
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-- ΣΩΜΑΤΕΙΟ Π 

ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΠΑΤΕΙΟ 

Τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση για-την κατεύθυνση 

•πού πρέπει νά πάρει η οργανωτική ανάπτυξη του Συνδικαλιστικού Κι

νήματος.Το" δυσάρεστο είναι,δτι κατά, κανόνα οι απόψεις που αναπτύσ

σονται πρώτα,ξε&ι νάνε από την υπεράσπιση στενά μικροπαραταξιακων 

συμοερόντων,τίς ¿ποίζς μετά βαφτίζουν σάν δήθεν συμφέρουσες γιά τό 

Συνδικαλιστικά Κίνημα, χωρίς μάλιστα οι απόψεις νά είναι ενιαίες,άλ-

λά προσαρμόζονται κατά περίπτωση στά δεδομένα οχι της κατάστασης 

του συγκεκριμένου μαζικού χώρου, αλλά στό βαθμό του ¿ργανα>τικοΰ έλέγ 

χου πού ασκείται άπό δποια παράταξη σ'αύτόν.'Ένα δεύτερο δυσάρεστο 

είναι δτι ¿ διάλογος,δπου επιχειρήθηκε νά γίνει μέχρι τώρα, έπεσε 

σέ χαμηλότατο -επίπεδο μιας ταμπελιαματικης ορολογίας - διασπαστής, 

τσιράκι της εργοδοσίας κ.λ.π.- πού δεν οδηγεί σέ τίποτα θετικό . 

Γιά νά τοποθετηθούμε πάνιο στό θέμα πρέπει νά δοϋμε τά πιό 

κάτω ι• 

1 .-Κατάσταση του Συνδικαλιστικού Κινήρ.ατος στην Ελλάδα 

σήμερα* 

2.Θεσμι?;ό πλαίσιο γιά τό Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

3. Γοοοπτικές του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 

4. Ενότητα εργαζομένων. 

5. Γαζικοποίηση τοΰ Συνδικαλιστικού'Κινήματος. 

Πρίν προχωρήσουμε στην ανάλυση των πιό πάνω θεμάτων,πρέπει 

νά ξεκαθαριστεί δτι τό πράγμα άπό άποψη θεωρητική έχει προ πολλού 

λυθεί,δτι ο συνδικαλισμός πρέπει νά είναι προσανατολισμένος ατούς 

τόπους δουλειάς,αρα ή θεωρητική τοποθέτηση πρέπει νά είναι σαφώς 

υπέρ τοΰ εργασιακού σωματείου. 

Τά πιό πάν(Λ) θέματα μπαίνουν κυρίως γιάλόγους τακτικής και 

δ'χι θεωρίας,διότι Οι δποιες θεωρητικές απόψεις, γιά νά έχουν πρακτι

κή αξία,πρέπει νά προσαρμόζονται και νά αναζητούν διεξόδους στην 

υπάρχουσα πραγματικότητα και δχι σέ εγκεφαλικά σχ^ηματα. 

Κάθε κεφάλαιο βέβαια αποτελεί τεράστιο θέμα γιά ανάλυση,έδω τοπο-

θ ε τ ιόμ άστε έπι γ ρ αμμ ατικ ά. 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

. ΣΤΚΠ ¿ΛΛΑΔΑ Σ3 ΜΕΡΑ 

Δεν είναι καθόλου εύχάρ στη,μια συνολική άθροιση των εργαζόμε

νων,πού πήραν μέρος στις ψηφοφορίες , ιά τις περσινές εκλογές,πού 

κατέληξαν στο συνέδριο της ΓΣΕΕάλλά μιά έρευνα και σάύτά τα διαγραμ

μένα η εκτός ΓΣΞΕ σωματεία ,θά δείξει δτι οΰτε τό 20°/°
 τ ο ΰ

 συνό

λου των εργατοϋπαλλήλων μας δεν είναι οργανωμένο σε σωματείο."Οταν 

λάβουμε ακόμα υπ'δψη δτι. ένα μεγάλο =μέρος άπ'αυτούς πού ψήφισαν 

άνη?ίουν εί'τε σε 0ΤΕ
7
εΙ'τε σέ ΔΞΠ η Τράπεζες η στην 'Ολυμπιακή κ.λ.π. 

δηλ. itvpCuç υπάλληλοι, τότε η κατάσταση γιά τη " κ,αθαρή" εργατική 

τάξη δέν είναι καθόλου ευχάριστη. 

Πέραν τούτου ο έργατοπατερισμός.
;
 ή πρακτόρευση του Συνδικαλιστι

κού Κινήματος και ò κυβερνητικός συνδικαλισμός βρίσκεται σέ πλήρη 

άνθηση.ϊά σωματεΐασφραγίδες δίνουν καί παίρνουν, δ'πως επίσης καί τό 

ίδεολογικο.-πολιτικ'ό επίπεδο του Συ'νδίκαλιστικ'Όύ Κινήματος βρίσκεται 

πολύ χαμηλά, μια καί η ί'δια η παραδοσιακή αριστερά δέν φρόντισε μέχ

ρι σήμερα νά τό πολιτικοποιήσει πραγματικά, νά του δώσει σαφή ταξι

κό χαρακτήρα,αλλά' τό μόνο πού επεδίωκε ηαί επιδιώκει είναι η οργα

νωτική χειραγώγηση πάνω σέ καθαρά φίλαθλη βάση - π.χ. ε να είναι τό 

κόμμα της εργατικής τάξης,πάς μή μεθ'ήμών είναι εί'τε πράκτορας 

της εργοδοσίας ,ει'τε διασπαστής κ.λ.π.- χωρίς νά βλέπει δτι ακόμα 

καί γιά τά στενά κομμματικά συμφέροντα είναι προτιμότερα τά μαζικά 

σωματεία κι'άς της λείπει è οργανωτικός ελεγχοο,μιά καί μακροπρό

θεσμα είναι δυνατό μέ τίς θέσει e καί τη συνέπεια της - μέ τή προ

ϋπόθεση βέβαια δτι είναι πράγματι σωστές - νά κερδίσει καί κομματι

κά τίς αδιαμόρφωτες από ίδεολογικοπολική σκοπιά μαζες,πού προσεγγί

ζουν τό σωματείο. 

2 .ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Τό θεσμικό πλαίσιο είναι τό αντιδραστικότερο πού μπορεί νά 
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υπάρξει - .330/76 π.λ,η»- ¡ία;.μια συvδικαλ^c ,κή κατοχύρωση, καμμιά 

βοήθεια του κράτους για τήν ρογάνωση τών εργαζόμενων,αντίθετα διαρ

κή εμπόδια καί αφήνει ουσιαστικά τούςέργαζόμενους στο έλεος της 

εργοδοσίας,Ε'ιναι ενα πλαίσιο πού πρέπει νά καταπολεμηθεί σε δ'λα 

τά επίπεδα πολιτικής δράσης και νά γίνει προσπάθεια σέ" κατάλληλα 

χρόνο νά. γίνει στη πράξη ο Ιί. 3.30/76 έ'νααχρηστο χαρτί, δπου θά μπο

ρέσει η εργατική τάξη νά κινητοποιηθεί κατάλληλα καί μαζικά ,έτσι 

ώστε νά μην μπορεί η. εργοδοσία η τό κράτος νά κυνηγήσει ενα μεγά

λο αριθμό εργαζόμενων πού έκαναν π„χ, απεργία συμπαράστασης,δταν 

, * μάζα των εργαζόμενων θά'μπορεΐ νά κινητοποιεί ολόκληρους κλάδους 

καί, 5χι νά γίνονται μεμονωμένες ενέργειες,οι ¿ποίες δεν κάνουν 

τίποτε άλλο παρά νά στέλνουν τροφή στά δόντια της εργοδοσίας από 

ορισμένα έξιόλογα άλλα αυθόρμητα στοιχεία,τά ¿ποια θά μπορούσαν 

νά προσφέρουν πάρα πολλά, εάν h εργοΰσαν μέ ωριμότητα. 

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΓΝΗΜ ΑΤΟ Σ. 

Στην Ελλάδα χώρα της περιφέρειας του ur 'ΐταλισμού ,που" ποτέ 

οέν πρόκειται νά φθάσει σ'εναέπίπεδο άνότπυξης, ώστε νά μπορέσει
 s,/ 

δώσει ρεφορμιστικές,σοσιαλδημοκρατικού τύπου διεξόδους στίς διεκ

δικήσεις τών εργαζόμενων,ο ι προοπτικές του Συνδικαλιστικού Κινή

ματος είναι μεγάλες.Ι.ϊέσα από ?να ταξικό πολιτικοποιημένο Συνδικα

λιστικό Κίνημα θά δοθούν οι κυριότεροι αγώνες τών εργαζομένων 

ακόμη και σέ πολιτικό επίπεδο αυτό θά γίνει μία από κύριες αιχμές 

του Λαϊκού Κι νήματος, πού μο,Γί μέ τό Αγροτικό Κίνημα, δ'πιος καί τό 

ναιολα'ίστικο θά δώσουν τίς κύριες μάχες πού θά φέρνουν δ'λο κάί πιο 

κοντά στην άπελευθέρΐϋση του καταπιεζόμενου "Ελληνα .Ή κρίση 

είναι εντεινόμενη,οι ευθύνες μας μεγάλες νά οργανώσουμε τόν κό

σμο σ'δλα τά επίπεδα και κύρια εμείς νά τόν βοηθήσουμε νά οργα

νωθεί συνδικαλιστικά ,ώστε νά μπορεί νά παλεύει σιοστά. 

4. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΙ.ΤΕΝΩΝ 

"βνα άλλο στοιχείο πού ποντάρει ή εργοδοσία ,είναι η διάσπα

ση τών εργαζομένων καί ή δημιουργία καί ό'ξυνση συντεχνιακών αντι-



θέσεων,,ωστε νά πετυχαίνει πιό εύκολα τόν αποπροσανατολισμό του 

Κινήματος καί νά τό κολοβώνει,δσον άφορα τους σωστούς διεκδικητι

κούς στόχο.υς,Πρέπει νά δώσουμε 3
ν
'δ,λους τους·- εργαζόμενους νά ?ίσταλα-

βουν),σ
,
τι η Κυρίαρχη αντίθεση είναι, η αντίθεση ανάμεσα στους εργα

ζόμενους, στους υποαείμ ενους σε εκμετάλευση καί ατούς εκμεταλλευτές 

τό κεφάλαιο,τίς πολυεθνικές εταιρίες, τά ντόπια και ξένα μονοπώλια 

καί ολιγοπώλια, δπως καί στά σχήματα πού αυτά καθοδηγούν - π.χ.ΕΟΚ-, 

Σ αυτό τό σημείο δεν πάίζεΐ,.κατά τίς απόψεις μας, ιδιαίτερα θετικό 

ρόλο η παραδοσιακή ¿ψιστερά,πού προσπαθεί νά στήσει σωματεία δπου 

μπορεί,σέ οποία υποπερίπτωση ειδικότητας έχει οργανωτικά σποκρυ-

σταλλώματα ανεξάρτητα τοΰ δτι,ενώ μπορεί νά της "δίνει την δυνατό

τητα τό A Tux.σωματείο,πούστήν πραγματικ'τητα δεν έ'χει ενεργά μέλη 

πάνω από 20-30 , νά εκφράζει τίς πολιτικές κομματικές θέσεις καί 

άπό ?να άλλο μαζικό χώρο,στην ουσία .δεν κάνουν παρά μιά ακόμα διά

σπαση .Πρέπει νά καταλάβουμε δτι μόνο τά μαζικά ισχυρά σωματεία 

μποροΰν νά δώσουν σωστούς αγώνες ,ανεξάρτητα αν μέσα σ'σύτά οργα

νώνεται δχι μιά ειδικότητα,αλλά συγγενείς.Πρέπει νά περιορίσουμε 

την πολυσο)ματική πολυδιάσπαση πρέπει νά καταργήσουμε τά σωμστεια-

σφραγίδες. 

5. ΚΑΖΙΚΟΠΟΙΠΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 

'Ένα θλιβερότατο φαινόμενο είναι ή απομαξικοποίηση τοΰ 

Συνδικαλιστικού Κινήματος καί είναι,ακόμα θλιβερότατο,διότι από 

δτι δείξανε οι μέχρι σήμερα αρχαιρεσίες ή συμμετοχή ήταν μικρότερη 

από τήν περσινή,πού σημαίνει δτι,οέ περίοδοέντεινόμενης οικονομι

κής κρίσης,έχουμε απομάκρυνση από τά σωματεία,Είναι σαφές δτι οι 

εργαζόμενοι έχουν εκτιμήσει δτι δεν είναι σέ θέση τά σωματεία τους 

νά κάνουν αγώνες,έχουν απογοητευτεί. Αντικειμενικά δηλ.μιά κυβερ

νητική επιδίωξη,μιά επιδίωξη της εργοδοσίας περυχσίνει καί δυστυ

χώς πάρα πολλές φορές με τήν ακούσια ευθύνη κύρια των συνδικαλιστι

κών φορέων της παραδοσιακής αριστεράς. 

Τά συνεχή " καπελλώματσ",ή άρνηση του δι αλόγου,ή άμεση οργα

νωτική καί κομματική σύνδεση οδήγησε ακόμα καί αυτά τά πρωτοπόρα 

9 / 9 · 
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σωματεία "'ν οικοδόμων,πού ανέκαθεν καθοδηγο ξτε η αριστερά,σέ μα-

οασμό .Ευστυχώς κινδυνεύουν τά σωματεία vet γίνουν τροοή σκοπιμότη

τας στίς μάχες πού προκαλεί ή διάσπαση του κομμμουνιστικοΰ κινή

ματος, δπου σαν κυρίαρχα θέματα δεν μπαίνουν τά προβλήματα των έργα 

ζομένων,αλλά ποιος θά ελέγξει κάτι η θά απομονώσει τον άλλον. 

Εδώ πρέπει νά καταλάβει' καί η ΕΣΑΚ καί τό AIM δτι μόνο με 

δημοκρατική λειτουργία θά 'μπορέσουν νά μαζικοποιηθοΰν τά σωματεία. 

Πρέπει ιδιαίτερα η ΕΣΑΚ' νά καταλάβει δτι δέν μπορεί νά λέει δ'τι 

μόνο αυτή είναι η συνεπής παράταξη πού εκπροσωπεί την εργατική 

τάξη,οϋτε τό κόμμα πού τήν καθοδηγεί νά θεωρεί τόν εαυτό του Α 

PRIORI σάν μόνο καί αδιαφιλονίκητο εκφραστή της εργατικής τάξης, 

πρέπει νά καταλάβει δτι καί άλλοι είναι εξ Ι'σου τουλάχιστον, συνε

πείς εκφραστές των εργαζόμενων, εξ ίσου εκπροσωπούν μςες εργσ,των 

καί μόνο ή σωστή αντιμετώπιση των. προβλημάτων θά δείξ-ει τελικά, 

ποιος πραγματικά τοποθετείται σωστότερα απέναντι στην εργατικό ; 

τάξη. 

Λυτό πού κάνει μέ τό νά εχειενα δπωσδή-^τε πεπειραμένο στελε

χιακό μηχανισμό στό χώρο τόν εργατικό,καί με αυτόν νά μήν επιτρέ

πε ι, δπου μπορεί" τήν είσοδο κανενός άλλου, δέν κάνει τίποτε άλλο πα

ρά κάτω άπό μιά εντελώς μυωπική στενοπαραταξιακή στενοκομματική 

τακτική νά παίξει αντικειμενικά τό ρόλο εκείνων πού δέν επιδιώκουν 

τήν μσξικοποίηση του εργατικού κ ι νήματος,"Αν τελικά είναι ευχαρι

στημένη μέ τό γεγονός ας ποΰμε π.χ. στους οικοδόμους ψήφισε ενα 

ποσοστό 7ο/ο μάξιμουμ., των πραγματικά εργαζόμενων τότε ας τό πει, 

αν δ'χι ας κάνει τήν αυτοκριτική της. "Αν θεωρεί νίκη τήν συμμ ετοχή 

7°/ο. , ανεξάρτητα αν πέτυχε τή συντριπτική πλειοψηφία στά Δ. Σ, et ς τό 

πει."Αν θεωρεί πάλι τό κόμμα πού τήν καθοδηγεί,δτι έχει παίξει 

σω,στά τόν καθοδηγητικό του ρόλο
 ν
σάν"κό*μμα εργατικής τάξης" μέ .τό 

νά ψηφίσει τό 7°/ο ας τό πει καί αυτό, 

"Αν πάλι τό πράγμα .χρειάζεται αυτοκριτική ας τήν κόινουν καί 

ας μήν είναι δημόσια,δέν πειράζει.Τουλάχιστον ας αποδείξουν στή 



«Γ ι1]ο.0τι ε"χουν τη ικανότητα HC.L τήλ ; ω:·ύτητ : :ντίλη'ΪΛΚ c:í v i 

λάξουν τακτική στον μαζικό χωρο.Κάτι τ έ τ ο ι ο μέχρι τώρα δεν φάνηκε, 

περιμένουμε» 

'Ελπίζουμε να μην περιμένουμε τόσο,δπως περιι έναμε διάλογο γ ι α τά 

θέματα που έ θ ι ξ ε άπό τ ι ς 5 Νοέμβρη'76 l-U.á ανακοίνωση της Π.ΑΣΚΕ μπε

τατζήδων πάνυ σέ ανάλογα προβλήματα,σέ δημοσίευμα στην ' ; ΕΞΟΡΜΗΣΗ» 

Κατά τή γνώμη μας πάρα πολλά προβλήματα θά.ξεπεραστούν μακροπρό

θεσμα μέ τήν προσαρμογή του Σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ο ύ Κινήματος σέ εργασιακή 

βάση 

Έ ν πάσει περιπτώσει ,επειδή ποέπει vá γίνει μια άμεση επιχειρη

ματολογία υπέρ του εργασιακού σωματείου,θά γίνει πι.ό κάτω μιά σύν

τομη τοποθέτηση. 

α
. Κατ'αρχήν ,γιά μας τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.,μίλα καί είμαστε κηρυγμένοι 

υπέρ της αύτοδιαχείρησης καί της ,αποκέΝτρώσης σάν τρόπου οργάνωσης 

της σοσιαλιστικής δομής,πού'προϋποθέτει σαφώς τρόπο οργάνωσης στον 

τόπο δουλείας,δέν μπαίνει θέμα αΧλης επιλογής παπά της σέ εργασιακή 

βάση , τά υπόλοιπα είναι θέματα τακτικής. 

;ου-β. Στίς εκλογικές διαδιακσίες,άλλα καί στίς κινητοποιήσεις,εχ( 

με ίνα πολύ ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στά εργασιακά σωματεία παρ' 

οτι στά κλαδικά, 

γ
. Διασφάλιση της ενότητας των εργαζόμενων μέ προοδευτική εξά

λειψη των συντεχνιακών αντιθέσεων. 

δ. Σαφής μαζικότητα των σωματείων,μιά καί τό σύνολο των εργαζό

μενων θά μπει προοδευτικά στό σωματείο."Ηδη στά υπάρχοντα έργοστασω 

ακά σωματεία υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος βαθμός μσζιχοποίησης άπ'δτι 

στά κ λ α δ ι κ ά . 

Περισσότερα κοινάπροβλήματα - κ ο ι ν ό ς εργοδότης, ί'δι ες συνθή-

κες δ ο υ λ ε ί α ς κ . λ . π . - . 

σ τ . Καλύτερη δυνατότητα δ ιεκδίκησης αιτημάτων μ ι ά καί ε ί ν α ι πολύ 
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ουσκολο ενα.κλαοικο σωματεω J C , / ' W-i-
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γκολλητες υπ cep χουν κ. χ,ουηγοί, χειριο τές υπάλληλοι,τορναδόροι κ.λ,π. 

Γ. ΓΙ ολοένα αυξανόμενη συμμέτοχη στ υς χώ ους δουλείας του πο? ¡· 

πληθοΰς επιστημονικού ρπολεταριάτου, αντικειμενικά δίνει μεγοιλύτερες 

δυνατότητες επιτυχίας εργασιακού σιοματείου. 

η. Πέραν τούτου βλέπουμε άπό πρόσφατα παραδείγματα - π.χ. ΟΤΟΕ 

κ.λ.π.- ότι εκεί πού έχει επιτευχθεί μια ενότητα εργαζομένων,ανεξάρ

τητα από ειδικότητα,γίνεται προσπάθεια διάπσασής τους δημιουργώντας 

δήθεν συλλόγους επιστημονικού προσωπικού η υπαλλήλων Α'κατηγορίας 

κ.λ.π.,με κύριο στόχο τη διάσπαση της ενότητας τών εργαζομένων σ' 

"ve- χώρο,ώστε νά επιτευχθεί μέ τή διάσπαση ή αδρανοποίηση. 

θ. Υπάρχει ó αντίλογος,δτι ενα εργοστασιακό σωματείο μπορεί πιό 

εύκολα, νά χειραγωγηθεί άπό την εργοδοσία.Τούτο μερικά είναι σωστό. 

Στό μέτρο που εξακολουθεί νά υπάρχει η άμεση σχέση αφεντικού εργο

δότου, υπό τή μορφή φυσικού προσώπου,πράγματι ó κίνδυνος είναι αρκε

τά μεγάλος.Στό μέτρο δπιος και προοδευτικό; πηγαίνουμε σε ολιγοπωλια-

κές ή μονοπώλιο,:ές μορφές,μέ κύριο στοιχείο τή διαρκή άνοδο του 

ελέγχου τών παραγωγικών μονάδων άπό τίς πολυεθνικές έτιαρίες δηλ. 

¡ι ι ά. απομάκρυνση άπό την άμεση σχέση του φυσικού προσώπου εργοδότου-

έργαζόμενου ,η εκτίμηση είναι δτι σ αυτές τίς περιπτώσεις είναι πολύ 

πιό εύκολο τó στήσιμο και τó δυνάμωμα εργασιακού σωματείου.Τ6 ίδιο 

ισχύει καί γιά τίς επιχειρήσεις πού ελέγχονται άπό τό κράτος - Τρά-

¡ΐεζες,ΟΙΕ,ΔΕΗ,ΟΑΠ,κ.λ.π,-.Σέ τούτο παίζει κατά τήν εκτίμηση μας σο

βαρότατο ρόλο καί τό "τι καί ή διευθυντική ελίτ δέν είναι πορό. με-

γαλοϋπάλληλοι,πού εν πιάσει περιπτώσει καί αυτοί αντιμετωπίζουν κά

πως άλλοιώς τά πράγματα,βέβαια μέ άλλα κριτήρια."Αλλωστε Οπως έχει 

αποδειχθεί άπό τά δυό χρόνια μετά τήν αλλαγή του Ιούλη τοΰ '74,τά 

σωματεία πού έχουν νά επιδείξουν μιά δραστηριότητα σωστή είναι τά 

εργασιακά - π. χ. OTE, ΔΞΗ,ΠΣΜΤ,ΟΛΥΪ^ίΙΑΐΓλ,ΠΙι^ΟΣ,ΙΖΟΑΑ,ΓΕΑ,ΠΕΐΑίπΕΤΑ-

ΚΗΣ,ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ Η.λ.π.- πού αυτά κύρια,πέρα τών άλλων αγωνίστηκαν, 



καί κατά του Ν.330/76."Ομοια έχει αποδειχτεί δτι χώροι ο'πως ϊ] Λ'),, 

o OTE,οι Τράπεζες καί γενικά e; υπηρεσίες μέσα άπό τις οποίες πα' 

ότερα ασκούνταν ο κυβερνητικός συνδικαλισμός-, έχουν περάσει τελεο 

κα σε προοδευτικά χέρια» 

Αντίθετα κλαδικές κινητοποιήσεις δπυς π.χ.οικοδόμοι,εμποροϋ

πάλληλοι έπεσαν ουσιαστικά στο κενό.Στόχος μας λοιπόν σ'αΰτ'ή τη 

φάση έπιτευκτός, ει ναι οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμόί,ο ι 

πολ υεθ ν ι κ ε ς, ο ί μ ο νοπωλ ι ακ ε ς η ολ ι γοπωλ ι ακ έ ς έ α ι χε ι ρήσε ι ς. "Αλλωστ Ϊ. 

και αν δούμε, τό πώς διαμορφώνεται ή κατάσταση στις χώρες που εχοο 

με μιά ολοκλήρωση του καπιταλισμοί) - π. χ; Γερμανία κ .λ^π..-, βλέπου 

μ.ε δτι δεν μπαίνει θέμα μη οπαρ,ξης ή καταστροφής σωματείου σε 

εργοστασιακή βάση,άλλα γενικά ή δλη προσπάθεια είναι στή βάση τ. 

συνολικού ρεφορμισμσυ του εργατικού "κινήματος.Καί ναι μέν.εκει.μ 

τό νά έχουμε μη'-τροπόλεις του καπιταλισμού, οττου είναι δυνατή ή %(. ' 

ση ορισμένων ικανοποιητικών παροχών, είναι δυνατός 6 ρεφορμισμός 

εργατικού κινήματος,ενώ σαν περιφερειακή χωρατού καπιταλισμού δε 

υπάρχει τέτοια δυνατότητα μιά καί είμαστε χώρο υπό έκμετάλέυστμ, 

λαδή συνολικά γίνεται άοαίρεο υπεδαξίας Καί μεταφοράς της στις 

μητροπόλεις.Στή βάση λοιπόν σΰτή^,κστά τήν άποψη μας ,οι πολυεθνι. 

εταιρίες καί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θά προσπαθήσουν καί CÒL· 

νά ρεφορμάρουν τό εργατικό κίνημα καί δ'χι νά μή τό αφήσουν νά αν 

πτυχθει οργανωτικά - π. χ. προτάσεις Πάπαληγουρα-Αάσκαρη γιά τριμ̂ .· 

οή συνεργασίακ .λ.π.-Ακριβώς εδώ γίνετια η εκτίμηση δτι δέν θά μπ 

πέσουν τελικά νά δώσουν τις αντίστοιχες 7ΐαροχές,ώστε νά επιτύχουν 

τό ρεφορμισμό τους.Πέραν τούτου,είναι κΰρια ή ευθύνη τών κομματικ -

άλλα και παραταξιακών φορέων της μαρξιστικής αριστεράς νά καθοδηγώ 

σουν σωστά καί νά ελέγχουν τίς εξελίξεις ώστε νά μήν έχουμε αποπρο 

σαν α τ ο λ ισμ ο ύ ς . 

ι. Έ δ ώ μπορεί νά λεχθεί" δτι υπάρχουν εργαζόμενοι πού εργάζί 

,νται σε βιοτε·χνίες
?
σέ .μικρομάγαζα, σε συνεργεία qé περιορισμένο 

ριθμιό.Αυτοί τί θά γίνουν, Οά μείνουν ακάλυπτοι .συνδικαλιστικά 



μ ι ο υ ρ γη € 

ι ου 

εμα είναι καθαρά οργανωτικο. και μπορεί να λυθεί με τη 

διατήρηση του κλαδικού σωματείου ή την περιφερειακή δημιουργία δια-

ιτοτωση που δεν υπορει να οη-

ατειο της ίδιας παραγωγικής 

συμμέτοχης - κοινό προϊόν -• π.χ* πανεργατικοί) σωματείου περιοχής η 

πόλης.ιό πως θα γίνεται η διαδικασία ελέγχου των μελών εργοστασια

κών σιοματε ίων, ώστε να μ?' ε ι veci μέλος σε κλαδικό πού πιθανώς θά δη μ ι 

ουργούσε προβλήματα π.χ. διπλοψηφίας,είναι καθαρά τεχνικό θέμα,πού 

μπορεί νά λυθεί π,χ. με την σωματειακή ταυτότητα,μέ εκλογικό σωματει 

ακό βιβλιάριο,μέ βιβλιάριο ειδικότητας μέ την υποχρεωτική αναγγελία 

τόπου δουλείας κ.λ.π."Ομοια καί τό θέμα των ομοσπονδιών είναι και 

αυτό καθαρά τεχνικό :ιαί μπορεί καί αυτό νά λυθεί σχετικά εύκολα . 

Συμπερασματικά λοιπόν : > 

1. ,Ναί στό εργοστασιακό - εργασιακό--: σωματείο. 

α.Δημόσιοι οργανισμοί, Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις ,Ν.Π.Δ.Δ. . 

β. Τράπεζες 

γ.Πολυεθνικές 

δ ,Ιΐο νοπωλ ι ακ ες ο λ ι γοπωλ ι σκ έ ς μ ο νάδε ς. 

ε.Κ άθ ε χώρο ς μ αζ ικ ή ς δουλείας 

στ. Αξιοποίηση του πνευματικού προλεταριάτου. 

2. Τακτική. 

α. Κύριος στόχος η δημιουργία σωματείων εκεί πού δεν υπάρχουν. 

β. Στη περίπτωση πού ενα κλαδικό σωματείο καλύπτει ενα εργοστα

σιακό , ή αντιμετώπιση πρέπει νά είναι συγκεκριμένη για τó συγκεκρι

μένο θέμα,ώστε νά άντιμετφπίζονται οι συγκριμένες ιδιομορφίες διότι 

υπάρχει ο κίνδυνος νά δημιουργούνται μ'αυτή τη μεθοδολογία αντισύν-

δεσμοι η σωματεία σφραγίδες,πράγμα βέβαια πού μπορεί νά γίνει ηαί 

ανάποδα - δηλ.αντίσύνδεσμο ς,κλαδικό σωματεΤο-. 

γ. Κανένας εργαζόμενος νά μη μείνει συνδικαλιστικά ακάλυπτος. 

δ. Κιά δυνατή διαδικασία γιά μετάπτωση από κλαδικό σέ εργοστασιακό 
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σωματείο,CL ναι η δημιουργία εργοστασιακών έ ιτροπών με τη βοήθεια 

του κλαδικού,πού με τή κατάλληλη δουλειά θά συσπειρώσουν τους εργα

ζόμενους τοΰ χώρου , ώστε να μετασχηματιστούν σε" εργασιακό σωματείο 

3. Ναι στην ενότητα των εργαζομένων .πού θά προωθηθεί με ; 

α·. Εκδημοκρατισμό* λειτουργίας σωματείων 

3. Αναγνώριση της ύπαρξης παρατάξεων σε κεντρικό έπίπεδο-π.χ.συμ-

coojvía ΠΑΣΚΕ,ΑΕΜ,ΕΣAK κ.λ.π. οτι σ'ολα τά σιοματεια μπορούν νά δρουν 

ελευθέρα οι παρατάξεις,νά μιλάνε σαν παρατάξεις στις Γ.Σ.-

"Οταν θάμκορεΐ νά διαμορφώνεται ενα σύνολο 10 -π.χ. ατόμων σ 

ε να μαζικό χώρο, αυτό νά θεωρείται σάν ν.α,ηαταΛ'/η. 

γ. Συντονισμός δράσης με .τίς άλλες προοδευτικές συνδικαλιστικές 

παράταξε ι ς,ώστε νά δοθεί σωστό περιεχόμενο στους τάχους τοΰ Συν

δικαλιστικού Κινήματος,νά σταματήσουν οι παραταξιακές διαμάχες 

νά περί φ;" υρήσουμε καί νά προωθήσουμε από ν. ι νου τήν ενότητσ
:
-τή 

μαζικότητα καί τήν ταξική προοπτική πού πρέπει νά εχε^ τό Συνδι

καλιστικό Κίνημα. 

ΕΠΙ ΤΡΟΠΙΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

Αθήνα Lápτη ς'77 


