
ΕΡΓΑΉΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΠΑΣΟΚ

του Μ. ΝΙΚΗΤΑ

Ή  νίκη του ΠΑΣΟΚ στίς έκλογές τής 
18/10/81 έγκαινιάζει μιά νέα περίοδο στήν 
πάλη των τάξεων στήν ' Ελλάδα, γιατί είναι ή 
πρώτη φορά μετά τό δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο πού ή διακυβέρνηση τής χώρας δέν 
βρίσκεται πιά στά χέρια τής δεξιάς μέ τήν 
άνοιχτή άντεργατική πολιτική της.

Τό ΠΑΣΟΚ, μέ τήν άνοδό του στήν έξου- 
σία πήρε σέ δ,τι άφορδ τό έργατικό κίνημα 
μιά σειρά μέτρα τά όποια δείχνουν μέ τόν πιό 
άναμφισβήτητο τρόπο μιά θέλησή του νά 
άκολουθήσει μιά διαφορετική πολιτική στήν 
άντιμετώπιση των διεκδικητικών άγώνων τών 
έργαζομένων τουλάχιστον σ ’ αύτούς τούς 
πρώτους μήνες μετά τίς έκλογές. ’Από τήν 
άλλη είναι γεγονός άναμφισβήτητο δτι στό 
μέτρο πού άφήνει άθικτους τούς άστικούς 
θεσμούς καί έλεύθερη τήν οικονομία τής 
άγοράς παρά τίς κατά καιρούς διακηρύξεις 
του γιά ένα σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 
τής κοινωνίας, μέσω ένός τρίτου δρόμου, 
βρίσκεται ήδη άναγκαστικά άντιμέτωπο μέ τά 
οικονομικά καί δημοσιονομικά προβλήματα 
πού άντιμετώπισε καί άντιμετωπίζει ή άνά 
τόν κόσμο σοσιαλδημοκρατία. Προβλήματα 
πού άνάγκασαν τή σοσιαλδημοκρατία νά 
υιοθετήσει μιά οικονομική πολιτική λιτότη
τας μέ άποτέλεσμα τήν πτώση τοΰ βιοτικού 
έπιπέδου τών έργαζομένων, τήν αύξηση τής

άνεργίας, τήν περικοπή τών κοινωνικών οα- 
πανών δπως π.χ. συνέβηκε μέ τό έργατικό 
κόμμα στήν Μεγάλη Βρετανία ή μέ τά σο
σιαλδημοκρατικά κόμματα τής Γαλλίας, τής 
Δανίας κλπ.

Οί πρόσφατες αύτές έμπειρίες έπιβεβαιώ- 
νουν τή θέση δτι κάθε σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα πού έφαρμόζει άνοιχτά μιά πολιτική 
λιτότητας στήν περίοδο πού διανύουμε άργά 
ή γρήγορα θά ύποστεΐ τίς συνέπειες μιας 
τέτοιας πολιτικής μέ σοβαρές έκλογικές ήτ
τες. ’Αλλά στήν Ελλάδα δέν είμαστε άκόμα 
σ ’ αύτό τό στάδιο. * Η δυνατότητα μεταστρο
φής τής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ στό άμεσο 
μέλλον θά έξαρτηθεΐ κυρίως άπό τήν άνάπτυ- 
ξη τοΰ έργατικοΰ κινήματος. Τό καλύτερο 
έμπόδιο στήν έφαρμογή μιας άντεργατικής 
πολιτικής είναι πάντα ή άνάπτυξη ένός ένω- 
μένου μαζικού ταξικού άγωνιστικοΰ έργατι- 
κού κινήματος.
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Σκοπός τοϋ άρθρου αύτοϋ είναι άκριβώς νά 
έντοπίσει, μέσα άπό την άνάλυση χών έργα- 
τικών άγώνων τής προηγούμενης περιόδου 
1974-1981, μέσα άπό τίς πρόσφατες (μετά τίς 
έκλογές) άπεργιακές κινητοποιήσεις, καί μέ
σα άπό τή μέχρι σήμερα πολιτική τοΰ ΠΑ- 
ΣΟΚ καί των άλλων κομμάτων, τίς προϋπο
θέσεις γιά τήν άνάπτυξη ένός τέτιου κινή
ματος.

Τά μέτρα πού πήρε τό ΠΑΣΟΚ γιά τούς 
έργαζόμενους άφοροϋν όρισμένες αύξήσεις 
μισθών καί ήμερομισθίων γιά τούς χαμηλό
μισθους, τή θέσπιση ένός είδους αυτόματης 
τιμαριθμικής άναπροσαρμογής, τήν έπέκτα- 
ση τής κοινωνικής άσφάλισης γιά όλους τούς 
έργαζόμενους, κατοχύρωσε τήν άδεια ένός 
μήνα γιά όλους, τέλος ψήφισε στή Βουλή τό 
νομοσχέδιο γιά τό συνδικαλισμό πού φιλο
δοξεί νά θέσει τό έλληνικό συνδικαλιστικό 
κίνημα σέ νέες βάσεις, μακρυά άπό κρατι
κούς παρεμβατισμούς. Δίχως άμφιβολία οί 
άλλαγές αύτές θά έχουν έπιπτώσεις πάνω στό 
έργατικό κίνημα, τό όποιο θά πρέπει πλέον 
νά καθορίσει τήν τακτική του σύμφωνα μέ 
τήν καινούργια πραγματικότητα πού διαμορ
φώνεται, γιά τή διαφύλαξη τών όποιων θετι
κών μέτρων πήρε ή κυβέρνηση άπό μιά 
μελλοντική άμφισβήτησή τους άπό τήν έργο- 
δοσία όσο καί άπό τήν ίδια τήν κυβέρνηση 
τοϋ ΠΑΣΟΚ καί γιά τήν κατάκτηση στόχων 
πολύ πιό προωθημένων άπέναντι στήν έργο- 
δοσία, πού σήμερα βρίσκεται σέ θέση άμυ
νας, έτοιμη όμως νά έξαπολύσει σέ πρώτη 
εύκαιρία μιά καινούργια έπίθεση ένάντια 
στούς έργαζόμενους καί τίς κατακτήσεις τους.

Στίς άρχές τής άνοιξης τοϋ 1982, ξέσπασαν 
οί πρώτες σοβαρές άπεργιακές κινητοποιή
σεις. ’Απεργίες σκληρές, μαζικές, όπως αυ
τές τών έργαζομένων στά άστικά μέσα συγ
κοινωνίας, στίς τράπεζες, στούς ιδιωτικούς 
έκπαιδευτικούς. Οί έργαζόμενοι γιά πρώτη 
φορά βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ τή νέα κυβέρ
νηση καί διαπίστωναν μέσα άπό τήν πάλη 
τους τή διάσταση πού υπάρχει άνάμεσα στά 
λόγια καί σέ όρισμένες πράξεις τής κυβέρ
νησης τής «’Αλλαγής». Οί άπεργιακές αύτές 
κινητοποιήσεις δημιούργησαν μιά σειρά άπό 
έρωτήματα, τόσο στούς ίδιους τούς άπεργούς 
όσο καί πλατύτερα στούς έργαζόμενους. Έ 
ρωτήματα πρώτον γιά τή σκοπιμότητα τέ
τοιων άπεργιών λίγους μήνες μετά τήν «’Αλ

λαγή», μέ τή συλλογιστική ότι δέν άφήνουν 
περιθώριά στήν κυβέρνηση νά δείξει τί άκρι
βώς έπιδιώκει. ’Ερωτήματα καί άπορίες όμως 
καί γιά τή στάση τής κυβέρνησης άπέναντι 
στούς άπεργούς, καθώς και για τήν πολιτική 
τών συνδικαλιστικών παρατάξεων πού έπηρε- 
άζουν τούς χώρους αυτούς. Ή  κυβέρνηση 
άλλά καί πολλοί έργαζόμενοι θεώρησαν «ύ
ποπτες» καί «συντεχνιακές» τίς άπεργιακές 
κινήσεις, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι διεξάγον
ταν άπό «προνομιούχους». Πολλοί διατύπω
ναν τήν άποψη ότι πίσω άπό τίς άπεργίες 
κρύβονταν παραταξιακές καί πολιτικές σκο
πιμότητες φορέων πού βρίσκονται σήμερα 
στήν άντιπολίτευση. Ή  ίδια ή κυβέρνηση, 
άναφερόμενη στήν άπεργία τών τραπεζοϋ- 
παλλήλων, δέ δίστασε νά μιλήσει γιά «έτε- 
ρόκλητες συμμαχίες» πού έχουν σά σκοπό νά 
ύπονομεύσουν τήν «’Αλλαγή». Δέ δίστασε 
άκόμα νά χρησιμοποιήσει καί τά μέσα μαζι
κής ένημέρωσης μέ τόν πιό άντιδημοκρατικό 
τρόπο γιά νά προσπαθήσει νά έκφυλίσει τίς 
άπεργίες καί νά άπομονώσει τούς άπεργούς 
άπό τούς υπόλοιπους έργαζόμενους. Μιά 
τέτοια όμως άντιμετώπιση δέ διαφέρει ουσια
στικά άπό έκείνη πού έφάρμοζε ή δεξιά 
άπέναντι στήν πάλη τών έργαζομένων. Κάνει 
λάθος τό ΠΑΣΟΚ άν νομίζει ότι, όταν ό λαός 
άπαιτοϋσε νά τεθεί τέρμα στήν μονόπλευρη 
πληροφόρηση, ζητούσε άπλώς νά βλέπει καί 
νά άκούει στήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο, 
έκτός άπό τούς κυβερνητικούς παράγοντες 
καί τούς άρχηγούς τής άντιπολίτευσης. Αύτό 
πού ζητούσε κυρίως, καί πού σήμερα τό 
ΠΑΣΟΚ άρνεΐται νά κάνει, είναι νά δίνουν τά 
μέσα μαζικής ένημέρωσης τό λόγο στούς 
έργαζόμενους καί κυρίως σέ έκείνους πού 
άγωνίζονται καί όχι μόνο σέ έκείνους πού 
ύπερασπίζονται τήν πολιτική του.

'Υπάρχει καί μιά άλλη σειρά έρωτημάτων 
σέ σχέση μέ τίς μορφές πάλης καί τόν τρόπο 
διεξαγωγής τών άπεργιών. Γιατί π.χ. είναι 
τουλάχιστον προβληματικό νά διεξάγονται 
όλόκληρες άπεργίες χωρίς νά τίθεται θέμα 
έκλογής άπεργιακών έπιτροπών άπό γενικές 
συνελεύσεις τών ίδιων τών άπεργών άπό τίς 
όποιες θά παίρνονταν οί άποφάσεις γιά τήν 
κλιμάκωση τού άγώνα.

Πρίν προχωρήσουμε, θά θέλαμε νά τονί
σουμε έκεΐνο πού βγαίνει σάν πρώτο συμ
πέρασμα άπό τήν παραπάνω περιγραφή τής
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κατάστασης. ‘Η πολιτική τοΰ ΠΑΣΟΚ άπέ- 
ναντι στό έργατικό κίνημα παρουσιάζεται 
καταρχήν σάν άντιφατική: ’Από τή μιά 
υιοθετεί μιά σειρά μέτρων πού άνοίγουν 
νέους όρίζοντες στους άγώνες τής έργατικής 
τάξης γιά τήν προάσπιση τών συμφερόντων 
της, καί άπό τήν άλλη έφαρμόζει στήν πράξη 
μιά πολιτική σκληρής άντιμετώπισης τών 
κινητοποιήσεων τών έργαζομένων. Αυτή ή 
άντίφαση, πού πηγάζει άπό τήν ίδια τή φύση 
τοΰ ΠΑΣΟΚ — πού, άπό τή μιά στηρίχτηκε 
στούς έργαζόμενους γιά νά πετύχει τήν έκλο- 
γική του νίκη, άλλά πού συγχρόνως είναι ένα 
κόμμα μέ άστικό πρόγραμμα πού δέν άμφι- 
σβητεΐ τούς άστικούς θεσμούς καί τούς νό
μους τής καπιταλιστικής άνάπτυξης —, δέν 
μπορεί παρά νά όξύνεται δσο περνάει ό 
καιρός. Ό  λόγος είναι ότι ή λύση τής 
καπιταλιστικής κρίσης δέν μπορεί νά προέλ- 
θει παρά.άπό τήν έπιβολή είτε τής έργατικής 
τάξης πάνω στήν άστική είτε τής άστικής 
τάξης πάνω στήν έργατική. Ή  λεπτή ταξική 
έξισορρόπηση μέσα άπό τήν όποια ύποτίθε- 
ται δτι τό ΠΑΣΟΚ θά μπορέσει νά έπιβάλει 
κάποια «σοσιαλιστική» προοπτική είναι στήν 
πραγματικότητα μιά χρονική μετάθεση τής 
λύσης στό μέλλον. Πού όμως έπειδή σημαί
νει πραχτικά γιά σήμερα τό σεβασμό τής 
άστικής όργάνωσης τής κοινωνίας καί τών 
καπιταλιστικών συμφερόντων κινδυνεύει νά 
φθείρει τήν ίδια τή συσσώρευση τής έργατι
κής θέλησης πού άκριβώς στήριξε τήν άνοδο 
του ΠΑΣΟΚ στήν κυβέρνηση. Ή  άρνηση 
έπομένως άμεσης λύσης πρός τήν κατεύθυν
ση τής έργατικής προοπτικής ίσοδυναμεί μέ 
μιά λεπτεπίλεπτη άντιφατικότητα, πού μόνο 
σκοπό έχει νά παρατείνει τή ζωή μιας καπι
ταλιστικής κοινωνίας πού τρόμαξε μπροστά 
στό έκλογικό παραμέρισμα τοΰ πολιτικοΰ της 
προσωπικοΰ καί πού προσπαθεί νά άναδιορ- 
γανωθεΐ μέσα άπό τά καινούργια δεδομένα. 
Στό έπίπεδο δμως τής όποιασδήποτε κοινω
νικής Ισορροπίας δυνάμεων άποφασιστικό 
ρόλο παίζει ή οικοδόμηση τής έργατικής 
πραχτικής.

Οι έργατικοί άγώνες άπό τήν 
μεταπολίτευση μέχρι τίς έκλογές 

τοΰ Όκτώβρη 1981
Μέ τήν πτώση τής δικτατορίας τό 1974 

βρισκόμαστε σέ μιά καινούργια περίοδο έρ- 
γατικών άγώνων (μετά άπό έκείνη τών άρχών 
τής δεκαετίας τοΰ 1960). Στήν δεκαετία πού 
μεσολάβησε άνάμεσα στό 1965 καί τό 1975 
πραγματοποιήθηκαν μιά σειρά άπό διαρθρω
τικές άλλαγές στήν έλληνική οικονομία οί 
όποιες διαμόρφωσαν ένα έργατικό κίνημα 
ποιοτικά διαφορετικό άπό έκεΐνο τής δεκα
ετίας τοΰ 1960. Παρατηρούμε μιά σημαντική 
αύξηση του 'άριθμοΰ τών βιομηχανιών, αλλά 
κυρίως αύξηση τών μεγάλων βιομηχανικών 
μονάδων. ’Από τόν πίνακα I, φαίνεται ό 
διπλασιασμός τών βιομηχανικών μονάδων μέ 
πάνω άπό 500 έργαζόμενους καί ό ΰπερδι- 
πλασιασμός τών μονάδων μέ πάνω άπό 100 
έργαζόμενους άνάμεσα στό 1966 καί τό 1976.

ΠΙΝΑΚΑΣ I
Συνολικός άριθμός βιομηχανιών, άριθμός 

βιομηχανιών μέ πάνω άπό 100 έργαζόμενους, 
μέ πάνω άπό 500 έργαζόμενους γιά τό 1966, 
1976 καί ποσοστά αύξησής τους.

"Ετος 1966 1976
Σύνολο βιομηχανιών 696 1982
Πάνω άπό 100 έργαζ. 257 602
Πάνω άπό 500 έργαζ. 56 106

Τά στοιχεία αύτά συγκεντρώθηκαν άπό τούς
όδηγούς ICAP.1

Σ’ αύτές τίς συνθήκες άναγκαστικά έπέρχε- 
ται μιά άλλαγή τόσο στίς σχέσεις μεταξύ 
έργοδότη καί μισθωτού δσο καί στίς σχέσεις 
μεταξύ μισθωτών. Αύτή ή έξέλιξη βρίσκεται 
στή βάση άνάπτυξης τών έπιχειρησιακών ή 
έργοστασιακών σωματείων, καί στήν υποχώ
ρηση τών κλαδικών ή όμοιοεπαγγελματικών 
σωματείων, σωματείων πού μέσα στήν ίδια 
έπιχείρηση τέμνουν κάθετα τίς διάφορες έ- 
παγγελματικές κατηγορίες μιά καί τίς έκπρο- I.

I. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε «'Οδόφραγμα» 
No 5-6, Μάρτης 1977, στό άρθρο τοΰ Μιχάλη Βλάχου.
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σωποΰν ξεχωριστά. Αυτή ή μορφή συντείνει 
έξάλλου στή διάσπαση, στόν κατακερματι
σμό καί στήν άπομαζικοποίηση τού συνδι
καλιστικού κινήματος.

Συγχρόνως δέν πρέπει νά παραβλέπει κα
νείς τή μαζική προλεταριοποίηση του τομέα 
των υπηρεσιών, κρατικών καί μή. "Ετσι ή 
δραστηριότητα τής έργατικής τάξης έπεκτεί- 
νεται σέ τομείς καθοριστικής σημασίας γιά 
τήν καπιταλιστική άνάπτυξη όπως είναι οί 
έπιχειρήσεις κοινής ώφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΛΤΑ, κλπ.) καί οί Τράπεζες. Μέ τήν αύξηση 
τοΰ άριθμοΰ τών έργαζομένων στίς έπιχειρή- 
σεις αυτές πραγματοποιείται μιά ποιοτική 
άλλαγή πού καταστρέφει αναγκαστικά τίς 
παραδοσιακές πατερναλιστικές καί προνομι
ούχες σχέσεις τών έργαζομένων αυτών μέ τό 
κράτος. Γ ι’ αύτό καί σήμερα τό νά μιλάει 
κανείς γιά «προνομιούχους έργαζομένους» 
είναι άρκετά παραπλανητικό στό μέτροΜίού 
πρόκειται γιά κλάδους μέ σημαντικές κατα
κτήσεις πού κατορθώνουν νά τίς διαφυλά
ξουν μέ τίς άγωνιστικές κινητοποιήσεις τους

Παρόλο πού μετά τήν μεταπολίτευση ή 
δεξιά συνέχισε τήν πολιτική της έλέγχου τού 
έπίσημου συνδικαλιστικού κινήματος, μέ διά
φορες μεθοδεύσεις, όπως τήν παροχή δικαι
ωμάτων έκπροσώπησης μιας όρισμένης κα
τηγορίας μισθωτών γιά τή σύναψη συλλογι
κών συμβάσεων σέ φιλοκυβερνητικές όργα- 
νώσεις, μέ τόν έλεγχο στά οικονομικά τών 
σωματείων, μέ τόν «άπό πάνω έλεγχο τών 
συνδικαλιστικών στελεχών», μέ τήν πολυ
διάσπαση τοΰ κινήματος, τήν ύπαρξη σωμα
τείων σφραγίδων, τή μή έγγραφή άνεπιθύ- 
μητων πολιτικά όργανώσεων στή ΓΣΕΕ, καί 
τέλος μέ διάφορες έκλογικές μεθοδεύσεις, 
παρατυπίες καί αλχημείες2, τό συνδικαλιστι
κό κίνημα άναπτύχθηκε σημαντικά τά τελευ
ταία χρόνια.

Κατά τόν Ρ. Φακιολά3 τό ένα τρίτο περίπου 
άπό τούς "Ελληνες μισθωτούς ανήκουν τώρα 
στά έργατικά συνδικάτα, στό σύνολο όμως 
τοΰ έργατικοΰ δυναμικού οί συνδικαλισμένοι 
μισθωτοί άποτελοΰν ένα ποσοστό γύρω στό 
17%. Τό ποσοστό αύτό είναι αντίστοιχα γιά

Σωματεία

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Συνδικαλιστική πυκνότητα στήν ‘Ελλάδα. 

Μέλη Μισθωτοί Έ ργ. Δυν. ΕΚ ΟΜΟΣΠ.

1975' 3150
σέ χιλιάδες σέ χιλιάδες 

450 1425
σέ χιλιάδες

3210 97 70
1976' 3200 550 1445 3240
19802 4200 103 107

I ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ρ. σελ. 127 
II ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ σελ. 44.

καί πού άναμφίβολα, πέρα άπό κάθε τι άλλο, 
άποτελοΰν παράδειγμα πρός μίμηση γιά τούς 
ύπόλοιπους έργαζόμενους, πράγμα πού τό 
κράτος καί ή έργοδοσία τό έχουν καταλάβει 
πολύ καλά, γ ι’ αύτό καί προσπαθούν νά 
χτυπήσουν τό κίνημα αύτό μέ όλα τά μέσα 
πού διαθέτουν.

τίς ΗΠΑ 27%, γιά τήν Γαλλία 25%, ένώ στή 
Μεγάλη Βρετανία κυμαίνεται γύρω στό 50% 
(πίνακας II).

Γιά τή σύγκριση όμως άνάμεσα στήν ' Ελ
λάδα καί τίς άνεπτυγμένες χώρες πρέπει νά 
λάβουμε ύπόψη μας ότι οί μισθωτοί άποτε- 
λούν 45% περίπου τοΰ έργατικοΰ δυναμικού

2. Θ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ: «Τό σύγχρονο συνδικαλιστικό 3. Ρ. ΦΑΚΙΟΛΑ: « Ό  έργατικός συνδικαλισμός στήν 
κίνημα στήν‘Ελλάδα»,'Εκδόσεις «Νέα Σύνορα», Αθήνα ’Ελλάδα», Εκδόσεις Παπαζήση, 1978.
1981.
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στην 'Ελλάδα, άλλα τό 90% περίπου στίς 
άνεπτυγμένες χώρες καί ότι πολλοί μισθωτοί 
στην ' Ελλάδα άπασχολοΰνται σέ μικρές μο
νάδες στίς όποιες ή συνδικαλιστική πυκνό
τητα είναι χαμηλή σέ όλες τίς χώρες. Σέ 
όρισμένους κλάδους όπως είναι οί κλάδοι του 
ΟΤΕ, ΔΕΗ, 'Ολυμπιακή, Λεωφορεία, κλπ. τό 
ποσοστό τών συνδικαλισμένων είναι ίδιαίτε-

ση του άριθμοΰ τών άπεργιών καί τών απερ
γών, καί μιά άκόμα πιό έντυπωσιακή αύξηση 
στόν άριθμό τών χαμένων ώρών, πράγμα πού 
δείχνει πώς έχουμε άπεργίες μεγάλης διάρ
κειας. Τό 1980 έχουμε μιά πτώση σέ πολύ 
χαμηλά έπίπεδα τών κινητοποιήσεων τών 
έργαζομένων πού έξηγεΐται, κυρίως άπό τό 
γεγονός τών έπερχόμενων έκλογών. Πράγμα-

ΠΙΝΑΚΑΣ III

’Αριθμός άπεργιών, άπεργών, χαμένων ώρών άνάμεσα στό 1975 - 1981

"Ετη Ά περγίες ’Απεργοί Χαμένες ώρες (Χιλιάδες)
’ Υπ. Έ ργ. ΚΟΜΕΠ Ύ π. Έ ργ. ΚΟΜΕΠ Ύ π. Έ ργ. ΚΟΜΕΠ

1975 371 286 352 1743
1976 575 342 294 1289 6124 28000
1977 569 — 560 1606 9545 —
1978 616 821 471 3020 7406 37220
1979 588 676 1262 2821 12255 35569
1980 726 1470 1408 3243 20933 54328
1981 466 579 402 1252 5690 14395

Πηγές: Ρ. ΦΑΚΙΟΛΑΣ, Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Στοιχεία Ύ π. ’Εργασίας καί «Κομ. ’Επιθεώρηση».

ρα ύψηλό (90%). Πάντως τό κυριότερο πρό
βλημα μέχρι σήμερα άποτελεΐ ό κατακερ
ματισμός τού συνδικαλιστικού κινήματος καί 
ή ύπαρξη πολλών σωματείων στόν ίδιο χώρο.

' Η άνάπτυξη αύτή τής συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας συνοδεύεται καί άπό τήν 
έκρηξη μαζικών άπεργιακών κινητοποιήσε
ων πού ξεπέρασαν τά τελευταία χρόνια τά

τι στή διάρκεια τής προεκλογικής έκστρατεί- 
ας, άλλά πολλές φορές άκόμα πιό πρίν, 
παρατηρούμε πτώση στίς κινητοποιήσεις τών 
έργαζομένων, άποτέλεσμα μιας πολιτικής ά- 
ποφυγής δξυνσης τής κατάστασης πού καλ
λιεργείται χρόνια τώρα άπό τά έργατικά 
κόμματα, καί πού συνοδεύεται άπό τήν καλ
λιέργεια ψευδαισθήσεων στούς έργαζόμενους

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

Χαμένες ώρες άπεργίας τό 1981 καί τό 1982 (Πρώτο έξάμηνο)

ΓΕΝΑΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡ. ΜΑΡΤΗΣ ΑΠΡΙΛΗΣ ΜΑΗΣ ΙΟΥΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
1980 2418787 3207310 1764191 352479 833802 437982 9493138
1981 429627 842236 352479 440372 293337 777763 3135814
1982 163426 374934 982192 561776 1272438 3140482 6495248

Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ «Τά Νέα» 6/9/82.

υψηλά έπίπεδα τού 1966. Εύκολα διαπιστώνει 
κανείς τήν έξέλιξη αύτή στόν έπόμενο πί
νακα. (Πίνακας III καί σχεδιαγράμματα I. II. 
III).

Παρατηρούμε λοιπόν μιά σημαντική αύξη-

ότι ή λύση τών προβλημάτων τους μπορεί να 
προέλθει μέσα άπό τήν κάλπη χωρίς τή δίκιά 
τους παρέμβαση.

' Η έκν>γική νίκη τού ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι 
παρατείνει τό φαινόμενο άφού, όπως διαπι-
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στώνουμε άπό τόν παρακάτω πίνακα στό 
πρώτο έξάμηνο του 1982 βρισκόμαστε στά 
ίδια χαμηλά έπίπεδα του άντίστοιχου τετρά
μηνου του 1981. (Πίνακας IV). τ

Συνοψίζοντας, βλέπουμε δτι μετά τήν άπο- 
κατάσταση τής δημοκρατίας τόν ’Ιούλιο τού 
1974 έχουμε μιά έκρηξη άπεργιακών άγώνων 
πού άποδίδεται στην καθήλωση των μισθών 
καί τών ήμερομισθίων κατά τή διάρκεια τής 
προηγούμενης περιόδου τής δικτατορίας.4

Ή  θέση αύτή έπιβεβαιώνεται καί άπό τόν 
πίνακα V όπου βλέπουμε ότι ή αύξηση τών 
άποδοχών είναι ή κυριότερη αιτία κήρυξης 
άπεργίας.

Ά πό τό 1976 ή κυβέρνηση τής Νέας Δη
μοκρατίας περνάει σέ μιά όλομέτωπη έπίθεση 
ένάντια στό έργατικό κίνημα, προσπαθώντας 
νά έπιβάλει τήν πολιτική τής λιτότητας σέ 
μιά άπεγνωσμένη προσπάθεια νά βγάλει τήν 
έλληνική οικονομία άπό τήν κρίση ρίχνον
τας τά βάρη στούς έργαζόμενους. Στήν προ
σπάθεια νά χειραγωγήσει τό συνδικαλιστικό 
κίνημα θά ψηφίσει τόν περίφημο νόμο 330. 
Ή  αύξηση τού πληθωρισμού καί ή συνε
παγόμενη μείωση τής άγοραστικής δύναμης 
τών έργαζομένων καθώς καί ένα νέο κύμα 
άπολύσεων θά άποτελέσουν τίς κυριότερες 
αιτίες κλιμάκωσης τών άγώνων τό 1979 καί τό 
1980.
"Εχουμε λοιπόν μέχρι τίς παραμονές τών 

έκλογών μία κατάσταση πού χαρακτηρίζεται 
άπό μία σχετική όξυνση τής ταξικής πάλης 
καί ένα έργατικό κίνημα πού, παρά μερικές 
πρόσκαιρες υποχωρήσεις, διεκδικεΐ τά δικαι- 
ώμα^ά του καί δημιουργεί μιά δυναμική πού 
έξηγεϊ κατά πολύ τήν έκλογική ήττα τής 
δεξιάς τόν Όκτώβρη τού 1981.

ΠΙΝΑΚΑΣ V 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

1976 1977
Αύξηση άποδοχών 380 306
'Απολύσεις μισθωτών 41 64
Ρύθμιση χρόνου έργασίας 28 31
Συνθήκες έργασίας 2 17
Λοιπές αίτιες 120 151
Ρ. ΦΑΚΙΟΛΑΣ σελ. 117.

Οί πρώτες άπεργιακές κινητοποιήσεις 
μετά τήν « ’Αλλαγή»

ΟΙ άπεργιακές κινητοποιήσεις ήρθαν νά 
ύπενθυμίσουν στήν κυβέρνηση ότι οί έργα- 
ζόμενοι θά προασπίσουν μέ κάθε τρόπο τά 
δικαιώματά τους άπέναντι στήν έργοδοσία 
καί ότι δύσκολα τό ΠΑΣΟΚ θά μπορέσει νά 
προχωρήσει στήν έφαρμογή τής πολιτικής 
του άν προηγούμενα δέν έχει τή σύμφωνη 
γνώμη τών έργαζομένων πάνω σ ’ αύτή. Οί 
έργαζόμενοι τήν έκλογική νίκη τού ΠΑΣΟΚ 
τήν είδαν πρίν άπό όλα σάν δίκιά τους νίκη, 
καί σάν τέτοια άλλωστε τήν διατυμπανοΰσε 
τό ίδιο όταν μιλούσε γιά «τό ΠΑΣΟΚ στήν 
κυβέρνηση, ό λαός στήν έξουσία». Γ ι’ αύτό 
καί δέν είναι έτοιμοι νά δεχτούν δτι οί 
άποφάσεις πού τούς άφοροΰν θά παίρνονται 
έρήμην τους όπως άπέδειξε ή πρόσφατη 
πραχτική τής κυβέρνησης. Κύριο αίτημα π.χ. 
τών ιδιωτικών έκπαιδευτικών στήν πρόσφατη 
άπεργία τους ήταν νά συμμετέχουν στήν 
έπιτροπή πού έπεξεργάζεται τό σχέδιο δημο
σιοποίησης τής ιδιωτικής παιδείας, τό ϊδιο 
καί οί φορείς τού πανεπιστήμιου πού κατάγ
γειλαν τήν κυβέρνηση γιά τήν προώθηση τού 
νόμου-πλαίσιου χωρίς νά ρωτήσει προηγού
μενα τή γνώμη τους.

Σέ συνέντευξή του στήν έφημερίδα «Αυ
γή»5 ό Γ. Βοζινάκης, μέλος τού Δ.Σ. τής 
ΟΙΕΛΕ, δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Τά αίτήματά μας δέν είναι οικονομικά. Ή  
κυβέρνηση έχει θέσει ήδη σέ κίνηση τήν κατάρ
γηση τής Ιδιωτικής έκπαίδευσης. ’Εμείς ζητάμε
1) Τήν συμμετοχή μας στόν προγραμματισμό 
γιά νά ύπερασπίσουμε τά δικαιώματά μας.
2) Δημοσιοποίηση τών Ιδιωτικών έκπαιδευτι- 
κών πού ύπηρετοΰν ή θά υπηρετήσουν στό άμεσο 
μέλλον στό Δημόσιο».

4. «Οικονομικός Ταχυδρόμος», dp. φύλ. 1408, 30-4-81. 5. «Αυγή», 28-4-82. Θ. Παπαδόπουλου: «Στήν Ιδιωτική
«Πόσα λεφτό παίρνουν οί μισθωτοί στήν ' Ελλάδα». έκπαίδευση. Ρυθμίσεις έρήμην τών έργαζομένων».
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Πρέπει άκόμα νά σημειωθεί δτι οί άπο- 
φάσεις γιά τήν πορεία τής άπεργίας παίρνον- 
ται άπό Γενικές Συνελεύσεις τών άπεργών καί 
δτι, παρά τή συνεχή προσπάθεια των συνδι
καλιστικών φορέων πού πρόσκεινται στό 
ΠΑΣΟΚ καν στό ΚΚΕ γιά νά λήξει ή 
άπεργία, αύτή συνεχίστηκε μέχρι τήν πλήρη 
ικανοποίηση τών αίτημάτων τών άπεργών. 
Είναι δέ χαρακτηριστικό δτι ή τελευταία 
άπόφαση γιά συνέχιση τής άπεργίας πρίν 
άκριβώς Ικανοποιηθούν τά αίτήματα πάρθηκε 
μέ πλειοψηφία σημαντικά άνώτερη άπό τίς 
προηγούμενες φορές, πράγμα πού δείχνει δτι 
στήν πορεία τής άπεργίας οί Ιδιωτικοί έκπαι- 
δευτικοί συνειδητοποίησαν τήν άναγκαιότη- 
τα νά παλέψουν γιά τήν Ικανοποίηση τών 
αίτημάτων τους.

"Αλλο παράδειγμα άγωνιστικής διάθεσης 
στόν τομέα τών υπηρεσιών άποτελεί ή άπερ
γία τών τραπεζούπαλλήλων. ' Ο κλάδος αυτός 
ήρθε σέ ρήξη μέ τήν κυβέρνηση γιά καθαρά 
μισθολογικούς λόγους. Αίτια ή είσοδηματική 
πολιτική τής κυβέρνησης, ή όποια δέν εύνοεΐ 
Ιδιαίτερα τά εισοδήματα πάνω άπό 35.000 
δρχ. καί καθόλου τά είσοδήματα πάνω άπό τίς 
50.000 δρχ. Τό πρόβλημα στό σημείο αύτό 
έγκειται στό δτι οί μέσοι μισθοί τού κλάδου 
κυμαίνονται γύρω στά δρια τών 35.000 δρχ., 
πράγμα πού σημαίνει δτι μέ άπόλυτη έφαρ- 
μογή τής εισοδηματικής πολιτικής ό κλάδος 
δχι μόνο δέν βελτιώνει τήν οικονομική του 
κατάσταση, άλλά άντίθετα ύφίσταται καί 
συρρίκνωση τού πραγματικού του εισοδήμα
τος7.

Ή  άπεργία τών τραπεζούπαλλήλων είναι 
σημαντική γιατί έκτός τών άλλων έδειξε μέ 
τόν πιό ώμό τρόπο τά δρια τής εισοδημα
τικής πολιτικής τής κυβέρνησης, καί τό τί 
κρύβεται πραγματικά πίσω άπό δηλώσεις σάν 
αύτές πού έγιναν γιά θέσπιση τής αύτόματης 
τιμαριθμικής άναπροσαρμογής πού ούτε γιά 
δλους είναι, ούτε τιμαριθμική, άφοΰ άπό τή 
μιά δέν κατοχυρώθηκε νομοθετικά γιά τόν 
Ιδιωτικό τομέα, καί άπό τήν άλλη κλιμακώνε
ται άνάλογα μέ τό ύψος τού εισοδήματος τού 
καθένα.

ΟΙ τελευταίες δηλώσεις τόσο τού Άρσένη 
δσο καί τού Παπανδρέου γιά αύξηση τής 
παραγωγικότητας, γιά ύπονόμευση τού έργου 
τής «’Αλλαγής» άπό μικρές μειοψηφίες στό 
χώρο τών έργαζομένων6 πού στηρίζονται γ ι’ 
αύτό στόν έργατικό νόμο πού ψηφίστηκε 
πρόσφατα, δείχνει πρώτον μέχρι ποιοΰ ση
μείου ή κυβέρνηση είναι διατεθειμένη νά 
σεβαστεί τό ίδιο τό θεσμικό πλαίσιο πού 
έπέβαλε, καί δεύτερο δτι ή κυβέρνηση προ- 
σανατολίζεται στήν έπιβολή μιας πολιτικής 
λιτότητας, λίγο μετά τίς δημοτικές έκλογές.

Καί αύτή τήν άπεργία ή κυβέρνηση προ
σπαθεί νά τήν έκφυλίσει χρησιμοποιώντας 
τίς δυνάμεις πού διαθέτει στό χώρο γιά νά 
διασπάσει τό κίνημα. Παράλληλα στήν προ
σπάθεια αύτή, χρησιμοποίησε καί τά μέσα 
μαζικής ένημέρωσης πού γνώρισαν τίς παλιές 
τους δόξες διαστρέβλωσης τής πραγματικό
τητας. Τό ίδιο τό προεδρείο τής ΟΤΟΕ στήν 
άνοιχτή έπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο τής 
Κυβέρνησης θά έπισημάνει πώς 

«ή Τηλεόραση μετατράπηκε σέ πλήρες όργανο 
τών παραπάνω (διοικήσεις τραπεζών, συνδικα
λιστικών παρατάξεων τοΰ κυβερνώντος κόμμα
τος τής κυβέρνησης) καί μετέδιδε καί μεταδίδει 
άποκλειστικά τίς δικές τους Ανακοινώσεις άγνο
ώντας τίς άνακοινώσεις τής ΟΤΟΕ ή στίς 
περιπτώσεις πού μεταδίδει όρισμένες φράσεις 
πραγματοποιεί Ανεπίτρεπτα καί αύθαίρετα 'σχό
λια.. "Ολα αύτά συνθέτουν παραπλανητική ένη- 
μέρωση καί πρόκληση σέ βάρος τού λαού*

Ή  άπεργία αύτή θά κρατήσει 43 μέρες καί 
θά λήξει μέ όρισμένους συμβιβασμούς καί 
παραχωρήσεις καί άπό τίς δύο πλευρές. 
Πιστεύουμε δτι καί έδώ καθοριστική σημα
σία έπαιξε ό τρόπος μέ τόν όποιο όργανώ- 
θηκε ή άπεργία. Πιό συγκεκριμένα ή άπου- 
σία γενικών συνελεύσεων τών έργαζομένων 
οί όποιες καί νά άποφασίζουν κάθε φορά γιά 
τήν πορεία τής κινητοποίησης ύπήρξε ή 
κυριότερη αίτια τής ύποτονικότητάς της. Οί 
κεντρικές άποφάσεις παίρνονταν άπό ψηλά 
(ΟΤΟΕ) καί ή δλη δραστηριότητα τών άπερ
γών συνίστατο σέ συγκέντρωση κάθε πρωί 
έξω άπό τά γραφεία τής όμοσπονδίας καί

6. Π. ΛΙΝΑΡΔΟΥ - ΡΥΛΜΟΝ: «Τόνωση τής προσφο- 7. B. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ («Τά Νέα» 13-3-82): «Παρασκή- 
ράς υΐοθετεϊ ή κυβερνητική πολιτική», περ. «ΑΝΤΙ», 6 νιο κα{ προσκήνιο στήν άπεργία τών τραπεζικών», 
τεύχος, σ. 213 τής 3-9-82. g , Αύγή.  20-6-82~
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πορεία πρός τή Βουλή. "Ετσι δέν δόθηκε ή 
εύκαιρία στους άπεργούς νά ένεργοποιηθοΰν 
οί ίδιοι περισσότερο καί νά έμβαθύνουν 
συλλογικά τά προβλήματα του κλάδου καί 
τής άπεργίας τους σέ άντίθεση μέ αύτό πού 
παρατηρήθηκε στους ιδιωτικούς έκπαιδευτι- 
κούς. ’Ακόμα σέ αύτό τό στάδιο πρέπει 
κανείς νά άναρωτηθει μήπως οί τραπεζοϋ- 
πάλληλοι, πού είναι κλάδος όπου άναμφι- 
σβήτητα τό ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη έπιρροή, 
δέν ήσαν άκόμα πεπεισμένοι ότι έπρεπε νά 
έρθουν σέ αύτή τή φάση σέ ρήξη μέ τήν 
κυβέρνηση. Τό έρώτημα αύτό άσφαλώς θά 
βρει τήν άπάντησή του όταν γίνουν έκλογές 
στά διάφορα σωματεία τών τραπεζών.

Πάντως έκεϊνο πού θέλουμε νά τονίσουμε 
είναι ότι τά αιτήματα άλλά καί οί μορφές 
πάλης πού υιοθετεί τό κίνημα είναι καθο
ριστικές γιά τό έπίπεδο συνειδητοποίησής 
του. Μέ μιά άπεργία καβαρά έπαγγελματική 
οί έργαζόμενοι σκοπεύουν σέ μιά πιό εύνόϊκή 
κατανομή στίς καινούργιες άξιες πού δημι
ούργησαν, άνάμεσα σέ έκείνους καί στήν 
έργοδοσία. ’Αλλά άκόμα καί μιά τέτοια 
άπεργία, άν είναι μαχητική, άμφισβητεΐ μέ
ρος τής καπιταλιστικής έξουσίας καί μέ αύτή 
τήν έννοια μπορούμε νά ισχυριστούμε ότι

κάθε άπεργία είναι πολιτική. ’Αλλά άκόμα 
περισσότερο όταν περνάμε σέ άπεργίες όλό- 
,κληρου κλάδου, σέ άπεργίες κατάληψης ôr 
που οί έργαζόμενοι λειτουργούν ξανά τήν 

’ έπιχείρηση κάτω άπό τή δίκιά τους διοίκηση 
(π.χ. στή Γαλλία τό έργοστάσιο LIP), τότε 
καταλήγουμε σέ μιά δυναμική άναμέτρηση 
γιά τό ποιός πρέπει νά είναι ό άφέντης στό 
έργοστάσιο, στήν οίκονομία, στό κράτος: ή 
άστική ή ή έργατική τάξη.

’Ακόμα πρέπει νά παραδεχτούμε πώς υπάρ
χουν πολλοί τρόποι γιά νά διεξαχθεϊ μιά 
άπεργία. Μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέσα 
άπό ένα γραφειοκρατικοποιημένο συνδικαλι
στικό όργανο όπου οι άποφάσεις γιά τήν 
άπεργία παίρνονται άπό συνδικαλιστικά στε
λέχη άποκομμένα άπό τή βάση. Μπορεί νά 
διεξαχθεϊ κάτω άπό τήν ήγεσία ένός συνδι
κάτου δημοκρατικά, όπου οί γενικές συνελεύ
σεις τών συνδικαλισμένων μελών του παίρ
νουν τίς άποφάσεις γιά τήν πορεία τής 
άπεργίας. ’Αλλά ή πιό δημοκρατική μορφή 
μιας πάλης είναι ή έκλογή άπεργιακής έπι- 
τροπής άπό τό σύνολο τών άπεργών συνδι
καλισμένων καί μή, έπιτροπής πού είναι 
ύπόλογη στή γενική συνέλευση όπου συζη
τιέται ή πορεία τού άγώνα καί παίρνονται οί 
άποφάσεις. "Αν στούς άγώνες τών τραπεζοϋ- 
παλλήλων είχε προτιμηθεί σάν τρόπος πάλης 
ή τελευταία αύτή μέθοδος σύγκλησης γενι
κών συνελεύσεων καί έκλογής άπεργιακής 
έπιτροπής, θάταν πολύ λιγότερο πειστική ή 
φιλολογία πού άναπτύχθηκε γιά πολιτικές 
σκοπιμότητες όρισμένων παρατάξεων άφοΰ ό 
άγώνας θά διεξαγόταν άπευθείας άπό τούς 
ίδιους τούς ένδιαφερόμενους στό σύνολό 
τους καί όχι μέσω τών έκπροσώπων καί 
άπλώς στό όνομα όλων τών υπαλλήλων.

’Εκτός άπό τίς άπεργιακές κινητοποιήσεις 
στό χώρο τών ύπαλλήλων τών υπηρεσιών 
πρέπει νά έπισημανθεϊ ένα άκόμα γεγονός 
πού έχει ιδιαίτερο βάρος γιά τήν παραπέρα 
πορεία τού έργατικοΰ κινήματος στήν 'Ελ
λάδα πού άποτελεϊ ή άφύπνιση τού βιομη
χανικού προλεταριάτου. Ειδικά σήμερα, λί
γους μήνες μετά τίς έκλογές, παρατηρούμε 
μιάν άνάπτυξη τού έργοστασιακοΰ συνδικα
λισμού μέ δημιουργία σωματείων σέ μιά 
σειρά βιομηχανίες πού έτσι γιά πρώτη φορά 
άποκτοΰν σωματείο. Δέν νομίζουμε ότι αύτή 
ή τάση είναι άσχετη μέ τήν άνοδο τού
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ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία. Άνμθετα νομίζουμε 
πώς είναι στενά συνδεδεμένη καί άπορρέει 
καί συγχρόνως καταμαρτυρεί γιά τήν άντίλη- 
ψη των έργαζομένων γιά τό τί είναι τό 
ΠΑΣΟΚ καί ποιά συμφέροντα υπερασπίζει. 
Ή  ψήφιση του νέου νόμου γιά τίς συνδι
καλιστικές έλευθερίες θά έντείνει αυτή τήν 
τάση άνάπτυξης τής συνδικαλιστικής δρά
σης των έργαζομένων πού συνοδεύεται άπό 
σκληρές άπεργιακές συγκρούσεις στή βιομη
χανία. ’Ενδεικτικά άναφέρουμε δτι τούς πρώ
τους μήνες μετά τήν «’Αλλαγή» δημιουργή- 
θηκαν στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης πάνω 
άπό 15 καινούργια σωματεία9 10, ένώ άλλα τόσα 
ιδρύονταν τήν ίδια έποχή καί στήν περιοχή 
τής Ξάνθης.Ι0*"Οπως πολύ σωστά έπισημαί- 
νει ό Α. Ταρπάγκος σέ ένα άπό τά άρθρα του 
στήν «Αυγή»

«είναι έπιτακτικά Αναγκαίο νά βρεθούν τρόποι 
μετάδοσης, τής συνδικαλιστικής έμπειρίας τής 
πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου σ  ’  αύτά πού 
δημιουργοΰνται στις σημερινές συνθήκες καί πού 
Αρχίζουν λίγο-πολύ στήν πορεία διαμόρφωσής 
τους Από τήν Αρχή, δεδομένου δτι στίς περισ
σότερες έπιχειρήσεις πού δημιουργοΰνται γιά 
χρόνια όλόκληρα δέν είχε έκδηλωθεϊ καμιά 
ούσιαστική δράση».

Τό άπεργιακό αύτό κίνημα υίοθετεϊ πολύ 
προχωρημένες μορφές πάλης όπως ή κατά
ληψη τών έργοστασίων. ' Η κατάσταση αύτή 
άνησυχεϊ ιδιαίτερα τό Σύνδεσμο Βιομηχάνων 
Βορείου ' Ελλάδας πού διαμαρτύρεται έντονα 
σέ έπιστολή του πρός τό Υπουργείο ’Εργα
σίας11:

«  Άπό τίς Αρχές τοΰ 1982 άρχισαν νά έμφα- 
νίζονται Ανησυχητικά φαινόμενα δράσεως μι
κρών Αλλά δυναμικών ομάδων έργαζομένων οί 
όποιες, υποκινούμενες Από αίτια κάθε άλλο παρά 
συσχετιζόμενα μέ τήν οίκονομική τους κατά
σταση καί τίς. συνθήκες έργασίας, προβαίνουν σέ 
ύπερβολική κατάχρηση'τοΰ παρεχομένου άπό τό 
Σύνταγμά μας δικαιώματος Απεργίας, τήν όποια

μετατρέπουν σέ κατάληψη τών έργοστασιακών 
χώρων...».

Παράλληλα μ ’ αύτές τίς διεργασίες πού 
συντελοΰνται μέσα στό συνδικαλιστικό κίνη
μα, οί διάφορες παρατάξεις έχουν ξεκινήσει 
έναν άγώνα γιά τήν κατάκτηση τής ήγεμο- 
νίας μέσα στό συνδικαλιστικό κίνημα.

Ό  νέος νόμος γιά τίς συνδικαλιστικές 
έλευθερίες

"Οπως άναφέραμε προηγούμενα, ή Νέα Δη
μοκρατία στήν προσπάθειά της νά περιστεί- 
λει τίς άπεργιακές κινητοποιήσεις τών έργα- 
ζόμενων τό 1976 ψήφιζε τό νόμο 330 γιά τό 
συνδικαλισμό. Μέ τό νόμο αύτό θέσπιζε μιά 
σειρά άπό γραφειοκρατικά έμπόδια στή 
διαδικασία κήρυξης τής απεργίας. Ταυτόχρο
να ό νόμος αυτός έδινε τό πράσινο φως στήν 
έργοδοσία νά έξαπολύσει ένα άγριο κυνηγη
τό ένάντια στούς έργαζόμενους συνδικαλι
στές άπολύοντάς τους μέ τή δικαιολογία ότι 
παραβίαζαν τό νόμο. Μέ τή δικαιολογία αύτή 
τήν τελευταία τετραετία έγιναν πάνω άπό 
15.000 άπολύσεις. Ή  άντίθεση τών συνδι
καλιστικών όργανώσεων στό νόμο στηριζό
ταν στίς περιοριστικές διατάξεις του γιά τήν 
άπεργία, στή νομιμοποίηση τής έργοδοτικής 
άνταπεργίας (λόκ-άουτ), στήν άπαγόρευση 
τής άπεργίας συμπαράστασης καί άλληλεγ- 
γύης στούς. άγώνες άλλων έργαζομένων τόσο 
στό έσωτερικό όσο καί στό έξωτερικό, στίς 
διατάξεις πού καθιερώνουν ύποχρεωτικές δια
δικασίες γιά τή λήψη τής άπόφασης γιά 
άπεργία, στίς διατάξεις γιά τήν άμεση άπόλυ- 
ση καί έπιβολή ποινικών κυρώσεων γιά τήν 
κήρυξη ή συμμετοχή σέ «παράνομη άπερ
γία», στήν άπαγόρευση άπεργίας μέ στόχους 
καί αιτήματα πού δέν έμπίπτουν κατ ’ άπόλυ- 
τη έρμηνεία στά «οικονομικά καί άσφαλι- 
στικά έν γένει συμφέροντα τών έργαζόμε- 
νων»12.

9. «Αυγή» 30-4-82 Α. Ταρπάγκου: « Ή  άνάπτυξη του 
έργοστασιακού συνδικαλισμού στίς βιομηχανίες τής Θεσ
σαλονίκης». «Αύγή» 27-6-82 Α. Ταρπάγκου: «Έπεκτείνε- 
ται τό κύμα συνδικαλισμού στή Θεσ/νίκη». Καί «Αύγή» 
16-6-82.

10. «Αύγή» 4-7-82 Α. Ταρπάγκου: «Οί έργατικοί άγώνες 
στίς βιομηχανίες τής Ξάνθης».

11. «Οικονομικός Ταχυδρόμος», άρ. 1471 15-7-82 Γ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ «Κύμα καταλήψεων βιομηχανιών στή

Βόρεια Ελλάδα», σελ. 55. Οί κατειλημμένες βιομηχανίες 
ήταν: Henninger, NAMCO, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Μινέρ- 
βα, Θ. Κωσταρδς, Stickereil - Πουλιτσίδης, Flocadam - 
Άδαμίδης, Πλαστικά Μακεδονίας, Κλωστοϋφαντουργία 
"Ηλιος, Κλωστοϋφαντουργία - Κωνσταντινίδης, ’Αθη
ναϊκή ΧαοτοποιΓα ïSoftex).

12. Β. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ («Τά Νέα», 14-4-82): «Τί 
σημαίνει ό νέος νόμος γιά τό συνδικαλισμό».
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Μέ τό νομοσχέδιο πού κατέθεσε καί ψήφι
σε στή Βουλή τό κυβερνητικό κόμμα «Γιά 
τόν έκδημοκρατισμό τοΰ συνδικαλιστικού 
κινήματος καί τήν κατοχύρωση τών συνδικα
λιστικών έλευθεριών τών έργαζομένων» έπι- 
διώκει νά θέσει τό συνδικαλιστικό κίνημα σέ 
μιά έντελώς νέα βάση. Βέβαια ή κυβέρνηση 
δέν κατάφερε νά άντισταθεΐ στίς πιέσεις τής 
έργοδοσίας καί κατά τή διάρκεια τής συζή
τησης πάνω στά άρθρα τού νομοσχεδίου στή 
Βουλή τροποποίησε όρισμένα, σέ μιά προ
σπάθεια νά πείσει τήν άστική τάξη νά μήν 
άνησυχεϊ καί ότι δέν πρόκειται νά θίξει τά 
συμφέροντά της παρά τίς όποιεσδήποτε θε
σμικές άλλαγές. "Ομως, παρά τίς όποιεσδή- 
ποτε υπαναχωρήσεις καί άδυναμίες τοΰ τελι
κού κειμένου, έκεΐνο πού έχει πρωταρχική 
σημασία είναι ότι γιά πρώτη φορά στήν 
' Ελλάδα κατοχυρώνεται νομοθετικά ή δυνα
τότητα γιά τούς έργαζόμενους νά άποκτή- 
σουν καί νά άναπτύξουν μέ τήν ένεργό 
παρέμβασή τους ένα ανεξάρτητο μαζικό δη
μοκρατικό συνδικαλιστικό κίνημα, κάτι πού 
στήν πράξη χρόνια τώρα προσπαθούσαν μέ 
τούς άγώνες τους νά έπιβάλουν. Τό νομο
σχέδιο έρχεται κατά κάποιο τρόπο νά θεσμο
θετήσει λειτουργίες πού οί έργαζόμενοι μετά 
άπό άγώνες καί παρά τόν 330 είχαν έπιβάλει 
σέ μιά σειρά άπό έργοστασιακούς χώρους, σέ 
ότι άφορά τόν τρόπο όργάνωσής τους γιά τήν 
καλύτερη προάσπιση τών συμφερόντων τους. 
Είναι έξάλλου ένδεικτικό γιά τόν όλο προ
σανατολισμό τοΰ νόμου ό τρόπος μέ τόν. 
όποιο τόν άντιμετωπίζει ή έργοδοσία καί ή 
άξιωματική άντιπολίτευση. Καί όσο μάς άνη- 
συχεΐ καί μάς προβληματίζει ή εύνοϊκή άπή- 
χηση πού έχουν στό χώρο τής άξιωματικής 
άντιπολίτευσης οί χειρισμοί μέ τούς όποιους 
άντιμετωπίζει όρισμένα θέματα ή κυβέρνηση, 
όπως π.χ. έκεΐνα πού σχετίζονται μέ τήν 
όργάνωση καί τή λειτουργία τών ένοπλων 
δυνάμεων, όπου δέν περνάει μέρα πού νά μήν 
άνταλλάξουν φιλοφρονήσεις μεταξύ τους κυ
βέρνηση καί άντιπολίτευση, άλλο τόσο έν- 
θαρυντικό είναι τό γεγονός ότι γιά τό νομο
σχέδιο γιά τίς συνδικαλιστικές έλευθερίες τό 
στόμα τους στάζει φαρμάκι. "Ετσι ή έργο
δοσία καταγγέλλει ότι τό νομοσχέδιο «περιο
ρίζει τίς έλπίδες γιά μιά σύντομη άναθέρ- 
μανση τής οικονομίας καί μιας σημαντικής 
έπέκτασης τών έπενδύσεων, γιά αύξηση τής

παραγωγής καί τής άπασχόλησης..., ενω υα 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα στίς ήδη 
ύπάρχουσες βιομηχανίες».

Τά κυριότερα σημεία τοΰ νομοσχέδιου 
άναφέρονται στή λήψη μέτρων γιά τή δημο
κρατική λειτουργία τού έργατικοΰ κινήμα
τος, τήν έξασφάλιση τής γνησιότητας καί 
τής άντιπροσωπευτικότητας τών διοικητικών 
όργάνων καί τή διεύρυνση τών συνδικαλι
στικών δικαιωμάτων. "Ανοιγμα τών όργανώ- 
σεων πού θά έπιτρέψει π.χ. νά έγγραφοΰν στό 
’Εργατικό Κέντρο τής ’Αθήνας (ΕΚΑ) πάνω 
άπό 160 σωματεία, έκκαθάριση τών μητρώων 
άπό πρόσωπα πού δέν δικαιούνται νά είναι 
μέλη, διασφάλιση τέλος τής γνησιότητας τών 
έκλογικών άποτελεσμάτων. Καθιέρωση τής 
άπλής άναλογικής σάν μόνιμου έκλογικοΰ 
συστήματος στίς συνδικαλιστικές έκλογές σέ 
όλες τίς βαθμίδες. ’Ακόμα όσα σωματεία δέν 
συγκεντρώνουν τουλάχιστο τό μισό τοΰ έκλο- 
γικοΰ μέτρου γιά τήν άποστολή άντιπροσώ- 
που στό συνέδριο άποκλείονται άπ’ αυτό καί 
έτσι άποφεύγεται ή νόθευση τοΰ άποτελέ- 
σματος, ένώ παράλληλα τίθεται ένα κίνητρο 
γιά ένοποιήσεις, ώστε νά έπιτυγχάνεται ή 
έκπροσώπηση τών μικρών σωματείων. Ταυ
τόχρονα καταργεϊται ή κρατική χρηματοδό
τηση τών συνδικάτων καί έξασφαλίζεται ή 
οικονομική τους αυτοδυναμία άπό τίς συν
δρομές τών μελών τους. Κατάργηση τής 
έργοδοτικής άνταπεργίας, αποκλεισμός τής 
δικαστικής διαδικασίας τών άσφαλιστικών 
μέτρων γιά τήν άπαγόρευση ή διακοπή άπερ- 
γιών, καθώς καί άπαγόρευση πρόσληψης 
άπεργοσπαστών. Παροχή δικαιώματος κήρυ
ξης άπεργίας σέ ένώσεις προσώπων έκεΐ πού 
δέν υπάρχει σωματείο καί όπου οί έργαζό- 
μενοι είναι άπό 10 μέχρι 40. Διεύρυνση τών 
αιτημάτων τής άπεργίας τά όποια άποδεσμεύ- 
ονται πλέον άπό τά κλαδικά ή συντεχνιακά. 
Έπαναπρόσληψη τών άπολυθέντων συνδικα
λιστών, κατάργηση τοΰ ΟΔΕΠΕΣ.

Οί σοβαρότερες τροπολογίες πού άλλαξαν 
τό άρχικό σχέδιο νόμου άναφέρονται στά 
έξής σημεία:

1) Ή  παρακράτηση τής εισφοράς δέν θά 
έφαρμοστεϊ άμέσως, άλλά θά όριστεΐ μέ 
έθνική συλλογική σύμβαση έργασίας.

2) Ή  προστασία τών συνδικαλιστών κατά 
τών άπολύσεων κλιμακώθηκε άνάλογα μέ τή 
δύναμη τοΰ σωματείου, ένώ ή διάρκεια τής
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προστασίας μειώθηκε στόν ένα χρόνο άντί 
τών δύο.

3) ' Η 24ωρη προειδοποίηση τού έργοδότη 
γιά την κήρυξη άπεργίας αφορά όχι μόνο 
αυτή πού σκοπεύει στήν ικανοποίηση αιτη
μάτων άλλά τήν άμυντική όπως είναι ή 
περίπτωση ξαφνικών άπολύσεων.

4) Διευκρίνιση σχετικά μέ τήν άπαγόρευση 
τού λόκ-άουτ.

Ακόμα τά κόμματα τής άριστερας ασκησαν 
κριτική στό νόμο γιατί δέν άναγνωρίζει 
δικαιώματα στήν πληροφόρηση καί στή συμ
μετοχή στή λήψη τών άποφάσεων, γιατί δέν 
έπεμβαίνει στίς δομές τού συνδικαλισμού καί 
δέν δίνει προτεραιότητα στήν όργάνωση τών 
έργαζομένων στήν έπιχείρηση στό έργοστα- 
σιακό σωματείο.

Στό χέρι τών έργαζόμενων είναι όμως άπό 
δώ καί πέρα ή διαφύλαξη τών νέων κατα- 
κτήσεων πού κατοχυρώνει ό νέος νόμος πού 
δέν είναι άμελητέες καί πού ή ίδια ή κυβέρ
νηση τού ΓΊΑΣΟΚ μπορεί καί άναγκαστικά 
θά άμφισβητήσει μεθαύριο κάτω άπό τήν 
πίεση τής οικονομικής συγκυρίας, καθώς καί 
ή πάλη γιά τήν κατάκτηση νέων πιό προ
ωθημένων στόχων.

Ό  ανταγωνισμός γιά τόν έλεγχο καί τήν 
ήγεμονία τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος

Τόν τελευταίο καιρό έχει ένταθεΐ ή διαμά
χη γιά τόν έλεγχο τοΰ συνδικαλιστικού κινή
ματος άνάμεσα στίς παρατάξεις, καί κυρίως 
άνάμεσα στήν Π ΑΣΚΕ καί τήν ΕΣΑΚ. ‘Η 
μάχη αύτή διεξάγεται τόσο μέσα άπό τά μέσα 
μαζικής ένημέρωσης γιά τίς «συντριπτικές», 
«έντυπωσιακές» νίκες τοΰ καθένα, όσο καί 
άπό μιά σειρά προσφυγών στά δικαστήρια 
γιά τήν καθαίρεση άπό σωματεία καί ’Εργα
τικά Κέντρα τών έκπρόσωπων τών έργαζο- 13

*»

μένων καί τήν προσωρινή άντικατάσταση 
τους άπό διορισμένες διοικήσεις. ' Η τακτική 
αύτή πού ξεκίνησε γιά τήν καθαίρεση τής 
προηγούμενης διοίκησης τής ΓΣΕΕ καί τήν 
άντικατάστασή της άπό μιά διοίκηση πού νά 
είναι πιό άντιπροσωπευτική τής θέλησης τών 
έργαζομένων καταλήγει σήμερα νά χρησιμο
ποιείται σέ Ε.Κ. όπου προηγήθηκαν έκλογές. 
Τό πιό κτυπητό παράδειγμα άποτελεϊ τό 
’Εργατικό Κέντρο ’Ελευσίνας. ’Εδώ ή.διο
ρισμένη μετά άπό δικαστική άπόφαση νέα 
φιλοπασοκική διοίκηση προχώρησε στή διε
ξαγωγή νέων έκλογών, άποτέλεσμα τών όποι
ων ήταν νά πλειοψηφήσει ή ΕΣΑΚ. Τότε ή 
ΠΑΣΚΕ κινεί νέα διαδικασία άκύρωσης τών 
έκλογών καί διορισμού προσωρινής διοίκη
σης μέ τή δικαιολογία ότι ή προηγούμενη 
φιλοπασοκική προσωρινή διοίκηση δέν όρ- 
γάνωσε καλά τίς έκλογές.

Μιά τέτοια άντιμετώπιση δέν έχει νά κάνει 
σέ τίποτα μέ τήν έκπροσώπηση τοΰ έργατι- 
κοΰ κινήματος μέσα άπό ένιαΐα μαζικά συν
δικαλιστικά όργανα γιά τήν καλύτερη προ
άσπιση τών συμφερόντων τής έργατικής τά
ξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ VI
’Αντιπρόσωποι παρατάξεων ΕΣΑΚ, ΠΑΣΚΕ, 

ΑΕΜ καί Άνένταχτων στά Δ.Σ. τών σωματείων 
τής ’Αθήνας όπως ήσαν τόν Ιούνιο  1982 καί 
ποσοστό αύξησης άνάμεσα στό 1980 καί 1982 τής
κάθε παράταξης'}

1980 1982 %
ΕΣΑΚ . 1042 1294 24,18
ΠΑΣΚΕ 420 600 45,24
ΑΕΜ 120 108 — 10
ΔΙΑΦΟΡΟΙ
(Ά νένταχτοι
δημοκράτες)
ΣΥΝΟΛΟ 1.582

280
2.282

Τά σωματεία στά όποια γίνεται άναφορά 
στόν παραπάνω πίνακα (κλαδικά καί έργο- 
στασιακά) καλύπτουν όλους σχεδόν τούς 
κλάδους οίκοδομών, τίς μεταλλο-συσκευές,

13. «Ριζοσπάστης» τής 11-7-82: «'Αρχαιρεσίες: Ή  γισμοί δικοί μας. Στόν πίνακα δέν περιλαμβάνονται οΐ 
άλήθεια καί ή σκοπιμότητα». Τά ποσοστά είναι ύπολο- άντιπρόσωποι τής δεξιάς.
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τυπο-χαρτί, ιματισμό, δέρμα, φάρμακο-πλα- 
στικά, κλωστοϋφαντουργούς, τεχνικές έται- 
ρίες, έπισιτισμό, τρόφιμα, ιδιωτικούς ύπαλ- 
λήλους, ύγειονομικούς, λαχαναγορά, έργάτες 
Δήμου, κίνηση, θέαμα-άκρόαση, ιδιωτικά έκ- 
παιδευτήρια, συνταξιούχους, ήλεκτρολόγους 
-χειριστές. Καλύπτουν συλλόγους Κοινής 
Ωφέλειας καί των Τραπεζών πού έχουν 
πανελλαδικό χαρακτήρα καί έχουν τήν έδρα 
τους στήν ’Αθήνα. Στά σωματεία αυτά ψή
φισαν 163.800 έργατοϋπάλληλοι έναντι 132. 
900 πού είχαν ψηφίσει τό 1980, δηλαδή 
έχουμε μιά αύξηση 23,25%.

Ό  πίνακας αύτός παρόλο πού πρέπει κανείς 
νά τόν πάρει μέ κάθε έπιφύλαξη άφοΰ τά 
στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί άπό τό ΚΚΕ 
καί δέν διαθέτουμε άνάλογα στοιχεία καί άπό 
τήν άντίπαλη πλευρά γιά νά τά συγκρίνουμε, 
παρουσιάζει ώστόσο ένδιαφέρον γιατί έπιβε- 
βαιώνει όρισμένες τάσεις. Πρώτα άπ ’ όλα ότι 
σέ σχέση μέ τό 1980 ή ΕΣΑΚ καί ή Π ΑΣΚΕ 
γνωρίζουν αύξηση τής έπιρροής τους, ένώ τό 
ΑΕΜ γνωρίζει πτώση στή δύναμή του. Ή  
άνοδος τής ΕΣΑΚ είναι 24,18%, ένώ τής 
ΠΑΣΚΕ 45,25%, σχεδόν διπλή άπό έκείνη 
τής ΕΣΑΚ.

Ά πό αύτά τά άρκετά άποσπασματικά στοι
χεία μπορεί ώστόσο κανείς νά διαισθανθεί τίς 
συνέπειες τής πολιτικής κατάστασης στό 
συνδικαλιστικό έπίπεδο: "Οχι μόνο φαίνεται 
μιά σαφής τάση μαζικοποίησης τού έργα- 
τικού συνδικαλισμού, άλλά έπιπλέον αύτή 
γίνεται πρός όφελος τών μεγάλων έργατικών 
παρατάξεων καί κυρίως (άπό ποσοστιαία 
άποψη) τής παράταξης (ΠΑΣΚΕ) πού συν

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

Ποσοστό άντιπροσώπων τής ΕΣΑΚ, ΠΑΣΚΕ, ΑΕΜ 
στό σύνολο τών άντιπροσώπων γιά τό 1980 καί
1982.

1980 1982
ΕΣΑΚ 65,86 56,70
ΠΑΣΚΕ 26,45 26,29
ΑΕΜ 7,58 4,73
Άνένταχτοι
δημοκράτες

δέεται μέ τό κόμμα πού έκανε πειστική τήν 
ικανότητά του γιά νά φέρει τήν «άλλαγή». Τά 
φαινόμενα αύτά δείχνουν, άν μή τι άλλο, ότι 
γίνονται όρισμένες διεργασίες στό έσωτερικό 
τής έργατικής τάξης. ' Η ένίσχυση τών μεγά
λων έργατικών όργανώσεων (συνδικάτων, άλ
λά καί παρατάξεων) άποτελεϊ μιά πρώτη 
ένδειξη γιά τό ότι οί έργαζόμενοι ψάχνουν νά 
ύλοποιήσουν οί ίδιοι αύτό πού αίσθάνθηκαν 
σάν ρεαλιστικό σέ πολιτικό έπίπεδο, όταν 
έριξαν έκλογικά τή δεξιά. Ή  ένίσχυση τών 
ρεφορμιστικών όργανώσεων, σέ μιά κατάστα
ση μάλιστα όπου δέν ύπάρχει όρατή — σέ 
κοινωνικό έπίπεδο — μιά έπαναστατική έναλ- 
λαχτική λύση, δέν άποτελεϊ υποχώρηση τών 
έργαζομένων, άλλά ϊσα-ΐσα προσπάθεια νά 
ένισχυθούν οί δικές τους όργανώσεις — ή 
αύτές πού αισθάνονται σάν δικές τους — 
μέσα σέ μιά διαδικασία όπου γίνεται αυθόρ
μητα αισθητή ή άνάγκη μιας ταξικά άνεξάρ- 
τητης έργατικής πραχτικής καί λύσης. Ή  
συνέχιση τής διαδικασίας αύτής, βέβαια, κα
θορίζεται άπό πολλούς παράγοντες μεταξύ 
τών όποιων δέν είναι μόνο ή συνειδητή 
προσπάθεια τών ρεφορμιστικών μηχανισμών 
νά έγκλωβίσουν τήν έργατική ριζοσπαστι- 
κοποίηση στή στιγμή τής δικής τους κυ
ριαρχίας, άλλά καί ή δυνατότητα διαμόρφω
σης μιας έπαναστατικής προοπτικής σέ άντι- 
παράθεση μέ τά ρεφορμιστικά άδιέξοδα.

Οί προοπτικές πού παρουσιάζονται 
στό έργατικό κίνημα

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι τό ΠΑ- 
ΣΟΚ σάν πολιτικός φορέας άπό τό 1974 μέχρι 
τίς έκλογές τού Όχτώβρη τού 1981, υπο
στήριξε σέ πολλές περιπτώσεις τούς άγώνες 
καί τίς διεκδικήσεις τών έργαζομένων, ένώ
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συγχρόνως κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες 
όργάνωσης τής δικής του έπιρροής στό 
συνδικαλιστικό χώρο μέσα άπό τήν συνδι
καλιστική του παράταξη (ΠΑΣΚΕ). Ό  νέος 
συσχετισμός δυνάμεων πού διαμορφώνεται 
άργά άλλά σταθερά άπό τό 1974, μέ τήν 
άνάπτυξη τής ΠΑΣΚΕ, άποτελεϊ γιά τό έλλη- 
νικό έργατικό κίνημα μιά καινούργια πραγ
ματικότητα. ΟΙ έργαζόμενοι στούς άγώνες 
τους ένάντια στήν έργοδοσία καί τήν κυβερ
νητική αύθαιρεσία τής έποχής έκείνης έχουν 
πλέον τήν ύποστήριξη δύο καί πολλές φορές 
περισσότερων πολιτικών κομμάτων. ' Η θεω
ρία του ΚΚΕ δτι άποτελεϊ τό μοναδικό

τή στιγμή πού κέρδισε τίς έκλογές φάνηκε 
άρκετά συνεπές στήν ικανοποίηση τών προ
εκλογικών του υποσχέσεων γύρω άπό όρι- 
σμένα αιτήματα τών έργαζόμενων, πράγμα 
πού δέν συνέβη γιά άλλα θέματα, όπως έκεΐνα 
πού άφορούν τήν έξωτερική πολιτική, π.χ. 
γιά τά θέματα πού άφορούν τήν ΕΟΚ, τό 
ΝΑΤΟ, τίς άμερικάνικες βάσεις. Έ τσι δέν 
φαίνεται καθόλου παράλογο δτι συνεχίζει έξι 
μήνες μετά τίς έκλογές νά άποτελεϊ πόλο 
έλξης γιά τούς έργαζόμενους καί νά πετυ
χαίνει άξιοζήλευτα έκλογικά άποτελέσματα 
στίς έκλογές τών συνδικαλιστικών όργάνων, 
ιδιαίτερα τή στιγμή πού δέν έχει νά άντι-

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ο.Τ.Ε.

ΕΣΑΚ % ΠΑΣΚΕ % ΔΗΣΠΕ ΑΔΗΣΚ % ΣΥΝΟΛΟ %
4 11,4 21 60 7 3 28,6 35 100

ΕΣΚ: 'Ενιαία Συνδικαλιστική Κίνηση (ΚΚΕ)
ΠΑΣΚΕ: Πανελλήνια Συνδικαλιστική Κίνηση 'Εργαζομένων (ΠΑΣΟΚ)
ΔΗΣΠΕ καί ΑΔΗΣΚ: Δεξιά

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΕ

ΠΑΣΚΕ ΕΣΑΚ ΔΕΞΙΑ ΑΛΛΟΙ
1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982

Πανελ. Συλ.Υπ. Προσ. ΟΤΕ 51% 17% 15% 30%
Πανελ. Εν. Τεχν. ΟΤΕ 52,4% 12,1% 32,4% 2,8%

έκφραστή τής έργατικής τάξης προβληματί
ζει καί δέν φαίνεται νάναι πιά ίκανή άπό μόνη 
της νά άναχαιτίσει τήν άνάπτυξη πού γνωρί
ζει τά χρόνια αύτά (1974-1981) ή ΠΑΣΚΕ, 
πού κατορθώνει, μέσα σέ μιά πρωτοφανή 
άνάπτυξη τών έργατικών άγώνων, νά έδραιω- 
θεΐ στό χώρο καταχτώντας τή δεύτερη θέση. 
Δέν μπορεί λοιπόν νά άμφισβητηθεϊ δτι τό 
ΠΑΣΟΚ θέλησε νά έμφανιστεΐ στήν περίοδο 
αύτή σάν έκφραστής τής έργατικής τάξης, 
καί γενικότερα τών έργαζόμενων καί τών 
συμφερόντων τους.14

Καί δχι μόνο αύτό άλλά καί παραπέρα άπό

Η. Μ ’ αύτή τή διαπίστωση δέν προεξοφλούμε τίποτα γιά 
τό είδος τών σχέσεων πού άνάπτυξε, άναπτύσει ή θέλει νά 
άναπτύξει τό ΠΑΣΟΚ μέ άλλες κοινωνικές τάξεις ή 
στρώματα καί Ιδιαίτερα μέ τούς περίφημους πιά «μικρο- 
μεσαίους» καί έν γένει μέ τούς «μικροαστούς». Αύτό τό

μετωπίσει κανενός είδους σοβαρή άντιπολί- 
τευση'άπό τά κόμματα τής άριστεράς, πού 
έτσι άποκαλύπτουν μέ τόν πιό άνάγλυφο 
τρόπο πόσο άπροετοίμαστα ήτανε γιά νά 
άντιμετωπίσουν μιά τέτοια άλλαγή καί πόσο 
δύσκολα μπορούν νά ξεφύγουν άπό τή ρου- 
τινιέρικη ζωή στήν όποια τούς είχε συνη
θίσει ή πολιτική τής δεξιάς όταν άρκοΰσε νά 
καταγγέλλεις γιά νά έπιβιώνεις. "Αν είχαν 
σήμερα όλοκληρωμένη πολιτική έναλλακτι- 
κή λύση νά προτείνουν δέν θά άντιμετώπιζαν 
διλήμματα τού είδους πού άντιμετωπίζουν 
καί πού τούς έμφανίζουν, στό μέτρο πού

θέμα θέλει ξεχωριστή άνάλυση, καθώς έπίσης καί οί 
άντιφάσεις καί άντιθέσεις πού πιθανόν νά υπάρχουν 
ανάμεσα στήν πολιτική πού άκολουθεΐ τό ΠΑΣΟΚ άπέ- 
ναντι καί στίς δύο αύτές κατηγορίες.
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ΕΔΡΕΣ ΣΤΑ Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΣΚΕ ΚΑΙ ΕΣΑΚ

ΠΑΣΚΕ ΕΣΑΚ
Πειραϊκή - Πατραϊκή (Βόλο) 3 4
’Εργατικό καί υπαλληλικό προσωπικό ΣΠΕΚΑ 5 2
Σωματείο έργαζομένων στήν ΕΠΕ 5 2
Σωματείο έργαζομένων Κορωνάκη ΑΕ (Θήβα) 5 _
ΒΕΛΚΑ 5 _
ΧΕΝΝΙΓΚΕΡ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 4 _
Πανελλήνια "Ενωση 'Εργατών ΕΑΒ 5 3 (τό 81 είχε 8)
Σωματείο έργαζομένων ΠΥΡΚΑΛ 'Υμηττού 5(4) 2(3)
ΣΟΦΤΕΞ 5 4
ΒΙΟΦΑΡΜ ’Ελευσίνα 5 4
'Ενοποιημένο σωματείο οικοδόμων 'Ηρακλείου 6 9

υποστηρίζουν την πολιτική τοΰ ΠΑΣΟΚ, σάν 
ούρά του, καί στό μέτρο πού κάνουν κριτική 
στήν πολιτική αυτή σάν κακόπιστους καί μέ 
έλατήρια μικροπαραταξιακά. "Ετσι άναγκά- 
ζονται τά κόμματα τής άριστερδς νά παρα
δέρνουν άνάμεσα στήν έπικρότηση καί τήν 
κατακραυγή άνάλογα μέ τήν περίσταση χω
ρίς όμως νά έμφανίζονται νά έχουν ύπόψη 
τους μιά συνολική έναλλακτική πολιτική, 
πράγμα πού όφείλεται κατά πολύ στό ότι καί 
αύτά όπως τό ΠΑΣΟΚ δέν βάζουν ύπό άμφι- 
σβήτηση τήν παραμονή τής έλληνικής οίκο- 
νομίας μέσα σ ’ ένα πλαίσιο καπιταλιστικό 
πού καθορίζεται άπό τούς νόμους τής άγοράς, 
δηλαδή τής προσφοράς καί τής ζήτησης.

Τό ΠΑΣΟΚ, όπως είναι έξάλλου φυσιολο
γικό, άντιμετωπίζει στό οικονομικό έπίπεδο 
προβλήματα πού δέν θά μπορέσουν νά λυθούν 
έφόσον έπιμένει νά διατηρεί τήν οίκονομία 
μέσα σέ καπιταλιστικά πλαίσια, πλαίσια τά 
όποια δέν μπορούν παρά νά όδηγήσουν μεσο
πρόθεσμα, άν όχι βραχυπρόθεσμα, στήν υιο
θέτηση μιας άλλης λογικής έπίσης καθαρά 
καπιταλιστικής πού θέλει οί συνέπειες τής 
οικονομικής κρίσης νά φορτώνονται τελικά 
στίς πλάτες τών έργαζομένων. Γιά νά κατορ
θώσει όμως νά έφαρμόσει τό ΠΑΣΟΚ μιά 
τέτοια πολιτική πρέπει πρώτα νά άναπτύξει 
ισχυρούς καί μακροχρόνιους δεσμούς, άλλη- 
λεξάρτησης μέ τήν έργατική τάξη καί σ ’ 
αυτό τό πλαίσιο έντάσσεται ή σημερινή του 
πολιτική στό χώρο τών έργαζόμενων. Μιά 
τέτοια πολιτική προϋποθέτει άκριβώς τήν

άνάπτυξη ένός ένωμένου αυτόνομου ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήματος στό όποιο θά 
πρέπει βέβαια ή κυβερνητική συνδικαλιστι
κή παράταξη νά είναι ή πρώτη δύναμη γιά νά 
τό χειραγωγεί, καί νά τό κατευθύνει. ’Αλλά ό 
έλεγχος πρέπει νά προέλθει μέσα άπό μιά 
πραγματική άνάπτυξη τής άκτινοβολίας τής 
παράταξης αυτής καί όχι μέσα άπό έκλογικά 
πραξικοπήματα, νοθείες κλπ. κλπ. ’Εδώ βρί
σκεται καί ή ουσία τής διαφοράς άνάμεσα 
στόν έλεγχόμενο κυβερνητικό συνδικαλισμό 
τής δεξιάς καί σ ’ αύτό πού έπιδιώκει τό 
ΠΑΣΟΚ.

Ή  οικοδόμηση όμως ένός άνεξάρτητου 
(άπό τό κράτος καί τήν έργοδοσία) έργατι- 
κοΰ συνδικαλισμού όπου νά μπορέσει συγ
χρόνως νά έπιβληθεΐ πολιτικά καί όργανω- 
τικά (άλλά όχι μέ μαγειρέματα) μιά ρεφορ
μιστική κυριαρχία κινδυνεύει νά γίνει υπόθε
ση άρκετά περίπλοκη (κυρίως γιά τήν ΠΑ- 
ΣΚΕ). Καί αύτό γιατί, γιά νά οίκοδομηθεί μιά 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία μέ κάποιο 
ούσιαστικό (καί όχι άπλώς πρόσκαιρο) βά
ρος, θά χρειαζόταν είτε μιά πραγματική 
δυνατότητα άπό τή μεριά τής καπιταλιστικής 
κοινωνίας νά μοιραστούν όρισμένα ψίχουλα 
στήν έργατική τάξη είτε άκόμα ή άποδέ- 
σμευση άπό τίς εύθύνες γιά τή διακυβέρνηση 
τής χώρας. "Ομως άκριβώς ό σεβασμός τών 
καπιταλιστικών σχέσεων άπό τήν κυβέρνηση 
τού ΠΑΣΟΚ όχι μόνο τής άφαιρεί κάθε 
ουσιαστική δυνατότητα γιά νά μοιράσει ψί
χουλα, άλλά καί τής έπιβάλει τελικά νά κάνει
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άκριβώς τό άνάποδο, δηλαδή νά συμβάλει σέ 
μιά έπιδείνωση του συσχετισμού των δυνά
μεων σέ βάρος τής έργατικής τάξης μέ τήν 
έλπίδα ότι θά δεήσουν έτσι οί καπιταλιστές 
νά ξαναδώσουν μιά ώθηση στήν οικονομία 
τους, ώθηση πού θά μπορούσε μετά άπό 
χρόνια νά έπιτρέψει μιά υποθετική βελτίωση 
τής έργατικής θέσης. Ή  ύπόθεση αυτή είναι, 
βέβαια, άρκετά εύθραυστη, γιατί ό ρεφορμι
στικός έγκλωβισμός μιας όλόκληρης τάξης 
δέν μπορεί νά γίνει μέ τόν άπλό ιδεολογικό 
βομβαρδισμό γιά «έθνικές υπερηφάνειες» καί 
γιά τό — πολύ — άπώτερο «σοσιαλιστικό» 
μέλλον, μιά πού τέτοιου είδους ιδεατά κιν
δυνεύουν κάποια στιγμή νά Ιδωθούν σάν 
άπλός άέρας κοπανιστός. "Ετσι δέν είναι 
ϊσως τυχαία ή εύκολία μέ τήν όποια τό 
κυβερνών κόμμα κατέφυγε σέ μιά δικαστική 
λύση τού συνδικαλιστικού του προβλήματος 
(Ε.Κ. Ελευσίνας), όπως καί άνάλογα σέ 
πολιτικό έπίπεδο δέν είναι τυχαία ή άστυ- 
νομική κατασταλτική φύση (περισσότερο 
σταλινικού καί λιγότερο σοσιαλδημοκρατι
κού τύπου) τού τρόπου μέ τόν όποιο τό 
ΠΑΣΟΚ άντιμετώπισε όλες τίς περιπτώσεις 
ύπαρξης άμφιβολιών στό έσωτερικό του (π.χ. 
περίπτωση Παναγούλη), καί αύτό παρά τίς 
προθέσεις καί τίς διακηρύξεις του.

Ή  άνυπαρξία μιας ισχυρής συνδικαλιστι
κής έργατικής γραφειοκρατίας, ή κρίση τής 
καπιταλιστικής οικονομίας καί, τέλος, ή 
«πολιτική βούληση» τού ΠΑΣΟΚ γιά τή 
δημιουργία μιας θεσμοποιημένης συνεργα
σίας τής έργατικής τάξης μέ τήν κυβέρνηση 
καί τούς έργοδότες μέ στόχο τήν τόνωση καί 
τήν ένίσχυση τής καπιταλιστικής οικονο
μίας όριοθετοΰν μιά κατάσταση όπου οί

έργαζόμενοι δέν άποκλείεται καθόλου νά 
θελήσουν νά πάρουν στά σοβαρά αύτά πού 
τούς έχει ήδη ύποσχεθεΐ τό ΠΑΣΟΚ. Καί, άν 
τή νίκη τού ΠΑΣΟΚ τή βλέπουν σά δική τους 
νίκη, τί τό πιό φυσικό άπό τό νά θελήσουν νά 
έκμεταλλευτοΰν τίς ένδεχόμενες εύνοϊκές συν
θήκες γιά νά καλυτερεύσουν τή θέση τους 
άπέναντι στήν έργοδοσία (όπως π.χ. τό κίνη
μα πού άναπτύσσεται στή Βόρεια Ελλάδα); 
ΟΙ πρωτοποριακοί άπεργιακοί άγώνες πού 
ένδέχεται νά άναπτυχθοΰν στή φάση πού 
άνοίγεται μπορεί, βέβαια, νά μήν έχουν a 
priori τήν τάση νά έρθουν σέ άναπόφευχτη 
ρήξη μέ μιά κυβέρνηση πού θεωρούν κάπως 
σά δική τους, έστω καί άν ή οίκονομική της 
πολιτική κάθε άλλο παρά εύνοϊκή τούς είναι. 
Ωστόσο, στό μέτρο πού ή πραχτική καί ή 
«στρατηγική» τού ΠΑΣΟΚ συνεχίζει νά στη
ρίζεται σέ μιά ένθάρρυνση τής καπιταλιστι
κής άνάπτυξης, στό μέτρο αύτό ή άνάπτυξη 
τού έργατικοΰ κινήματος θά έχει άναγκαστι- 
κά τήν τάση νά προσκρούει στήν κυβέρνηση, 
πού έχει άναλάβει νά περιορίσει αύτήν τήν 
άνάπτυξη σέ όρισμένα «ρεαλιστικά» (άστικά) 
πλαίσια, καί αύτό άσχετα άπό τούς ρυθμούς 
μέ τούς όποιους θά βάδιζε ή διαδικασία 
ένίσχυσης ένός έργατικοΰ κινήματος πού θά 
άρχιζε νά θέτει σέ άμφισβήτηση τίς καπι
ταλιστικές σχέσεις καί τά άστικά αύτονόητα. 
Διαδικασία όμως πού — πρέπει νά πούμε — 
είναι ή μόνη έγγύηση γιά τήν οίκοδόμηση 
μιας έναλλαχτικής λύσης πού θά μπορούσε 
νά άντιπαραθέσει στήν άστική πολιτική τό 
μόνο ρεαλιστικό σοσιαλισμό, πού είναι ό 
σοσιαλισμός πού καθορίζουν οί ίδιοι οί 
έργαζόμενοι.

Μ. ΝΙΚΗΤΑΣ 
Σεπτέμβρης 1982
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