
Ενώ λοιπόν σήμερα η εργατική μας δύναμη και ο τρό-
πος αναπαραγωγής μας έχουν υποτιμηθεί, η συνδικαλι-
στική οργάνωση παραμένει στάσιμη και τα σωματεία δεν
αποτελούν πεδία εμπιστοσύνης και οργάνωσης της εργατικής
τάξης. «Ξεπουλημένοι μεγαλοσυνδικαλιστές, σωματεία-σφραγίδα,
συντεχνιακά, διαβρωμένα από τις πολιτικές παρατάξεις», είναι
μερικές από τις απόψεις της εργατικής τάξης για το συνδικαλι-
σμό. Πολλοί από τους αναγνώστες μας θα έχουν ζήσει την εμ-
πειρία των βαρετών «μαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων», οι
οποίες βέβαια τον τελευταίο καιρό δεν είναι και τόσο μαζικές.
Μέσα σε όλα αυτά, τα αφεντικά προσπαθούν να μας πείσουν ότι
οι μνημονιακές πολιτικές είναι αυτές που ευθύνονται για την απο-
δυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Εμείς από την άλλη, σε αντίθεση με τα αφεντικά, υποστηρίζουμε
ότι η επονομαζόμενη συνδικαλιστική κρίση, η σχέση δηλαδή της
εργατικής τάξης με τα σωματεία, δεν είναι ένα ζήτημα που προ-
έκυψε την εποχή της τρόικας μα έχει μακρύ παρελθόν. Οι τρόποι
συλλογικής οργάνωσης στους χώρους εργασίας κατά τη γνώμη μας
ηττήθηκαν και μικροαστικοποιήθηκαν την περίοδο της μεταπολί-
τευσης, κάτι που άλλωστε συνέβη και σε μια μεγάλη μερίδα της
εργατικής τάξης. Στις γραμμές που ακολουθούν δεν θα επιδιώ-
ξουμε σε καμία περίπτωση να προτείνουμε έναν άλλον τρόπο συν-
δικαλιστικής οργάνωσης ή έστω ένα σπιντάτο αίτημα για να
πάρουμε μπρος, πολύ απλά γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Γι’
αυτό που είμαστε σίγουροι όμως είναι ότι το «κίνημα» βρίσκεται
στην τωρινή του κατάσταση και αδυνατεί να καταλάβει τις απα-
νωτές σφαλιάρες που τρώει, γιατί τα τελευταία 30 χρόνια ήταν
«καλά μαθημένο» να βλέπει παντού νίκες.

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
από τους ταξικούς αγώνες....

Μεταξύ του 1974-76 ιδρύθηκαν εργοστασιακά σωματεία σε με-
γάλες βιομηχανίες όπως είναι η Pitsos, η Ιζόλα, η Λάρκο. Να
θυμίσουμε ότι αυτά τα σωματεία, με τις όποιες αδυναμίες
τους, δημιουργήθηκαν λίγο μετά τη δικτατορία και οι εργάτες
που ήταν οργανωμένοι σε αυτά είχαν νωπές στη μνήμη τους
τόσο την κοινωνική εμπειρία του εμφυλίου πολέμου όσο και τις

ταραχές της δεκαετίας του 1960.

Με το τέλος αυτών των γεγονότων οι φιγούρες εκείνες
της εργατικής τάξης που όλο αυτό τον καιρό δεν μπορούσαν να
ανασάνουν, συγκεντρωμένοι τώρα κατά δεκάδες στις βιομηχα-
νίες βγήκαν στο προσκήνιο: 

κεντρικός στόχος τους ήταν η αλλαγή αυτού του καθεστώτος,
η βελτίωση των συσχετισμών μέσα στο εργοστάσιο, η κατά-
κτηση κάποιων δημοκρατικών ελευθεριών, η κατάκτηση του δι-
καιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης της τιμής της
εργατικής δύναμης […]. Επίσης το εργοστασιακό κίνημα ανέ-
πτυξε πρωτότυπες μορφές αγώνα προσαρμοσμένες στο εργο-
στάσιο, όπως επιβράδυνση της παραγωγής αιφνιδιαστικές
στάσεις απεργίας.1

Δεν είναι τυχαίο ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ταξικοί
αγώνες ξέσπασαν στις οικοδομές, στα ναυπηγεία, στις μεταλ-
λευτικές επιχειρήσεις. Κι εκείνο που ένωνε αυτούς τους εργά-
τες σε μία και ενιαία εργατική τάξη ήταν ακριβώς αυτή η μνήμη
των ταξικών αντιθέσεων και αγώνων των προηγούμενων δε-
καετιών. Το ελληνικό κράτος είχε προβλήματα εσωτερικής συ-
νοχής και κοινωνικών αντιθέσεων, τόσα προβλήματα που ο
περίφημος εθνικός κορμός, όπως συχνά αναφέρουμε που επε-
τεύχθη σταδιακά κατά τη μεταπολίτευση ήταν κάπως χλωμό να
πάρει σάρκα και οστά εκείνη την περίοδο. Ήταν δύσκολο, όσο
αυτές οι φιγούρες της εργατικής τάξης αλλά και οι τρόποι συλ-
λογικής οργάνωσης στους χώρους εργασίας δεν ελέγχονταν και
δεν μεσολαβούνταν από κομμάτια του κράτους.

…στη μεσολάβηση

Τα αφεντικά επειδή κι αυτά είχαν πρόσφατα στη μνήμη τους
την «κομμουνιστική απειλή», δεν έκατσαν με σταυρωμένα
χέρια. Με το τέλος της δικτατορίας φρόντισαν να κόψουν κάθε
φόρα εργατικής οργάνωσης με την ψήφιση του περιβόητου ν.
330/1976. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ο νόμος αυτός νομιμο-
ποιούσε την ανταπεργία με απεργοσπαστικούς μηχανισμούς,
απαγόρευε την πολιτική απεργία, περιόριζε τη δυνατότητα
συμμετοχής νέων στα σωματεία και γενικότερα ποινικοποιούσε
κάθε κίνηση της εργατικής τάξης. Αυτός ο νόμος λοιπόν και η
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ΕΜΠΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

«Είμαστε εργάτες και άνεργοι, στα κεφάλια των οποίων σκάει μία πραγματικότητα που έχει πίσω της σαράντα χρόνια ταξικής ήττας

και ειρήνης με τα αφεντικά μας», με αυτόν τον τρόπο περιγράφουμε την αφεντιά μας στις σελίδες αυτού του περιοδικού και γι’αυτό

το λόγο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας στους ενδιαφέροντες αυτούς καιρούς της κρίσης. Για εμάς λοιπόν,

μια πλευρά αυτής της σαραντάχρονης ήττας είναι και οι

παραδοσιακοί τρόποι που έχει η εργατική τάξη να

οργανώνεται συλλογικά και να δρα στους χώρους

εργασίας της.
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απαγόρευσή του ήταν η αρχή αυτής της μεσολάβησης. Μεγάλο
ρόλο έπαιξε βέβαια η αριστερά, η οποία μετά τη νομιμοποίησή
της έστρωσε το δρόμο για τον έλεγχο των ταξικών αγώνων. Αν
λοιπόν γκουγκλάρει κανείς στο internet για το κκε και ανοίξει
την πρώτη σελίδα «Wikipedia» στην στήλη μεταπολίτευση θα
διαβάσει τα εξής:

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 η κυβέρ-
νηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή νομιμοποίησε το ΚΚΕ. Το
1974 το ΚΚΕ, η ΕΔΑ και το ΚΚΕ εσωτερικού συμμετείχαν από
κοινού στην εκλογική διαδικασία ως Ενωμένη Αριστερά λαμβά-
νοντας ποσοστό 9,47% […]

Κεντρικό σύνθημα αυτής της περιόδου υπήρξε η Αλλαγή, που
ερμηνευόταν ως ένα στάδιο δημοκρατικού μετασχηματισμού
που υπό προϋποθέσεις θα οδηγούσε στον σοσιαλισμό. 

Το κκε πλέον ήταν ένα νόμιμο κόμμα, πράγμα που συνεπάγε-
ται ότι ήταν κομμάτι του κράτους και επομένως είχε πρό-
σβαση στον κρατικό πλούτο. Το αντάλλαγμα αυτής της
διαδικασίας ήταν η μεσολάβηση των ταξικών αντι-
θέσεων με σκοπό την ταξική ειρήνη. Ο τρόπος
που προσπάθησε να το πετύχει ήταν πέρα από
το να καταγγέλλει και να αγωνίζεται για την απο-
χουντοποίηση του συνδικαλισμού, για περισσό-
τερες δημοκρατικές ελευθερίες στα σωματεία και
για την κατάργηση του περιβόητου νόμου, ήταν
να προσπαθεί να διεισδύσει στη ΓΣΕΕ και στα επι-
χειρησιακά σωματεία, πάντοτε με σκοπό τον έλεγχό
τους ή όπως έλεγε και το κεντρικό του σύνθημα τότε: να φέρει
την «αλλαγή». Για να μη νομίζετε ότι είμαστε τίποτα αντικομ-
μουνιστές και τα βγάζουμε από την κούτρα μας, δείτε την κρι-
τική που γίνεται από το περιοδικό «Θέσεις, τ. 2» το 1983 και
τον Τάκη Καναβάρο στο κκε και την αριστερά:

Κάθε άλλο. Η παρέμβαση της Αριστεράς μετά τη μεταπολίτευση
δεν επιδιώκει να υπονομεύσει και να ανατρέψει την κεφαλαι-
οκρατική εξουσία (αίτημα που αντικειμενικά εγγράφεται στον
ορίζοντα των εργατικών αγώνων). Αντίθετα συνηγορεί στα
στρατηγικά οράματα της αστικής πολιτικής εξουσίας για «οικο-
νομική ανάπτυξη», «άνοδο της παραγωγικότητας», «αρμονική
συνεργασία» κεφαλαίου και εργασίας, οικοδόμηση ενός «κρά-
τους δικαίου».

Βέβαια εδώ συγκαταλέγει και το πασοκ στα αριστερά κόμματα,
όμως εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο ότι το κράτος
δικαίου πάει παρέα με την άνοδο της παραγωγικότητας και την
αρμονική σχέση κεφαλαίου εργασίας. Και συνεχίζει λέγοντας:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου, απέναντι
στο οργανωμένο δίκτυο του κρατικού συνδικαλισμού (χουντο-
δεξιά διοίκηση, εργατοπατέρες, σωματεία σφραγίδες, εργατική
Εστία, ΟΔΕΠΕΣ...) και στο θεσμικό πλαίσιο που φαλκίδευε τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα (Ν 330 76) η πολιτική της Αριστε-
ράς υπήρξε από τη μια πλευρά: συνεχείς καταγγελίες που κα-
λούσαν για μια προσήλωση σε κάποιες «δημοκρατικές αρχές»
και από την άλλη: νομιμοποίηση των διαδικασιών της ΓΣΕΕ
μέσα από τη συμμετοχή της σ' αυτές. […]

Έτσι, τα προβλήματα του συνδικαλισμού, δεν ήταν για την Αρι-
στερά οι συγκεκριμένοι όροι της ταξικής αντίθεσης εργασίας
κεφαλαίου αλλά η αμφισβήτηση της γνήσιας εκπροσώπησης
από κάποιους εργατοκάπηλους: «αξίωση μας είναι ο πραγματι-
κός διάλογος κυβέρνησης εργοδοσίας με γνήσιους εκπροσώ-

πους των εργαζομένων, με τις συνεργαζόμενες οργανώσεις
μας, τα ΣΑΔΕΟ» (Ριζοσπάστης 1/4/80). […] Αν λοιπόν

υπάρχει όπως μας λένε γνήσια εκπροσώπηση, τότε πα-
ραμερίζονται οι ανταγωνιστικές αντιθέσεις και διεκ-
περαιώνεται ο ουσιαστικός διάλογος κεφαλαίου
εργασίας.2

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι

Η αριστερά λοιπόν προσπαθούσε να πείσει κομμάτια
του κράτους ότι μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή λει-

τουργία της καπιταλιστικής παραγωγής, όχι πια ως εχθρός
της αστικής τάξης που «αναζητούσε την εξουσία» αλλά ως γνή-
σιος εκπρόσωπος των εργαζομένων μέσω των συνδικαλιστικών
ενώσεων παραμερίζοντας τις ανταγωνιστικές αντιθέσεις κεφα-
λαίου εργασίας. Κάνει λόγο για «εργατοκάπηλους» που καπη-
λεύονται τους αγώνες της εργατικής τάξης και που κατά το κκε,
ήταν το πασοκ. Γενικά, θα λέγαμε, ότι τη δεκαετία του 1980 αυτοί
οι δύο «εκπρόσωποι του λαού» πλακώνονταν στα ΔΣ των συνδι-
καλιστικών ενώσεων για το ποιος θα κυριαρχήσει. Τσακωμός που
έγερνε προς την πράσινη μεριά. Το κράτος από τα μεταπολιτευ-
τικά χρόνια προσπαθούσε να βρει τρόπους να το εμπιστευθεί η
εργατική τάξη. Επεδίωκε, για το συμφέρον του σαφώς, να πα-
ραγκωνίσει λίγο τη λειτουργία του αστυνομικού κράτους και τη
φιλολογία περί «κομμουνιστικής απειλής». Αυτήν τη διαδικασία
ούτε η δεξιά μπορούσε να την πετύχει, ούτε όμως και η αριστερά
εξαιτίας του παρελθόντος της. «Σαν από μηχανής θεός λοιπόν το
πασοκ, ως νέο κόμμα, έφερε την «αλλαγή» και έφτιαξε το κράτος
των εργοδοτών και της εργασίας». 3

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ...

Με πρόσχημα τις δημοκρατικές ελευθερίες, το κράτος κατήργησε
τον ν. 330/1976 και έφτιαξε ένα νομικό οπλοστάσιο, ασφυκτικό
όμως ως προς την σωματειακή οργάνωση, με τον νόμο που τον
διαδέχθηκε, το ν. 1264 82. Ας δούμε πώς περιγράφεται η νεοε-
κλεγείσα κυβέρνηση του πασοκ και ο παραπάνω νόμος:

οι κρατικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά των συνδικάτων εξα-
κολουθούν να λαμβάνουν χώρα επειδή η πτώση της δικτατο-
ρίας δεν συνοδεύτηκε από την αποκατάσταση της ομαλότητας
του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, κάτι το οποίο επε-
τεύχθη με τον (ν. 1264 82) που ψήφισε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ καταργώντας το νόμο του ‘76. Έτσι τα συνδικάτα μπό-
ρεσαν να προβούν σε εκκαθάριση των συνδικαλιστικών μη-
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Το κράτος από
τα μεταπολιτευτικά

χρόνια προσπαθούσε
να βρει τρόπους η
εργατική τάξη να το

εμπιστευθεί.

Στις 30 Μάρτη του 1976,
5.000 εργάτες στα μεταλ-
λεία του Σκαλιστήρη στο
σημερινό δήμο Κηρεως ξε-
κίνησαν απεργία με αφ-
ορμή τις μαζικές απολύ-
σεις εργαζομένων. Την
τρίτη ημέρα της απεργίας,
το βράδυ, ξέσπασαν άγριες
συγκρούσεις. Απεργοί και
κάτοικοι γειτονικών χω-
ριών από τη μία και δυνά-
μεις της Χωροφυλακής από
την άλλη.



τρώων από σωματεία- σφραγίδες
και στην οργάνωση γνήσιου συνε-
δρίου της ΓΣΣΕ και της ΑΔΕΔΥ, το
1983. […] 

Αποτιμώντας όμως την πρώτη πε-
ρίοδο του ΠΑΣΟΚ, είναι αναγκαίο να

επισημάνουμε ότι ελήφθησαν αρκετά
μέτρα εκδημοκρατισμού του συνδικαλι-

στικού κινήματος και θεσμοθετήθηκαν με-
ταρρυθμίσεις προς όφελος των εργαζομένων.4

Για να μην παρεξηγηθούμε, αυτά που θεσμοθετούσε ήταν αρκετά
ριζοσπαστικά για την εποχή που μιλάμε μιας και νομιμοποιούσε
διάφορα συνδικαλιστικά δικαιώματα αλλά χρήσιμο θα ήταν να ρί-
ξουμε μια ματιά στο τι προέβλεπε συγκεκριμένα γύρω από την
ίδρυση σωματειακής οργάνωσης, ώστε να οδηγηθούμε σε κάποια
πρώτα συμπεράσματα. Για να σχηματιστεί λοιπόν είτε ένα κλα-
δικό είτε ένα επιχειρησιακό ή ομοιοεπαγγελματικό σωματείο, η
προϋπόθεση ήταν να αποτελείται από 20-21 εργαζόμενους, οι
οποίοι να θεωρούνται ιδρυτικά μέλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
αποκλείεται η ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου, μιας και το 98%
τον επιχειρήσεων δεν απασχολούσε περισσότερους από 20 εργα-
ζομένους, ενώ λιγότερο του 5% των επιχειρήσεων απασχολούσε
από 20 εργαζόμενους και πάνω. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να
τονίσουμε ότι από τα συνδικάτα αποκλείονταν οι εξαρτημένοι ερ-
γαζόμενοι, ως αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι με σύμβαση
έργου ή με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών εφόσον απαιτούν-
ταν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι είχαν σύμ-
βαση ορισμένου χρόνου, οι προσωρινά απασχολούμενοι και
οι άνεργοι που δεν έχουν απασχοληθεί επί δίμηνο ή
έχουν απολυθεί κατά την ένταξή τους στα συνδικάτα
των μισθωτών.5

Επιπλέον στα τέλη της δεκαετίας του 1980
υπήρξαν και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις,
όπως «οι λεγόμενοι συμμετοχικοί θεσμοί» που
αποβλέπουν κυρίως αρμοδιότητες στη συνεργα-
σία κεφαλαίου εργασίας σε μία σειρά από θέματα
που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και
που επηρεάζουν την απασχόληση και τις εργασιακές σχέ-
σεις.6

Αυτοί οι συμμετοχικοί θεσμοί καθιερώθηκαν με τους παρακάτω
νόμους: Με τον ν. 1767 88 τα συμβούλια εργαζομένων με πεδίο
εφαρμογής τις επιχειρήσεις με απασχόληση άνω των 50 εργαζο-
μένων, και με τον ν. 1568 85 οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας
που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάλι περισ-
σότερους από 50 εργαζομένους. 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει θεσμούς εκπροσώπησης της
εργασίας κυρίως στις επιχείρησεις μεγάλου για τα ελληνικά δε-
δομένα μεγέθους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά εργασίας, δεν διαθέτει το απαιτούμενο
αριθμητικά δυναμικό ώστε να καθίσταται δυνατή η παρουσία
αυτών των θεσμών.7

Κατά τη γνώμη μας, το ελληνικό κράτος όταν νομοθετούσε μια
χαρά λάμβανε υπόψιν του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επι-
χειρήσεων ήταν μικροεπιχειρήσεις των 20 εργαζομένων και κάτω.
Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πως αυτή η διαδικασία δεν ήταν
ένα νομοθετικό λάθος, κάθε άλλο. Ο στόχος ήταν να δημιουργη-

θεί ένα νομοθετικό οπλοστάσιο που να μη διευκολύνει την ίδρυση
επιχειρησιακών σωματείων και άλλων συμμετοχικών θεσμών. Όχι
γιατί αυτά αποτελούσαν έναν τρόπο ριζοσπαστικής σωματειακής-
εργατικής οργάνωσης, εξάλλου όπως θα προσέξατε παραπάνω ο
τρόπος λειτουργίας των συμμετοχικών θεσμών ήταν αρκετά αφο-
μοιωμένος, αλλά γιατί ένα επιχειρησιακό σωματείο θα έκανε πε-
ρισσότερο ξεκάθαρη την αντιθετική σχέση εργασίας-κεφαλαίου.
Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την περίπτωση που σε έναν φούρνο
οι εργαζόμενοι θα είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μία
μορφή σωματείου και μέσω αυτού θα μπορούσαν να εκφράσουν
συλλογικά τα εργατικά τους συμφέροντα ενάντια στο μεμονωμένο
αφεντικό. Ή ακόμα αν υπήρχε ένας τρόπος να δημιουργηθεί σε
κάθε μικροεπιχείρηση μια μορφή σωματειακής οργάνωσης· το να
μεσολαβηθεί και να ελεγχθεί από κομμάτια του κράτους θα ήταν
σίγουρα πιο δύσκολο.

Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να εννοήσουμε ότι η μορφή του
επιχειρησιακού σωματείου για την εποχή εκείνη ήταν η λύση όλων
των εργατικών προβλημάτων. Θέλουμε μόνο να τονίσουμε πως
στα μέσα της δεκαετίας του 1970, τα εργοστασιακά σωματεία
είχαν τη δυναμική που είχαν, επειδή οι εργάτες ήταν συγκεντρω-
μένοι κατά δεκάδες στα εργοστάσια και εξέφραζαν τις αντιθέσεις
τους στο κάθε αφεντικό. Αυτά τα σωματεία αποδυναμώθηκαν και
διαβρώθηκαν, καθώς η αριστερά και το πασοκ προσπάθησαν να τα
μεσολαβήσουν με σκοπό την ταξική ειρήνη και αυτό γιατί η εποχή
της μεταπολίτευσης ήταν μία διαδικασία εθνικής συναίνεσης και
άμβλυνσης των ταξικών αντιθέσεων. Το πασοκ και το συνδικαλι-
στικό του όργανο, η πασκε, με τον νόμο του '82 κατάφεραν ν’αφο-

μοιώσουν απ’ τη μια τις ταξικές αντιθέσεις μέσω της
παραχώρησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και από

την άλλη να ορίσουν με ποιο τρόπο θα διεξάγονται
οι εργατικοί αγώνες. Άλλα είναι γνωστό ότι αυτά
ήταν ζητήματα, τα οποία έπρεπε να θέσει η εργα-
τική τάξη μόνη της, αυτόνομα, χωρίς κανένα με-
σολαβητή.

Στο τέλος τα εργοστασιακά σωματεία καταστράφη-
καν με την αποβιομηχάνιση και το κλείσιμο των εργο-

στασίων. Μικρές επιχειρήσεις κατέκλυζαν τα στενά της
μητρόπολης, αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μοντέλο οργάνωσης της
εργασίας να χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από τον κατα-
κερματισμό της εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις. Το κράτος είχε
φροντίσει να φτιάξει το νομοθετικό οπλοστάσιο που στη βάση
του είχε το σπάσιμο της εργασίας σε μικρά κομμάτια και μικρές
επιχειρήσεις. Η εργατική τάξη διαιρέθηκε στο εσωτερικό της με
τις τόσες συνδικαλιστικές οργανώσεις που είχαν δημιουργηθεί.
Κλαδικά σωματεία, ομοιοεπαγγελματικά, ομοσπονδίες, η κάθε μία
με τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού της χώρου. Αυτό που προ-
ήγαγαν περισσότερο ήταν συντεχνιακές σχέσεις, οι οποίες απο-
τυπώνονταν και στις διαφορετικές συμβάσεις που υπέγραφαν οι
συνδικαλιστικές ενώσεις σε συνεργασία με τους εργοδότες, αντί
να προάγουν την μία και ενιαία εργατική τάξη. Άλλο λοιπόν ήταν
να δουλεύεις και να συνδικαλίζεσαι στο δημόσιο, άλλο ήταν ο
συνδικαλισμός για το βιομηχανικό εργάτη και άλλο στον ιδιωτικό
τομέα με την εξάπλωση του τομέα των υπηρεσιών. Παράλληλα,
τα σωματεία κατέληξαν να γίνουν ένα πεδίο μάχης και κυριαρχίας
των παρατάξεων στα ΔΣ τους και έχασαν αυτό που προσδιόριζε
την παραδοσιακή τους λειτουργία ως μέρος συλλογικής οργάνω-
σης της εργατικής τάξης στους χώρους εργασίας.
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Ο τομέας των υπηρεσιών ήταν το πεδίο εκείνο όπου το κράτος
«πειραματίστηκε» γύρω από τις ευέλικτες μορφές εργασίας· μαύρη
και ανασφάλιστη εργασία, υψηλή ανεργία ήταν μερικά από τα χα-
ρακτηριστικά της. Νέες εργατικές φιγούρες εμφανίστηκαν με επί-
κεντρο τους παρανομοποιημένους μετανάστες και ξεκίνησαν σιγά
σιγά να μπαίνουν τα θεμέλια για την υποτίμηση της εργασίας μας.
Γιατί τα αφεντικά μάς υπολόγιζαν πολύ καλά ως μία και ενι-
αία εργατική τάξη, ενώ πολλοί από εμάς πλέαμε σε ατο-
μικά πελάγη ρατσιστικής και καταναλωτικής μανίας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Η απαξίωση του συνδικαλισμού από την εργατική
τάξη δεν είναι προϊόν αδιαφορίας ή ατομικής οπτι-
κής. Η εργατική τάξη δεν κοιμήθηκε ένα βράδυ ριζο-
σπαστική και ξύπνησε το επόμενο πρωινό αδιάφορη. Την
περίοδο της μεταπολίτευσης έγιναν οι κατάλληλες διεργασίες
που οδήγησαν στη μικροαστικοποίηση και στην ήττα της εργατι-
κής τάξης. Το ελληνικό κράτος από τη μια έδειχνε το καρότο των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και από την άλλη όριζε ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο για τη σωματειακή οργάνωση, κομμένο και ραμμένο
στον τομέα των υπηρεσιών και των ειδικών μορφών ευέλικτης ερ-
γασίας. Έτσι κατά τη δεκαετία του 1990 τα σωματεία, κάτω από
την αρμονική σχέση κεφαλαίου και εργασίας, διαιρεμένα σε διά-
φορες μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και μεσολαβημένα
από τις κομματικές παρατάξεις, «ως γνήσιοι εκπρόσωποί» της ερ-
γατικής τάξης, έβλεπαν μόνο νίκες μέσω κυρίως της διαμόρφωσης
συμβάσεων εργασίας. Κανείς δεν πολυασχολούνταν (και γιατί άλ-
λωστε;) με την τεχνική σύνθεση της εργατικής τάξης που άλλαζε. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εργατική τάξη περιοδικά να παύσει να
εμπιστεύεται τα σωματεία αφού δεν μπορούσαν να εκφράσουν τις
ταξικές αντιθέσεις που υπήρχαν στον εκάστοτε τομέα. Δείτε για
παράδειγμα πώς μιλούσε ο Δ. Λιβιεράτος, στο περιοδικό Σπάρτα-
κος, με ποιο τρόπο αντιλαμβανόταν τους αγώνες του «εργατικού
κινήματος» στις απεργίες για το ασφαλιστικό το 2001, όπου μία
πανεργατική απεργία μετατράπηκε σε ένα μεγάλο παλαϊικό μέ-
τωπο:

την εργατική τάξη ακολούθησαν στην απεργία πολλοί κλάδοι
επαγγελμάτων, βιοτεχνών, εμπόρων που δεν ανήκουν στη δύ-
ναμη της ΓΣΕΕ, τα ποσοστά απεργίας στο δημόσιο τομέα 100%,
τα ποσοστά στο ιδιωτικό 75%. Σωρευτικά έρχονται ονόματα
σωματείων, εργατικών κέντρων, εργοστασίων και 50-100 αστυ-
νομικοί με πανό και συνθήματα δίπλα στο βήμα της ΓΣΕΕ, λι-
μενικοί, πυροσβέστες. Με δύο λόγια δεν ήταν μία απλή απεργία
εκτόνωσης.8

Και όμως αυτή η κληρονομιά καθιερώθηκε τα επόμενα χρόνια ως
«αγώνες της εργατικής τάξης». Το να είναι, δηλαδή, τα σωμα-
τεία μαζί με μπάτσους, λιμενικούς, αφεντικά και ξεπουλημέ-
νους συνδικαλιστές σε μεγάλα παλαϊικά μέτωπα.

Έχουμε υποστηρίξει ότι οι οργανώσεις της εργατικής τάξης είναι
ανύπαρκτες και ηττημένες και ότι το μόνο που κρατούσε τους μι-
σθούς στη θέση τους ήταν οι νόμοι του κράτους και όχι οι φραγ-
μοί που είχε δημιουργήσει η εργατική τάξη μέσα και έξω από τους
χώρους εργασίας.9 Η εργατική τάξη εδώ και κάποια χρόνια έχει
εναποθέσει την συλλογική της οργάνωση στα χέρια της αριστεράς
και των διάφορων κομματικών παρατάξεων, ενώ η ίδια ασχολεί-
ται με χίλιες δυο άλλες μπούρδες· από τη μια κράζει τα «πολιτικά
κόμματα και τους σάπιους πολιτικούς» από την άλλη αν βρεθεί

ένας νέος πολιτικός μηχανισμός να την εκπροσωπήσει και να εκ-
φράσει τα υλικά της συμφέροντα θα τον στηρίξει. Έτσι ακριβώς
συμβαίνει και με τον συνδικαλισμό· από τη μια τον υποτιμάει και
δεν τον εμπιστεύεται και από την άλλη αν υπήρχε ένας συνδικα-
λιστικός μηχανισμός που θα εξασφάλιζε έναν «καλό μισθό και το

δικαίωμα για εργασία», θα τον στήριζε με τα μπούνια. Εμείς
λοιπόν λέμε ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στους

κομματικούς και συνδικαλιστικούς μηχανισμούς
έπρεπε να διοχετεύεται στη δημιουργία αυτόνο-
μων μορφών συλλογικής οργάνωσης χωρίς εκ-
προσώπους και μεσολαβητές και στο χτίσιμο
φραγμών ενάντια στην υποτίμηση της εργατικής
μας δύναμης. Γιατί όπως αναφέραμε και παρα-

πάνω, αυτά είναι ζητήματα που θα έπρεπε να τα
θέσει η εργατική τάξη μόνη της και αυτόνομα.
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