
*0πως σ ολο το κόσμο,άπ'τά περασμένο αίώνα,ή εργατική τάξη άρχισε νά 
παίζει σπουδαίο ράλο στή πολιτικοοικονομική ζωή κάθε χώρας έτσι καί 
στήν Ελλάδα οι εργάτες σιγά-σιγά άποχτήσανε συνείδηση κιαρχισαν νά 
όιεκδικουν τά δικαιώματά τους,
"Αλλου οί αντικειμενικές συνθήκες φέρανε τήν έργατική τάξη πολύ γρήγο
ρα στά προσκήνιο τής πολιτικής & κοινωνικής ζωή^,Σέ μερικές μάλιστα 
^ώρες^τά εργατικά κίνημα έφτασε στά σημείο νά παραλύσει κάθε κίνηση 
όπως ή απεργία των εργατών τής Αυστραλίας,γιά τή καθιέρωση του 8ωρου 
ράν περασμένο αιώνα,
Στήν 'Ελλάδα πολΰ αργότερα διαλύθηκαν οί παλιές γεωργοοικονομικές συν- 
θήκες & παράλληλα αρχισαν νά αναπτύσσονται νέες παραγωγικές δυνάμεις* 
το ελληνικά προλεταριάτο*ποό στήν άνοδική του πορεία πέρασε άπά διάφο
ρα στάδια,μέχρι ν9άποχτήσει ξεκαθαρισμένη αντίληψη τής ιστορικής του 
αποστολήςο
*Η ιστορία τού έλληνικού συνδικαλιστικού κινήματος αποτελεί αξεχώριστο 
τμήμα τού διεθνούς συνδικαλιστικού & εργατικού κινήματος,Τά δικά μας 
κίνημα συνεχίζει τή πορεία του μέσα σ"αδιάκοπους καί σκληρούς ταξικούς 
άγωνες,Μέ πίστη,αυτοθυσία κι ένοντας επίγνωση τού ράλου του
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Τό εργατικό κίνημα έμφανίστηκε στήν "Ελλάδα κατά τό τελευταίο τέταρτο 
του Ι9ου αιώνα,τότε ποΰ μέ τήν ανάπτυξη των πρώτων καπιταλιστικών στοι
χείων στήν οικονομία της χώρας μας,δημιουργοΰνται οί συνθήκες γιά την 
-εμφάνιση της εργατικής τάξης στη χώρα μας,„'Ιδρύονται τα πρώτα εργατι
κά σωματεία καί οι σοσιαλιστικό (^γίνονται οί πρώτες απεργίες καί εργα
τικές διαδηλώσεις,κυκλοφορούν τά «ρωτά εργατικά καί σοσιαλιστικά έντυ
πα., *Η σχετική καθυστέρηση πού παρουσιάζει ρ^έμφάνιση καί ή ανάπτυξη 
τού εργατικού κινήματος/οφείλεται «ρώτα άπ’όλα στην οικονομική καθυστέ
ρηση πού μέ τή σειρά της οφείλεται στήν οικονομική καί πολιτική μας ε
ξάρτηση ,στά τεράστιο εξωτερικά δημόσιο χρέος,στη διατήρησή ισχυρών φε
ουδαρχικών σχέσεων στην αγροτική οικονομία καί στο αντιδραστικό μοναρ
χικό καθεστώς,"Ολα αυτά εμποδίζουν σοβαρά την ανάπτυξη των κεφαλαιοκρα
τικών σχέσεων στήν οικονομία καί κατά συνέπεια τήν ανάπτυξη της εργατι
κής τά£ης0  ̂ ,
Μιά ορισμένη ανάπτυξη τού καπιταλισμού σημειώνεται στήν Ελλάδα στά 
χρόνια 1880-1900 μέ ^ή δημιουργία ορισμένων επιχειρήσεων έλαωρας βιομη
χανίας,τήν ανάπτυξη τής ναυτιλίας καί τήν κατασκευή των πρώτων σιδηρο
δρομικών γραμμών,Ζωηρότερη?ανάπτυξη σημειώνεται στις αρχές τού 20ου αι
ών η( καί ιδιαίτερα υστέρα από τούς βαλκανικούς πολέμους τού Ι9Ι2-Ι9Ι3 
ποΰ είχαν σάν αποτέλεσμα $ήνδιεύρυνση τής εσωτερικής αγοράς μέ· τό διπ
λασιασμό τής έκτασης καί τού πληθυσμού τής χώρας.Στή διάρκεια επίσης 
τού πρώτου παγκόσμιου πόλεμου,δόθηκε μιά ωθησρ στή δημιουργία νέων καί 
στήν έπέχταση παλιών βιοτεχνικών μονάδων καί αναπτύχτηκε σημαντικά ή 
εμπορική ναυτιλία.Μέ τήν ανάπτυξη αυτή του ναυτιλιακού κεφαλαίου αναπ
τύσσεται καί ή εργατική τάξη,πού έργόμενη σέ σύγκρουση μέ τή σκληρή κε-= 
φαλαιοκρατία πού τήν έκμεταλεύεται,αρχίζει νά οργανώνεται καί νά παλεύ
ει για τή διεκδίκηση των ζωτικών_συμφερόντων της,
Τά πρώτα έργατικά σωματεία στήν 'Ελλάδα ιδρύθηκαν από τούς εργάτες των 
ναυπηγείων καί τούς βυρσοδέψες τό 1379 στή Σύρο πού ήταν τότε τό μεγα- 
λύτερο έμποροναυτικό καί βιοτεχνικό κέντρο;τής χώρας. Εργατικά σωματεί
α Γδρύονται καί σέ άλλες πόλεις.Τά πρώτα αυτά σωματεία εμφανίζονται?μέ 
τή μορφή συντεχνιών,δηλαδή οργανώνονται σ^αύτά οχι μέ’νο οι εργάτες αλ
λά καί οί έργοδότες,Οι βασικοί σκοποί αυτών των συντεχνιακών σωματείων 
είχαν χαρακτήρα άλληλοβοηθητικό.Παράλληλα μέ τήν ανάπτυξη τής συνδικα
λιστικής οργάνωσης καί τού πρώτου άπεργιακού κινήματος σημειώνεται καί 
μιά*ορισμένη πρόοδος στή διάδοση τής σοσιαλιστικής ιδεολογίας,Οι σοσια
λιστικές ίδεες9κάποτε ?καί μέ αναρχικές αντιλήψεις,·, επηρεάζουν καί καταχ- 
τούντούς πρωτοπόρους έργάτες,Στά βασικώτεμα κέντρα τρς?χώρας ιδρύονται 
οί πρώτοι σοσιαλιστικοί ομιλοι„Τότε εμφανίστηκε καί ή ομάδα^τών κοινω
νιολόγων,Τήν ομάδα αύτρ την αποτελούσαν διαννοούμενοι πού είχαν σπουδά
σει στή Γερμανία καί είχαν έπιρεαστει από τήωσοσιαλδημοκρατί(χ0θί κοινω
νιολόγοι ένίσχυσσα τή συνδικαλιστική κίνηση,ιΐρυσαν πολλά σωματεία καί 
εργατικά κέντρα, καί πολλοί απ' αυτούς έγιναν πρόεδροι σ αυτά. Από τό 
1909 προσχώρησαν στο κόμμα τού 5Ελευθέριου Βενιζέλου καί αποτέλεσαν 
γκά ένα διάστημα τήν^αριστερή του πτέρυγα,
"Η ίδρυση των πρώτων εργατικών σωματείων συνοδεύτηκε μέ τήν κήρυξη των 
πρώτων σημαντικών απεργιών."Η αρχή γίνεται από το σωματείο των εργατών 
των ναυπηγείων τής Σύρου.Τ0 Φλεβάρη τού 1879,«μέ,απεργία πού κράτησε 
τρεις μήνες καί μέ κύριο αίτημα τήν αύξηση των ημερομισθίων(μέ τή νομι
σματική κρίση πού είχε ξεσπάσει τότε οί μισθοί ειγαν χάσει πάνω από τό 
30 ο/ο τής αγοραστικής τους δύναμης),οι- εργάτες αυτοί ανοιξαν τό δφόμο 
των άπεργιακών αγώνων,Σχεδόν ταυτόχρονα κατέβηκαν σέ άπεργία καί οι βυ
ρσοδέψες τής Σύρου,Στή δ άρκεια τής απεργίας πραγματοποιήθηκαν επανει- 
λημένες συγκρούσεις μεταξύ απεργών καί στρατιωτικών δυνάμεων„Τελικά οι 
απεργοί ικανοποιήθηκαν.Στή συνέχεια οργανώθηκαν απεργίες στην 'Αθ^να? 
στον Πειραιά,τή Θεσ/νίκη,τή)/Πάτρα,τό Βολο,τό Λαύριο,Ξεχωρίζει η αιματη
ρή κινητοποίηση των μεταλλορύχων τού Λαυρίου,τό 1896,



Σημαντική ώθηση στήν όργάνωσρ καί τήν κινητοποίηση τήςγεργατικής τάξη« 
σημειώνεται στίς αρχές του αιώνα«Τότε ξεσπουν μεγάλες#απεργίες όπως 
των καπνεργατών του Βόλου,των τροχιοδρομικών καί των ηλεκτροτεχνιτών 
της "Αθήνας,τών σιγαροποιών καί ναυταυερμαστων του Πειραιά,των σιδηρο
δρομικών της ϋεσσαλίας,τών καπνεργατών της Καβάλλ«ς(ζού εκτάθηκε σ'ό
λη τη Μακεδονία),των εργατών της Θεσ/νίκη^ΐ)τώ\ ναυτεργάτων,τδν σίδηροί»« 
ρομικών,τών μεταλλορΰ^ων καίμιαςσειράς άλλων κλάδων σέ διάφορες πό*·· 
λειςο’Η πιό αιματηρή ήταν ή απεργία των μεταλλορύχων τής Σερίφου,Οπου 
σκοτώθηκαν καί τά πρώτα ατομα τόσο από τούς απεργούς οσο κι’από. τοΰς„ 
χωροφύλακες«Μενάλη σημασία έχει ή ψήφιση τού Κ028Ι τό Ι9Ι4»γιατί μ αύ» 
-"'*6 τά έργατικά σωματεία αποβάλλουν τό μικτό συντεχνιακός χαρακτήρα καί 
παίρνουν καθαρά εργατικό,Μέσ^ατούς^άγω^ες αύτού^ πού οι οικονομικές 
διεκδικήσεις είχαν τό κύριο αίτημα,έντείνεται ή υπεράσπιση καί η.επέ
κταση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,δυναμώνει καί πλαταίνει ή οργάνω
ση των εργατών σέ σωματεία,συγκροτούνται στίς κυριώτερες πόλεις εργα
τικά κέντρα καί γίνονται προσπάθειες για τήν ενοποίηση τους«
Η πρώτη προσπάθεια γιά τήν ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος σέ εθνική κλίμακα Εγινε τό Δεκέμβρη τού Ι9ΙΙ,τότε πού μέ πρωτοβουλία τού 
Ερωτικού κέντρου τής^ Αθήνας,πραγματοποιήθηκε συνέδριο μέ τή συμμετο·» 
\f\23 οργανώσεων πού οδήγησε στήν ίδρυση τής^Είανελ. Εργατβ'Ομοσπονδ ί- 
ας,ή οποία παρέμεινε στήν άφάνεια καί στήν ουσία διαλύθηκε γιατί δέν 
ανέπτυξε καμμιά σημαντική δράση^,Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τις προσπάθειες πού Εκανε τό 1916 τό ‘Εργατικό Κέντρο Πειραιά γιά συγκρότηση Γενι
κής Συνομοσπονδίας„Οι κυρτότερες αιτίες τώ« αποτυχιών οφείλοντανστήν 
ίδια τή καθυστέρηση τού εργατικού κι νήματος,στήν κατάσταση πού βρίσ
κονταν τότε 4 συνειδητός παραγοντας,οι(πολιτικές οργανώσεις της εργα
τικής τάξης,οί διαφωνίες ανάμεσα στίς ηγεσίες των διαφόρων συνδικάτων 
γιά τούς σκοπούς,τό χαρίρτήρα καί τή μορφή τής πανελλαδικής συνδικαλνσ- τικής οργάνωσης« *
Τό πρώτο πανελλαδικό συνέδριο(εργατικό) πού ίδρυσε τή ΓΣΕΕ,συνήλθε στήν 
Αθήνα στις 3 μέ 10 τού Νοέμβρη τού 1918«Τήν επο^ή εκείνη η^συνδικαλισ
τική κίνηση παρουσίαζε μιά άνοδο καί τά εργατικά σωματεία έφτασαν τά 320 μέ 80«000 μέλη περίπου σ'δλη τή χώρα«Τή:'πρωτοβουλία τής σύγκλησης 
τού Ιου πανελλαδικού εργατικού συνέδριου τήν είχαν τά εργατικά κέντρα 
τής Θεσ/νίκης,τής "Αθήνας καί τού Πειραιά«"Η διοίκησμτού πρώτου πού 
Επαιξε καί τόν κυριώτερο ρό^ο βρισκόταν κάτω^άπό τήν επιρροή τής σο
σιαλιστικής οργάνωσης 4νω οι διοικήσεις των άλλων δυό επηρεαζόταν πε
ρισσότερο από τόν κόσμο των φιλελευθέρων πού ήταν τότε „ στήν εξουσία-, 
καί έπεδίωκε νά θέσει κάτω από τή δική του επιρροή τό άναπτυσσόμενσ 
εργατικό κίνημα,νά κηδεμονεύσει τήν ανώτατη συνδικαλιστική του οργάνω
ση καί νά τή χρησιμοποιήσει εσωτερικά καί έξωτερικά γιά την εξυπηρέτη
ση των δικών του κομματικών συμφερόντων„ ί
Στό συνέδριο πήραν μέρος 180 αντιπρόσωποι πού εκπροσωπούσαν 214 εργατι
κά σωματεία μέ 65 .000 περίπου μέλη^Στή διάρκεια των εργασιών^του καί 
κυρίως στή συζήτηση των καταστατικών καί των προγραμματικών αρχών,εκδη 
λώθηκαν διάφορα ρεύματα καί διαμορφώθηκαν οί 5υό κύριες παρατάξεις« Η 
σοσιαλιστική πού υποστήριζε δτι ή εργατική τάξη σάν ιδιαίτερη κοινών 
κή τάξη,πρέπει νά βρίσκεται μακριά από κάθε πολιτική επιρροή κα: νά 
παλεύει γιά τή διεκδίκηση των οικονομικών της συμφερόντων αλλά καί νά 
επιδιώκει νά οργανωθεί καί πολιτικά σέ σοσιαλιστικό κόμμα άλλτι θέση 
πού υποστηριζόταν από τίς άλλες δυό οργανώσεις,υποστήριζε δτι ή εργατι
κό τάξη πρέπει νά μείνει εκτός πάσης πολιτικής καί νά επιδιώκει μόνο 
τη βελτίωση των οικονομικών ,συνθηκών τής ζωής τη^„
Χρειάστηκαν πολυήμερες ζωηρές συζητήσεις γιά νά^άποδεχτει τό συνέδριο 
(μέ ψήφους 158 υπέρ δ: 21 κατά καί I λευκό) τήν άποψη τής σοσιαλιστικής 
παράταξης καί νά διακηρύξει δτι ή ΓΣΕΕ στέκεται Εξω από κάθε αστική ε
πιρροή καί νά οργανώσει στις γραμμές της όλους τούς εργάτες μέ βάση 
τήν αρχή τής ταξικής πάλης«'ώ μεγάλη σημασία που εχει γιά το εργατικό 
κίνημα τό πρώτο πανελλαδικό συνέδριο,βρίσκεται στό γεγονός δτι ενοπο;-



ησε σέ εθνική κλίμακα τίς ύπάρχουσες μέχρι τότε συνδικαλιστικές ορτιε
νώσεις,‘ίδρυσε τή ΓΣΕΕ,καταδίκασε τίς άποψεις γιά συνεργασία των τάξε
ων καί διακήρυξε σάν βασική αρχή του συνδικαλιστικού κινήματος τήν 
(άρχή τής ταξικής πάλης ο , m
'Η πρώτη σοβαρή σιασπαστική προσπάθεια μετά τό ιδρυτικά συνέδριο εγινε 
στά μέσα του 1919,όταν ή πλειψηφία τής διοίκησης τής ΓΣΕΕ,πού τήν α
ποτελούσαν οπαδοί του Βενιζελικοΰ κόμματος,καθαίρεσε^τή σοσιαλιστική 
μειοψηφία»Τό ’Εθνικά Συμβούλιο δμως πού συνήλθε τόν ίδιο χρόνο καθαί- 
ρεσε τούς άλλους καί ανέθεσε τή διοίκηση στους σοσιαλιστές συνδικαλι
στές οΤό 2ο συνέδριο τής ΓΣΕΕ πού έγινε τό Σεπτέμβρη του 1^20,επικύρω
σε τύν άπόφαση τού ’Εθνικού Συμβουλίου καί διακήρυξε γιά άλλη μια φο
ρά την έμμονή τής ΓΣΕΕ στήν αρχή τής ταξικής πάλης0Τό 3ο συνέδριο τής 
ΓΣΕΕ συνήλθε τό Μάρτη τού 1926 μέσα στί£ συνθήκες τής στρατιωτικής δι
κτατορίας τού ΠάγκαλουοΤΙαρά^τό γεγονός οτΐ(τά πιο δραστήρια καί συνε
πή συνδικαλιστικά στελέχη είχαν συλληφθεΐ,ή πλειοψηφία των συνέδρων 
ήταν προοδευτική.Γι’αύτο τά όργανα τής δικτατορίας αλλαξαν τή σύνθε
ση συλλαμβάνοντας μιά ομάδα άριστερων^άντιπροσώπων πού τούς κράτησαν 
άμπαρωμένους σ’ένα καράβι στόν Πειραιά,μέχρι νά τελειώσει τό Συνέδριο 
το όποιο μέ ψήφους 179 υπέρ καί 168 κατά ξανάδωσε τή διοίκηση στούς 
φιλελεύθερους αστούς» ,
Στό 4ο συνέδριο τής ΓΣΕΕ πού συνήλθε τόνs’Απρίλη τού 1938,η ηγεσία 
προχώρησε στήν παραπέρα διάσπαση μέ τόν άπσκλεισμό 213 συνέδρων σέ 
σύνολο 443 καί τή^διαγραφή από τή δύναμη τής?ΓΣΕΕ των σωματείων κάί 
ομοσπονδιών πού είχαν αριστερές διοικήσεις„Οι συνδικαλιστικές οργα
νώσεις πού αποκλείστηκαν από τό συνέδριο^εξέλεξαν Συντονιστικό /ρα
φείο καί τό Φλεβάρη τού 1929 συγκάλεσαν Συνέδριο καί 'ίδρυσαν τήν Ε~ 
νωτική ΓΣΕΕ πού ήταν κάτω από την κηδεμονία τού ΚΚΕ»Τά τρία συνέδρια 
τής ΓΣΕΕ πού έγιναν στά κατοπινά χς>όνια(5ο τό 1930,6ο τό 1931,& τό 
7ο τό 1934) τά συγκάλεσε μόνη της η ρεφορμιστική ηγεσία πού εκπροσω
πούσε τά αστικά κόμματα»'Η ένωτική ΓΣΕΕ & ή ΓΣΕΕ συγκάλεσαν κοινό 
συνέδριο γιά τήν ενοποίηση τού συνδικαλιστικού κινήματος»“Η πραγματο
ποίηση αυτού τού ενωτικού συνέδριου εμποδίστηκε από τή δικτατορία 
τής 4ης Αυγούστου τού ΙΙεταξα καί τήν οικογένεια των Γκλΰξμπουργκ,πού 
κατάργησε τίς δημοκρατικές καί τίς συνδικαλιστικές ελευθερίες καί 
μετέτρεψε τά συνδικάτα σέ εξάρτημα τού φασιστικού κρατικού μηχανισ
μού»
Μέ τήν κατάληψη τής? Ελλάδας απόβτούς χιτλεροφασίστες καταχτητές,πρώ
τη ή έργατική τάξη απάντησε στό εθνικό προσκληρήριο ιδρύοντας τόν 
1 Ιούλη τού 1941 το εργατικό ΕΑΜ»Στό 8ο συνέδριο τής ΓΣΕΕ πού εγινε τό 
Μάρτη τού 46,6 εργατικός αντιφασιστικός συνασπισμός πού εκπροσωπούσε 
τό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα άναδείχτηκε^μέ συντριπτική πλειοψηφί- 
α(85 ο/ο)0Τόν ’ΐούνη δμως τού ίδιου χρόνου,ή τότε κυβέρνηση καθαίρε- 
σε τήν εκλεγμένη διοίκηση τής ΓΣΕΕ καί στή θέση της διόρισε ανθρώπους 
τής 4ης Αυγούστου καί τής κατοχής„Τό συνδικαλιστικό κίνημα τέθηκε σέ 
διωγμό.Οι συνεπείς συνδικαλιστές πιάστηκαν καί φυλακίστηκοφ^καί πολ
λοί άπό αυτούς ^έ τό πρόσχημα τού έμφύλιου πόλεμου καί τού άγριου άν- 
τικομμουνισαού ε^Τ^λέστηκαν»
Τό μάρτη του 48^η κυβέρνηση οργάνωσε τό 9ο συνέδριο τής ΓΣΕΕ καί επι
σημοποιήθηκαν οί αυθαιρεσίες δηλαδή τό πέ£ασμα τής διοίκησης στους 
εκπρόσωπους τής κυβέρνησήμέ τό Φώτη Μακρή^Ολα τα κατοπινά συνέδρια 
τής ΓΣΞΕ,τό ΙΟο στά 1950,τό ΙΙο τό 53,τό Τ2ο τό 55,τό Ι3ο τό 58,τό 
Ι4ο τό 61 καί τό Ι5ο τό 66 οργανώθηκαν άπό τούς εργατοκάπηλους μέ τή 
βοήθεια των συνδικαλιστικών τμημάτων τής ασφάλειας καί τού παρακρά
τους. . .
Στή νέα επαναστατική άνοδο,πού ακολουθεί (ΐέ τό ξέσπασμα τής οικονομι
κής κρίσησ τού καπιταλισμού(ΐ929-Ι933θ ,ή ενωτική ΓΣΕΕ οργάνωσε καί κα
θοδήγησε ενα πλατύ άπεργιακό κίνημα,που τό 32 αγκάλιασε 80„000 απερ
γούς,τό 33 ξεπέρασε τούς ΙΟΟ„000 ¿i τό 34 έφτασε τούς 182»000»Τό 1935



πλησίασε τούς 200*0009καί τό 36 παίρνει πρωτοφανείς διαστάσεις μέ £πο*· 
κορύφωμα τις μεγάλες άπεργίες καί αιματηρές?διαδηλώσεις της 9-10 του 
Μάη στή Θεσ/νίκη και^τη γενική πανελλαδικής απεργία πού^κήρυξσν στίς Τ\ 
του ΙΙαη οι δύο ΓΣΕΕ δπου πήραν μέρος πάνω άπό 500.000 εργάτεςΦΠολλές 
άπό τίς άπεργιακές καί τίς άλλες κινητοποιήσεις των εργαζόμενων της 
προπολεμικής περιόδου χτυπήθηκαν μέ αποτέλεσμα νά σκοτωθούν καί νά^τραυ* 
ματιστουν εκατοντάδες εργάτες.Στά χρόνια πού βρισκόταν ή ΕΡΕ στ$ν εξου
σία ξετυλίχτηκε ένα σοβαρό άπεργιακό κίνημα^πού πήρε ιδιαίτερη ένταση 
ύστερα από τη μαχητική πανελλαδική απεργία των οίκοδόμων τό Δεκέμβρη 
τού 60.Τό 61 οί άπεργοί έφτασαν τις 215*000,τό 62 τίς 450.000 καί τό 
63 τίς 750,000»Τέλος τό 64 530.000 κατέβηκαν σέ άπεργία.Τή μεγάλη εργα
τική πορεία στίς 6/4/65,τό χρόνο τού παλατιανου πραξικοπήματος,ή συμμε
τοχή στίς απεργίες πλησίασε τό 1.000.000 μέ σημαντικώτερη άπεργιακή κι
νητοποίηση τή γενική απεργία στίς 27/7«Πρωτοφανείς διαστάσεις πήραν οί 
απεργίες τό 66 μέ συμμετοχή σ'αυτές I.600.000 εργατοϋπαλλήλων0
55Η φασιστική χούντα πού άρπαξε τήν εξουσία μέ τό πραξικόπημα τής 21-4-67 
εξαπόλυσε μια χωρίς προηγούμενο ολομέτωπη επίθεση ενάντια <ηρ& δικαιώμα
τα καί τό βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.Τό φασιστικό όμως τέρας δέν 
μπορεί νά υποτάξει τήν έργατική τάξη.Οι εργάτες καί οί υπάλληλοι δέν 
παραιτούνται από τό δίκιο τους.
Από τή πρώτη στιγμή τής δικτάτορα άρχισαν νά διεκδικουν τή λύση των 
αιτημάτων τους με παρουσιάσεις επίτροπων,υπομνήματα καί διαβήματα πρ0<? 
τή φασιστική κυβέρνησ^καί τούς εργοδότες.
Με τή βιομηχανική ανάπτυξη^στό βαθμό φυσικά πού πραγματοποιήθηκε στή 
χώρα μας μεταπολεμικά καί ή οποία συνοδεύτηκε από μιά ισχυρή συγκέντρω
ση τού βιομηχανικού καί χρηματιστικού κεφαλαίου αναπτύχτηκε καί η^εργα- 
τική τάξη καί μεγάλωσε το βάρος της στήν κοινωνική ζωή τού τόπου. Αν 
στά 1870 οί μισθωτοί .(εργάτες & ύπάλληλλοι) ήταν 83.311,ατά 1928 έφτασαν 
τίς 853*320,στά Ι95Ι; τό I.046*200,σήμερα ξεπερνούν %6λ1.200.000 καί 
βρίσκονται συγκεντρωμένοι κυρίως εκεί πού είναι καί οί βασικώτερες βιο
μηχανικές επιχειρήσεις.



*Η ,ρκυβέρνησ^ πού ανέβηκε στην αρχή τήν 21η ’Απριλίου Ι967*οχι μάν< 
οίκειοποιήθηκε τή νομο^ετητή λειτουργία αλλά καί τή συντακτική έξι υ 
αζα μέ βάση τήν α*συντακτική πράξη τής 5/6 -5-67 μέ τήν 8ποια ορίζε
ται δτι ή συντακτική εξουσία ασκείσαι από τέ υπουργικά συμβούλιο μέ
χρι τής ψήφισης του νέου συντάγματος καί ή νομοθετική μέχρι τής σύγ
κλησης τής Βουλής από τό Βασιληα5μέ ευθύνη των κυβερνώντων,
Τήν ίδια μέρα μέ τή β^συντακτική πράξη κηρύχτηκε ή χώρα σέ κατάστα
ση πολιορκίας καί μπήκε σ' εφαρμογή δ νάμος ΔΞΘ Ι9Ι2*δπως ε£χε τροπο
ποιηθεί καί κατά συνέπεια είχε ανασταλεί ή ισχύς ορισμένων άρθρων 
του τότε ίσχΰοντος συντάγματος τού 1952„Τα άρθρα πού διασφάλιζαν τά 
λεγάμενα ατομικά δικαιοήιατα ειχαν ανασταλεί μέ τά 280 Βασιλικά διά
ταγμα πού έκδόθηκε τήν μέρα τού πραξικοπήματος,9Αλλά είτε γιατί εί
χε πάρει πλατειά διάδοση ή φήμη δτι αυτά τά διάταγμα δέν είχε τήν υ
πογραφή τού βασιληα καί κατά συνέπεια ήταν άνύπαρκτο(πραγμα πού είχε 
ύπαινιχθεΐ ο 3ασιληάς άργάτερα κατά τά βασιλικά άντιπραξικάπημα τής 
13/12/67»όταν μεταδόθηκε μήνυμάτου άπά τάν ραδ, σταθμά τής Λάρισσας, 
το οποίο δημοσιεύτηκε στήν έφημ, INTERN, HERALD TRIBUNE) είτε γιατί 
κατά κύριο λάγο τά σχετικά βασ, διάταγμα ήταν αντισυνταγματικά(γιατί 
το άρθρο 91 τού συντάγματος τού 52 απαιτούσε σύγκληση Ιστω καί διαλυ
μένης βουλής.μέσα σέ ΙΟ μέρες γιά νάποφασίσει τή διατήρηση ή οχι τού 
διατάγματος) πραξικοπηματίες εμμεσα ομολογούντες τήν άνωμαλία#δέν 
άρκεστήηαν στήν κήρυξη τής χώρας σέ κατάσταση πολιορκίας καί στήν α
ναστολή μέρους τού Συντάγματος άπά 6-5=67{©ταν δημοσιεύτηκε ή β'συν- 
τακτική πράξη)^άλλά στά άρθρο 3 αυτής»επικύρωσε αναδρομικά τά βασ, 
διάταγμα 280 7«οΰ προαναφέραμε«προκειμένου νά νομιμοποιήσει τήν κατά
σταση πολιορκίας άπά 21-4-67 ως τίς 6-5-67«κατά τή διάρκεια της οποί
ας άντιστρατευάταν ή ίσχύουσα τάτε συνταγματική πράξη.



fΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ 'TQZ ?H£ y 3 ™ " ?

F εργατική τάξη άπó τήν αρχή τής Ιπι^ολής τής στρατιωτικοφασιστικής 
δικτατορίας τής 2Ι/4/Ι967 άποτέλεσε ο πως ήταν έπόμενο τόν κύριο oró» 
χο τής δικτατορίας,
Η γενική έκθεση τής χούντας ενάντια ατά συμφέροντα τής εργατικής 
τάξη^ έκφράστηκ£ με την κατάλυση τών συνδικαλιστικών ελευθεριών,μέ 
τήν απαγόρευση,τδν συγκεντρώσεων»τών συνελεύσεων καί τών απεργιών» 
με τή διάλυση εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων,μέ τίς συλλή» 
ψεις,τά βασανιστήρια,τά στρατοδικεία»τίς φυλακίσεις κ«λ«π· τδν συν® 
δικαλιστών καί με τήν πληθώρα^άντεργατικών μέτρων,
Κατάλυση των συνδικαλιστικών έλευθεριών»
Mé τήν κατάργηση τού Συντάγματος καί τήν Ιπαναφορά σέ ισχή τού νόμου 
περί ^καταστασεως πολιορκίας",ή χούντα απαγόρευσε τίς δημόσιες συγκεν
τρώσεις καί συνελεύσεις τών Ιργατούπαλλήλων καθώς καί τίς απεργίες 
καί τίς αλλε^ αγωνιστικές εκδηλώσεις.
Μόνο υστέρα από τίς Ιντονες καταγγελίες^καζ τίς δριμύτατες έπικρίσεις 
τών διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων,η χούντα υποχρεώθηκε νά θέσει 
σε έφαρμογή τά αρθρα 18 καί 19 τού φασιστικού συντάγματος π«ύ άναφέ» 
ρονται στις έλευθερίες τού συνέρχεσθαι κα& τού συνεταιρί£εσθαι0*Η έ» 
«αρμογή ομω$ τών άρθρων αυτών δέν εχει ουσιαστικά καμιά αξία έφ οσον
^ειτουργει ο στρατιωτικός νόμος.
"Αλλωστε τά ίδια αρθρα του φασιστικού συντάγματος διατυπώθηκαν μ€ τέ
τοιο τρόπο,ώστε νά δίνουν στή χούντα τή δυνατότητα νά έμποδίζει κάθ« 
προσπάθεια έλεύθερης άσκησης των στοιχειωδών δικαιωμάτων^τοδ συνέρ
χεσαι καί τού συνεταιρίζεσθαι«Δηλαδή καί τά δυό αρθρα efvai στή πρά
ξη αντιδραστικά καί καταπιεστικά.
fΔιάλυση συνδικαλιστικών δργανώσεων.
''Αμέσως μετά τό πραξικόπημα τής 21ης τού ’Απρίλη*δημοσιεύτηκε προκή
ρυξη τού Γενικού ^Επιτελείου Στρατού μέ τήν οποία στήν αρχή διαλύθη
καν πάνω από 150 συνδικαλιστικές οργανώσεις πού στίς διοικήσεις τους 
ήταν τίμιοι καί συνεπείς ουνδι?ιαλιστές,οπως τή Συντονιστική Επιτρο
πή τών Συνεργαζόμενων ?Οργανώσεων(ή ΪΙ5 που εκπροσωπούσε πάνω από 800 
οργανώσεις)»τήν Εδρεία Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία 'Αθηνών, κ.ολ . π .   ̂ .
Στίς συνδικαλιστικές οργανώσεις πού δέν διαλύθηκαν έγιναν μεγάλης εκ- 
τάσεως έκκαθα^ίσεις.Στίς διοικήσεις τους τοποθετήθηκαν κατά κανόνα 
άνθρωποι τής απόλυτες εμπιστοσύνης τής ασφάλειας.
0Í συνδικαλιστικές οργανώσεις έλεγχονται άμεσα από τούς κατά τόπους
„στρατιωτικούς διοικητές,
'Επίσης στίς μεγάλες έπιχειρήσεις Ιχουν τοποθετηθεί Αξιωματικοί πού 
παρακολουθούν τή δράση των εργατών καί τών υπαλλήλων.
Μαζί (Αέ τίς δημοκρατικές συνδικαλιστικές όργανώσεις»Απαγορεύτηκαν
?καί οι δημοκρατικές συνδικαλιστικές Ιφημερίοες,
'Η χούντα εξαπέλυσε άγριο διωγμό ένάντια στούς δημοκρατικούς συνδικα
λιστές καί τούς πρωτοπόρους εργάτες καί υπαλλήλους.Πολλοί^πιάστηκαν 
καί ρίχτηκαν στίς φυλακές καί τά στρατόπεδα συγκέντρωσης."Αγριο διωγ
μό έξαπέλυσε rj χούντα καί ένάντια στίς δημοκρατικές καί συνεπείς συν- 
δικαλίστριες» Η κατάλυσή τών δη^οκρ©τικώνβκαί συνδικαλιστικών Ιλευθε» 
ριδν από τή χούντα συνοδεύτηκε,όπως ήταν επόμενο,μέ επίθεση ένάντια 
στά δικαιώματα καί τίς κατακτήσεις τών εργαζομένων,
Καταργήθηκε ή 7ωρη εργασία πού είχαν επιβάλλει μέ σκληρή πάλη πολλοί 
εργατικοί κλάδοι καί επαναφέρθηκε τό 8ωρο» t 4
Βπιτράπηκε σέ πολλούς κλάδους καί έπιχειρήσεις ή ύπερωριακή όπασχόλη« 
ση τών εργαζομένων μέ Αποτέλεσμα σέ πολλές περιπτώσεις νά φθάσει ή 
έργάσιμη μέρα σέ 10-12 καί παραπάνω ώρε^,
Ψήφισε νόμο μέ τόν όποΓο καθόρισε δτι οι Ιργοδότες Ιχουν τό δικαίωμα 
νά’απολύουν νόμιμα στήν αρχή κάθε μηνός 6-10 ο/ο τού προσωπικού τους. 
Νομιμοποίησε Ιτσι τίς απολύσεις καί κατάργησε ουσιαστικά κάθε προστα-



σία τ£5ν Εργαζομένων.Καθιέρωσε μέ τόν αναγκαστικό νόμο 14-6 τή ν υποβολή πιστοποιητικού νομιμοφροσύνης χαζ άπό τό^προσωπικό τδν Επ?χειρή- σεων πού παράγουν είδη χρήσιμα στήν Εθνική άμυνα.Μείωσε τιρν <·;ρ̂ οδοτι
κή εισφορά πολλδν βιομηχανιών στό Ι.Κ.Α. καί αύξησε τήν εισφορά των Εργαζομένων,Μια άπό τίς συνέπειες τής χειροτέρευσης των συν&ηκων εργασίας καυτής Ιντασης τής έκμετάλευσης είναι ή πρωτο̂ ανίΐς αύξηση των εργατικών ατυχημάτων καί ιδιαίτερα τών θανατηφόρων. Ε εργατική νομοθεσία nape τάζεται δσο ποτέ άλλοτε,Τά ημερομίσθια,οί μισθοί καί οι συντάξεις παραμένουν σέ χαμηλά Επίπεδα άνδ άντίθετσ. ό#τιμάριθμος αυξάνεσαι συνέχεια. Σ€ πιό άγρια εκμετάλευση υποβάλλονται οι γυναίκες καί οι νέοι.Οι εργοδότες για ν*αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη,αντικαθιστούν σ€ μεγάλο βαθμό τούς ανδρες μέ γυναίκες καί παιδιά» t
Σέ πολλές Επιχειρήσεις καί έργοστάσια δέν εφαρμόζονται οιtσυμβάσεις Εργασίας καί οί Εργοδότες καταβάλλουν στό προσωπικό τους ημερομίσθιο κατώτερο άπό τό?συμφωνημένο.Παντού όργιάζει ή Ιργοδοτική αυθαιρεσία.
'Όποιος εργάτης ή εργάτρια τολμήσει νά διαμαρτυρηθεΤ,απειλείται μέ άπό~ 
λύση.
Η μετανάστευση ζεπέρασε κάθε προηγούμενο.'Η γερμανική στατιστική ¿ανε
βάζει τόν αριθμό των ''Ελλήνων εργαζομένων στη Γερμανία στά τέλη του 
1972 σέ 340.00(3» f
Συνεχίζονται οί προσπάθειες τής χούντας για εφαρμογή των αντεργατ - 
κών της σχεδίων γύρω άπό το ασφαλιστικό γιά κατάργηση τού νόμου 2112/ 
1920,γιά κατάργηση τού 7ωρου άπό μιά σειρά κλάδους,κ.λ.πσ %
Στίς αρχές τού Μάη του 1969 τρία νομοθερικά διατάγματα τά υπ αριθμ 
184,185 ξαί 186 Εμφανίστηκαν σάν φιλελεύθερα καί ριζοσπαστικά πού δήθεν όδηγούν στήν Εξυγίανση τού συνδικαλισμού,χωρίς αύτό νάχει σ 
ση μέ τήν πραγματικότητα.
Μέ τό υπ’άριθμ. 185 διάταγμα περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεις τής 
νομοθεσίας περί έπαγγελματικδν σωματείων,καταργειται ουσιαστικά τό 
δικαίωμα^τής απεργίας.Τό άρθρο 3 τού φασιστικού νομοθετήματος καθορί
ζει δτι απεργία δεν μπορεί νά κηρυχτεί,άν προηγούμενα δέν παρθει άπό-
Ϊαση άπό τό αρμόδιο συλλογικό όργανό τής οικείας αντιπροσωπευτικής ργανώσεως,δηλαδή άπό τό διοικητικό συμβούλιο καί μάλιστα μέ πλείοφη- 
φία των μελών. ? § ¿ ,TÓ ίδιο άρθρο λέει δτι κιΒάν άκόμα άποψασισθεΤ η κήρυξη άπεργίας άπό τή διοίκηση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης^ή απεργία δέν μπορεί νά π̂αραταθει περισσότερο άπό τρεις μέρες»
ΛΕπίσης απαιτείται ή^ένημέρωση^τδν αρμόδιων υπηρεσιών,τής αστυνομίας καί τδν Εργατών,48 ώρες πρίν άπό τήν Εναρξη τής άπεργίας.Γιά τούς παραβάτες προβλέπονται βαρειές ποινές«,
Τό άρθρο 6 τού νομοθετήματος,προβλεπει τή διάλυση κάθε συνδικαλιστι
κής οργάνωσης καί τήν καθαίρεση κάθε συνδικαλιστή μέ τό πρόσχημα δτι 
στρέφονται κατά τής εδαφικής ά||εραιότητο;ς τού κράτους,τού πολιτεύμα
τος η τού κοινωνικού καθεστώτος,τής άσφάλειας τού κράτους ή τδν 
πολιτικών καί ατομικών Ελευθεριών τών πολιτών.
Τό άρθρο 9 τού νομοθετήματος καθορίζει δτι δέν εκλέγονται μέ κανένα: 
τρόπο ούτε αναλαμβάνουν καθήκοντα σάν μέλη διοικήσεων ή σάν Εκπρόσω
ποι Εργατικών σωματείων,δσοι κατάτά τελευταία 6 χρόνια δέν πραγματο
ποίησαν 100 ημερομίσθια τό χρόνο καί συνολικά 500.Μ*αυτό τό τρόπο η 
χούντα πέταξε άπό τίς διοικήσεις τούς έργατοκάπηλους τού παλατιού 
,καί συνεργάτες τού Χίτλερ,Μακρήδες,Θεοδωρικούς{,κ.λ»π0 
Η προπαγάνδα της ξεσήκωσε μεγάλο δημαγωγικό θόρυβο. Ισχυρίστηκαν οτ 
δήθεν έξυγιαίνεται ο συνδικαλισμός,οτι άπομακρύνονται οσοι^επαψαν νά 
συνδέονται μέ τούς Εργαζόμενους^κ.λ.π.Στήν πραγματικότητα η χούντα 
έππαραθύρωσε τό Μάκρη καί τούς άλλους,γιατί^ηταν άνθρωποι τού-παλα
τιού. Στή θέση τους ή χούντα τοποθέτησε πιό έμπιστους πράκτορες τής 
ασφάλειας«Γραμματέας τής ΓΣΣΕ τοποθετήθηκε στήν^άρχή ο Καμπανέλλης 
και τίς παραμονές τού 16 ου Συνεδρίου τής ΓΣΕΕ ο Κουρμούζης.
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Μέ το αντεργατιχό διάταγμα 186 τροποποιούνται οι νόμοι 3239 ϊΌύ 5 
καί 3753 του 1957 περί συλλογικών συμβάσεων καί διαφορών πρό* τά σ'- 
τιεργατικώτερο.
Καθιερώνεται μέ τό άρθρο 5 τού διατάγματος | αναγνώριση δύο Αντιπρο
σωπευτικών συνδικαλιστικών Οργανώσεων στόν ίδιο εργατικό ηλά>ο. 
Νομιμοποιείται ή διάσπαση τού συνδικαλιστικοί κινήματος*
Μέ τό ίδιο νομοθετικό δί,αταγμα η χούντα ικανοποιεί καί Ινα από τά 
βασικά αιτήματα τδν ΙργατοκαπήλωνίΤήν κατακράτηση άπό τού$ έργοδότες 
ενός ημερομίσθιου των εργατοϋπαλλήλων γιά τήν οΕκονομική ενίσχυση 
των διορισμένων πρακτόρων της,
Μέ τό τρίτο νομοθετικό διάταγμα,τό Ι84*τ0 λεγόμενο 'Εθνικό Γνωμοόοτι 
κό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής μετονομάζεται σέ Ανώτατο Συμβού
λιο *Εργασίας.
Τά νομοθετήμάτα αυτά προκάλεσαν τήν Αγανάκτηση τής έργατικής τάξης 
τής χώρασ καί όλων των διεθνών συνδικαλιστικών Οργανισμών.Τό Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας καταγγέ^ει τή χούντα γιά τήν καταπάτηση τών συνδ - 
καλιστικών ελευθεριών. Η χοΰντα στήν προσπάθειά της νά παρουσιάστε" 
οτι κάνει τά^α κάποια βελτίωση στο συνδικαλιστικό»δημοσίευσε νέα δ α  
τάγματα που αρχισαν νά Εσχΰουν άπό Χ-7-7Ι,Πρόκειται γιά τά διατάγμα
τα υπ'άριθμ. 890 καί 891 μέ τό όποΤο λέει καταργούνται τά προηγοΟμί - 
να(Ι85 & 186 τού 69)
40 σκοπός τής χούντας καί μέ τά διατάγματα 890 & 891 δέν αλλάζει«Παρα 
μένει ή ολοκλήρωση τού Εκφασισμού του συνδικαλιστικοί? κινήματος τή< 
χώρας. ,
Μέ τό νομοθετικό διάταγμα 890 περιορίζονται τά δικαιώματα των εργαζο 
μένων,Επιβάλλονται νέα δεσμά καί περιορισμοί στό τρόπο λειτουργία, 
τδν συνδικαλιστικών οργανώσεων,άπαγορεύεται ουσιαστικά κάθε απεργ »<>■« 
κή Εκδήλωση των έργαζομένων.
Τό διάταγμα αότό απαγορεύει καί τήν Εκφραση αλληλεγγύης τού διεθνούς
?υνδικαλιστικού κινήματος μιά καί προβλέπει οτι τά μέλη δοιηκήοεω ^ργατικών οργανώσεων»πού θά Επαιρναν τυχόν οικονομική ένίσχυση από 
ανομα ή όργανώσεις τού έξωτερικού,τιμωρούνται μέ βαρειές ποινές φυ
λάκισης και χρηματικών πρόστιμων.
Οι διατάζεις αυτού τού νομοθετήματος παραβιάζουν ασύστολα τίς διεθ
νείς συμβάσεις έργασίας{87&98) πού προβλέπουν τήν Ελευθερία των ερ
γαζομένων νά συνέρχονται»νά συνεταιρίζονται καί νά διαπραγματεύοντοι 
μέ τούς Ιργοδότεσ γιά τήν προάσπιση τδν συμφερόντων τους καθώς καί 
τό δικαίωμα τής απεργίας γιά τήν επιβολή τδυ δίκαιων αιτημάτων τους. 
Στό Ι6ο Συνέδριο τδν Δελφων,τά θλιβερά γεγονότα από τούξ εκπροσώπους 
τής χούντας γιά τό ποιός θά ΕχλεγεΤ στή ΓΣΕΕ καί αλλα.Τό οργιο βίας, 
νοθείας καί τραμπουκισμων κατά τήν Εκλογή τού Γενικού γραμματέα καί 
τής διοίκησης της ΓΣΕΕ.Στό συνέδριο τδν Δελφών δέν εμεινε χρόνος γιά 
συζήτηση τδν Εργατούπαλληλικών ζητημάτων,γιατί άρχισε μέ φασαρίες 
βρισιές καί καυγάδες ανάμεσα στίς διάφορες φατρίες.
Στά τέλη τού 1970 πού μπήκε σέ Εφαρμογή^το νέο καταστατικό τής ΓΣΕϊ\; 
ο Γ.Κουρμούζης ονομάστηκε πρόεδρος καί ο Α.Τσάτσος»γενικός γραμματέ
ας· *Η ηγεσία τού ανώτατου συνδικαλιστικού δργανισμού δέν Ενέιαφέρθγ- 
κε ποτέ γιά τή λύση τδν ζωτικών ζητημάτων τδν Εργαζομένων αλλά περι
ορίζεται στό νά λιβανίζει τή χούντβ^καί νά συνομοτει ενάντια στά σι μ
Ϊέροντα τδν Εργατοϋπαλλήλων.Τελικά ή χούντα αφού Εδωσε Εντολή στον.,Κουρμούζη καί στόν Α.Τσάτσο νά παραιτηθούν στίς ΙΙ-7-7Ι μέ τίς ευ
λογίες τού χουντικού υπουργού Εργασίας Εκλέχτηκε στ^ θέση τού προέδ
ρου,δ Φ.Δασκαλάκης ηαζ στή θέση τού γεν. γραμματέα ο Β0Ταμπάκης.Καί 
τ έ λ ο ς π ι ό  αμεσα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τούς Εργάτες καί 
τούς υπάλληλους είναι η γών δημοκρατικών καί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.”Αμεση αύξηση των μισθών»ημερομισθίων καί συντάξεων. Ιση 
αμοιβή γιά ιση δουλειά στίς γυναίκες«Κατάργηση τού άρθρου 20 τού νό
μου 3239»Ελεΐ5θερη σύναψη συλλογικών συμβάσεων Εργασίας χωρίς τίς αυ
θαίρετες επεμβάσεις τής κυβέρνησης πρός δφελος των Εργοδοτών,



*Η κυβέρνησιι,πού σχημάτισε ή νέα χούντα μετά τά Νοεμβριανά δημοαίε >ι 
στίς 26~3-74 τό ΝοΔ.353 μέ τό όποιο τροποποιούνται καί συμπληρών η - 
ται οί συνδικαλιστικοί νόμοισΜέ τό διάταγμα αυτά έπιδιώκεται όπως 
άνακοίνωσε ή χούντα νά έναρμονιστούν οί 'Ελληνικός συνδικαλιστικοί 
νόμοι μέ τίς διεθνείς συμβάσεις καί τίς παρατηρήσεις τού Διεθνούς 
Γραφείου 'Εργασίας,,
’Ο παραπλανητικός ελιγμός φαίνεται καί μέ τό τρόπο μέ τόν όποιο ένήρ 
γησε ή χούντα όπου δέν ενημέρωσε κάν τούς διορισμένους έκπροσώπους 
της ατούς διάφορους οργανισμούς.
Μέ τό νέο ΝοΔο διατηρείται τό άρθρο 36 τού Η0Δο 840,τό όποιο θέτει 
ουσιαστικά υπό άπαγόρευση τό δικαίωμα τής άπεργίας0Δέν προβλέπει*, 
επίσης άλλαγή στό θέμα χρηματοδότησης καί οικονομικής ενίσχυσης τω 
σωματείωνβ“Οπως ρυθμίζεται από τό ΝοΔ,,89Ι»πού είχε άποτελέσει άντν» 
κείμενο επικρίσεων από μέρους τού Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας* 
Πολλές άπό τίς νεοεισαγόμενες διατάξεις συνεπάγονται κατά τή γνώμη 
τ$ν συνδικαλιστών παρατηρητών γραφειοκρατικές διαδικασίες καί περια 
σότερες περίπλοκές,στή λειτουργία των σωματείων.Γι* αυτό πρέπει \& 
καταργηθεϊ δλη ή μετά τό πραξικόπημα τού 67 συμδικαλιστική νομοθεσι 
καί νά έπαναφερθεΐ σέ ισχύ ο νόμος 667 πού αποτελούσε κωδικοποίηση 
δλης τής μέχρι τού 196? νομοθεσίας.Μόνο μέ εκλεγμένους εκπροσώπους 
καί πλήρη αναθεώρηση τής σθνδικαλιστικής νομοθεσίας είΐναι δυνατό 
νά λειτουργήσει ο συνδικαλισμός στήν Πατρίδα μας«
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