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*Η Ι σ τ ο ρ ί α του εργατικού κινήματος ε ί ν α ι ή καταγραφή των βημάτων της 

ε ρ γ α τ ι κ ή ς τάξης στην ε π ι κ ή πορεία της προς τα εμπρός«, Ε?ναι ταυτόχρονα α π ε ι 

κόνιση των αγώνων τ η ς , των ε π ι τ υ χ ι ώ ν καί των αποτυχιών τ η ς , όλων των προβλη·» 

μάτων πού α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ε στά π λ α ί σ ι α της ασταμάτητης προσπάθειας γ ι ά οργανω

τ ι κ ή ολοκλήρωση καί κοινωνική απελευθέρωση« 

Τδ Ι 9 Ι 8 χ ρ ο ν ι ά πού οι ισχυροί της Ευρώπης έχουν αποφασίσει το δ ι α μ ε λ ι 

σμό της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τ ι ς γνωστές γ ι ά τήν Ε λ λ ά δ α συνέπειες«, 

δλα δ ε ί χ ν ο υ ν πώς έχουν ωριμάσει OL συνθήκες γ ι α μ ι α Πανελλήνια Ε ρ γ α τ ι κ ή 

"Ενωσηe"Υστερα από πρωτοβουλία τ&ν Εργατικών Κέντρων Π ε ι ρ α ι ά , Βόλου,Αθήνας 

καί Θεσσαλονίκης π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι στην Αθήνα σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ή συνδιάσκεψη 

πού έ χ ε ι σάν α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο την ίδρυση Γεν ικής Συνομοσπονδίας« 

Ι δ ρ ύ ο ν τ α ι ταυτόχρονα οι ο μ ο σ π ο ν δ ί ε ς ' Η λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ύ , Ε ρ γ α τ ώ ν Τύπου,Φωτα-

ε ρ ί ο υ , Ε ρ γ α τ ώ ν Δέρματος καί ίορτοεκςοορωτών πού μαζί μέ ε κ ε ί ν η των Καπνεργα

τών δ ί ν ο υ ν τη πρώτη α'χΟηση συγκροτημένου σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ο ύ κ ι νήματος„"Ομως 

παρ'δλη τήν οργανωτική προσπάθεια καί την ανάπτυξη του σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ο ύ κινή9 

ματος, τό β ι ο τ ι κ έ ε π ί π ε δ ο του έργαζί ενου λάου β ρ ί σ κ ε τ α ι σε απαράδεκτα χαμτ. 

λά επίπεδα«, Το 50°/ο των απασχολούμενων στή β ι ο μ η χ α ν ί α ε ί ν α ι γ υ ν α ί κ ε ς καί 

παιδιά« Σ τ ί ς 1*000 ε ρ γ α τ ι κ έ ς κ α τ ο ι κ ί ε ς τής '"Αθήνας oñ 750 αποτελούνται άπό 

ενα δωμάτιο,μο& 23/-;· άπδ δύο καί μόνο ο- 16 άπό τρία« '""Ενα δωμάτιο α ν τ ι σ τ ο ι 

χ ε ί σέ 4- - 5 άτομα« CII Μικρασιατική καταστροφή καί ή ανταλλαγή τών πληθυσμών 

τό 1922, δημιουργώντας άμεσο πρόβλημα απασχόλησης, υποβαθμίζε ι ακόμα π ε ρ ι σ 

σότερο τδ ε π ί π ε δ ο ζωής τών εργαζόμενων* 

Τό σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό κίνημα αυτής τής ,τεριδδου επηρεασμένο άπό τ ί ς κοινω

ν ι κ έ ς α ν α κ α τ α τ ά ξ ε ι ς καί τήν οξύτητα τών ;ρο[./.ημάτί ν αναπτύσσει αξιοσημείωτη 

αγωνιστική δραστηριότητος Αξονας τών κινητοποιήσεων ε ί ν α ι ή αύξηση του ήμε-

ρομίσθιου^ ήμμείωση τών ωρών δ ο υ λ ε ί α ς καί ή ¡Βελτίωση τών συνθηκών ι δ ι α ί τ ε ρ α 

γ ι ά τους ανήλικους» 

Στά δυό πρώτα σ υ ν έ δ ρ ι α τής ΓΣΕΕ κυ,, ιάρχ "¡σε ή α ρ ι σ τ ε ρ ά , όμως μετά τδ 

Ι92Ι έξ α ί τ ι α ς τής εσωτερικής κρίσης του σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ο ύ κινήματος καί τής 

λαθεμένης εκτίμησης του ΣΕΚΕ δ τ ι εΓχαν διαμορφωθεί οι α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς συν

θήκες γ ι ά τήν ανατροπή του αστικού κράτους, ') επιρροή τής α ρ ι σ τ ε ρ ά ς π ε ρ ι ο 

ρ ί ζ ε τ α ι ενώ ή ορθότητα των αποφάσεων τής έλε γχόμενης άπό τό ΣΕΚΕ^ΓΕΣΕ α μ φ ι 

σ β η τ ε ί τ α ι ε ν τ ο ν α 0 

Άπό τ δ 5ο συνέδριο τής ΓΕΣΕ, πού ¿ίνετ· ;;ι τό 1926 θά α ν α δ ε ι χ θ ε ί κ ε ν τ ρ ο 

δ ε ξ ι ά η γ ε σ ί α πού ζντάσσε! τ ή ΓΕΣΕ στ Γ, μέ σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση Συνο-
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μοσπονδία του "Αμστερνταμ ενω ταυτόχρονα διαγράφει μια μεγάλη σειρά άπό 

προοδευτικά σωματεία και άντικαθιστοί με σωματεία σφραγίδες» 

Ή πολιτική ένταση, πού σημαδεύει αυτή τή περίοδο, δδηγεϊ τή Κυβέρνηση 

Βενιζέλου στην άπδφαση γιά θέσπιση του "Ιδιώνυμου"· ΙΊέ βάση αυτό τδ νδμο 

πολλά'Εργατικά Κέντρα καί μιά σειρά 'Ομοσπονδίες διαλύονται· Προοδευτικά συν

δικαλιστικά στελέχη φυλακίζονται η εξορίζονται, *Η Παγκόσμια οικονομική κρί

ση του 1929 -32 επιδεινώνει άκδμα περισσότερο τή κατάσταση της εργατικής τά

ξης,έ^ω βαθαίνει ή διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος καί εντείνεται ή 

κρίση του· 

Ή οικονομική ανάκαμψη πού αρχίζει τό 1933, έπηρρεάζει θετικά τή πορεία 

του συνδικαλιστικού κινήματος. Μαζικοί αγώνες αρχίζουν νά διεξάγονται,Ή αΐ-

ματηρή απεργία της Νάουσας, οί απεργίες των λιμενεργατών της Καλαμάτας καί 

ή μεγάλη απεργία στίς 9 του Μάη 1936 στή θεσσαλονίκη, μέ περισσότερους άπό 

30 νεκρούς καί δεκάδες τραυματίες, είναι οι πιό σημαντικοί άπό αυτούς, 

Τήν ίδια περίοδο ψηφίζεται δ νόμος " περί κοινωνικών ασφαλίσεων " πού προ

βλέπει τήν ίδρυση γενικού ασφαλιστικού φορέα, Τδ 1932 κωδικοποιούνται οίδια-

τάξείς γιά τδ 8ωρο, Τδ 1935 εισάγεται γιά πρώτη φορά ό θεσμός των συλλογικών 

συμβάσεων· *Η δικτατορία του Μεταξά πού ακολουθεί στίς
 L\- Αύγουστου Ì936 ό 

πδλεμος καί ή κατοχή διαμορφώνουν μιά νέα διαφορετική κατάσταση, 

Τδ εργατικό κίνημα* στην εποχή της φασιστικής έατοχης καθοδηγούμενο άπό 

τδ li Α Μ έχει περιεχόμενο έθνικοαπελευθερωτικό άφοΰ ή κύρια αίτία της εξαθ

λίωσης εϋναι ή ξένη κατοχή· Στά πλαίσια αΰτου του αγώνα ξεσπούν μεγάλες απερ

γίες, όπως των υπαλλήλων των ταχυδρομείων καί των δη ,οσίων υπαλλήλων, 

Οί κατακτητές απαντούν με τήν ομαδική εκτέλεση 200 εργατών στή Καισαριανή 

τή Ιη Μάη 194-4·. *Η επίσημη ΓΕΣΕ έχοντας στή διοίκηση συνδικαλιστές της δι

κτατορίας του Μεταξά ήταν όργανο των κατακτητών. *Η πενταετία 194-5-194-9 

σημαδεύεται άπό τήν ένταση της σύγκρουσης κάνάμεσα στην αριστερά καί τίς α

στικές δυνάμεις καί δδηγεϊ στην ένοπλη αναμέτρηση καί στην ήττα της αριστε

ράς, 

I95p
m=
I960 

Τό τέλος του εμφύλιου πόλεμου καί ή γνωστή εκβασή του προσδιόρισαν τά 

χαρακτηριστικά της καινούργιας περιόδου πού έμπαινε ή χώρα μας·*Η πραγματι

κότητα πού διαμορφώθηκε μέ βάση τό παγκόσμιο συσχετισμό επέβαλε μέσα άπό τίς 

γνωστές διαδικασίες της Γιάλτας, τήν ένταξη της Ελλάδας στό δυτικό κόσμο, 

Ή αστική τάξη έχοντας τήν υποστήριξη του " συμμαχικού " παράγοντα ανάλαβε 

τή διακυβέρνηση κάτω άπό τίς καλύτερες δυνατές συνθήκες άφου τό δημοκρατικό 

κίνημα νικημένο καί κηνυγημένο θά αργήσει πολύ νά μεταβληθεί σέ αξιόλογη 

πολιτική δύναμη. *Η ανάγκη γιά οικονομική ανόρθωση κατευθύνει τίς αστικές 

κυβερνήσεις δλο καί προς συντηρητικότερες μορφές διακυβέρνησης.Ή ανεργία 

πού μαστίζει ολη τή χώρα καί αποτελεί τό σημαντικώτερο πρόβλημα της δεκα

ετίας του 50 φτάνει τδ I960 τίς 250.000."Ενα εκατομμύριο είναι δ αριθμός των 

υποαπασχολούμενων. Οί εργαζόμενοι κυριαρχούνται άπό
 ;
χγχος γιά εξασφάλιση 
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δουλείας« Τδ βιοτικό επίπεδο του λα/ο συμπιέζεται επικίνδυνα. Κοινωνικά αδιέ

ξοδα προκαλούνται« 

Ή κρατική εργατική πολιτική οπώς εκφράζεται με-m άπδ τή νομοθεσία καί 

τά μέτρα πού παίρνονται γιά τά εργατικά προβλήματα είναι παραπάνω άπδ συν

τηρητική. Κάποια ελεγχόμενα βήματα γιά εκσυγχρονισμό της Εργατικής νομοθε

σίας μέ βάση τίς διεθνείς συμβάσεις, ενταγμένα στή προσπάθεια εξωραϊσμού 

του αστικού κράτους δεν οδηγούν σέ ουσιαστική βελτίωση της θέσης των εργαζο

μένων. Ή αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης πού εκδηλώνεται κύρια μέ τήν αφαί

ρεση κεκτημένων όπως ή μείβση η ή κατάργηση τή*ς αποζημίωσης των απολυομένων, 

ή αναβολή του νδμου έλεγχου των ομαδικών απολύσεων καί τή συρρίκνωση των συν

δικαλιστικών ελευθερίων παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. 

Τδ 'Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα παρά τήν οξύτητα των προβλημάτων δέ 

παρουσιάζει άξιδλογη ανάπτυξη.
 δ
Η ήττα του προοδευτικού κινήματος εΟναι ή 

κυριώτερη αίτία αυτής της καθυστέρησης. Ή "νικήτρια" αστική τάξη αξιοποιών

τας τίς δυνατδτητες πού τίς έδωσε ή νωπή ένοπλη επικράτηση της εξασφάλισε 

οχι μόνο τδν έλεγχο των επίσημων συνδικαλιστικών οργανώσεων άλλα καί τδν ελεγ 

χο του συνδικαλιστικού κινήματος συνολικά. Ot συνδικαλιστικές οργανώσεις πού 

ελέγχονται άπδ προοδευτικές δυνάμεις αποβάλλονται άπδ τή ΠΕΣΕ. Ot δημοκρατι

κοί συνδικαλιστές διώκονται,φυλακίζονται η εξορίζονται. Τά κοινωνικά φρονή

ματα είναι τδ καινούργιο μέσο γιά τδ μεγάλο εκβιασμό καί τή ψυχική εξουθένω

ση δλων των ενταγμένων στδ προοδευτικό κίνημα εργαζομένων. 

Μέσα σ'αύτές τίς συνθήκες τό προοδευτικό κίνημα της χώρας μας, αν καί 

ηττημένο, προσπαθεί νά ξεπεράσει τίς .υνέπειες της ήττας του, αγωνίζεται νά 

ανασυγκροτήσει τίς δυνάμεις του καί μέσα άπό τίς περιορισμένες δυνατότητες 

του συνδικαλισμού νά κινητοποιήσει τους εργαζόμενους γιά τή λύση των συσωρ-

ρευμέυων προβλημάτων τους. "Ετσι άπό τή Ιη Μάη του 1950 μέχρι τίς 31 'Οκτώ

βρη του ίδιου χρόνου 160.000 εργαζόμενοι εκφράζουν μέ εβδομήντα απεργίες 

τήν ε'ντονη αντίθεση τους στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. 

Τδ ΙΟο Συνέδριο της S ΓΣΕΕ πού συγκαλείται τήν ίδια χρονιά, μέ αποκλει

σμένους δλους τους προοδευτικούς συνδικαλιστές, ανάμεσα στίς άλλες αποφάσεις 

πού παίρνονται διά βοής αποφασίζει τήν ένταξη της ΓΣΕΕ στή Διεθνή Συνομοσπον

δία Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων πού δημιουργήθηκε τό 194-9 μέ πρωτοβου

λία των 'Αμερικάνικων Συνδικάτων. Άπδ δω καί μπροστά ή εξάρτηση του συνδι

καλιστικού μας κινήματος θά αποκτήσει καί τή διεθνή της διάσταση. Οι αγωνι

στικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται καί κατά τδ Ι95Ι μέ βασικό αίτημα τήν αύ

ξηση των αποδοχών πού παραμένουν σέ χαμηλώτερα επίπεδα άπδ έκεΤνα πού είχαν 

διαμορφωθεί προπολεμικά. 

Τό 1952 προγραμματίζονται καί πραγματοποιούνται 262 απεργιακές κινητο

ποιήσεις στίς όποιες παίρνουν μέρος περισσότεροι άπδ 300.000 εργαζόμενοι. 

Κάτω άπδ αυτή τήν ασφυκτική πίεση ή κυβέρνηση Πλαστήρα υποχρεώνεται νά κάνει 

οικονομικές παραχωρήσεις πού ξεπερνούν τά επιθυμητά άπό τους εργοδότες επί

πεδα. 

./ 
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ΐ* 1953 ο Ι απεργιακοί αγώνες με αιτήματα αύξηση αποδοχών,περιφρούρηση 

κεκτημένων όπως επιδόματα ανεργίας, αποζημίωση για απόλυση καί διατήρηση 

της αυτονομίας διαφόρων .ασφαλιστικών φορέων πού ή >...3έρνηση θέλει να εντάξει 

στό IFA, αποκτούν ιδιαίτερη σφοδρότητα. 0Í κλάδοι πού πρωτοστατούν σ'αΰτές 

τίς λ· :. ,'ητοποιήσεις εΐ'ναι, των τραπεζικών, των ταχυδρομικών,των καπνεργατών 

κ »α« 

Ετδ Ilo Συνέδριο της ΓΣΕΕ πού γινόταν τήν ΐδια χρονιά οι δημοκρατικοί 

αντιπρόσωποι είναι ελάχιστοι γιατί ή ελεγχόμενη ηγεσία της κάτω άπ'τδ φόβο 

μαζικής εκπροσώπησης τους διέγραψε πρίν τη σύγκληση του πολλά σωματεία μέ 

δημοκρατικές διοικήσεις«, 

Τό 1955 χρονιά πού συγκαλείται τό Ι2ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ εντείνονται ot 

απεργιακοί άγωνες καί αγκαλιάζουν σχεδόν όλους τους κλάδους εργαζομένων«, 

Ξεχωρίζουν ή Πανελλαδική απεργία των καθηγητών, ή Πανελλαδική του 0 Τ Ε ή 

48ωρη Πανελλαδική των αρτεργατών καί ή απεργία διαρκείας των τροχιοδρομικών 

της Αθήνας καί του Πειραιά. ECvai ή χρονιά πού ή κυβέρνηση επιβάλλει .τό 

νόμο 3259
 !!
 περί υποχρεωτικής διαιτησίας " καί ή ίδια χρονιά πού οι δημο

κρατικές συνδικαλιστικές δυνάμεις αναζητούν δυνατότητα έκφρασης μέσα άπδ 

κάποιο σχήμα φύσει καί θέσει αντιμέτωπο στή Κυβερνητική ΓΣΕΕβ 

Τήν Επόμενη χρονιά (1956) περισσότεροι άπδ 300.000 εργαζόμενοι μέ 38 

μεγάλης διαρκείας απεργίες καί 12 πανελλαδικές συνεχίζουν τή διεκδικητική 

τους προσπάθεια πού περιλαμβάνει τώρα σάν αίτημα καί τόν εκδημοκρατισμό 

του συνδικαλιστικού κινήματος'. OL δημοκρατικές δυνάμεις συνεχίζουν τή πολι

τική τους ενάντια στην ελεγχόμενη άπυ τήν EPE, ,ΓΣΕ. αλλά καθώς τό 1956 πλη

σιάζει στό τέλος του, στά πλαίσια μιας γενικώτερης αλλαγής τακτικής του 

προοδευτικού κινήματος γίνεται στροφή πού αποσκοπεί στή συμμετοχή Ολων των 

δημοκρατικών δυνάμεων στή ΓΣΕΕ. Τό 1957 500.000 εργαζόμενοι πού κύρια προ

βάλλουν οικονομικά αιτήματα πραγματοποιούν 42 μεγάλης διάρκειας απεργιακές 

κινητοποιήσεις καί 13 πανελλαδικές κάτω από τή καθοδήγηση της ΓΣΕΕ. Οι κι

νητοποιήσεις αυτές εκδηλώνονται πολλές φορές μέ απεργίες πείνας καί καταλή

ψεις των εργοστασίων όπως εκείνες των κλωστοϋφαντουργών της Βέροιας των 

λιγνιτορύχων της Καλογρέζας καί των μεταλλορύχων του Λαυρίου. 

Τό 195.8 πού είναι ή χρονιά πού ή "Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) . 

κατακτάει τή θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στή Βουλή πραγματοποιεί

ται τό Ι3ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Σ'αύτό τό Συνέδριο αν καί δεν αμφισβητήθηκε 

ή κυριαρχία της ηγετικής ομάδας πού ελεγχόταν πάντα από τήν EPE, ή δημοκρα

τική αντιπολίτευση έχοντας πιά Ικανοποιητική εκπροσώπηση επέβαλε τίς θέσεις 

της, καί θέρμανε τίς πρώτες ελπίδες γιά μιά προοπτική κυριαρχίας των προο

δευτικών δυνάμεων. Ή δεκαετία του 50 κλείνει μέ ενα νέο κύκλο διωγμών σέ 

βάρος δημοκρατικών συνδικαλιστών πού ή θορυβημένη από τά αποτελέσματα των 

τελευταίων Βουλευτικών εκλογών αντίδραση συλλαμβάνει καί εξορίζει. 

^1960-1970^ 

Τό εκλογικό πραξικόπημα του Ι9
Γ
Ι, ή γέννηση τ~ν 115, ή κατάκτηση της 
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εξουσίας άπδ τήυ "Ενωση Κέντρου, τό Βασιλικό πραξικόπημα του 1965 και ή 

Άμερικανόπνευστη δικτατορία του 1967 ε i'ναι τά γεγονότα πού σημαδεύουν τή 

δεκαετία του I960.
 S
H δεξιά θορυβημένη άπό τά αποτελέσματα των βουλευτικών 

εκλογών του 1958 επιχειρεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στην εξουσία« Ή "Ενιαία 

Δημοκρατική Αριστερά άπό την άλλη μεριά δέ κατάφερε ποτέ νά αξιοποιήσει 

οργανωτικά τήν εκλογική της επιτυχία του 1958 <, Μεγάλα κομμάτια του εκλογι

κού σώματος άρχισαν νά αποσπώνται άπό αυτήν καί νά αναζητούν στέγη άλλου» 

Παράλληλα ή δεξιά μετά τό I960 αρχίζει νά χάνει έδαφος,, Ό λαός πού στή 

συνείδηση του τήν έχει ταυτίσει μέ τή συρρίκνωση των δημοκρατικών ελευθε

ριών καί τήν υποβάθμιση του βιοτικού του επίπεδου, επιζητάει τήν αλλαγή
0 

"Ομως ο Ι εκλογές του Ι96Ι μέ απροκάλυπτη βία στην επαρχία καί χωρίς προη

γούμενο νοθεία στίς πόλεις άναδείξανε θριαμβεύτρια τήν EPE ή οποία κάτω άπό 

τό ιδιόρρυθμο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής κέρδισε 176 έδρες. Ή Ενω

ση Κύπρου πήρε 100 έδρες καί ή ΕΔΑ πού τό 1958 είχε θερμάνει τίς ελπίδες 

γιά μιά αλλαγή πορείας μόλις 24- έδρες. Τό Δόγμα Τρούμαν είχε πετύχει τό σκο

πό του»
 e
H εκλογική ήττα της Αριστεράς ήταν ή καλύτερη απόδειξη, 

QÍ προοδευτικές δυνάμεις πού δρουν στό συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίζουν τή 

προσπάθεια τους νά αποκτήσουν τόν έλεγχο της ΓΣΕΕ. 'Όμως ή ηγεσία της χρησι

μοποιώντας τίς ίδιες μέθοδες πού χρησιμοποιεί καί σήμερα (διαγραφές καί 

αποκλεισμοί αντιπροσώπων) διατηρούσε πάντα μιά τεχνητή πλειοψηφία πού της 

επέτρεπε νά παρατείνει τή παρουσία της στό πρώτο συνδικαλιστικό οργανισμός 

Τό 14-0 Συνέδριο της ΓΣΕΕ διατήρησε μέ τή πλαστή πλειοψηφία τών αντιπροσώπων 

τήν ϊδια ηγεσία, 'έδωσε δμως στίς πρ >δευτι?ίές όυνά
1
 ;ις τήν ευκαιρία νά άντι · 

ληφθούν οτι ή κατάκτηση του στόχου επιβολής έλεγχου στή κορυφαία συνδικαλι

στική οργάνωση ήταν ανέφικτη
0 

Τό 1965 εμφανίζεται δυναμικά στό συνδικαλιστικό κίνημα ή Συντονιστική 

Επιτροπή τών 115 'Οργανώσεων (ΣΕΟ 115) ή ¿ποία μέ βασικό πυρήνα τίς συνδι

καλιστικές οργανώσεις τών Τραπεζών καί της Κοινής Ωφελείας συσπειρώνει τά 

έκτος ΓΣΕΕ σωματεία καί επιβάλλεται σάν ουσιαστικό καθοδηγητικό κέντρο του 

οποίου τά σωματεία μέλη τό 1967 ξεπερνούν τά 700« Αφορμή γι'αυτή τήν εξέ

λιξη ήταν ή αντεργατική πολιτική του
 i
Υπουργού Εργασίας Χρυσανθόπουλου 

πού απειλούσε τό ασφαλιστικό κεκτημένο τών Τραπεζών καί της κοινής ωφέλειας 

ένώ παράλληλα επιχειρούσε τροποποίηση του 3259 μέ περισσότερο δυσμενείς γιά 

τους εργαζόμενους ορούς. "Όμως ή δρό<,ση τών 115 δέ σταματάει έδώ. Στή δυνα

μική τους πορεία διευρύνουν τόν ιστορικό τους ρόλο αγκαλιάζοντας περισσό

τερα προβλήματα« *Η πολιτικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος θά πρέπει 

νά αναγνωριστεί σάν ή δική τους σημαντικότερη προσφορά
0
 Οι απεργιακές κινη

τοποιήσεις πού ξεκινάνε το 1963 χρονιά πού δ πρώτος ανένδοτος φτάνει στή 

κορύφωση του έχουνε διπλό χαρακτήρα. Αποσκοπούν στή λύση τών προβλημάτων 

της εργατικής τάξης καί ταυτόχρονα στην απομάκρυνση της δεξιάς κυβέρνησης 

πού αναδείχτηκε άπό τό εκλογικό πραξικόπημα του I96I
y
 210 απεργίες άπό τις 

όποιες ot 58 είναι μεγάλης διάρκειας καί οι 15 Πανελλαδικές είναι ενταγμέ

νες στή παραπάνω λογική. Οι Τραπέζι οί ot έργαζόμε οι στή κίνηση καί ol 

εκπαιδευτικοί πού δίνουν στην απεργία τους χαρακτήρα διάρκειας βρίσκονται 
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στή πρώτη σειρά. 

Πολλά άπό τά προβαλλόμενα αιτήματα λύθηκαν« Τά πολιτικά αιτήματα θά 

έβρισκαν τή Οικα'ιωστή τους μέσα άπδ τήν εκλογική νίκη της "Ενοχης Κέντρου 

πού αναδείχτηκε πρώτη πολιτική δύναμη κα'ι σχημάτισε Κυβέρνηση· Ή ετοανάλει-

ψη του εκλογικού θριάμβου της 'Ένωσης Κέντρου τδ Φλεβάρη του 1964 συμπίπτει 

μέ έξαρση του αιτήματος γιά εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.Ή 

δημοκρατική κυβέρνηση έχοντας πιάσει τδ σφυγμό του εργαζόμενου λάου παύει τή 

δεξιά ηγεσία της ΓΣΕΕ και διορίζει νέα Δημοκρατική.
 Γ/
Ομως αυτή ή διοίκηση πολ

λά άπό τά μέλη της οποίας βρίσκονται στή σημερινή ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ δέ 

μπόρεσαν νά αντιληφθούν τό μήνυμα πού απαιτούσε αλλαγή« Δέ μπόρεσαν νά αντα

ποκριθούν στον ιστορι?ΐό ρόλο πού οι πολιτικές συγκυρίες της εποχής ειχι.ν 

καθορίσει«. Ή κακοδαιμονία του συνδικαλιστικού κινήματος συνεχιζόταν καί δι

αιωνιζόταν τό οργανωτικό χάος
β
Ανεξάρτητα άπό τά παραπάνω, αυτή ή σύντομη δη

μοκρατική παρένθεση είναι, συνδεδεμένη μέ μιά σειρά σημαντικές αλλαγές,, Τό βιο

τικό επίπεδο του λαού ανεβαίνει, ή πολιτιστική στάθμη βελτιώνεται σημαντικά, 

γίνεται ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» "Ομως τό πεντάγωνο έχει πάρει τίς απο

φάσεις του ο Ή αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Τό σκηνοθετημένο σαμποτάζ του 

'Έβρου, ή σκευωρία του ΑΣΠΙΔΑ καί τό Ιουλιανό πραξικόπημα έχουν ανοίξει τό 

δρόμο γιά τήν 21 Απριλίου του 67, 

ΑΠ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

Μέ τή παράδοση της Κυβερνητικής σκυτάλης άπό τό χούντα στό Κωνσταντίνο 

Καραμανλή έληξε στίς 23 Ιούλη του '7
ώ
- ή στρατιωτική δικτατορία πού εγκαθι

δρύθηκε μέ τό πραξικόπημα της 21 Απρίλη του 1967. Έτό αυτή τή στιγμή της 

μεθοδευμένης πολιτικής αλλαγής στόχος καί επιδίωξη του 'Ελληνικού αντιδραστι

κού αστισμού ήταν τό σταμάτημα της οργανωτικής προσπάθειας καί ή εξουδετέρω

ση της αντίδρασης των προοδευτικών συνδικαλιστικών δυνάμεων. 'Έπρεπε νά άντι-

μετωτΕΐστεΤ μέ κάθε μέσο καί νά αποφευχθεί ή δημιουργία ενός συνδικαλιστικού 

κινήματος μαζικού καί δημοκρατικού τό όποιο καθορίζοντας τους καινούργιους 

ταξικούς στόχους του θά παρέσυρε τίς κατεστημένες δυνάμεις τού συνδικαλισμού 

πού ήταν ταξικά υποχρεωμένες, νά βρίσκονται σέ σχέση υποταγής μέ τή πολιτική 

κατάσταση πού είχε επιβληθεί. 

Ή παρέμβαση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελευθέρων 'Εργατικών Συνδικάτων 

πού πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τή μεταπολίτευση μέ ειδική αποστολή στην 

'Ελλάδα στήριζε αντικειμενικά τίς επιλογές της αντιδραστικής δεξιάς καί εξου

δετέρωνε τή προοπτική επικράτησης τού προοδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος. 

Στην αποστολή εκείνη επικεφαλής ήταν δ *Όττο Κέρστεν γενικός γραμματέας της 

ΑΣύ^,Σ καί συμμετείχαν ό Αόρισεν υπεύθυνος των διεθνών σχέσεων της Διεθνούς, 

δ Τόνεσεν αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Εργατών 

Μετάλλου, δ Φορντ γενικός γραμματέας της Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαν

τουργών, δ Μάγιερ γενικός γραμματέας της Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων -Τραπεζικών -'Εμποροϋπαλλήλων καί δ Στάγιους γραμματέας της Διεθ

νούς _'Ομοσπονδίας 'Επισιτισμού καί Τουριστικών Έπαγ/;λμάτων· 

./ « 
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Ή επίσημη δικαιολόγηση αυτής της αποστολής επιχειρείται μέσα άπδ ενα 

δελτίο τύπου του Δημοκρατικού Εργατικού Κινήματος (Δ ti Κ Ε ) πού υπογραφό

ταν άπδ τους Ν. Βιτώρη, Χ
β
Καρακίτσο, 4.

β
 Κυριακόπουλο,Ν

β
Παπαγεωργίου καί Κ

β 

Παπαιωάννου καί στδ οποίο ή άφιξη τών εκπροσώπων της Διεθνούς χαρακτηριζόταν 

σάν έμπρακτη απόδειξη της προθέσεως της για παροχή βοήθειας πρδς τή Κυβέρ

νηση γιά τήν αποκατάσταση των συνδικαλιστικών ελευθέριων καί τή δημιουργία 

των προϋποθέσεων αναπτύξεως ενός υγιούς, ελευθέρου καί αντιπροσωπευτικού 

κινήματος δυναμένου να ενταχθεί καί νά διαδραματίσει δημιουργικό ρόλο είς 

τδν ευρύτερου χωρον του Διεθνούς Κινήματος
 κ

«^„ό^επομένου^από__τάς^άρχ&ς 

καί τά_Ιδανί·κά_τ2ς_Δι·_ε^ 

Στή πραγματικότητα εκείνη ή αποστολή - παρέμβαση διαδραμάτισε ρόλο καθοδη

γητικό γιά τήν επικράτηση του Κυβερνητικού συνδικαλισμού καί ανανέωσε πάνω 

σέ νέες καί Ισχυρότερες βάσεις*τούς δεσμούς εξάρτησης του "ελληνικού συνδι

καλιστικού κινήματος άπδ τή Διεθνή των ελευθέρων«, 

Ή πρόθυμη ένταξη συνδικαλιστών του Δ Ε Κ Ε μέ δημοκρατική πρίελευσηστή 

παραπάνω λογική διευκόλυνε αποφασιστικά τίς επιδιώξεις της Διεθνούς των 

'Ελευθέρων. 

Τό Κυβερνητικό πρόγραμμα πού συντάχθηκε γιά τόν εργατικό τομέα πρόβλε

πε μεταξύ τών άλλων: 

- Κατάργηση δλων των συνδικαλιστικών νόμων πού ψήφισε τό δικτατορικό κα

θεστώς«, 

-*Άλλαγή τών διοικήσεων τών συνδικαλιστικών οργανώσεων οι όποιες διορίστη

καν από τό δικτατορικό καθεστώς η έκλέγησαν" μέ "ντιδημοκρατικές καί ανε

λεύθερες μεθόδους«, 

- Προσαρμογή της Ελληνικής συνδικαλιστικής καί εργατικής γενικώτερα νομο

θεσίας πρδς τίς διεθνείς συμβάσεις τίς όποιες κατά σύστημα παρεβίαζε τό 

καθεστώς της επταετίας,, 

« Πρόσκληση στην Ελλάδα ξένων είδικών καί έμπειρογνομώνων γιά νά βοηθήσουν 

στή 7ΐροσαρμογή καί έν
ν
ρμόνιση της 'Ελληνικής νομοθεσίας πρδς τά διεθνώς 

ισχύοντα«, 

Τό παραπάνω προγραμματισμό αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας της ΔΣΕΕΣ 

"Οττο Κέρστεν σέ συνέντευξη τύπου της ο/δΑ
7
^ μέ τή πρόσθετη διευκρίνιση 

δτι ή άφιξη της Διεθνούς στην 'Ελλάδα δέν αποβλέπει στή παρέμβαση τών ξένων 

συνδικάτων σέ ελληνικές υποθέσεις άλλα στή διατύπωση απόψεων γιά τή καλύτε

ρη κατοχύρωση τών συνδικαλιστικών ελευθεριών«, Πίσω άπ'αύτή τή δικαιολογία 

πανομοίότυπη μέ όλες όσες χρησιμοποιήθηκαν όσες φορές δ ξένος παράγοντας 

επενέβη στην Ελλάδα κρυβόταν ή απροκάλυπτη πρόθεση της ΔΣΕΕΣ νά προωθήσει 

καί νά εδραιώσει τΐςθέσεις της μέσα στό Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα 

πού βρισκόταν στή φάση της ανασυγκρότησης«, Σέ κάθε περίπτωση δ κυβερνητι

κός προγραμματισμός δέν υλοποιήθηκε ποτέ μέ τήν αρχική του μορφή γιατί ή 

ψύχραιμη ανάλυση τών χρονικών δεδομένων σέ συνδιασμδ μέ τή προσεκτική στάθ

μιση τών συμφερόντων της δεξιάς αναπροσανατόλισαν τή κυβερνητική συνδικα-
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λιστική πολιτική εναρμονίζοντας την με τις γενικότερες πολιτικές της επιλο

γές» 

Έ ν τ,ω μεταξύ οξύτατη διοικητική κρίση ξέθ7ΐασε ατή χουντική ηγεσία της 

ΓΣΕΕ άπδ την δποία παραιτούνται εΐκοου τακτικά καί τρία αναπληρωματικά μέλη, 

με συνέπεια ή συγκράτηση της νά μήν είναι πλέον νόμιμη« Παράλληλα εντείνεται 

ή πίεση της οργανωμένης βάσης γιά επανασύσταση των δϋαλυμμενων σωματείων, 

επάνοδο των νόμιμων διοικήσεων, κατάργηση των ανελεύθερων διατάξεων πού κατά-

δυναστεύουντό συνδικαλισμό άμεση διάλυση των αστυνομικών υπηρεσιών πού επεμ

βαίνουν στό κίνημα καί διορισμό προσωρινής διοίκησης στή ΓΣΕΕ γιά νά προε™ 

τοιμάση αδιάβλητο συνέδριο»
 5
0 διορισμός αυτής της προσωρινής διοίκησης θά 

γίνει τόν 'Οκτώβριο του 1974-, άλλα στό μεταξύ ή εξαίρεση των πρωτοβαθμίων 

οργανώσεων άπδ τα μέτρα πού καθορίζει δ ν 4-2/74 γιά τή κάθαρση του συνδικα

λιστικού κινήματος καί τό γενικότερο κλίμα ανοχής πού επικρατεί απέναντι σε 

εκείνους πού βαρύνονται με συνεργασία μέ τό δικτατορικό καθεστώς τους επι

τρέπει νά επανεμφανιστούν καί νά αναπτύξουν καί πάλι συνδικαλιστική δραστη

ριότητα» Μέσα σ'αύτό τό κλίμα ψηφίζονταν τή Τρίτη 5 Φλεβάρη 1975 άπδ τή Βου

λή δ Νόμος 6 πού καθορίζει τήν εκλογική διαδικασία γιά τήν ανάπτυξη αίρετων 

διοικήσεων«, 

Ή εκλογική διαδικασία πού καθορίζεται από τόν 6/75 καί μερικές διατάξεις 

πού αναφέρονται στδ δικαίωμα του εκλέγεσθαι αποτελεί σημαντική εγγύηση γιά 

τή προώθηση των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμούο Τό γρήγορο ξεπέ

ρασμα έξαλλου των " επιφυλάξεων
 !ΐ
 γιά συνεργασία μέ συνδικαλιστές πού είχαν 

συνεργαστεί μέ τό όικτατορικό καθεστώς καί πού τώρα αρχίζουν νά προσκολλούν

ται στό άρμα της κυβερνητικής 7:ολιτικής είναι ή απαρχή μιας στενώτερης καί 

αρμονικής συνεργασίας πού τό Νοέμβριο του 1978 θά εξασφαλίσει στή Καλαμάτα 

τή μαυρομετωπική σύνθεση της σημερινής ΓΣΕΕ* 

Σ'αυτή τή κρίσιμη χρονική στιγμή ή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πού 

είχε στδ μεταξύ προκύψει άπότίς εκλογές της 18 Νοέμβρη 197^ κάτω από τό εκ

βιαστικό ψευτοόίλημα "'Καραμανλήςή Τάνκς " άφησε ουσιαστικά άθικτους τους 

μηχανισμούς της δικτατορίας καί ακολούθησε τήν ΐυια πολιτική πού εφάρμοσε 

καί στους άλλους τομείς πού χρειάζονταν κάθαρση καί άποχουντοποίηση
β
. 

Ol πρωτογενείς μηχανισμοί της δικτατορίας παρέμειναν άθικτοι καί αναγνωρί

στηκαν στους συνεργάτες της χούντας ολα εκείνα τά δικαιώματα πού οι ίδιοι 

είχαν αρνηθεί καί είχαν καταπατήσει βάναυσα τήν εποχή της παντοδυναμίας τους
0 

Μέ αυτά τά δεδομένα ή μάχη γιά τήν απαλλαγή του συνδικαλιστικού κινήματος 

από τά κατάλοιπο: της χούντας θά μεταφερθεί στίς κάλπες«, Οι οροί δμως γιά 

τό προοδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι άνισοι. Εκατοντάδες διαγραμ

μένα άπδ τή δικτατορία ή διαλυμένα εργατικά σωματεία δέ θά πάρουν μέρος 

στίς διαδικασίες«, Οι προβλέψεις σέ σχέση μέ τους παραταξιακούς σχηματισμούς 

πού θά διεκδικήσουν τή ψήφο των εργαζομένων μιλάνε γιά τέσσερες παρατάξεις, 

αλλά αυτές θά ανατραπούν στή πορεία γιατί έν τω μεταξύ ή ΑΣΔΒ.Σ πού ξεκινάει 

άπδ τό ΚΚΕ εσ
0
 καί φθάνει ως τίς παρυφές της συνδικαλιστικής γούντας θά κάνει 

τήν εμφάνιση της καί τό ΠΑΣ Ο Κ πού *έχ , παρέμ^ΐ δυναμικά στή πολιτική ζωή 



του τόπου καί έχει συσπειρώσει, κοντά του το Ι3,8°/ο του εκλογικού σώματος 

προετοιμάζεται νά παρέμβει αποφασιστικά στους μαζικούς χώρους, 

Στό μεταξύ ή εργοδοσία πού για εφτά ολόκληρα χρόνια εΟχε συνηθίσει χωρίς 

προβλήματα από τη μεριά των εργαζομένων άντιμετωπίζ ντας μέ φόβο τή προοπτι 

κή αφύπνιση του συνδικαλιστικού κινήματος ξεκινάει εκστρατεία τρομοκράτησης 

καί αποδυνάμωσης ο *Η εκστρατεία αυτή πού αρχίζει άπό ψυχολογική βία καί κατα

λήγει στην απόλυση αποσκοπεί στην αποθάρρυνση κάθε πρωτοβουλίας πού θά βοη

θούσε στή δημιουργία διεκδικητικού συνδ/κοΰ κινήματος,, Τά μέλη των προσωρι

νών διοικήσεων καί επίτροπων καθώς καί τά μέλη των εργοστασιακών σώμα'
7
'ε

f
ων 

είναι εκείνα τιού συγκεντρώνουν κυρίως τήν επίθεση του ΣΕΒ , των εργοδοτών 

καί των μονοπωλίων
9 

Μέσα σέ μιά τέτοια ατμόσφαιρα εντεινόμενης επίθεσης καί αβεβαιότητας 

ξεκινάνε ο Ι διαπραγματεύσεις της ΓΣΕΕ μέ τόν ΣΕ!" γιά τήν υπογραφή της 'Εθνι

κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας«, Τό ποσοστό αύξησης πού διεκδικεί ή ΓΣΕΕ 

είναι 30 - 35 σ ó ΣΕΒ αντιπροτείνει Ι5°/ο καί ή ΓΣΕΕ εγκαινιάζοντας μιά 

τακτική συμβιβασμών καί υποχωρήσεων θά περιορίσει τήν τελική απαίτηση της 

πιο κάτω άπ'τό μισό της αρχικήςο 

Ό Σεπτέμβρης του 1975 συμπίπτει μέ τήν ''ίδρυση της Πανελλήνιας Αγωνιστι

κής Συνδικαλιστικής ΚίνησηςΈργαζομένων (ΠΑΣΚΕ), η οποία μέ τήν Ιδρυτική της 

διακήρυξη, πού βρήκε μεγάλη α7Εήχηση στους εργαζόμενους, τασσόταν ύτέρ ενός 

ανεξάρτητου καί δημοκρατ ικου κινήματος,.στηρ ιζομένου στίς αρχές του ταξικού 

συνδικαλισμού^ Ή συγκρότηση της ΠΑΣΚΕ αποτέλεσε Ινα σημαντικό γεγονός γιά 

το 'Ελληνικό Συνδ ικαλιστικό κίνημα γ'ατί ή παρατάς') 'ίας σύμφωνα μέ τή γε

νική εκτίμηση εϊχε αντικειμενικά όλες τίς δυνατότητας νά διαδραματίσει πρω

ταγωνιστικό ρό?νθ καί νά επηρρεάσει αποφασιστικά τή πορεία καί τή πολιτική 

του εργατικού κινήματος"„ 

Μέχρι τώρα στό εργατικό κίνημα δρούσαν τό ΑΕΜ (Αντιδικτατορικό Εργα

τικό Μέτωπο ) καί ή ΕΣΑΚ ("Ενιαία Συνδικαλιστική Αντιδικτατορική Κίνηση ) 

ένώ έχουν κάνει τήν εμφάνιση τους ή Σοσιαλιστική Παν συνδικαλιστική "Ενωση
 ?
-

ή Σοσιαλιστική Συνδικαλιστική Κίνηση καί τό Εργατικό μέτωπο μέσα άπό τίς 

οποίες εκφράζονται οι Τροτεκιστές, ή Προοδευτική Εργατική Συνδικαλιστική 

παρά" αξγ ( Μαοϊκ·.Λ ) καί ή Συνδικαλιστική οργάνωση του ΕΚΚΕ. 

Στίς 18 Σεπτέμβρη 1975 μέ πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Αθήνας Πειραιά 

καί Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε νέα συνδικαλιστική κίνηση γιά τήν επωνυμία 

ϋ.οΣ.,Δ
0
Η
0
Σ
β
 (Αδέσμευτη Συνο ικαλιστική Δημοκρατική Συνεργασία) „ 

Σ
5
αυτή τή κίνηση εντάσσονται συνδικαλιστές πού ιδεολογικοπολιτικά ανήκουν 

στή Νέα Δημοκρατία στίς παρυφές της χούντας στό ΚΚΕ έσωτ* καί στελέχη της 

παλιάς "Ενωσης Κέντρου, 0 καινούργιος κεντρώος πολιτικός σχηματισμός θά 

εκφραστεί επίσης μέσα άπό τήν ίδια συνδικαλιστική κίνηση-, 

Στην Ιδρυτική διακήρυξη ή Α Σ Δ Η Σ τονίζει οτι " τό συνδικαλιστικό 

κίνημα πρέπει τεάνω απ "Ολα νά ανασυγκροτηθεί μέ βάση τήν πλήρη οργανωτική καί 

οικονομική αυτονομία καί ανεξαρτησία άπό κάθε αστυνομική, κυβερνητική,κομμα

τική καί έργοδοτι: Ί επέμβαση καί':Ή.τ\δ( ovio: S
c
 *Η πορεία αυτής της συνδικα-

• 
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λιστικής κίνησης μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα καί ή απόλυτη ταυτε,σή,
 XT¡Q 

με τίς επιλογές της Νέας Δημοκρατίας θά απόδειχνε πόσο πίστευε στην ανάγκη 

αυτονομίας καί ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινή' τυος, πόσο αρνιότανε 

τήν επέμβαση των εργοδοτών καί τή κυβερνητική κηδεμονία,, 

Τό ΙΙΑΣΟΚ κατάγγειλε αμέσως τή συγκρότηση της Α Σ Δ Η Σ χαρακτηρίζοντας 

τή κίνηση ύποπτη καί επικίνδυνη, σά τδν Δούρειο ίππο του Κυβερνητικού συνδι

καλισμού που εκφράζε μέ τή συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας μιά νόθα ενότητα 

με στόχο τόν ευνουχισμό του συνδικαλιστικού κινήματος,, 
5
Η ΠΑΣΚΕ χαρακτήρισε τή συγκρότηση της Α Σ Δ Η Σ σά "γέφυρα" γιά τή δη

μιουργία μιας συνδ/κής ηγεσίας πού θά παραπλανήσει τους ^Ελληνες εργαζόμενους 

καί θά συγκρατήσει τους συνδ/κούς αγώνες σέ " λογικά πλαίσια
 Ι!
· 

"Ή ΕΣΑΚ πού είχε πάρει μέρος στην Ιδρυτική σύσκεψη της .ΑΣΔΗΣ μέ τά στε

λέχη της Καλλέργη - Σιχυρόπουλου ·- Ψαλτ&ηο καί Μπέτση" αντέδρασε!, καθυστερημένα* 

Ι 

Τόν Οκτώβρη του 1975 εντείνεται ή ακρίβεια ενώ παράλληλα οι διεκδικητι

κοί αγώνες των εργαζόμενων παρά τίς εσωτερικές αδυναμίες του συνδικαλιστικού 

κινήματος βρίσκονται σέ έξαρση» 

Ή κυβερνητική έμμονη στή συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας δέν αφήνει 

περιθώρια γιά άλλη αναμονή καί οι. πρόσφατες ανατιμήσεις στά είδη διατροφής 

ανατρέποντας τή κυβερνητική πρόβλεψη γιά συγκράτηση του τιμαρίθμου στά επί

πεδα του Ι5ο/ο διαλύει κάθε αυταπάτη γιά βελτίωση της θέσης των εργαζομένων 

μέ είρηνικές δ ιαδ ίκασίες,; 

Ot κλάδοι πού γ Λ τήν ώρα δίνουν ο.ίς απεργιακές ~. ινητοποιήσεις τους πανελ

λαδικό χαρακτήρα είναι των δημοτικών υπαλλήλων των εκπαιδευτικών καί δασκάλων 

τό3ν Μηχανικών του Δημοσίου του Ι Κ A κ*α<> άλλα ή καινούργια πραγματικότητα 

πού έχει διαμορφωθεί καί πού θεωρεί το ημερομίσθιο τών 219 δρχ« σάν ξεπερασμέ

νο προδιαγράφει μιά πορεία κλιμάκωσης μέ προοπτική γενίκευσης τών απεργιακών 

κινητοποιήσεων„ 

Τό μήνυμα πού φθάνει στή κυβέρνηση εϊναι ξεκάθαρο καί ο 'ΥπουργόςΕργασίας 

Λάσκαρης μέ αφορμή τήν απεργία τών χαρτεργατών απειλεί τίς συνδικαλιστικές 

οργανώσεις μέ λήψη δυναμικών μέτρων αν συνεχίσουν τίς κινητοποιήσεις τους
0 

Τό Νοέμβρη του 1975 δεκάξη μήνες υστέρα από τήν αλλαγή (,ορουρας ή οργανω

τική, κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος εξακολουθεί νά είναι απογοητευ

τική ο 

Σέ Ιο200
ο
000 εργαζόμενους ol συνδικαλισμ έ'νο ιδέ ξεπερνούν τίς 200.000

0
-

ένώ ô αριθμός τών σωματείων δυσανάλογα μεγάλος ξεπερνάει τίς 4„900
β
-

Αυτδς δ πρωτοςοανής κατακερματισμός διευκολύνει αντικειμενικά τήν επιδίωξη τών 

εργοδοτικών κύκλων του ΣΕΒ καί τών πολυεθνικών ένώ εξουδετερώνονται η μειώνον-

ται επικίνδυνα οι δυνατότητες μαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων, ffió πρόβλημα 

θεωρείται σάν άμεσης προτεραιότητας γιά τίς συνδικαλιστικές Παρ/ξεις καί-

η ανάγκη της οργανωτικής ανάπτυξης του συνδικαλιστικοϋ κινήματος γιά νά μ7ΐο~ 

ρέσει νά παίξει καθοοιστικό ρόλο στην επίλυση τών προΓλημάτων τών εργαζομένων 

ο/ ο 

^ 
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δ ί ν ε ι ι δ ι α ί τ ε ρ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο στδ σύνθημα, ενα σωματείο, ενα Ε ρ γ α τ ι κ ό Κέντρο^ 

μ ί α 'Ομοσπονδία, μ ί α ΓΣΕΕβ 

- ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ^-^ΟΔΕΠΕΣ 

Καθώς τά προβλήματα του 'Ελληνικοί; συνδικαλιστικού κινήματος δέν εξαν

τλούνται εδώ θά πρέπει νά αναφερθούμε στην Εργατική 'Εστία καί τδν ΟΔΕΗΕΣ, 

δυό οργανισμούς οι όποιοι υποθάλποντας τόν έργατοπατερισμό αποτελούν τερά

στιο κίνδυνο γιά τό συνδικαλιστικό μας κίνημα« Ή απαράδεκτη μέχρι σήμερα 

διατήρηση της οικονομικής εξάρτησης του κινήματος άπό τήν Εργατική Εστία 

είναι ένας άπό τους βασικώτερους λόγους πού συντηρούν τή διάσπαση καί τό έ

χουν οδηγήσει στην ανυποληψία«,''Όσες άπό τίς συνδικαλιστικές οργανώσεις εξαρ

τούν τήν έιτιβίωσή τους άπό την οικονομική ενίσχυση της 'Εργατικής Εστίας 

αύτοαλλοτριώνουν τά συνδ ικα?\.ιστικά τους δικαιώματα καί ξεχνούν τά ταξικά τους 

συμφέροντα« Ή δυνατότητα εξάλλου οικονομικής παρέμβασης της Εργατικής Εσ

τίας καί του ΟΔΕΠΕΣ στό κίνημα διευκολύνουν τή πολιτική εξουσία νά επιβάλει 

καταλυτικό έλεγχο στό συνδικαλισμό καί νά καθοδηγεί τή δράση του«, 

Ή ΑΣΔΗΣ στή προγραμματική της διακήρυξη υποστήριζε οτι " τό συνδικαλιστι

κό κίνημα πρέπει νά εξυγιανθεί άπ'ολα τά διεφθαρμένα καί παρασιτικά στοιχεία 

πού απομυζούν, εκφυλίζουν καί αποδιοργανώνουν τίς οργανώσεις καί άπό τους 

πράκτορες τών κάθε λογής ξένων προς τους στόχους καί τίς επιδιώξεις του'Ό 

Τέσσερα χρόνιο: υστέρα άπό εκείνη τή διακήρυξη, οί ''Ελληνες εργαζόμενοι είναι 

σέ θέση νά εκτιμήσουν τήν "έκταση της δια(,οθοράς καί του εκμαυλισμού εκείνων 

πού τήν έγραψαν καί πού αποτελούν τήν ηγεσία της σημερινής ΓΣΕΕ«, 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι? ΜΗΝΩΝ "ΔΡΑΣΗΣ" 

Καθώς τό 1975 πλησιάζει στό τέλος του βασικοί στόχοι πού άποτελέσανε καί 

αντικείμενο έντονων διεκδικητικών αγώνων μένουν ανεκπλήρωτοι» Τό εργατικό κί

νημα μέσα σέ 17 μήνες άπό τή μεταπολίτευση παρά τους μεγάλους αγώνες nod τίς 

σημαντικές νίκες πού κατάκτησε δέχτηκε πολλά χτυπήματα οχι μόνον άπό τήν ερ

γοδοσία καί τό Κράτος άλλα καί άπό τήν 'ίδια τήν επίσημη ηγεσία του« 0Í διακη

ρύξεις του 1974- παραμένουνε λόγια καί εν τω μεταξύ ή δξυνση των προβλημάτων 

οξύνει παράλληλα τίς αντιθέσεις καί εντείνει τους αγώνες της εργατικής τάξης 

Τό οργανωτικό χάος σέ συνδυασμό με τήν έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας 

διευκόλυναν τό μεθοδευμένο διωγμό σέ βάρος συνδικαλιστών,, Ol απολύσεις συν

δικαλιστών καί ή ένταση της πολεμικής ένδ̂ ντια. στή συνδικαλιστική δραστηριό

τητα ήταν συνηθισμένα φαινόμενα μέσα στό 1975ο 

"Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στό όνομα κομματικών σκοπιμοτήτων δέν 

θέλησε νά θίξει τό χουντικό καρκίνωμα πού είχε ριζώσει στό κίνημα Οπως δέ 

θέλησε νά προχωρήσει στή κάθαρση της δημόσιας ζωής καί τήν άποχουντοποίηση« 

Ol εκλογές στά σωματεία γίνανε κάτω άπό προϋποθέσεις άτιαράδεκτα αντιδημοκρα

τικές«, Ό αποκλεισμός τών διεγραμμένων καί διαλυμένων σωματείων υπονόμευσε 

τή δυνατότητα ενότητας καί ή ηγεσία πού εκλέχτηκε δέν ή'ταν αντιπροσωπευτική«, 
!
Η αλματώδης αύξηση του τιμάριθμου εξανέμιζε τό εισόδημα τών εργαζόμενων ένώ 

/ 

ι 
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ή συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας υποβάθμιζε περισσότερο τό επίπεδο της ζωής 

τους« 

ÏLâli^EÎ L JËLSï-2222 
Τέτοιες ήταν οι συνθήκες Οταν στίς 12 Δεκέμβρη 1975 άρχισε ή μεγάλη άπερ-

γιαχή κινητοποίηση του εργοστασιακοί) σωματείου "ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ " της ΠΙΤΣΟΣ 

με αιτήματα οίκονομικά καί θεσμικά.Ό Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων καί ή ερ

γοδοσία πού μέχρι τώρα είχαν αντιμετωπίσει εχθρικά τη παρουσία του Σωματείου 

διαβλέποντας δτι αυτή ή κινητοποίηση μπορούσε νά αποτελέσει αρχή γενικώτερης 

ανάφλεξης, χρησιμοποίησαν ολα τά μέσα γιά νά καταστείλουν τή δράση του σωμα

τείου. Μέ επιθέσεις των ΜΑΤ απειλές καί δικαστικές διώξεις προσπάθησαν νά κάμ

ψουν τό αγωνιστικό φρόνημα των απεργών. 'Αλλά όταν στίς 23 Γενάρη 1976 οί 

απεργοί γυρίζουν νικητές στή δουλειά τους έχοντας αποσπάσει τό καθολικό θαυ

μασμό της Εργαζόμενης Ελλάδας, ò\ εργοστασιακοί εργάτες έχουν συνειδητοποιή

σει οτι μόνο ή οργάνωση στό εργοστασιακό σωματείο εγγυάται γιά τή λύση των 

προβλημάτων τους καί εξασφαλίζει τή γνήσια ενότητα«, 

Ϊ2„.™ΕΔΡΤ0 JQÏJ2KA 

Τόν toιο μήνα, Γενάρη του 1976, γίνεται καί τό πρώτο μεταδικτατορικο 

συνέδριο του 'Εργατικού Κέντρου της 'Αθήνας. Κάτω όμως άπό τίς προϋποθέσεις 

πού ηδη έχουμε περιγράψει καί τήν άντιδημοκρατικότητα του 6/75 ή επικράτηση 

των δυνάμεων του Κυβερνητικού Συνδικαλισμού είναι προεξοφλημένη» Στά πλαίσια 

αυτού του συνεδρίου ή ΠΑΣΚΕ είχε τήν ευκαιρία νά αναπτύξει τίς θέσεις της 

πού βρήκαν πλατειά απήχηση τους αντιπροσώπους„ Στην εκλογική αναμέτρηση πού 

επακολούθησε έχοντας αμιγώς δική της σύνθεση στό ψηφοδέλτιο απέσπασε 4 έδρες. 

'Η ΕΣΑΚ κέρδισε 5 έδρες, οι κυβερνητικοί II, ή χουντική παράταξη 6 καί τό 

ΑΕΜ πού μέχρι τότε ήταν εγκλωβισμένο στην ΑΣΔΗΣ Ι εδρα,'Η ηγεσία πού αναδείχ

τηκε, άπό αυτό τό συνέδριο θά διαπραγματευθεί τή νέα Συλλογική Σύμβαση Εργα

σίας, *Η ΐ'δ ια αυτή ηγεσία σέ μ ice επίδειξη καλής θελήσεως πρδς τήν εργοδοσία 

υποχώρησε άπό τό 32ο/ο πού προεκλογικά είχε υποσχεθεί πώς θά διεκδικήσει στό 

17ο/ο πού έβγαλε τό Διαιτητικό Δικαστήριο,, Τό ημερομίσθιο του βιομηχανικού 

εργάτη είναι ϊσο μέ 260 δρχ. (6,500 δρχ. τό μήνα) ένω υπεύθυνες αναλύσεις απο

δείχνουν οτι τά έξοδα διαβίωσης ξεπερνούν τίς 11.500. Αυτό σημαίνει οτι ο 

προϋπολογισμός του βιομηχανικού εργάτη είναι έλλειματικός κατά 5·000 έφ'οσον 

εργάζεται μόνον δ ανδρας
β
 Σύμφωνα μέ τίς 'ίδιες μελέτες τό κατώτατο ημερομί

σθιο πού θάπρεπε νά ίσχυε ι σήμερα είναι 322 δρχ
β
, δηλαδή 62 δρχ

0
 μεγαλύτερο 

άπό αυτό πού ίσχυε ι
β
 *Η σύμβαση πού θά υπογραφεί τελικά θά διατηρήσει τίς δια

φορές,., 

Η^ΣΥΚΟΦΑ^ΗΣΗ^ΤΩΝ^ΑΠΕΡΓΙΩΝ 

Ό Μάρτης του 1976 συμπίπτει μέ μιά ένορχιστρωμένη επίθεση ενάντια στίς 

συνδικαλιστικές ελευθερίες καί τό βιοτικό επίπεδο του εργαζόμενου λαού,, Ol 

πάντα άνησυχουντες βιομήχανοι ερμηνεύουν τήν Κυβερνητική στάση απέναντι στά 

αιτήματα των εργαζόμενων σάν " σοσίαλμανία " καί ή κυβέρνηση γιά νά αμβλύνει 

τήν "ένταση ανάμεσα στην ΐδ ια καί τόν ΣΕΒ άποδίνει στίς απεργιακές κινητοποι,ή™ 

. / β 
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σεις πρόθεση κοινωνικής αναταραχής καί καλεί μέσω του ' Υπουργού Συντονισμοί; 

τή "σιοοπηλή πλειοψηφία " νά αντιδράσει στή
 ;ι
 περίεργη μδδα των απεργιών",, 

Τδ 'Υπουργείο Δημίσιας Τάξης μας πλη )φορεΐ οτι άπδ "6ν Ιανουάριο του 1975 

μέχρι τδν Φεβρουάριο του 1976 έχουν γίνει 1.24-9 εκδηλώσεις εργαζομένων καί 

931 άπεργίες
0

Π
 Αι εκδηλώσεις αύταί, τονίζει τδ "Υπουργείο, παρακολουθούμεναι 

ΰπδ τωνΥπηρεσία)ν 'Ασφαλείας είχον σοβαράς επιπτώσεις εις τήν οίκονομίαν της 

χώρας, τδσον έκ των άπωλεσθέντων ημερομισθίων, οσο καί εκ των δημιουργηθέντων 

κυκλοφοριακών προβλ.ημάτων ", Ol 'Αστυνομικές Αρχές παράλληλα εκτιμούν δτι 

κατά 80ο/ο οι απεργίες είχαν πολιτικά κίνητρα« 

Είναι ξεκάθαρο οτ ι με τέτοιες ανακοινώσεις επιχειρείται απροκάλυπτα ή συ-

κοφάντηση των διεκδηκητικών αγώνων των εργαζομένων, άφοΰ αποκρύβεται επιμε

λώς οτι στίς 56 άπδ τίς 100 μεγαλύτερες βιομηχανίες γίνανε . κινητοποιήσεις 

μέ αιτήματα οικονομικά, η γιά απολύσεις καί δικαστικές διώξεις» Μερικές άπδ 

τίς χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τέτοιων κινητοποιήσεων είναι: της Μαδέμ-

Λάκκο, της Βιοχάλκο, της Έσκίμδ, της MEA, της ΕΤΜΑ, της Πίτσος, της Ίζδλα·. 

της θεσσαλικής Χαρτοποιίας, της Φοΰλγκορ, των Ναυπηγείων Ελευσίνας κ
β
α

β 

Μέ τδ τέλος του Μάρτη του 1976 ο Ι σχέσεις κυβέρνησης - εργαζομένων φθά

νουν σέ επικίνδυνο σημείο όξυνσης γιατί δπως έχει γίνει γνωστδ ή κυβέρνηση 

μέ τδ πρόσχημα του έκσυχρονισμοϋ της εργατικής νομοθεσίας έχει τή πρόθεση 

νά καταθέσει στή Βουλή νομοσχέδια τά δποΐα σύμφωνα μέ εκτιμήσεις εκπροσώπων 

του δημοκρατικού τυνδικαλιστικοϋ κινήματος αποσκοπούν στή παρεμπόδιση της 

ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος της απεργίας, 

*Η έντονη δραστηριότητα πού έχει αναπτυχθεί τελευταία γιά τή σύσταση ερ

γοστασιακών σωματείων πού θά καλύπτουν συνδικαλιστικά όλους τους εργαζόμε

νους στην ίδια επιχείρηση έχει θορυβήσει τήν εργοδοσία καί τή κυβέρνηση για

τί φοβούνται δτι αυτή. ή δραστηριότητα μπορεί νά έχει σά συνέπεια τήν απώλεια 

έ?\.έγχου του κινήματος,, Ό έλεγχος αυτός διατηρείται μέχρι σήμερα μέ τά σωμα

τεία πού είναι οργανωμένα σέ κλαδική βάση καί έχουν μέλη σκορπισμένα σέ πολ

λές επιχειρήσεις η πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα» *Η αντίδραση της εργοδο

σίας εκφράζεται μέ εκφοβισμό αστυνόμευση των "υπόπτων" εργαζόμενων καί απο

λύσεις των συνδικαλιστών πού πρωτοστατούν γιά τήν ίδρυση εργοστασιακού σωμα

τείου. Πολλές φορές ή αντίδραση της εργοδοσίας εκφράζεται μέ τή μορφή δη

μιουργίας άντισυνδέσμων πού ελέγχονται από τήν ΐδια καί λειτουργούν σάν 

όργανα αστυνόμευσης των εργαζομένων« Καί ένώ ή εργοδοσία ανεμπόδιστη προσ

παθεί νά εξουδετερώσει κάθε πρωτοβουλία γιά συγκρότηση εργοστασιακού σωμα

τείου, ή κυβέρνηση ομολογεί στή Βουλή οτι διαφωνεί μέ τήν οργάνωση σέ εργο

στασιακή βάση " γιά νά αποτρέψει τό κατακερματισμό των συνδικαλιστικών δυνά

μεων"« 

Ϊ^Ϊ§2„§ΪΪΪΞΔΡΙ0__'ΤΗΣ_ΓΣ§Ε 

Μέσα σ'αυτές τίς συνθήκες καί κάτω από τή βαρειά σκιά του 530 πού ακόμα 

δέν 'έχει γίνει νύμος θά, πραγματοποι ίεΐ στή Καβάλα "δ πρώτο δεκαήμερο του 
υ/ e 
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'Απρίλη του 1976 τδ Ι8ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ* Ό γενικός γραμματέας 

της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των 'Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων Οττο Κέρ» 

στεν σε μιά τελευταία προσπάθεια νά στηρίξει τους εκλεκτούς της Διεθνούς θά 

πλέξει τό έγκόμιο της ομάδας πού ανέλαβε την ευθύνη του κινήματος μετά τή" 

μεταπολίτευση καί πού τή διεκδικεί καί πάλι γιά νά καταλήξει οτι φιλοδοξία της 

Διεθνούς είναι ή δημιουργία ενός ελεύθερου καί δημοκρατικού συνδικαλιστικού 

κ ι νήματοςe 

Οι δημοκρατικοί σύνεδροι καταγγείλανε στό συνέδριο τήν 'έλλειψη άντιπροσω-

τευτικότητας άφου πολλές οργανώσεις είχαν αποκλειστεί άπ'αύτό καί υπογραμμί

σαμε τό χαμηλό του επίπεδο καί τήν απουσία ολοκληρωμένων εισηγήσεων πάνω στά 

προβλήματα των εργαζομένων« Τά αποτελέσματα των εκλογών πού γίνανε υστέρα άπό 

μιά νύχτα μέσα στην οποία ή κυβερνητική ομάδα ανάπτυξε τρομερή "κινητικότητα" 

γιά τή διασφάλιση του αποτελέσματος δώσανε στην " Δημοκρατική Συνεργασία " 

¿54- ψήφους καί 16 έδρες, στή χουντική ΕΔΕΚ 125 ψήφους καί 8 έδρες, στην ΕΣΑΚ 

91 ψήφους καί 6 έδρες, στην ΠΑΣΚΕ 4-9 ψήφους καί 3 έδρες καί στό ΑΕΜ 2Γ/ ψήφους 

καί 2 έδρες. 

Τό αποτέλεσμα δέν είναι πολύ ''θετικό" γιά τή '''' Δημοκρατική Συνεργασία " 

άλλα θα διευκολύνει τή σέ πρώτη φάση συνεργασία καί αργότερα τήν απόλυτη ταύ

τιση μέ τή χουντική ομάδα* 

Στις 29 Μάη 1976 ψηφίστηκε άπό τή περιστασιακή π?^ειοψηφία της Βουλής ò 

νόμος 330, ó κορυφαίος αντεργατικός - αντιλαϊκός νόμος πού επέβαλε καινούργια 

δεσμά στό
 5
Ελ?νηνικό συνδικαλιστικό κίνημα«, Λίγες μέρες π ιό μπροστά στις 25 

Μάη ή εργατική τάξη της Αθήνας σέ μιά. χωρίς προηγούμενο πανεργατική συγκέντρω

ση εκδηλώνει τήν έντονη αντίθεση της στή κυβερνητική απόφαση γιά παραπέρα συρ

ρίκνωση των συνδικαλιστικών έλευθερίων»* Ή συγκέντρωση εκείνη πού έγινε σέ 

συνθήκες πολιορκίας άπό πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις ΜΑΤ καί αύρες κάτω 

άπό τή καθοδήγηση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης Σ. Γκίκα εξελίχτηκε σέ άγριο 

κυνηγητό των εργαζομένων πού προκάλεσε τό θάνατο μιας γυναίκας ένω είχε δεκά

δες τραυματίες« 

'Ομως παρά τήν εσωτερική αντίδραση καί τίς παρεμβάσεις διεθνών συνδικαλι

στικών οργανώσεων, πού είχαν ενημερωθεί άπό αντιπροσωπεία της Κοινής Ωφέλειας 

καί των Τραπεζών τό σχέδιο θά γίνει νόμος.Ή ΓΣΕΕ θά βοηθήσει μέ τή στάση της 

αποφασιστικά προς αυτή τή κατεύθυνση. Άπό δω καί μπροστά ή εργοδοσία τά μονο

πώλια καί οι πολυεθνικές θά εξαπολύσουν τό π ιό άγριο πογκρόμ ενάντια σ' όσους 

αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση. Περισσότεροι άπό 6.000 θά απολυθούν μέχρι 

τό τέλος του 1978. Τή πιο ασφυκτική πίεση τή δέχονται τό: εργοστασιακά σωμα

τεία καί οι οργανώσεις της Κοινής Ωφέλειας πού είχαν σηκώσει δλο τό βάρος της 

αντιπαράθεσης στό 330 στή φάση της ψήφισης του,/Ακριβώς αυτή ή αποτελεσματική 

αντιπαράθεση καθιέρωσε τή Κοινή ' Ωφέλεια,τίς Τράπεζες καί τά 'Εργοστασιακά 

Σωματεία σάν τή μόνη Συντονιστική Επιτροπή πού είχε γιά στόχο τόν Κυβερνητικό 

συνδικαλισμό,τά μονοπώλια καί τή πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας-, 

ο / ο 
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Τό Φθινόπωρο τού 1976 ολα δείχνουν οτι ó χειμώνας πού έρχεται θά είναι 

Ιδιαίτερα θερμός στίς σχέσεις εργαζομένων Κυβέρνησης καί εργοδοσίας.Ή όξυν

ση των προβλημάτων πού απασχολούν τούε εργαζόμενους ενει δημιουργήσει όλες 

τίς αντικειμενικές προϋποθέσεις γιά μία, δυναμική άντ
 L
 „αράθεση« 

Ή προοπτική αυτή ενισχύεται από τήν αδυναμία της συνδικαλιστικής ηγεσίας 

νά επιτύχει ουσιαστικές λύσεις, τήν συμβιβαστική της πολιτική καί τήν αντερ

γατική συμπεριφορά της Κυβέρνησης σε συνδυασμό μέ τήν εντεινόμενη επίθεση των 

μονοπωλίων« 

Στδ μεταξύ αποκαλύπτεται Οτι ή ηγετική ομάδα τής ΓΣΕΕ αποφάσισε νά ανα

πτύξει σχέσεις μέ τά συνδικάτα των Η Π Α τά "πιό ελεύθερα καί πιδ δημοκρατι

κά" σύμφωνα μέ δήλωση του Προέδρου καί του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ στή 

'φωνή της 'Αμερικής·'.« Τά πιό ύποπτα καί πιό διαβλητά σύμφωνα μέ τήν άποψη των 

Ελλήνων εργαζομένων,, Σέ σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας " Τό Βήμα " αναφέ

ρεται οτι στά πλαίσια αυτών των σχέσεων τό Κέντρο Εργατικών Μελετών της'Αμε

ρικάνικης Εργατικής 'Ομοσπονδίας θά βοηθήσει, μέσω του "Αμερικανικού Ινστι

τούτου γιά τήν ανάπτυξη Ελευθέρου Συνδικαλισμού", γιά τή δημιουργία Άκαδη-

μίας Συνδικαλιστικής 'Επιμορφώσεως στην 'Ελλάδα, προκειμένου νά καλυφθούν ο.ι 

ανάγκες της χώρας σέ ίκανά έμπειρα καί καταρτισμένα συνδικαλιστικά στελέχη'
1
'* 

Τό Ινστιτούτο αυτό σύμφωνα μέ τή πηγή πού επικαλείται τό Βήμα χρηματοδοτείται 

από τήν 'Αμερικάνικη κυβέρνηση καί πολυεθνικές εταιρίες πολλές από τίς δποΐες 

έχουν συμφέροντα στην 'Ελλάδα (I«T«T„, ΜΟΒΙΕ,Σίτυ Μπάνκ
9
 Άμέρικαν Καν, Κόκα-

Κόλα, Τσαίηζ Μανχάτταν, Σέρρατον, Πφάϊζερ, Σέλλ, Γιουναϊτεντ φρούτ κ«α
β
)„ 

Τά προγράμματα μαθ^'ΐάτων προετο ιμάζον ι από τήν "Υποδιευθυντή της CIA καί ή 

εκτέλεση των προγραμμάτων ελέγχεται από τους εργατικούς ακόλουθους των πρε

σβειών πού έχουν τοποθετηθεί μέ τή σύμφωνη γνώμη τού Τζ,Μήνυ Προέδρου της 

A.FoL - C«I«0« 

Τήν υπογραφή της Ε·Γ·Σ·Σ.Ε
0
 (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας), 

μέ τήν οποία χορηγείται αύξηση Ι5ο/ο σέ δυο δόσεις ενώ αποδεσμεύονται οι κλα

δικές συμβάσεις, διαδέχεται έξαρση των απεργιακών κινητοποιήσεων« Οι κινητο

ποιήσεις αυτές πού καλύπτουν μεγάλο φάσμα εργαζομένων έχουν σά βασικό αίτημα 

τήυ άΰξηση πών αποδοχών σέ διιτλάσιο τουλάχιστον ποσοστό άπό εκείνο πού προ

βλέπει ή σύμβαση« 

Παράλληλα ή ανησυχία των εργαζομένων πού απορρέει άπό τή πορεία τού τιμά

ριθμου επαναφέρει τό ζήτημα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών πού 

είχε υποστηριχθεί άπό τή δημοκρατική αντιπολίτευση της ΓΣΕΕ«Ή κυβέρνηση διά 

του Πρωθυπουργού -έχει απορρίψει αυτό τό αίτημα πού εϊχε διατυπωθεί άπό τήν 

0 Τ 0 Ε μέ τή πρόσθετη διευκρίνηση οτι ή "κυβερνητική πολιτική θά ήταν πολύ 

πιό ριζοσπαστική αν δέν υπήρχε τό οξύτατο θέμα των αμυντικών δαίϊανών". Τό 

ΚΕΠΞ έχει ενστερνισθεί τήν άποψη γιά τιμαριθμική αναπροσαρμογή καί ή "Εκθεση 

της 'Επιτροπής 'Εργατικού Δυναμικού Απασχολήσεως καί 'Αμοιβής 'Εργασίας περι

λαμβάνει πρόταση γιά σύνδεση τών αμοιβών μέ τό τιμάριθμο, 

ο/ ο 
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5
0 Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων είναι κατηγορηματικά αντίθετος γιά μ «α 

τέτοια εξέλιξη«, 

Τόν Απρίλη τού 1977 συνεχίζεται μέ απόλυτη επιτυχία ή πολύμηνη απεργία 

στή Λάσκο*-"!! εταιρία που τδ 1975 είχε κέρδη 412 εκατομμύρια ένω οι εξαγωγές 

της είχαν ξεπεράσει το Ι
7
7 δισ„ δίνει τή μεγάλη μάχη γιά λογαριασμό τού με

γάλου κεφαλαίου αδιαφορώντας για τίς οικοδομικές συνέπειες πού έχουν ξεπερά

σει τ.6 Ι δισ
β
 ένα) το αίτημα των απεργών μπορούσε νά ικανοποιηθεί μέ 12 εκατό 

μύρια
0 

Εκείνο πού την ενδιαςοέρει είναι νά καμφθεί ή αγωνιστικότητα των απεργών 

καί προς αυτή τή κατεύθυνση ή συμβολή της Χωροφυ?νακής πού έχει πολιορκήσει 

τή περιοχή είναι αποφασιστική,, Μέ διαταγή πού τοιχοκολλήθηκε σ'ολα τά σημεία, 

του Οίκισμού της Λάρκο "απαγορεύεται δια σοβαρούς λόγους δημοσίας τάξεοος
? 

ασφαλείας κα_ί κυκλοφορίας πάσα ευ ύπαίθρω συγκέντρο^ση ή ομαδική κυκλοφορία: 

πεζών καί οχημάτων εντός της περιοχής των χωρίων οίκισμού ΛΑΡΚΟ,Λαρύμντς, 

Μαρτίνου καί Μαλ.εσίνης καί ή πραγματοτεοίησίς πορειών από της ¿οράς 01.00 

μέχρι της 22.00"„ 

"Ή κοινοποίηση εξάλλου εξώδικου της εταιρίας προς τους απεργούς νά εγκα

ταλείψουν τά σπίτια πού τους είχαν παραχωρηθεί εϊναι ενταγμένη στή γενικω-

τερη προσπάθεια τρομοκράτησης τών απεργών» Ή 7-ί,υβέρνηση από τή μεριά τη: »οα 

στηριοποιεϊ τους μηχανισμούς καταστολής 7ϊρός κάθε κατεύθυνση«,
 S
H έπισι^λ,^, 

ση απεργών είναι στην ημερήσια διάταξη« Τό σωματείο του Νοσοκομείου Πα,ίόων 

"Αγία Σοςοία ." θά είναι τό πρώτο πάνω στο όποιο θά βρε£ εφαρμογή«, θα άκολου-

θήσει ή Δ Ε Η
β 

Ή πρωτομαγιά του 1977 θά γιορτασθεί στο πεδίο του "Άρεως, μπροστά: άπο 

τή ΓΣΕΕ
5
 άπδ τό Εργατικό Κέντρο της Αθήνας,μέ τή συμμετοχή αυτή τή φορά 

καί της δημοκρατικής άντιπολίτευσης, Τό ψήφισμα πού εγκρίθηκε από τή μεγάλη 

συγκέντρωση έπεσήμαινε τήν ανάγκη γιά οργανωτική ολοκλήρωση του συνδ/κού 

κινήματος μέ έγγραφη τών διαγραμμένων οργανώσεων καί έβαζε μιά σειρά από 

στόχους πού θά βελτίωναν σημαντικά τή θέση τών εργαζομένων«, Τό ψήφισμα αυτό 

μέ αποκλειστική ευθύνη της ηγετικής ομάδας του ΕΚΑ δεν υλοποιήθηκε ποτέο 

Οι δυό επόμενες πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις θά γιορτασθούν χωριστά
3 

ΕΝΖΛΣΗ gJja.^^Ig^IT^ATAgEgN „-.ΓΣΕΕ 

Ό σαφής φιλοκυβερνητικός προσανατολισμός της ηγετικής Ομάδας της ΓΣΕΕ 

καί ή διαφαινόμενη πρόθεση της νά απομονώσει τή δημοκρατική αντιπολίτευση 

προκαλούν τήν αντίδραση τών παρατάξεων πού κατηγορούν τή ΓΣΕΕ γιά πατερνα· 

λιστική μεταχείριση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ή ΠΑΣΚΕ χαρακτηρίζει 

σάν "απαράδεκτη τή τακτική της ΓΣΕΕ γιά απομόνωση τών δημοκρατικών συν
,Α
' "•' 

λιστών άίτό τίς διοικήσεις τών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων" 

καί προειδοποιεί Οτι "οι. ενέργειες του /ίυβερνητικοΰ συνδικαλισμού γιά τή 

παραπέρα διάσπαση τού κινήματος μέ τή συνεργασία τών συνδικαλιστικών κατά-

ο / ο 
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λοιπών της χ ο ύ ν τ α ς ενέχουν θανάσιμους κ ι ν δ ύ ν ο υ ς γ ι ά τδ σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό κίνημα 9 

Τό ΑΕΜ υποστηρίζε ι την ανάγκη γ ι ά συνεργασία" όλων των προοδευτικών καί δημο

κρατικών σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ώ ν δυνάμεων γ ι ά τη κάθαρση του ε ρ γ α τ ι κ ο ύ κ ινήματος άπδ 

τα ενσυνείδητα όργανα της δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς „ 

'Ή ΕΣΑΚ καλεί τη Διοίκηση της ΓΣΕΕ " νά αναθεωρήσει τη στάση τ η ς καί να 

συμπορευθεΐ με τή θέληση τών εργαζόμενων γ ι ά τή συγκρότηση δημοκρατικού καί 

ενωμένου σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ο ύ κ ι ν ή μ α τ ο ς " , 

Ή ΓΣΞΕ α ν τ ι δ ρ ά με ο ξ ύ τ α τ ε ς ε π ι θ έ σ ε ι ς κατηγορώντας τ ί ς π α ρ α τ ά ξ ε ι ς Οτι 

ε ί ν α ι υπεύθυνες γ ι ά τή κομματικοποίηση του κινήματος« Άλλα ή απόλυτη εξάρτη

ση της ΓΣΕΕ από τή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ε Ενα ι π ι ά αυταπόδεικτη καί 

στο μεταξύ ισχυροποιούνται ο£ φ ι λ ι κ ο ί δεσμοί της η γ ε τ ι κ ή ς ομάδας προς τή 

χ ο υ ν τ ι κ ή πτέρυγα καί εδραιώνεται τό χουντοκυβερνητικό μέτωπο«, 

ϊ2^2ίΜ„„"»ΔΕ_ΣΥΖΗΤΩΜΜΕ_ΑΠΕΡΓΟΥΣη 

Ή απεργιακή κινητοποίηση τών Νοσοκομειακών γιατρών στά μέαα του καλοκαι-

ριοΰ του 1977 προκαλεί κυβερνητική αδιαλλαξία ένώ OL γιατροί κατηγορούνται 

οτι με τήν αδικαιολόγητη απεργία τους θέτουν σέ κίνδυνο τή δημόσια υγεία« 

"Ανάλογη θέση θά διατυπώσει καί η ΓΣΕΕ χωρίς ούτε ή κυβέρνηση ούτε ή ΓΣΕΕ 

\'·ά ενδιαφερθούν γιά τήν ικανοποίηση τών δίκαιων αιτημάτων τών απεργών* Τό 

δόγμα
 !ί
δέ συζητώ μέ απεργούς" πού συστηματικά χρησιμοποιούν οί κυβερνητικοί 

εκπρόσωποι όδηγεΤ σέ τεχνητό αδιέξοδο,* Τό ''ίδιο αδιέξοδο είχε προκληθεί μέ τήν 

απεργία τών καθηγητών, Τό " δε συζητώ' μέ απεργούς
1
' θά τό συναντήσουμε σέ κάθε 

μελλοντική κινητοποίηση., 

"Η προεκλογικ περίοδος γιά τίς Ιουλευτικές εκλογές πού θά γίνουν τδ Νοέμ

βρη του 1977 σημαδεύεται από τίς μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις της ΔΕΗ, 

τδν OTE, της Κίνησης τών Δήμων κ,α, Τά αιτήματα πού προβάλλονται είναι κυρίως 

οίκο νομικά άλλα ή κυβέρνηση συνεπής στή σκληρή γραμμή της μονόπλευρης λιτότη

τας αρνείται νά τά Ικανοποιήσει μέ πρόσχημα τίς επικείμενες εκλογές» 

Την ίδια εποχή τά ξένα τραπεζικά μονοπώλια εξαπολύουν άγριο διωγμό σέ βάρος 

τών συνδικαλιστών ένώ ή 0 Τ 0 Ε προετοιμάζεται γιά κινητοποίηση. Βασικά αίτή-

ματα τών εργαζόμενων ε 6 να ι ς 

« Ή μείωση τών έμμεσων φόρων .πού αποτελούν τό 75 ο/ο της συνολικής φορολο

γίες καί επιβαρύνουν κυρίους τους εργαζόμενους,, 

- Καθορισμός άφορο/νόγητου ορίου ''ίσου μέ τό ετήσιο είσόδημα του ανειδίκευτου 

εργάτηe 

- Διεύρυνση καί αναμόρφωση τών φορολογικών εκπτώσεων γιά τά οικογενειακά 

βάρη«, 

- Τιμαριθμική αναπροσαρμογή τών εκπτώσεων
0 

01 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 t t
, DEBRIDER 

Τό φθινόπωρο του 1977 φτάνει στην Ελλάδα κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της 

NOK. πού θά ασχοληθεί μέ τήν 'Ελληνική οικονομική κατάσταση ένδφη ένταξης στην 

EOS e Σέ συνέντευξη τύπου πού 'έδωσε τό κλιμάκιο στή Θεσ/νίκη επισημάνθηκε δτι 

•] επενδυτική απροθυμία καί ή μή εισαγωγή ξένων κεφαλαίων οφείλεται στίς άπαι-

Í2/ t-



τήσεις των εργαζόμενων« 

Γιά νά διευκολυνθούν οί επενδύσεις τοοΕπε̂ ν̂̂ ά̂νεοκοτΐεΐ ,2,_2i¿aü££„ííHS.Í12DS 

των μισθών και των ημερομισθίων«,
 4
Η ΓΣΕΕ άπεΗάλυ^αν_ο^ξένο^_έμ

:
πε^£οχνώ^ο·-" 

νες συμφωνεΐ^γιά^ μιά τέτοια ανακοπή» 

Επρόκειτο γιά τό πιδ μεγάλο συνδικαλιστικό σκάνδαλο» Ό Πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ Ά« Παπανδρέου επέκρινε δριμύτατα αυτή τή θέση της ΓΣΕΕ και τή κάλεσε 

νά παραιτηθεί αν ευσταθεί ή πληροφορία« 

ΟΙ^ΕΕΛΟΓΕΣ_ΤΟΥ_Ι977 

OL πρόωρες εκλογές του 1977 "Πταν μ ice προληπτική καί καλοζυγιασμένη κί

νηση της άρχουσας τάξης πού φανέρωνε: 

-
 3
Από τή μιά μεριά τά αδιέξοδα καί την αδυναμία χρησιμοποίησης της ρερά-

στιας "πλειοψηφίας της ΝοΔ«, γιά τό χειρισμό ζωτικών γιά τό 'Έθνος καί τό λαδ 

προβλημάτων. 

-Άπό την άλ?\.η τή τάση της νά ανανεώσει καί νά νομιμοποιήσει άμεσα καί 

χωρίς χρονικές παρατάσεις, τή πολιτική της ηγεμονία αποφεύγοντας πρόσθετες 

φθορές καί μαζικές αμφισβητήσεις«, Μέ τό αποτέλεσμα των εκλογών 7ΐού αναγνωρί

ζει τό ΠΑΣΟΚ σάν τό μοναδικό epopèa αλλαγής, τό λαϊκό κίνημα, μέ τήν οριοθέ

τηση των κοινωνικών δυνάμεων καί τήν αποκρυστάλλωση των πολιτικών του φορέων 

γιά πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο, θεμελιώνει σταθερά τήν έναλλαχτική λύση 

εξουσίας, ταυτισμένη μέ τόν αγώνα γιά 'Εθνική 'Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία 

καί Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμός, 

Τό μισθολογικό, τά συνδικαλιστικά δικαιώματα, οί απολύσεις καί ή απει

λούμενη ανεργία είναι μερικά από τά προβλήματα ή οξύτητα των οποίων έχει 

προκαλέσει αναταραχή στους εργαζόμενους καί ανησυχία στη κυβέρνηση γιά τή 

διαγραφόμενη προοπτική 'έντονων διεκδικητικών αγώνων
β
 Σέ σχέση μέ τή νέα 

ΕοΓ
β
Σ,Σ

β
Ε

0
 ή δημοκρατική αντιπολίτευση του Ε

β
Κ«,Α

β
εχει διατυπώσει τήν άποψη 

Οτι τό ποσοστό αύξησης πού θά πρέπει νά διεκδικηθεί δέ θά πρέπει νά είναι 

μικρότερο του 30ο/οα"'Ε πλειοψηφία της Διοίκησης χωρίς νά αποκρούσει τήν επι

χειρηματολογία των δημοκρατικών μελών του Ε Κ Δ αποφασίζει νά διεκδικήσει 

ποσοστό 25ο/ο« Θά άναλά,βει μάλιστα τή δέσμευση, προγραμματίζοντας τρίωρη 

στάση εργασίας καί 24-ωρη παναθηναϊκή απεργία, νά τό διεκδικήσει αγωνιστικά^ 

"Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων πού θά ακολουθηθεί αποτελώντας τό πρώτο 

μέρος ενός κακόγουστου σεναρίου θά οδηγήσει σέ τεχνητά αδιέξοδα καί τό Διαι

τητικό Δικαστήριο είναι εκείνο πού θά καθορίσει τό ποσοστό της αύξησης εναρ

μονίζοντας το μέ τήν εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης της Κέας Δημοκρα

τίας* Τό ποσοστό πού θά δοθεϊ τελικά είναι Ι5ο/ο από 1/2/78 καί 7ο/ο από 

1/7 του ΐδιου χρόνου,, Φυσικά δέν είναι δυνατό ιδιαίτερα μέ τή μορφή πού 

δίνεται νά αντιμετωπίσει τό μισθολογικό πρόβλημα πού οξύνεται συνέχειαί 

'Η 24-ωρη προειδοποιητική απεργία πού τό ΕΚΑ είχε αποφασίσει δέ θά γίνει ποτέ 

Ή ηγετική του ομάδα εξάντλησε τήν αγωνιστικότητα της σέ μιά τρίωρη στάση 

διαμαρτυρίας, 'Εδώ θά πρέπει νά διευκρινισθεί Οτι οι αμειβόμενοι μέ τά κατώ

τατα όρια δέ ξεπερνούν τό ΙΟο/ο του συνολικού εργατικού δυναμικού«, Τό 90ο/ο 
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καλύπτεται από κλαδικές συμβάσεις,Ή αποδέσμευση των κλαδικών συμβάσεων θα 

έχει σάν συνέτεεια την αγωνιστική δραστηριοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώ

σεων της Κοινής Ωφελείας κα'ι των Τραπεζών ο Ι οποίες απορρίπτουν τη θεωρία 

"περί ύψηλομίσθων"καί αρνούνται νά δεθούν συνέχιση της πολιτικής της μονό

πλευρης λιτότητας« 

Σ'αύτές τίς κρίσιμες στιγμές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συσπειρώνονται 

γύρω άπό τη Κοινή Ωφέλεια καί τίς Τράπεζες γΐά τη μάχη τών αυξήσεων, Τά ερ

γοστασιακά σωματεία, πού δέχονται άγρια επίθεση ενάντια στά συνδικαλιστικά 

τους δικαιώματα, συμπαρατάσσονται επίσης« Ol προοπτικές ε!"ναι καλές.Ή κυβέρ

νηση δέ κρύβει τήν ανησυχία της. "Όμως στό μεταξύ έχει πέσει ο σπόρος της διά

σπασης.Ή ΕΣΑΚ αιφνιδιάζει δυσάρεστα τό προοδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα 

μέ τήν εξαγγελία μιας απεργίας πού έχει ορισθεί γιά τίς 26 Γενάρη 1978« 

Φορέας της απεργίας είναι τά " 70 σωματεία "· Ή συσπείρωση αυτή νέα καί 

χωρίς ουσιαστικά νά ανταποκρίνεται στό τίτλο της αποτελεί τή πρώτη προσπά« 

θεια αντιπαράθεσης στή συντονιστική Κοινής 'Ωφέλειας - Τραπεζών -Εργοστασια

κών Σωματείων πού έχει καταξιωθεί στή συνείδηση τών εργαζόμενων γιά τδ μέγα-

λειώδη αγώνα της ενάντια στό 330 τό Μάη του 1976« 

Ή απεργία τών " 70 " θά εξελιχθεί σέ φιάσκο καί θά δώσει τήν ευκαιρία 

στή κυβέρνηση νά οργανώσει τήν αντεπίθεση της«Ή αποπροσανατολιστική αντίθε

ση πού στή πιό κρίσιμη φάση της διεκδικητικής προσπάθειας έβαλε ή ΕΣΑΚ θά κλ -

μακωθεί« Τή Ιη Μάρτη θά πραγματοποιηθούν δύο χωριστές συγκεντρώσεις στην 

Αθήνα. Τό
 Π
70

:;
 στό θέατρο Άκροπόλ καί ή Κοινή Ωφέλεια - Τράπεζες-Εργοστα

σιακά Σωματεία πού πραγματοποίησ ν μι! εντυπωσιακή σέ όγκο καί παλμό συγκέν

τρωση στό θέατρο Αλάμπρα«"Όμως ή υπόθεση έχει κριθεί.Ή στείρα έμμονη της 

-2ΣΑΚ σέ μιά τακτική τετελεσμένων έχει οδηγήσει στή διάσπαση καί τήν επιβολή 

της κυβερνητικής εισοδηματικής πολιτικής, 

Η-ΓΣ^-ΠΡΟΩΘΕΙ^^ΤΗ^ΠΟΛΩΣΗ^ 

s
0 Ιούνης του 1978 συμπίπτει μέ τή νέα

 ή
γραμμή". πού ή ηγετική ομάδα της 

ΓΣΕΕ προωθεί στό συνδικαλιστικό κίνημα.Ή γραμμή αυτή αποσκοπεί στην πρόκλη

ση τών δημοκρατικών δυνάμεων καί τήν επιβολή τών " αντικειμενικών " προϋπο

θέσεων γιά τόν ιδεολογικό καί οργανωτικό διαχωρισμό του κινήματος. Πρόσχημα 

γιά τήν, επιλεγμένη άπό τήν ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, ρήξη θά αποτελέσει ή άρ

νηση μαζικών οργανώσεων (Εργατικών Κέντρων -'Ομοσπονδιών ) νά επικυρώσουν 

τή συμβιβαστική Τίολιτική της σέ σχέση μέ τό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς. 

Οί συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνται τώρα σέ απολογία καί απειλούνται μέ 

διαγραφή ενώ ή απειλή του οργανωτικού χάους ενισχύεται άπό τήν "κατ'επιλογήν'
1 

εγγραφή σωματείων μέ φιλοκυβερνητικό προσανατολισμό στή δύναμη του Εργατικού 

Κέντρου της Αθήνας. 

Τό ενδεχόμενο της διαγραφής τών παραπάνω οργανώσεων σέ συνδυασμό μέ τήν 

" κατ'επιλογήν "εγγραφή καί τήν αίφνιδιαστική προκήρυξη μιας σειράς άπό συνε-
μέ • 

δρια πού πραγματοπο ιηθήκανε/αντιδημοκρατικά καταστατικά καί πλειοψηφικό εί'να' 

ξεκάθαρο οτι αποσκοπούν στην έκπαραθύοωση τών δημοκρατικών δυνάμεων καί τή 

<? ο/. 
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διαιώνιση της κυριαρχίας του Κυβερνητικού συνδικαλισμού,, 

Τή Ιη Σεπτέμβρη 1978 τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) με αφορμή 

τή σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ πού επιβεβαιώνει την υποψία γιά 

έκτακτο συνέδριο επισημαίνει Οτι
 !ι
ή κυβέρνηση πιστή στή ταξική της τοποθέτη

ση μεθοδεύει έκτακτο συνέδριο στηριζόμενη στους χουντικούς καί τους ελεγχό

μενους από τήν ίδια συνδικαλιστές προχωρώντας σ' ενα ακόμα αντεργατικό καί 

αντιλαϊκό μέτρο"« 
8
Η πρόταση της ηγετικής ομάδας γιά "συμπεφωνημένη λύση"πού θά διατηρούσε 

τους συσχετισμούς του 1978 χωρίς νά αμφισβητεί τή κυβερνητική κυριαρχία προ

κάλεσε ι ην άμεση αντίδραση της ΠΑΣΚΕ πού δήλωσε δτι "απορρίπτει τίς προτάσεις 

πού διατυπώθηκαν μέ διάφορους τρόπους άπό τήν ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ γιατί 

είναι ενάντια στή θέληση των εργαζόμενων καί υπηρετούν μόνο τά συμφέροντα της 

κυβέρνησης καί των μονοπωλίων". Γιά τή δημοκρατική αντιπολίτευση ενα έκτακτο 

συνέδριο θά είχε νόημα καί θά χαρακτηριζόταν θετικό κάτω άπό μιά σειρά θεμε

λιακές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ήταν οι παρακάτω: 

- Τροποποίηση καταστατικών καί καθιέρωση της απλής αναλογικής σά πάγιου εκ

λογικού συστήματος. 

-"Εγγραφή όλων των οργανώσεων 'στή δύναμη των 'Ομοσπονδιών των 'Εργατικών 

Κέντρων καί τή ΓΣΕΕ. 

-'Επεξεργασία προγράμματος αμμεσων καί μακροπρόθεσμων διεκδικήσεων. 

Τδ Γενικό Συμβούλιο τέλειωσε τίς εργασίες του μέσα σέ κλίμα αντεγκλήσεων 

καί βιαιοπραγιών πού προκάλεσε ή "σκληρή πτέρυγα" της χουντοκυβερυητικής συμ

παράταξης. Ανάμεσα στίς αλλε·_ ".αποφάσεις" ήταν καί εκείνη γιά έκτακτο συνέ

δριο, Ή -ολομέλεια της ΓΣΕΕ πού θά επραγματοποιεΐτο αμέσως μετά θά καθόριζε 

τίς ημερομηνίες 8-12 Νοέμβρη 1978 σάν ήμερες σύγκλησης του, 

Ή προκλητική εν τω μεταξύ αγνόηση των προτάσεων της δημοκρατικής αντιπο

λίτευσης καί ή προκήρυξη του "έκτακτου συνεδρίου προκαλεί τίς 'έντονες αντιδρά

σεις των Ελλήνων εργαζόμενων πού εκφράζουν μέ κινητοποιήσεις συγκεντρώσεις 

καί συνελεύσεις τήν έντονη αντίθεση τους.'Η πανεργατική'" συγκέντρωση στην '· 

Αθήνα ήταν ή μεγαλύτερη στά πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων. 

Τό
Μ
_Ι9θ^ΣΥΝ

;
^ΡΙ0^(^ΕΚΤΑΚΤ0

Μ
) 

Άπό τίς 8 - 1 2 Νοέμβρη 1978 θά παιχτεί στή Καλαμάτα ή τελευταία,γιά τή 

περίοδο αυτή, σκηνή του Έλλην.ικαυ συνδικαλιστικού δράματος. 0Í προσπάθειες 

της ηγετικής ομάδας νά εγκλωβίσει τή δημοκρατική αντιπολίτευση καί νά εξασφα

λίσει τή συμβολική συμμετοχή της στή καινούργια διοίκηση εΕ'χαν αποτύχει. Ή 

δημοκρατική αντιπολίτευση είχε εκτιμήσει καί πολύ σωστά οτι πίσω άπό τό εκ

βιαστικό ψευτοδίλημμα "Μετριοπαθείς - χουντικοί " κρυβόταν τδ περίτεχνο κυ

βερνητικό σχέδιο γιά εδραίωση του κυβερνητικού συνδικαλισμού καί νομιμοποίη

ση του στους κύκλους της ΕΟΚ, νομιμοποίηση πού θά εξασφάλιζε μόνο ή συμμετο

χή τών δημοκρατικών δυνάμεων."Άπό τή στιγμή (έλεγε ή δήλωση της δημοκρατι

κής ,άντιπολίτευσης πού διαβάστηκε μέ τήν έναρξη τών εργασιών τού συνεδρίου) 
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πού θεωρούμε τή συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων, προϊόν νδθευσης της 

θέλησης των εργαζομένων θά ήταν οξύμωρο νά νομιμοποιήσουμε μέ τή συμμετοχή 

μας, εκ των προτέρων νοθευμένες εκλογικές διαδικασίες καί νά στηρίξουμε τήν 

εκλογή μας οχ ι στίς πραγματικές μας δυνάμεις, αλλά οέ ειδικά κατευθυνόμενους 

χουντοκυβερνητικσύς ψήφους". Ή δημοκρατική αντιπολίτευση άπέσχε από τίς δια

δικασίες εκλογής εφορευτικής επιτροπής, καταψήφισε τδ διοικητικό απολογισμό 

καί τδ προϋπολογισμό καί άπέσχε επίσης άπό τή διαδικασία εκλογής διοίκησης. 

Ή πόλωση πού εκπορεύτηκε άπδ τό προεδρείο του συνεδρίου σφυρηλάτησε τή και

νούργια χουντοκυβερνητική "Εθνική. 'Ενότητα " κάί εξασφάλισε τή μαυρομετωπι-

κή σύνθεση της σημερινής διοίκησης. 

Τδ συνέδριο του ΕΚΑ πού θά γινόταν δύο μήνες μετά αποτελώντας "ακριβές 

αντίγραφο " του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θά είχε ακριβώς τά 'ίδια αποτελέσματα. 

Καί τδ πρώτο δμως καί τδ δεύτερο θά έδιναν τήν ευκαιρία στή ΠΑΣΚΕ νά επιβε

βαιώσει τδ πρωτοποριακό της χαρακτήρα καί νά κατακτήσει τή καθιέρωση της δι

καιώνοντας τή πρόβλεψη πού είχε γίνει τό Σεπτέμβρη του 1975 όταν κυκλοφορού

σε ή ιδρυτική της διακήρυξη.-

* 


