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Τά συνδικάτα είναι» οί πρώτες μορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης„
?Η πηγή του συνδικαλισμού ανάγεται στήν ιστορική εκείνη ανάγκη πού
εσπρωξε τους εργάτες νά ξεπεράσουν τόν έπαγγελματικό τους άνταγωνισμό καί νά ενώσουν τίς δυνάμεις τους γιά νά άμτιμε .ωπίσουν πιό
αποτελεσματικά τίς άρπακτικές διαθέσεις των εργοδοτών0
Τά συνδικάτα στήν αρχή εμφανίστηκαν μέ πολύ περιορισμένους σκοπούς
καί δράση καί ακολούθησαν δλατά στάδια τής ανάπτυξης πού μέσα άπ<5
κρίσεις καί δυσκολίες γνώρισε τό εργατικό κίνημα/Ο συνδικαλισμός
ξεκίνησε σάν τοπικό φαινόμενο,έπεκ* άθηκε καί συνενώθηκε σέ έθνι$?ή
καί διεθνή κλίμακα γιά νά πάρει τέλος τή σημερινή παγκόσμια έκταση
καί ανάπτυξή τουβ
Στο συνδικαλιστικό κίνημα εμφανίζεται ολόκληρη σειρά .από θεωρίες
καί απόψεις
Στό συνδικαλιστικό κίνημα τής

Ελλάδας υπάρχουν καί δρουν δυό ιδεο

λογικά ρεύματα καί μέ βάση τά ρεύματα αυτά έχουν διαμορφωθεί δυό
παρα άξειςοΤοΰ ρεφορμιστικού πού κηρύξει καί ακολουθεί τή θεωρία
τής συνεργασίας των τάξεων καί τού προοδευτικού συνδικαλιστικού κι
νήματος πού στηρίζεται στήν αρχή τής ταξικής πάλης0
Τά συνδικάτα είναι μαζικές οργανώσεις τής εργατικής τάξη§ πού σάν
σκοπό τους έχουν νά υπερασπίσουν τά συμφέροντα των εργαζομένων*, 0
Μάρξ στά 1856 εγραψε καί θεωρούσε τά συνδικάτα σάν τούς βασικούς
πυρήνες τής εργατικής τάξης,,
"Η αποστολή κάθε εργατικού σωματείου ¿ίναι νά συγκεντρώνει στις γραμ
μές του δλους τούς εργαζόμενους τού κλάδου πού αντιπροσωπεύει,ανε
ξάρτητα από χρω^α,φύλλο,εθνικότητα,θρησκευτικές καί πολιτικές πξποιθήσειςοΝά υπερασπίζεται» τά αμεσα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών
του άπένταντι ατούς έργοδότες,,Ηά διαπαιδαγωγεΤ τούς έργάτες πάνω στό
πνεύμα τής ταξικής πάλης,νά τούς οδηγεί στους γενικούς ταξικούς αγώ
νες ενάντια στη συμμαχία τού κεφαλαίου,νά τούς διαπαιδαγωγεί στό πνεύ
μα τής διεθνιστικής ταξικής αλληλεγγύης«
5Ο ρεφορμισμός πού υποστηρίζει τή συνεργασία των τάξεων, εριορίζει
τήν αποστολή των συνδικάτων αποκλειστικά στό^ οικονομικό τομέα,ενώ
οί οπαδοί τής πάλ^,ς των τάξεων θεωρούν πώς ένω ή πάλη στον οικονομι
κό τομέα είναι ή κύρια αποστολή των συνδικάτων δέν μπορεί καί δεν ε
πιτρέπεται νά είναι ή άποκλειστική απασχόλησή τους,γιατί βλέπουν τά
συνδικάτα σάν ενα από τά μέσα γιά τήν ανάπτυξη τής οικονομικής αλλά
καί τής πολιτικής πάλης τής εργατικής τάξης„Τό συνδικάτο γιά νά πετύχει τήν δραστηριοποίηση των μελών του καί όλων τ~ν εργαζομένων τού
κλάδου του χρειάζεται μέ τήν ταξική άδιάλλαχτη δράση τουνά εμπνέει

ατούς έργάτες τήν πεποίθηση ότι πραγματικά αγωνίζεται γιά τά συμφέροντά τους,Νά βρίσκεται σέ στενή σύνδεση μέ τούς έργάτες,νά γνωρίζει και
νά μελετά τά ζητήματά τους,κάθε ζήτημα

ού γεννιέται κάθε μέρα,κάθε ώ

ρα ατό εργοστάσιο καί στις επιχειρήσεις.Νά Αντιμετωπίζει αμεσα τήν α
νάρμοστη καί βάρβαρη συμπεριφορά τών εργοδοτών πρός τούς εργά;ες.Τίς
τιμωρίες καί τά πρόστιμα,Τήν εντατικοποίηση τής δουλειας0Τίς παραβιά
σεις των νομών καί των συλλογικών συμβάσεων„Τις Απολύσεις0Νά διεκδικει
►*

αύξηση των μεροκάματων,βελτίωση των συνθηκών δουλειάςρκανονική πληρώ»
μή,κολ,π,,"Ολα αυτά καί αλλα πρέπει νά τά παρακολουθεί καί νά πιάνει τό
σωματείο,νά οργανώνει καί κινητοποιεί τούς εργάτες γιά νά δοθεί λύση
ίκανοποιητικήο*Ετσι τό σωματείο Αποκτά τήν απεριόριστη εμπιστοσύνη των
έργαζομένων.Γίνεται μαζικά συγκεντρώνοντας στίς γραμμές του τήν πλειοψηφία των εργαζομένων τού δοσμένου κλάδου καί επιδιώκοντας νά οργανώνει
το σύνολο των εργατοϋπαλλήλων τού κλάδου του.
*Η διαφωτιστική δουλειά σϊούς έργάτες γιά τήν ανάπτυξη τής ταξικής τους
συνείδησης είναι μιά σοβαρή υποχρέωση των συνδικάτων„Τά συνδικάτα πρέ
πει νά δίνουν σοβαρή προσοχή στις γυναίκες καί στούς νέους0Ιά πιάνουν
τά ιδιαίτερα ζητήματα Ασφάλισης,άδειες μέ πληρωμή πριν καί μετά τόν το
κετό,γιά τήν τεχνική κατάρτιση των νέων,Νά βοηθούν τις γυναίκες καί
τούς νέους καί νά Αναδείχνουν τούς πιο ικανούς,θαραλέους καί δραστήρι
ους άπ^αυτούς σ Γόλα τά όργανα τού σωματείου,,
Τά συνδικάτα πρέπει νά καταπιάνονται μέ τά προβλήματα των ανέργων & νά
βοηθούν τούς ανέργους τού κλάδου τουςα
’Η μορφή συγκρότησης κάθε οργάνωσης Αντιστοιχεί στήν αποστολή της,στούς
σκοπούς πού επιδιώκει καί στίς μέθοδες πού χρησιμοποιεί γιά νά πετύχει
τήν πραγματοποίησή τους.Αυτό ισχύει γιά τά πολιτικά κόμματα,γιά τά συνδικάτα,γιά κάθε οργάνωση ο?Η καλύτερη μορφή συγκρότησης των σωματείων
είναι όλοι οι εργάτες πού δουλεύουν σ 5ένα εργοστάσιο ή επιχείρηση,α
νεξάρτητα από ειδικότητα,νά ανήκουν σ*ένα καί τό αυτό σωματείο.
’Η τέτοια μορφή συγκρότησης των σωματείων εξυπηρετεί τά συμφέροντα
των εργαζομένων γιατί διευκολύνει στήν ενότητα δράσης τους,αναπτύσσσει
τήν αλληλεγγύη των εργατοϋπαλλήλων,τήν οργάνωση καί διεξαγωγή των αγώ
νων τους„Τά μέλη καί οί οπαδοί τού κόμματος πού Ανήκουν τά συνδικάτα
αγωνίζονται πρώτα απ όλα γιά τήν ενότητα δράσης των επαγγελματικών σω^
ματείωνο^Η συνένωση των σωματείων σέ τοπική_καΐ σέ Πανελλαδική κλίμακα
γίνεται μέσω των εργατικών κέντρων,των ομοσπονδιών καί τής Γεν„Συν/ας
^Εργατών 'Ελλάδας,,
Στήν 'Ελλάδα εχουμε 2„700 σωματεία πού ανήκουν σέ 51 ομοσπονδίες καί
σέ 75 Εργατικά κέντρα Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ανήκουν στήν ΓΣΕΕοΟι
διοικητικού δημόσιοι υπάλληλοι είναι οργανωμένοι κατά ύπουργεΐαοΟικονο-

μ¡κοί,εκπαιδευτικοί ώ ταχυδρομικοί εϊ$αι οργανωμένοι κατά κλάδο„"Ολες
rt οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων καί οι ομοσπονδίες τους ένώνον~
rat στήν eΑνώτατη *Επιτροπή (Διοικούσα) Δημοσίων "ΥπαλλήλωνΤΑΔΕΔΥ),,
¿γην ’Ελλάδα σΰμφωνα μέ τόν παλιό νόμο περί σωματείων(N2SI/I9I4) &
K2I5I/IS20) εφτά "Ελληνες πολίτες μπορούν νά Iδρόσουν επαγγελματι
κό σωματείο,Στά 1949 δημοσιεύτηκε ο ,αστικός κώδικας καί καθορίζει δτ
γιά νά ιδρυθεί σωματείο„χρειάζεται 20 "Ελληνες νά συμφωνήσουν.9Αφού
αναγνωριστεί τό σωματείο„τό προσ, δ/κό συμβούλρ,ο,συγκαλεί γενική συ
νέλευση γιά νά εκλέξει τό τακτικόοΤό Η βΔ* 185/1969 τής χοΰντας ορίζει
δτι δέν μπορούν νά εκλεγούν σάν μέλη διοικήσεων ή εκπρόσωποίτους άτο
μα ποΰ κατά την τελευταία 6ετία δέν πραγματοποίησαν 100 ημερομίσθια
τό χρόνο & συνολικά 600*

<Ίί βάση τό ΚΔ 4361/1964 ή ένσταση κατά του κύρους των εκλογών υποβάλ
λεται στο Ειρηνοδικείο μέσα σέ 30 μέρες από τή γεν. συν/ση & πρέπει
νά άχει τις ύβογραφές τού 1/3 των μελών.
Πti: βάση τό ΗΔ 4351/1964 ορίζεται δτι οί διοικήσεις των σωματείων καί
των ένώσεων υποχρεούντα* νά υποβάλλουν στο "Υπουργείο ’Εργασίας καί
φ

ατό νομάρχη τής περιφέρειας τους,

&α)άντίτυ7ϊο τού καταστατικού τους,β)πίνακα των μελών τού δ„σ0,γ)κατάστάση τής άριθμητικής τους δύναμης,δ)τόν εγκεκριμένο ισολογισμό κάθε
διαχειριστικής περιόδου.
*Η εργοστασιακή επιτροπή είναι δργανο ενιαίου μετώπου πάλης,τό πιό
αντιπροσωπευτικό όργανό των εργαζομένων στο εργοστάσιο καί γενικά στόν
τόπο δουλειάς./Εκλέγεται απ’όλους τούς εργάτες τού εργοσταοίου,έλέγχεταί καί λογοδοτεί σ ’αύτοΰς«,
Οι επιτροπές αγώνα προετοιμάζουν τις συγκεντρώσεις,τίς διαδηλώσεις,τίς
πορείες ανέργων,τις απεργίες,Κολβπ 0
Οι εφορευτικές επιτροπές καί οι συνδυασμοί υποόηφίων τίς αρχαιρεσίες
καί κατά κλάδο οί συντονιστικές επιτροπές.

