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Παραβιάζονται 
κατάφωρα τή 

συνδικαλιστικά 
δικαιώματα

Μέ έντονο ερεθισμό, χΐς πρόσφατες συλλήψεις τών 6υό 
συνδικαλιστικών στελεχών τής ΔΕΗ καί την καταδίκη τους 
μέ βάση τδν νόμο 330)76, την Μκη τώ ν γιατρών τής Ε .Ι. 
Ν .Α .Π . μέ τόν ίδιο νόμο, καθώς χαί μέ τή δίκη τών συν* 
διχαλιστών τού εργοστασίου ELCO-ΒΑΓΙΩΝΗΣ θεώρησα 
σκόπιμο νά δώσουμε στη δημοσιότητα, κάτω από τό άπλετο 
φώς μιάς αντικειμενικής έρευνας, όλο τό νομικό πλέγμα 
καί τήν δοσμένη εργοδστική νοοτροπία πού δημιουργούν, 
τό  υπόβαθρο τών συνδικαλιστικών διώξεων.

Αυτό πού επιβάλλεται νά ερευ
νήσουμε στην προκειμένη περίκτω 
ση δέν είναι εάν υπάρχουνε ή ό
χι προστατευτικές νομικές διατά
ξεις γ ιά  τήν μή απόλυση συνδικα 
λιστικών στελεχών, γ ια τί ασφα
λώς υπάρχουν. Οπως είναι τό  
281 άρθρο τού Αστικού Κώδικα 
«περί καταχρήστως δικαιώματος», 
A Νόμος 1803 γ ιά  τήν μή από-
λύση τού προέδρου καί γεν. γραμ 
ματέα τού σωματείου καί ή διευ- 
ρυμένη προστασία του Δ .Σ . από 
άλλη σχετική διάταξη τή 

νόμου 330. 
ικείμενο έρευνα 
k γίνει, τό  πώ<

προστασία
άλλη 'σχετική διάταξη τής «βι- 
τρίνας» τού νόμου 330.

Αλλά αντικείμενο έρευνας επι- 
θάλλεται νά γίνει, τό  πώς λει
τουργούν* αυτές οί νομιχές προσ 
τατευτικές διατάξεις στήν καθη
μερινά συνδικαλιστική ζωή τώ ν 
εργαζομένων. Καί τελικά, στο  πό 
σο διασφαλίζουν τις  συνδικαλιστι 

ελευθερίες καί τήν ελευθέρακές
άσκηση το1

ιρί . .Μ ρ ρ Η Μ Ι
Η · ,  υ δικαιώματος γ ιά  τήvL 

ίδρυση' σωματείου καί την πρα
γματοποίηση τής απεργίας. Από 
τα  στοιχεία πού θά παραθέσουμε, 
θά προκύψει αθίαοτα οτι όλες αύ 
τές οί προστατευτικές διατάξεις 
τελικά μπλοκ&ρονται. σέ ένα τέ 
λειο σύστημα συνεχών εργοδοτι- 
κών παρελκύσεων καί οικονομι
κών δυσχερειών ν μέ αποτέλεσμα 
νά ανενεργοποιοΰνται αύτές οί 
διατάξεις καί νά  εξουθενώνονται 
τά  συνδικαλιστικά μας στελέχη 
σέ τέτοιο βαθμό, πού πολλές φο
ρές αποφασίζουν νά μήν αναμι- 
χβούν πλέον στό  συνδικαλισμό. *
, Ολοι γνωρίζουμε ό τι ή πιό γνή 

σ ια  μορφή τού αγωνιστικού-μας 
κινήματος ξεκινά από τό  εργοστά
σιο. Εκεί γεννήθηκε τό  εργατικό 
ταξικό μας κίνημα, εκεί βρίσ> 
τα ι οι ιστορικές καταβολάδες tou

τους σωματείο.
Μόλις, όμως ή εργοδοσία μέ 

τούς ανθρώπους της πληροφορη 
θεΐ τήν νέα σπορά, τού συνδικα
λισμού, τό τε  αρχίζουν οί αφό
ρητες πιέσεις και απειλές. «Μήν 
πάτε σ τό  σωματείο», «Σβήστε 
τις  υπσγροφές σας» εάν θέλετε 
νά έχετε συνεχή εργασία. Ο 

* ιμός είναι ή αρχή τού

Τού ΟΡΕΓΤΗ 

ΧΑΤΖΗΒΑΣ1 ΛΕΙΟΥ 

Προέδρου τού ΑΕΜ

καί από εκεί πάντα αναβλύζει ή 
διεκδικιτική του δύναμη καί γίνε
τα ι ή  ραχοκοκκαλιά όλων τώ ν  α» 
περγιακων κινητοποιήσεων,

Αύτή λοιπόν τήν ανεξάντλητη 
δεξαμενή ..-τών, ταξικών αγώνων, 
τού εργοστασιακού καί βιομηχα
νικού συνδικαλισμού, έχουν επι- 
σημάνει ' εργοδοσία, κυβέρνηση 
και μονοπώλια σάν τήν πιό επι
κίνδυνη «γεννήτρια» γ ιά  τήν ανά
δειξη νέων συνδικαλιστικών στελε

Η  __ Ιχών. Ι Υ  α ύ τό  κσί
~ — ατρίφεταΓόλο τό  «σύστημα», θ έ 

λ ε ι καί επιδιώκει νά ξεριζώσει 
ό ,τ ι υπάρχει σάν φυτώριο τού συν 
δικάλισμού, νά μήν αφήσει νά 
σπαρθεί ό καινούργιος σπόρος, 
πού θά ενιαχύσει και θά ανανεώ
σει τό  συνδικαλιστικό μας κίνη
μα.

Αλλά γ ιά  νά γίνουμε συγκε
κριμένοι, σαφείς καί αντιληπτοί 
από κάθε* αναγνώστη, πού ίσως 
δέν ασχολείται μέ τά  συνδικαλι
στικά πράγματά, αλλά ακούει καί 
διαβάζει γ ιά  τήν νομική προστα 
σία  πού υπάρχει τών συνδικαλιστι 
κών στελεχών, θά μιλήσουμε μέ 
παραδείγματα.

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΩ Ξ Ε ΙΣ

, , Σ τό  λεκανοπέδιο τής Αττικής 
άς υποθέσουμε ό τι ανοίγει ένα 
βιομηχανικό εργοστάσιο. Τά ναυ
πηγεία τού Λάτση — Πετρόλα ή 
τής ΛΕΟ ή τής ΕΛΚΟ — ΒΑΓΙΩ 
ΝΗΣ ή τής Κεραφίνας. Ο ί εργα
ζόμενοι σε αυτό τό  εργοστάσιο 
αποφασίζουν νά κάνουνε ένα σω 
ματείο. Τό Σύνταγμα, άρθρο 
22 τό  επιτρέπει,-ό νόμος καθο
ρίζει τήν διαδικασία. Ολα τη
ρούνται μέ σχολαστικότητα γιά  
τήν ίδρυση τού σωματείου, τήν 
έγγραφή τώ ν πρώτων μελών καί 
τήν τυπική έγκριση ενός κατα
στατικού. Μέχρι εδώ εΦ" όσον 
6 εργοδότης τίποτε ακόμα δέν 
πληροφορήθηκε. όλα πάνε καλά 
γ ιά  τούς εργαζόμενους στό ερ 
γοστάσιο. Σέ λ ίγο  θά έχουνε τό 
δικό τους σωματείο.

διάθεση τών ενδιαφερομένων γ ιά  
συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Παραδείγματα αμέτρητα. Πρό 
αφατα. ή πολυεθνική «FRANK 
Ε B ASIL» απέλυσε 38 γ ια τί βέ
λον* νά κάνουνε σωματείο καί 
ή κλωστοϋφαντουργία «ΚΑΡΕ- 
ΑΑ» συνεχίζει τ ις  απολύσεις στό 
Αστρος Κυνουρίας γ ιά  τόν ίδιο 
λόγο. Η «ΚΕΡΑΤΙΝΑ» απέλυσε 
όλη τήν προσωρινή διοίκηση.

Βέβαια υπάρχουν καί οί αν
τοχής αγωνιστές. Τά νέα παιδιά 
,του εργοστασιακού καί βιομηχα 
νικού. κλάδου, πού παρά τις οιώ 
ξεις  καί απολύσεις συνεχίζουν ό
που πάνε και όπου βρεθούνε νά 
πρωτοστατούνε ·  γ ιά  τό  στήσιμο 
τού σωματείου, ■ γ ιά  τή λειτουρ
γ ία  μιας προσωρινής συνδικαλι
στικής επιτροπής. ,

Η Μ ΑΥΡΗ  Λ ΙΣ Τ Α

Εδώ όμως ή εργοδοσία καί 
τά  μονοπώλια μέ τά  γραφεία 

'τώ ν  πληροφοριών τους «συνδικα - 
λιστική ΚΥΠ* έχουν ηδη κσταρ 
τίσ ε ι ονομαστικά την μαύρη λι- ! 
erra τώ ν «επικίνδυνων» συνδικα- I 
λιστών, πού κυκλοφορεί μεταξύ i 
τω ν μέ πολλές λεπτομερειες,! 
γ ιά  τήν συνδικαλιστική τους δρα . 
στηριοτητα. Ετσι όσο καλός κ α ί; 
ειδικευμένος τεχνίτης Χαί εάν 
είσαι οέν πιάνεις δουλειά στή! 
μεσαία καί μεγάλη επιχείρηση 
γ ια τί είσαι «σημαδεμένος» απτά 
τά  οργανωμένα μεγάλα συμφέ-τ 
ροντα σάν αεπικίνδυνος συνδιχαλύ

" 'Χ & ω σ τ ε  είναι γνωστό καί τό! 
αντισυνδικαλιστικό εγχειρίδ ι  ο
πού έφερε μαζί του τό  πολυεθνι·^ 
κό τραπεζικό μονοπώλιο τής ΝΑ 
ΤΙΟΝΑΑ ΜΠΛΝΚ μέ τις  γραπτές \ 

κ π τ α 1
σωματείο καί εξουδετερώνεται ό ] 
συνδικαλισμός».

Πέρα όμως από αύτή ,τήν επι 
τελική οργάνωση τής εργοδοσίας 

.καί τών μονοπωλίων, γ ιά  τήν ω 
μή παραβίαση καί καταπάτηση 
τώ ν συνδικαλιστικών δικαιωμά
τω ν τών εργαζομένων, παρά τις 
προστατευτικές διατάξεις επανα
λαμβάνω πού υπάρχουνε, ή ί
δια  ή κυβέρνηση στό δικό της 
τομέα, στις επιχειρήσεις κοινής 

”  ΕΛΤΑ,ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΑΣ,
OTE, Τράπεζες κ.λπ.) καθημε
ρινό καταδίκαζε! καί ' απολύει 
συνδικαλιστές γ ιά  τυπικές napa 
βάσεις τού αντιεργατικού νόμου 
330)76. πραγματοποιεί διώξεις 
καί μεταθέσεις μέ μιά αντιιργα 
τική καί αντιαπεργιακή διάθεση 
πού ξεπερνά χάβε προηγούμενο.

Κατά αύτό τόν τρόπο στήν 
πράξη, κυβέρνηση καί εργοδο
σία μέ τήν ανοχή τών- κυβερνητι 
κών συνδικαλιστών, , κονιορτοποι 
ούν τ ις  θετικές πρφοτοτευτικές 
διατάξεις καί εκατοντάδες στε
λέχη μέχρι σήμερα έχουν απολυ 
βει, δίχως νά μπορέσουν τελικά 
νά αποκατασταθούν.
- Η δημοκρατική αντιπολίτευση 

τής ΓΣΕΕ πολλές φορές πρότει 
νε στήν περίοδο 1876—1978 καί 
ζήτησε επίμονα από τήν κυβέρνη. 
ση νά ποινικοποιηθεί το  αδίκημα 
τής άκυρης καί παράνομης από 
λύσης καί νά θεσπισθούν ειδικά
εργατικά δικαστήρια, όπου θά 
εκδικάζονται μέσα σέ δύο μήνες 
όλες οί α γω γές  γ ιά  τις διώξεις

συνδικαλισμός είναι 
κομμουνισμού. Παράλληλα έάν 
όλες αυτές ο ί «συστάσεις» . δέν 
πιάσουν. τό τε  ή εργοδοσία ρί
χνει δικά της στελέχη νά πάρει 
τό  σωματείο στά  χέρια της. Καί 
εάν καί εκεί δέν τα  καταφέρει, 
τό τε  αρχίζουν οί απολύσεις τώ ν 
εργαζομένων «λόγω  μειώσεως 
τώ ν εργασιών» τού εργοστασ- 
ου, Ποιοι απολύονται;

Μά ασφαλώς όλοι εκείνοι πού 
«ρω τοοτατήσα ι* στήν ίδρυση 
τού σωματείου. Εδώ ακριβώς υ
πεισέρχεται ή νομική προστασία, 
πού απαγορεύει τήν απόλυση 
τής προσωρινής επιτροπής. Ο ί 
εργοδότες όμως καταποκτώντας 
κάθε νομική διάταξη καί έννοια 
δικαίου, ακούραστα απολύουν 
κατ' επιλογή. Απολύει γ ιά  νά α · 
«οφύγει τόν κίνδυνο τού συνδι- 
κολισμού. Δέν λογαριάζει δαπά 
νες καί νομικές κυρώσεις. ΟΙ ε- 
ιιιβεωρήσεις εργασίας, αιΛώς 
ειβεβαιώνουν τις  απολύσεις. 

Στή συνέχεια οι απολυθέντες 
καταφεύγουν ατά δικαστήρια. 
Επειτα από 1 4 - 1 8  μήνες βγαί
νει ή τελεσίδικη απόφαση. Τις 
πιό πολλές φορές οί αποφάσεις 
δικαιώνουν 
καί
ερ> Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ ·
νεται μέ τις  δικαστικές αποφά
σεις. ΟΙ αντιδράσεις της είναι 
ποικίλες. Σάς πληρώνω, άλλά 
στό εργοστάσιο δέν ξαναμπαίνε 
τε  (ΛΑΤΣΗΣ — ΠΕΤΡΟΛΑ). 
Σάς ξαναπαίρνω, αλλά σάς α
πολύω ξανά. Στήν περίπτωση αύ3 Χρειάζονται' άλλοι 15- 20  

νες γ ιά  νέα δικαστική περιπέ 
νεια. Εν τώ  μεταξύ, οι ενδιάφε-

^ ενοι ή έχουν βρει αλλού
λειά ή απογοητευμένοι δέν 

πλέον μέ τά  κοι-

καί απολύσεις τώ ν συνδικαλιστι
κών στελεχών καί εργαζομένων.

Φωνή βοώντος μέσα στήν έρη
μο υπήρξε ή προσπάθειά μας ε
κείνη γ ιά  τήν αποτελεσματική 
προστασία τών συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων τής εργατικής τά-

^Ιΐταχυολογήσαμβ καί δώσαμε 
συνοπτικά τό  πώς μεθοδεύεται 
αϊτό εργοδοσία, κυβέρνηση καί 
μονοπώλια ή περιγραφή καί κα· 
τοστρατήγηση τών κειμένων νο
μικών διατάξεων σέ βάρος τών 
συνδικαλιστικών ματ στελεχών 
καί τό  πώο φαλκιδεύονται οι συν 
δικαλιστικες ελευθερίες τώ ν Ελ
λήνων εργαζομένων, ψαλούμε κά 
θε υπεύθυνο, νομικό, συνδικαλι-
ατή πού διαθέηι άλλες εκτιμή
σεις καί στοιχεία νά αποδείξει 
τό  αντίθετο, όχι όμως μέ θεωρί
ες αλλά μέ συγκεγκριμένες απο 
δείξεις.

Εμείς που πιστεύουμε μέ φανα 
τισμό στή συνδικαλιστική δημο
κρατία καί μέ τούς συνεχείς α · 

να εκβηΥώνες μας προσπαθούμε

ιο « Α λ ε ς  φορές οι αποφάσεις 
ικαιώνουν τούς εργαζομένους 
οά ακυρώνουν τις  απολύσεις. Η 
»γοβοσια όμως δέν συμμορφώ-

αναμιγιύονται Μ ·  I ! 1 ΗΗΒ 
νά. Μέ οποιοδήποτε τρόπο ή ερ
γοδοσία στις συγκεκριμένες αύ
τές περιπτώσεις κατεπάτησε καί 
εδώ νομικά καί ηθικά κάβε προσ
τατευτική διάταξη 
τό  σωματείο και

καί βιέλ 
τσάκισε

μοκρατικοποιήσουμε Τό ερνο 
κίνημα καί νά ιό  απαλλάξουμε 
οριστικά από τά  χουντικά κατά
λοιπα. τούς καιροσκόπους καί 
τούς αλεξιπτωτιστές ·  συνδικαλι
στές διακηρύττουμε, ότι μέ ανύ
παρκτες στήν πράξη συνδικαλι
στικές ελευθερίες, με τήν δοσμέ
νη αντιεργατική νοοτροπία τής 
εργοδοσίας καί μέ το  υπάρχον 
νομικό αντισυνδικαλιστικό πλέ
γμα. τό  ελληνικό εργατικό κίνη 
μα θά συναντήσει τεράστιες δυ
σκολίες καί ανυπέρβλητα εμπό
δια στή συνεργασία του με τά  
εύρωπαικά συνδικαλιστικά κινή
ματα. Γιατί θεμελιακό στοιχείο 
γ ιά  νά υπάρξεί ένα μαζικό τα ξί 
κό ενωμένο κίνημα, είναι καί 
παραμένει, ό απόλυτος σεβα
σμός στά  συνδικαλιστικά δικαι
ώματα τών εργαζομένων καί ή 
απρόσκοπτος εφαρμογή τών σχε 
τικών άρθρων τού Συντάγματος 
καί τής νομοθεσίας,

Ολες οί άλλες κυβερνητικές 
διακηρύξεις περί τής ελευθερίας 
τού συνεταιριζεσθαι καί τών 
«γνησίων» συνεδρίων τής ΓΣΕΕ 
καί τού ΕΚΑ, είναι μόνο γ ιά  ε
σωτερική κατανάλωση καί κανί 
νας εργάτης καί υπάλληλος δεν 
t ic  πιστεύει, όταν ή ίδια η ζωή 
καί η πραγματικότητα συνεχώς 
τις διαψεύδουν.


