουν πεισματική αντίσταση και έχουν υποστεί απώλειες χιλιάδων 

νεκρών και τραυματιών κατά την πρώτη εβδομάδα της επίθεσης. Αντιμέτωπες με αυτά τα πισογυρίσματα οι 

ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας έχουν τώρα αυξήσει το βομβαρδιστικό σφυροκόπημα κατοικημένων και εμπορικών 

περιοχών ελπίζοντας να σπείρουν τον τρόμο και να  υποχρεώσουν τον Ουκρανικό λαό να σκύψει το κεφάλι. Ρωσικά 

μαχητικά αεροπλάνα και κατευθυνόμενοι πύραυλοι έχουν πλήξει πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και 

σιδηροδρομικούς σταθμούς στη Μαριούπολη, το Χάρκοβο, τη Χερσώνα, το Κίεβο και πολυάριθμες μικρότερες 

πόλεις. Όπως ανέφερε η κρατική υπηρεσία πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας την 1η του Μάρτη, κατά την πρώτη 

εβδομάδα είχαν σκοτωθεί 2.000 άμαχοι πολίτες καθώς και πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες. 

Κατεστραμμένα από το σφυροκόπημα του Ρωσικού στρατού διαμερίσματα 

στην πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Συναντώντας διάχυτη 

πάλη κατά της εισβολής τους οι κυρίαρχοι της Ρωσίας στοχεύουν αστικές 

περιοχές, σκοτώνοντας άμαχους πολίτες. REUTERS/SERHII NUZHNENKO 

 

   

 

 

Υπό τη διεύθυνση του Πούτιν, η ανώτατη στρατιωτική διοίκησή του εντείνει έναν πόλεμο πολιορκίας 

ενάντια σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Ουκρανίας, κόβοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

υδροδότησης, αποχέτευσης και αποκομιδής σκουπιδιών καθώς και τις τηλεφωνικές, τηλεοπτικές και 

ραδιοφωνικές επικοινωνίες.  

  Εν όψει της αυξανόμενης δημαγωγίας και βίας κατά των Εβραίων στον σημερινό κόσμο, έχει 

συσσωρευθεί η αποστροφή μεταξύ των Εβραίων της Ουκρανίας και ευρύτερα για τους εξωφρενικούς 

ισχυρισμούς του Πούτιν – που και ο ίδιος είναι δημιούργημα της διαβόητα αντι-Εβραϊκής μυστικής 

αστυνομίας της Ρωσίας, που προηγούμενα αποκαλούνταν Κα Γκε Μπε – ότι η επίθεση στοχεύει στην 

«αποναζικοποίηση» της Ουκρανίας. 

  Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είναι Εβραίος, με παππού ο οποίος πολέμησε στις τάξεις του Σοβιετικού 

στρατού για να απωθήσει τους εισβολείς Γερμανούς ιμπεριαλιστές. ενώ άλλα μέλη της οικογενείας του 

ήταν θύματα του Ολοκαυτώματος. Στις 2 Μάρτη «αποναζικοποιητικές» ρωσικές οβίδες χτύπησαν έναν 

τηλεοπτικό πύργο στο Μπάμπιν Γιαρ – τόπος σφαγής περισσότερων από 30.000 Εβραίων από δυνάμεις 

των Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – βεβηλώνοντας ένα Εβραϊκό νεκροταφείο. Δεν είναι να απορεί 

λοιπόν κανείς που Εβραίοι ανά τον κόσμο διαπιστώνουν όλο και περισσότερο την αλήθεια, και 

ενθαρρύνουν τους Εβραίους στην Ουκρανία να ενωθούν με άλλους εκεί για να αντισταθούν πολεμώντας. 

  Περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες και ναύτες χάνουν το ηθικό τους και απογοητεύονται. Το καθεστώς 

Πούτιν τους έχει πει ψέματα για αυτό το οποίο τους περίμενε, ότι δηλαδή θα γίνουν δεκτοί ως 

«απελευθερωτές» και ότι θα επιβληθούν γρήγορα στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Τώρα όχι 

μόνο δέχονται σημαντικές απώλειες αλλά αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων. Μερικοί δεν 



υπακούν σε διαταγές να βομβαρδίσουν στόχους αμάχων, υποχωρούν από τη μάχη ή παραδίδονται χωρίς 

να πολεμήσουν, ακόμη και δολιοφθορές πράτουν  ή παρατούν ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό. 

  Στο εσωτερικό της Ρωσίας, έχουν ξεχυθεί σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την αχανή αυτή χώρα 

δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου. Το κάνουν έχοντας να 

αντιμετωπίσουν την αστυνομική καταστολή με την καταγραφή περισσότερων από 7.000 συλλήψεων την 

πρώτη εβδομάδα καθώς και τις απειλές της κυβέρνησης ότι θα κατηγορηθούν για «προδοσία». Οι 

διαδηλώσεις επεκτείνονται επίσης σε όλη την Ευρώπη, την αμερικανική ήπειρο και ανά τον κόσμο. 

  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα αντιτίθεται στο ευρείας στόχευσης οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 

εμπάργκο το οποίο έχει επιβληθεί στη Ρωσία από τις κυρίαρχες ιμπεριαλιστικές κοινωνικές τάξεις των 

ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων καθώς και τους στρατιωτικούς ελιγμούς αυτών των κυβερνήσεων. Οι 

κυρώσεις αυτές επηρεάζουν τελικά με τον πιο σκληρό τρόπο τον εργαζόμενο λαό της Ρωσίας. 

  Η Ουάσιγκτον και οι καπιταλιστές σύμμαχοί της στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και αλλού χύνουν 

κροκοδείλια δάκρυα για την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας και τα δεινά του λαού της. Αφήνοντας κατά 

μέρος όμως τα μεγάλα λόγια, η μόνη πραγματική ανησυχία τους είναι να διαφυλάξουν τα κέρδη τους και 

τα στρατηγικής σημασίας πολιτικά συμφέροντά τους στην περιοχή. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 

απαιτεί την πλήρη απόσυρση όλων των στρατευμάτων των ΗΠΑ, των συμβατικών και των πυρηνικών 

όπλων καθώς και των πυρηνικών πυραυλικών συστημάτων από την Ευρώπη! 

  Από τη δεκαετία του 1990, οι κυβερνήσεις του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και το 

Κογκρέσο έχουν ενεργήσει έτσι ώστε να ενισχύσουν τη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θέση του 

ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ ως την κυρίαρχη «Ευρωπαϊκή» στρατιωτική δύναμη. Σε συνεργασία με άλλες 

ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα αστικά καθεστώτα, η 

Ουάσιγκτον έχει επεκτείνει τα όρια της στρατιωτικής ισχύος της κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Αυτό 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων στην Πολωνία και τη Ρουμανία.  

  Οι προσπάθειες του Πούτιν να αιτιολογήσει την αιμοδιψή εισβολή του στην Ουκρανία στη βάση των 

κινήσεων της Ουάσιγκτον και άλλων ΝΑΤΟϊκών κυβερνήσεων είναι τόσο κυνικές όσο και ψευδείς. Μια 

κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ουκρανία δεν συνιστά κανενός είδους στρατιωτική απειλή για τη Ρωσία.  

  Ταυτόχρονα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα δεν παρέχει καμία πολιτική εμπιστοσύνη στην 

καπιταλιστική κυβέρνηση του Κιέβου η οποία στηρίζει τους πλούσιους κυρίαρχους της Ουκρανίας καθώς 

συμπιέζουν στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τα πολιτικά δικαιώματα των ανθρακωρύχων, των 

εργαζόμενων στους σιδηροδρόμους, των αγροτών και άλλων μεταξύ των καταπιεζόμενων και τους 

εκμεταλλευόμενων ανθρώπων. 

  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα στέκεται και ενεργεί πάνω στη βάση της κομμουνιστικής συνέχειάς μας 

με τον Β.Ι. Λένιν, κάτω από την καθοδήγηση του οποίου το κόμμα των Μπολσεβίκων καθοδήγησε τον 

Οκτώβρη του 1917 την εργατική τάξη στην εξουσία στη Ρωσία. Ήταν η επαναστατική εργατοαγροτική 

δημοκρατία εκείνη η οποία διασφάλισε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στα καταπιεζόμενα έθνη τα οποία 

έως τότε βρίσκονταν παγιδευμένα εντός της τσαρικής αυτοκρατορίας. 

  Το 1922, αφού παγίωσε τη νίκη της πάνω στους αντεπαναστατικούς στρατούς των καπιταλιστών, των 

γαιοκτημόνων και των δυνάμεων εισβολής 16 ξένων χωρών, η καθοδηγούμενη από τους Μπολσεβίκους 

κυβέρνηση εγκαθίδρυσε μια εθελοντική ομοσπονδία  της Ρωσικής, της Ουκρανικής και τεσσάρων άλλων 

δημοκρατιών: ίδρυσε την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 



  Οι κομμουνιστές στη Ρωσία, όπως επέμενε ο Λένιν, χρειάζεται «να κηρύξουν πόλεμο μέχρι θανάτου στον 

μεγαλορωσικό σωβινισμό». Ήταν μόνο μετά την καθοδηγούμενη από τον Ιωσήφ Στάλιν αντεπανάσταση 

ενάντια στην προλεταριακή διεθνιστική γραμμή πλεύσης του Λένιν που η Ουκρανία και άλλοι 

καταπιεζόμενοι λαοί στερήθηκαν ξανά  γλωσσικά, πολιτιστικά και άλλα εθνικά δικαιώματα. 

  Τα μέλη και οι υποστηρικτές του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος εκστρατεύουν για να μεταφέρουν 

την αλήθεια για τη φονική επίθεση της Ρωσικής κυβέρνησης ενάντια στην κυριαρχία της Ουκρανίας, και 

στο δικαίωμά της να υπάρχει ως έθνος. Εμείς, όπως και κομμουνιστές σε άλλες χώρες θα οργανωθούμε 

προκειμένου να φέρουμε στα χέρια εργαζόμενων όπου είναι δυνατό τη δήλωση αυτή μαζί με την 

εβδομαδιαία ειδησεογραφική κάλυψη της πάλης του Ουκρανικού λαού από τη Militant: σε πικετοφορίες 

απεργών, σε κοινωνικές διαμαρτυρίες, στα κατώφλια των εργαζόμενων και όπου αλλού βρεθούμε. Και θα 

τα έχουμε μαζί μας στις διαδηλώσεις κατά της εισβολής της Ρωσίας οι οποίες διεξάγονται σε όλες τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και ανά τον κόσμο. 

  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα κινητοποιεί τους υποψηφίους του για τη Γερουσία των ΗΠΑ, για το 

Κοινοβούλιο και για άλλα δημόσια αξιώματα να χρησιμοποιήσουν την προεκλογική εκστρατεία του 2022 

έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τη μετάδοση της αλήθειας και να παρουσιάσουν μια ανεξάρτητη 

εξωτερική πολιτική της εργατικής τάξης. Μια εξωτερική πολιτική η οποία έχει ως αφετηρία της τα 

συμφέροντα των ανθρώπων του μόχθου εδώ και ανά τον κόσμο – όχι τις υποκριτικές κραυγές για τη 

«δημοκρατία» και την «ελευθερία» πίσω από τις οποίες οι κυρίαρχοι καπιταλιστές επιζητούν να κρύψουν 

την εκμετάλλευση και την καταπίεσή τους δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. 

  Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Ο εργαζόμενος λαός χρειάζεται να αντιληφθεί την αναγκαιότητα 

ανάληψης της πολιτικής εξουσίας στα χέρια μας – όπως έκαναν οι εργαζόμενοι στην Κούβα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, μετά από μια λαϊκή επανάσταση, βασισμένη στους εργάτες και τους αγρότες – 

ειδάλλως θα αντιμετωπίσουμε ένα μέλλον κοινωνικής ερήμωσης, αντίδρασης, παγκόσμιου πόλεμου, 

ακόμη και πυρηνικής καταστροφής. 

  Ελάτε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια να υψώσουμε μια ανεξάρτητη εργατική φωνή στις Ηνωμένες 

Πολιτείες – ώστε να υπάρξει αντίκτυπος στην κοινή γνώμη εδώ, αλλού στην αμερικανική ήπειρο, την 

Ευρώπη και τον κόσμο. Ενωθείτε μαζί μας να απαιτήσουμε: 

  Ήττα της φονικής εισβολής της Μόσχας και του βομβαρδισμού της Ουκρανίας! 

  Υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας! 

  Να φύγουν από την Ευρώπη όλα τα πυρηνικά όπλα και τα στρατεύματα της Ουάσιγκτον –από όλη την 

Ευρώπη– τώρα!  
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