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Γερμανία 1918
Η επανάσταση που τελείωσε 
τον Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο

Στις 9 Νοέμβρη κλείνουν 100 χρόνια
από την επανάσταση στη Γερμανία
που ανέτρεψε τον Κάιζερ, έβαλε

τέλος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
άνοιξε την προοπτική ότι η εργατική επα-
νάσταση που είχε ήδη νικήσει στη Ρωσία
μπορούσε να απλωθεί σε όλη την Ευρώ-
πη.

Την Κυριακή 11 Νοέμβρη οργανώνου-
με στη Νομική στο κέντρο της Αθήνας
ένα μονοήμερο αφιερωμένο σε αυτή τη
μεγάλη επέτειο. 

Η Γερμανική επανάσταση ήταν η πιο
κρίσιμη γιατί εκεί από το 1918 μέχρι το
1923 παίχτηκε το μέλλον της ανατροπής
του καπιταλισμού και της επικράτησης
του σοσιαλισμού. Εκείνη η διαδικασία
σημάδεψε την επαναστατική αριστερά
της εποχής, τα νεαρά κομμουνιστικά
κόμματα της Τρίτης Διεθνούς και βέβαια
το ΣΕΚΕ που ιδρύθηκε τις μέρες της
ανατροπής του Κάιζερ. 

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι οι εργά-
τες γίνονται επαναστάτες μέσα στην
καρδιά του πιο αναπτυγμένου καπιταλι-
σμού και ότι η εργατική επανάσταση δεν
είναι υπόθεση μιας “νύχτας των οδο-
φραγμάτων” αλλά μια γιγάντια κοινωνική
διαδικασία με στροφές και γυρίσματα
που απαιτούν αποφασιστική δράση της
εργατικής πρωτοπορίας.

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο Καρλ Λήμ-
πνεχτ, η Κλάρα Τσέτκιν, ο Ευγένιος Λεβι-
νέ και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ηγέτες
συγκρότησαν τον Σπάρτακο σαν ρήξη με
τη Σοσιαλδημοκρατία και ίδρυσαν το ΚΚ
Γερμανίας τον Δεκέμβρη του 1918. Αλλά
ήδη τον Γενάρη του 1919 μια πρόωρη
εξέγερση κόστισε τη ζωή της Ρόζας και
του Λήμπνεχτ. Τον Μάρτη του 1919 χά-
θηκε και ο Λεβινέ όταν η απόπειρα για
εργατική δημοκρατία της Βαυαρίας πνί-
γηκε στο αίμα. 

Το πιο μεγάλο δίδαγμα της Γερμανικής
επανάστασης ήταν ο καθοριστικός ρό-
λος του επαναστατικού κόμματος. Οι
επαναστάτες μπήκαν στις μάχες χωρίς
να έχουν το δικό τους κόμμα.

Η εργατική τάξη έκανε άλματα προς τα
αριστερά και οι ευκαιρίες ξαναήρθαν τα
επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το
1923, αλλά η συγκρότηση επαναστατι-
κής ηγεσίας αποδείχθηκε καθυστερημέ-
νη, με λάθη άλλοτε αριστερίστικα και άλ-
λοτε δεξιά.

Το μονοήμερο θα ανοίξει με συζήτηση
για το μεγαλείο και την κρισιμότητα της
Γερμανικής επανάστασης και θα κλείσει
με συζήτηση αφιερωμένη στη Ρόζα, τον
Λένιν και το ΣΕΚΕ. 

Θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας και
ζωγραφικής του Τζορτζ Γκρος.

Φουαγιέ Μασσαλίας

Υποδοχή στην έκθεση
Αμφιθέατρο

Γερμανία 1918 -
Η πιο κρίσιμη επανάσταση
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος εφημερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη»

Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός - ιστορικός

Αίθουσα Α

Από τον Σπάρτακο 
στο Κ.Κ.Γ. 1918-1923
Ομιλητές: Σωτήρης Κοντογιάννης, Αρθρογράφος «Εργατική Αλληλεγγύη»

Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Αίθουσα B

Τζόρτζ Γκρος - 
Η Γερμανική Επανάσταση εικονογραφημένη
Ομιλήτριες: Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός τέχνης

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, φοιτήτρια ΑΣΚΤ 

Αίθουσα Α

Η Βαϊμάρη - 
από την επανάσταση στον φασισμό
Ομιλητές: Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, βιβλίο: Η αυτοκτονία του δήμου

Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Αίθουσα B

Η Ελλάδα 1918-1923
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός-εκπαιδευτικός

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Αμφιθέατρο

Η Ρόζα, ο Λένιν και το ΣΕΚΕ
Ομιλητές: Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός

Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη περιοδικού «Σοσιαλισμός Από τα Κάτω»
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