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η
πώς αποδυναμώνεται η αγωνιστική
διάθεση των εργαζόμενων
ργά ή γρήγορα, η ώρα της αλήθειας
και των οδυνηρών επιλογών ανα
γκαστικά έρχεται. Κανείς δεν μπορεί
επ’ άπειρον να κάθεται ανάμεσα σε δυο
καρέκλες, ιδιαίτερα όταν είναι κυβέρνηση,
και η μια καρέκλα ονομάζεται αστική και η
άλλη εργαπκή τάξη. Γιατί είναι αδύνατο για
μια κυβέρνηση να ικανοποιήσει ή και να
συμβιβάσει τις διεκδικήσεις διαμετρικά
αντίθετων συμφερόντων. Το μόνο που πε
τυχαίνει με μια τέτοια πολιτική ημίμετρων
είναι να οξύνει ολοένα τα αδιέξοδα σε όλα
τα επίπεδα. Ακόμα περισσότερο, όταν,
όπως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, έχει
κατακτήσει την εξουσία στο όνομα της υπε
ράσπισης των συμφερόντων των εργαζο
μένων, ενώ στην πραγματικότητα άλλοτε
άμεσα και άλλοτε έμμεσα, προσπαθεί να
εφαρμόσει μια πολιτική αστικού εκσυγ
χρονισμού μιας καπιταλιστικής κοινωνίας
που βρίσκεται σε βαθιά κρίση σε όλα τα
επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό.
Το ΠΑΣΟΚ αναμφίβολα αποτελεί μια
κάποια λύση, ίσως μάλιστα κάτω από ορι
σμένες προϋποθέσεις σωτήρια, για την
ασηκή τάξη στο σύνολό της, που αδυνατεί
μέσα από τος δικούς της ιδεολογικούς, οι
κονομικούς και πολιτικούς μηχανισμούς
να χειραγωγήσει αποτελεσματικά το κίνη
μα των εργαζομένων. Οι ίδιοι όμως οι
αστοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση του ΠΑ
ΣΟΚ με φοβερή καχυποψία και δυσπισπα.
Στα μάτια τους, η κυβέρνηση δε διαθέτει το
παραμικρό κύρος ή φερεγγυότητα. Η συνέπειά της απέναντι στο καπιταλιστικό σύ
στημα μετριέται για τους καπιταλιστές από
την ενδοπκόιητά της στις κάθε είδους πιέ
σεις που εξασκούν πάνω της. Την ίδια
στιγμή, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αργά
αλλά σταθερά χάνει το κύρος της απέναντι
στους εργαζόμενους, που διαπιστώνουν το
χάσμα που χωρίζει τα λόγια από τις πρά
ξεις της κυβέρνησης. Όπως πολύ σωστά
παρατηρεί ο Ελβετός σοσιαλιστής Jean
Ziegler, στο βιβλίο του «Ζήτω η εξουσία»
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για τους Γάλλους σοσιαλιστές και που
ισχύει και για τους μαθητευόμενους μά
γους του ΠΑΣΟΚ «επέλεξαν το κράτος και
όχι το κοινωνικό κίνημα, και το κράτος
τους επέβαλε τη λογική του». Για την ελλη
νική οικονομία και την πολιτική του ΠΑ
ΣΟΚ στον τομέα αυτό, η ώρα της αλήθειας
σήμανε το φθινόπωρο του 1985.
Για τους καλά πληροφορημένους παρα
τηρητές, αλλά και για τα πολιτικά κόμματα,
το γεγονός αυτό αποτελούσε κοινό μυστι
κό. Η πρωτοπορεία της εργατικής τάξης
διαισθανόμενη κι αυτή την απειλή επιβο
λής σκληρών αντεργατικών μέτρων με το
τέλος των καλοκαιρινών διακοπών κινητο
ποιείται σε μια προσπάθεια να αποτρέψει
την κυβέρνηση από την εφαρμογή μιας τέ
τοιας πολιηκής σκληρής λιτότητας. Διά
σπαρτες προειδοποιητικές 24ωρες απερ
γίες κλάδων ολόκληρων, διαδέχονται η
μία την άλλη. Κύρια αιτήματα των εργαζο
μένων η κατοχύρωση της ΑΤΑ, η απαγό
ρευση των απολύσεων, η μείωση των
ωρών εργασίας σε 37,5 τη βδομάδα, η
επιβολή ελέγχου σπς τιμές. 24ωρες απερ
γίες πραγματοποίησαν μέσα στο Σεπτέμ
βρη και μέχρι τις 12 του Οκτώβρη που
ανακοινώνονται τα νέα οικονομικά μέτρα,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλ
λήλων Ιματισμού, στις 21/9/85, η ΟΒΕΣ
25/9/85, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονί
κης σπς 1/10/85, που πραγματοποίησε μια
από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητο
ποιήσεις που είχε γνωρίσει μέχρι σήμερα η
πόλη αυτή, το συνδικάτο Εργατοϋπαλλή
λων Μετάλλων Πειραιά-Ν. Αττικής και Νή
σων και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σπς 21/
10/85, οι μηχανοδηγοί του ΟΣΕ 7/10/85,
οι έκτακτοι υπάλληλοι του Δημοσίου σπς
4/10/85, οι νοσοκομειακοί γιατροί σπς 8/
10/85. Σπς 10/10/85, οι οικοδόμοι με τα
ίδια αιτήματα, πραγματοποίησαν 24ωρη
απεργία και ογκώδη πορεία στο κέντρο της
Αθήνας. Παράλληλα, κυρίως κάτω από
την προτροπή του ΚΚΕ, θα γίνουν διάφο
ρες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της
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ακρίβειας σε διάφορες πόλεις, όπως στον
Πειραιά σπς 17/9/85 και στην Αθήνα σπς
27/9/85.
Έτσι, όταν η κυβέρνηση σπς 12/10/85
ανακοίνωσε τα σκληρά μέτρα λιτότητας, η
εργαπκή τάξη βρισκόταν ήδη σε κινητο
ποίηση και οι πρώτες αντιδράσεις έδειξαν
με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο τη μαχηπκή και αγωνιστική διάθεση που υπήρχε
στη συντριππκή πλειοψηφία των εργαζο
μένων να αγωνιστούν με κάθε τρόπο ενά
ντια στα μέτρα. Κινητοποιήσεις που οπωσ
δήποτε εντυπώσιασαν τους πάντες και την
ίδια την κυβέρνηση, που από το 1981 δεν
είχε αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό πανελ
λαδικό απεργιακό κίνημα τέτοιας έκτασης.
Η αγωνιστική αυτή διάθεση των εργαζο
μένων υπήρξε και η αιτία που οδήγησε μια
σειρά συνδικαλιστές της κυβερνητικής
συνδικαλιστικής παράταξης που δεν ήθε
λαν να απομονωθούν από την εργατική
τους βάση, να διαφωνήσουν με την κυ
βερνητική πολιηκή και να καλέσουν σε
απεργία με αποτέλεσμα να διαγραφούν
από το κόμμα. Η διαφοροποίηση των κο
ρυφαίων αυτών συνδικαλιστών ηγετών της
ΠΑΣΚΕ, άνοιξε το δρόμο για να γνωρίσει
η ΓΣΕΕ μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις
της ιστορίας της, με άγνωστες ακόμα συνέ
πειες για το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνη
μα. Οι μορφές πάλης όμως των τελευταίων
κινητοποιήσεων, αφήνουν πολλά ερωτη
ματικά ως προς τις πραγματικές επιδιώξεις
των συνδικαλιστικών ηγετών. Δ εν αναφερόμαστε φυσικά εδώ στο διασπαστικό,
αντεργαπκό, φιλοκυβερνηπκό συνδικαλι
σμό της ηγεσίας της ΠΑΣΚΕ. Αναφερόμα
στε σπς μορφές πάλης που επέλεξαν οι
συνδικαλισπκές ηγεσίες των παρατάξεων,
που ελέγχονται από τα δύο ΚΚΕ και από
τους ανεξάρτητους διεγραμμένους ή μη,
που σαν νόμιμη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ
έφεραν το κύριο βάρος της διοργάνωσης
των κινητοποιήσεων.
Ποιος πραγματικά πίστευε ή πιστεύει όπ
μια με δυο μηνιαίες 24ωρες (έστω και πα-

►

: ΜΛΙΊΙΙ1

oC A /ZJliJL fiJU Jx JrU

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
νελλαδικές) απεργίες θάταν ικανές να κά
νουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει στην
οικονομική της πολιτική; Κανένας, εκτός
φυσικά από μερικούς ίσως αφελείς. Αντί
θετα, η αναποτελεσματικότητα των κινητο
ποιήσεων φέρνει στις τάξεις των εργαζομέ
νων φοβερή απογοήτευση. Μόνο ο συν
τονισμός των απεργιών και η σύγκλι
σή τους σε μια πανελλαδική γενική
απεργία διάρκειας, θα μπορούσε να
εξαναγκάσει το κράτος σε άτακτη υποχώ
ρηση. Αλλά μια τέτοια πολιτική δε φαίνεται
να είναι στους στόχους των κομματικών
επιτελείων που ακόμα ελπίζουν σε κάποι
ου είδους συνδιαλλαγή και παζάρι με την
κυβέρνηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυ
χία μιας τέτοιας απεργίας είναι οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι να αναλάβουν τη διεξαγωγή
της απεργίας στα χέρια τους εκλέγοντας
απεργιακές επιτροπές στους χώρους
δουλειάς τους, επιτροπές που θα εκφρά
ζουν στους χώρους δουλειάς τους σημερι
νούς συσχετισμούς δυνάμεων, όπως δια
μορφώθηκαν μετά τα τελευταία γεγονότα
και όχι όπως ήταν διαμορφωμένα πριν
από ένα ή δύο χρόνια, όταν έγιναν οι

εκλογές για την ανάδειξη συνδικαλιστικών
αντιπροσώπων. Οι επιτροπές αυτές εκλεγ
μένες από τους ίδιους τους εργαζόμενους,
μέσα από γενικές συνελεύσεις, θα έχουν
σαν αποκλειστικό καθήκον το συντονισμό
και τη διεξαγωγή του αγώνα ενάνηα στην
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Όργανα αιρετά αλλά και ανακλητά
ανά πάσα στιγμή από τη γενική συνέ
λευση των εργαζομένων που εκπροσω
πούν, λογοδοτούν απέναντι' της καθημερι
νά, για την πορεία του αγώνα. Με τον τρό
πο αυτό, οι εργαζόμενοι προχωρούν αμέ
σως στη διοργάνωση των κινητοποιήσεών
τους, χωρίς ν ’ αναγκαστούν να περιμέ
νουν να αναδειχτεί καινούρια συνδικαλι
στική ηγεσία μέσα από το έκτακτο συνέ
δριο της ΓΣΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι συμ
μετέχουν ενεργά στην πάλη ενάντια στα
κυβερνητικά μέτρα, ενώ ελέγχουν από κο
ντά τον αγώνα και οι ίδιοι αποφασίζουν για
την παραπέρα κλιμάκωσή του. Παράλλη
λα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περάσουν
σε ανώτερες μορφές πάλης, όπως π.χ. κα
ταλήψεις, ώστε οι απεργοσπασπκοί μηχα
νισμοί να μην μπορέσουν να λειτουργή

σουν και να παραλύσει ολοκληρωτικά η
παραγωγή. Ό σ ο πιο μαζικός θάναι ο αγώ
νας αυτός, τόσο λιγότερες δυνατότητες θα
έχει η κυβέρνηση να χτυπήσει το κίνημα
με τους καταστολτικούς μηχανισμούς που
διαθέτει και τόσο πιο σίγουρη θάναι η νίκη
των εργαζομένων σε μια τέτοια περίπτωση.
Εφόσον οι διεγραμμένοι συνδικαλιστές
του ΠΑΣΟΚ δεν αποφασίσουν να ακολου
θήσουν αυτό το δρόμο, αλλά παλινδρο
μούν ανάμεσα στη συνδιαλλαγή με την
κυβέρνηση και στην κινητοποίηση, οι ερ
γαζόμενοι είναι σίγουρο πως τελικά θα
τους γυρίσουν περιφρονητικά την πλάτη.
Η τακτική των διεγραμμένων απογοητεύει
τους εργαζόμενους και υπονομεύει την
αγωνιστική τους διάθεση. Από την άλλη, η
συμπεριφορά της φιλοκυβερνηηκής συνδικαλισηκής παράταξης ΠΑΣΚΕ, οι νοθείες
σε εκλογές συνδικαλιστικών οργάνων, σε
συνδυασμό με τη μικροπολιηκή των υπό
λοιπων παρατάξεων, οδηγούν τους εργα
ζόμενους μακριά από το συνδικαλισμό,
γεγονός που θα επιδράσει αρνητικά πάνω
σχο εργατικό κίνημα.
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