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Εισαγωγή
Η εκδήλωση των επιπτώσεων της σηµερινής διεθνούς οικονοµικής κρίσης στην
ελληνική οικονοµία συνέπεσε µε µια κρίσιµη -και από πολλές απόψεις ιστορικής
σηµασίας- καµπή για τα ελληνικά συνδικάτα. Τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα
εντάθηκαν ενόσω ήταν σε εξέλιξη η πρώτη ιστορικά περίοδος ανόθευτης ανάπτυξης
του συνδικαλιστικού κινήµατος (από το 1980 και έπειτα) χωρίς τις παθογένειες του
παρελθόντος, οι οποίες οφείλονταν κυρίως στις συνθήκες ενός ανώµαλου και
πολωµένου πολιτικού κλίµατος που επικρατούσε στην χώρα για πολλές δεκαετίες
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Το 2008 και το 2009 είχαν ήδη αποτυπωθεί ευδιάκριτα τα πρώτα σηµάδια των
αντικειµενικών δυσκολιών και των υποκειµενικών αδυναµιών που αφορούν στον
πρόσφατο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των συνδικάτων, καθώς επίσης και τα
όρια του συναινετικού υποδείγµατος διεξαγωγής των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
στην Ελλάδα (κεφάλαιο πρώτο).
Ως εκ τούτου, η εµπλοκή και ο βαθµός συµµετοχής των συνδικάτων στην σχεδίαση,
υιοθέτηση και εφαρµογή των οικονοµικών µέτρων είναι σχεδόν περιθωριακή καθ’
όλη την διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Ένα µείζον εθνικό ζήτηµα, όπως η
αντιµετώπιση του υπερδιογκωµένου δηµοσίου χρέους και της αθροιστικά
πρωτοφανούς ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, καταλήγει να αποτελεί αντικείµενο
αποκλειστικής αρµοδιότητας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία όχι µόνο δεν
αναζητεί τρόπους δηµόσιας διαβούλευσης και συναίνεσης, αλλά επιπλέον λαµβάνει
την συντριπτική πλειοψηφία των µέτρων προσαρµογής ερήµην των οργανώσεων της
µισθωτής εργασίας (κεφάλαιο δεύτερο).
Το µέγεθος και η ένταση της επίθεσης που δέχονται τα εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώµατα στα πλαίσια της εφαρµογής του προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής συναντούν σηµαντικές εργατικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις. Η
αντίδραση της εργατικής τάξης και των συνδικάτων της στην υλοποίηση των
µνηµονίων και στην κοινωνική ερήµωση της χώρας είναι σφοδρή και διαρκής. Καµία
µικρή ή µεγάλη επίθεση εναντίον του κόσµου της εργασίας δεν µένει αναπάντητη, η
πρωτοβουλία, όµως, των κινήσεων ανήκει µονίµως στην άλλη πλευρά.
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Έτσι, χωρίς της ένταξή τους σε ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για την
ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήµατος, οι αντιστάσεις των συνδικάτων και
των υπολοίπων εργατικών συλλογικοτήτων συγκεντρώνουν περιορισµένο βαθµό
αποτελεσµατικότητας και χαµηλά ποσοστά επιτυχίας. Ακόµη και οι πιο ηρωικοί και
«ταξικοί» εργατικοί αγώνες, κατά κανόνα αποσπασµατικοί και µεµονωµένοι, όπως
ιδίως η πολύµηνη απεργία στην ελληνική χαλυβουργία, αργά ή γρήγορα οδηγούνται
σε αδιέξοδο και εν τέλει στην υποχώρηση (τρίτο κεφάλαιο).
Ι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού συνδικαλιστικού
κινήµατος
Αναµφίβολα το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα τα τελευταία χρόνια διέρχεται µια
βαθειά δοµική κρίση, η οποία οξύνθηκε την περίοδο των µνηµονίων. Τα
σηµαντικότερα από τα προβλήµατα που ανακύπτουν έχουν τις ρίζες τους αφενός, στις
διαχρονικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το ελληνικό µοντέλο συλλογικής
οργάνωσης των εργαζοµένων και αφετέρου, στις πολιτικές αδυναµίες που
εµφανίζονται σήµερα στις προσπάθειες εκσυγχρονισµού του.
Οι σχετικές µε το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα επιστηµονικές εργασίες δεν είναι
πολλές. Στην πιο ολοκληρωµένη από αυτές (Κουζής Γ., 2007) αναλύονται τα
βασικότερα χαρακτηριστικά του κινήµατος σε σύγκριση µάλιστα µε τα αντίστοιχα
των υπολοίπων χωρών του ευρωπαϊκού χώρου.
Συνοψίζοντας τις σχετικές µελέτες εξάγεται το συµπέρασµα ότι εν τέλει τα ίδια αυτά
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των συνδικάτων αποτελούν σε µεγάλο
βαθµό και τις βασικές αιτίες για την κρίση που διέρχονται σήµερα στο περιβάλλον
της οικονοµικής ύφεσης (Κουζής Γ., 2010). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής:
⇒ Πρώτον, το συνδικαλιστικό κίνηµα στην Ελλάδα διέρχεται σήµερα την
πρώτη φάση ενηλικίωσής του, αν ληφθεί υπόψη ότι η καθυστερηµένη χρονικά
εµφάνιση και ανάπτυξή του, λόγω των παραγωγικών δοµών της χώρας, συµβαδίζει µε
την επί µακρόν προσπάθεια επιβίωσής του από τις ακραίες παρεµβάσεις της κρατικής
εξουσίας, ακόµη και µετά τη µεταπολίτευση.
Παράλληλα, η µισθωτή εργασία στην Ελλάδα παρουσιάζει µακράν τα χαµηλότερα
ποσοστά στην Ε.Ε.-27 (65% έναντι 86% του αντίστοιχου µέσου όρου), γεγονός που
καθιστά σχετικά περιορισµένο τον ρόλο των µισθωτών. Μάλιστα µόλις πριν από 25
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χρόνια το ποσοστό των µισθωτών υπερέβη το 50% της απασχόλησης, ενώ η δεύτερη
και τρίτη γενιά µισθωτών, χωρίς δεσµούς αυτοαπασχόλησης και µε παράδοση
κουλτούρας µισθωτής εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισµένη.
⇒ ∆εύτερον, το χαµηλό ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας (µε βάση την
συµµετοχή στις αρχαιρεσίες) κυµαίνεται στο 30% και σε συνδυασµό µε το επίσης
χαµηλό ποσοστό της µισθωτής εργασίας στη χώρα περιορίζει το ειδικό βάρος των
ελληνικών

συνδικάτων.

Η

ακολουθούµενη γενικότερη

τάση

µείωσης

της

συνδικαλιστικής πυκνότητας, οφειλόµενη σε ποικιλία αιτίων, έχει σαν αποτέλεσµα
την υποχώρησή της κατά 15 µονάδες µέσα σε µία 20ετία. Βέβαια, ο συνολικός
αριθµός των συνδικαλισµένων παραµένει ο ίδιος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
ραγδαία αύξηση της µισθωτής απασχόλησης και στην αδυναµία των συνδικάτων να
την παρακολουθήσουν.
Σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες (∆ΗΜΕΛ, 1989-1990, ΓΣΕΕ/Vprc, 1995 και
2000), ως βασικοί λόγοι της χαµηλής συνδικαλιστικής πυκνότητας αναφέρονται οι
εξής (Κατσορίδας ∆., 2002) : α) η έλλειψη σωµατείου στους χώρους εργασίας, κατά
κύριο λόγο του ιδιωτικού τοµέα και ιδιαίτερα στις µικρές επιχειρήσεις, β) η αρνητική
γνώµη που έχουν σχηµατίσει οι εργαζόµενοι για τη λειτουργία του συνδικαλιστικού
κινήµατος, εξαιτίας της παραταξιοποίησης, της κοµµατικοποίησης και της
οργανωτικής πολυδιάσπασης, γ) η έλλειψη χρόνου, που οφείλεται στις υπερωρίες ή
στην εργασία κατά τις Κυριακές ή τις αργίες, εφόσον ο µέσος όρος του συνολικού
χρόνου εργασίας από ∆ευτέρα έως Παρασκευή είναι 42 ώρες, ενώ τα
Σαββατοκύριακα είναι 11 ώρες.
Η απόλυτη κυριαρχία του δηµόσιου τοµέα, στενού και ευρύτερου, που εκπροσωπεί το
55% των συνδικαλισµένων, ενώ εκπροσωπεί το 34% της µισθωτής απασχόλησης,
είναι απόρροια εργασιακής ασφάλειας, αλλά και των πελατειακών λογικών που
ευδοκιµούν στο εσωτερικό του. Από τα 130 µέλη των ∆ιοικήσεων ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ,
οι 122 εργάζονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις και υπηρεσίες και µόνο 8 εργάζονται σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις (Νικολάου Κ., 2012).
Η έκδηλη έλλειψη εκπροσώπησης των νέων κοιτασµάτων της µισθωτής εργασίας
αποτελεί σοβαρότατο έλλειµµα στη σηµερινή συγκυρία. Η διογκωµένη παρουσία της
ευέλικτης εργασίας, των οικονοµικών µεταναστών και οι νέοι κλάδοι απουσιάζουν
επιδεικτικά από την δύναµη των συνδικάτων. Η εκκωφαντική και ανησυχητική
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απουσία των νέων ηλικιών, καθώς και η ελλιπέστατη εκπροσώπηση των γυναικών
ενισχύουν το πρόβληµα. Έτσι, η εικόνα του µέσου συνδικαλιστή -άνδρας, µεσήλικας,
µε µονιµότητα, 100% Έλληνας- µοιάζει όλο και λιγότερο µε την εικόνα του µέσου
µισθωτού -νεότερος σε ηλικία και προϋπηρεσία, χωρίς µονιµότητα, µε πιθανότητα
40% να είναι γυναίκα και 12% να είναι µετανάστης (Ματσαγγάνης Μ., 2009).
Η απουσία συλλογικής εκπροσώπησης της εργασίας στο 98% των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τοµέα είναι από την µια, δείγµα σοβαρής ανεπάρκειας του νοµοθετικού
πλαισίου που καθορίζει την εσωτερική ζωή των συνδικάτων περιορίζοντας τους
όρους της οργανωτικής τους αυτονοµίας και από την άλλη, ένδειξη έλλειψης
επίµονης διεκδίκησης από µέρους τους για αναγκαίες αλλαγές στο υφιστάµενο
πλαίσιο.
Από σχετική έρευνα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Vprc- 2008) προκύπτει ότι το
52% των εργαζοµένων δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα σωµατείο για τον χώρο του,
ενώ σε ανάλογη έρευνα του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ (Vprc– 2008) το 35% των µισθωτών του
δηµοσίου τοµέα και το 82% του ιδιωτικού τοµέα απαντάει αρνητικά στο ερώτηµα,
εάν είναι µέλος κάποιου συνδικαλιστικού σωµατείου (38% και 77% αντίστοιχα στην
επικαιροποιηµένη έρευνα του 2010).
⇒ Τρίτον, η επιλογή της οργανωτικής ενότητας που κατακτήθηκε στον
χρόνο, σύµφωνα µε την οποία τα διαφορετικά ιδεολογικοπολιτικά ρεύµατα
συνυπάρχουν στην ίδια οργανωτική δοµή, ακυρώνεται σε έναν βαθµό από την
διαφορετική εκπροσώπηση µε βάση το εργασιακό καθεστώς (δηµοσίου δικαίου για
την Α∆Ε∆Υ, ιδιωτικού δικαίου για τη ΓΣΕΕ).
Η οργανωτική ενότητα αναιρείται, επίσης σε µεγάλο βαθµό, από την έντονη
παραταξιοποίηση

που

δίνει

την

εικόνα

της

ουσιαστικής

διάσπασης

του

συνδικαλιστικού κινήµατος. Αξιοσηµείωτο, επίσης, είναι ότι το ελληνικό παράδειγµα
των συνδικαλιστικών παρατάξεων µε την πλήρη αντιστοιχία τους στους υπάρχοντες
κοµµατικούς σχηµατισµούς αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Τυπικά, η λήψη των
αποφάσεων για συνδικαλιστικά και γενικότερα θέµατα πραγµατοποιείται µέσω
εσωτερικών διαδικασιών. Στην πράξη, όµως, µε το παραταξιακό σύστηµα η
«γραµµή» διαµορφώνεται, συνήθως, σε εξω-συνδικαλιστικά/πολιτικά κέντρα και
µέσω των παρατάξεων διαχέεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις (Τσακίρης Θ.,
2012).
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Ο οργανωτικός πολυκερµατισµός µε τις 3.500 πρωτοβάθµιες και 200 δευτεροβάθµιες
οργανώσεις (και για τις δύο συνοµοσπονδίες µε τα 750 χιλιάδες µέλη) αποτελεί
παράδειγµα οργανωτικής πολυδιάσπασης που αντιστρατεύεται τον ενιαίο χαρακτήρα
και αναπαράγει την αναποτελεσµατικότητα. Η ύπαρξη ακόµη και 12 οµοσπονδιών σε
έναν κλάδο αποτελεί ακραίο µεν, αλλά ενδεικτικό παράδειγµα δεδοµένου ότι σε 20
χρόνια έχουν συντελεστεί µόλις 2 συγχωνεύσεις οµοσπονδιών, ενώ δηµιουργούνται
νέες οµοσπονδίες ενισχύοντας την πολυδιάσπαση.
Θεωρητικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ανεξάρτητες, όµως, στην πράξη, και
µέσω του θεσµού της Εργατικής Εστίας (χρηµατοδότηση των οργανώσεων) ή της
παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών και απόδοσής τους στα οικεία
συνδικαλιστικά όργανα (σωµατεία, οµοσπονδίες) εξαρτώνται, άµεσα και έµµεσα, από
το κράτος και τους εργοδότες (Τσακίρης Θ., 2012). Η διατηρούµενη οικονοµική
εξάρτηση των συνδικάτων από την Οργανισµό Εργατικής Εστίας µε τις πολλαπλές
της συνέπειες είναι µια ακόµη προσθήκη στον θεσµικά επιβεβληµένο κρατικό
παρεµβατισµό στη ζωή των συνδικάτων, θέτοντας έτσι έντονα ζήτηµα οικονοµικής
αυτοτέλειας και εν τέλει πλήρους πολιτικής ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού
κινήµατος.
Τέλος, η αλλοίωση του παραδοσιακού συγκρουσιακού µοντέλου από συναινετικά
στοιχεία στο πλαίσιο των αντίστοιχων κοινοτικών διεργασιών αποδυνάµωσε την
ταξική διάσταση των συνδικάτων και αλλοίωσε σηµαντικά το ιδεολογικό και
πολιτικό προφίλ τους. To 63% των ερωτηθέντων µισθωτών και ανέργων σε
πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Vprc– 2008) αναφέρει τον διάλογο και την
διαπραγµάτευση σαν το πλέον ενδεδειγµένο τρόπο αντιµετώπισης των εργασιακών
ζητηµάτων έναντι µόλις του 24% που προτιµά τις κινητοποιήσεις/ διαδηλώσεις και τις
απεργίες (τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα του 2010 είναι 72% και 18%
αντίστοιχα).
Η επικράτηση του συναινετικού κοινωνικού προτύπου, επιπρόσθετα, περιόρισε την
αποτελεσµατικότητά των συνδικάτων, ιδίως εφόσον οι δοµές και οι διαδικασίες του
κοινωνικού διαλόγου υποχώρησαν για αντικειµενικούς και κυρίως υποκειµενικούς
λόγους. Την τελευταία, µάλιστα, τριετία η πολιτική των µνηµονίων στόχευσε ευθέως,
τόσο στον περιορισµό της θεσµικής λειτουργίας των συνδικάτων, όσο και στην
πλήρη απαξίωση των ίδιων των υφιστάµενων θεσµών κοινωνικής διαπραγµάτευσης
και διαβούλευσης.
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Το αιφνίδιο τέλος του συναινετικού µοντέλου διεξαγωγής των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων βρίσκει τα συνδικάτα σε κατάσταση κρίσης αποτελεσµατικότητας
και αξιοπιστίας ενώπιον του κόσµου της µισθωτής εργασίας.
ΙΙ. Ο ρόλος των συνδικάτων κατά την υιοθέτηση και εφαρµογή των µέτρων
λιτότητας
Ακόµη και στις τάξεις των συνδικαλισµένων εργαζοµένων, ένα σηµαντικό ποσοστό
(το 44% το 2008 και το 65% το 2010) δεν έχει καµία εµπιστοσύνη στα συνδικάτα για
την επίλυση των εργασιακών προβληµάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των
ερωτηθέντων (συνδικαλισµένων και ασυνδικάλιστων) ανέρχεται στο 53% (69% το
2010), ωστόσο το 72% (το 77% το 2010) του συνόλου εξακολουθεί να θεωρεί
απαραίτητα τα συνδικάτα και τα κατατάσσει, µάλιστα, πρώτα και µε διαφορά στην
λίστα των φορέων που µπορούν να εγγυηθούν την προάσπιση των συµφερόντων των
εργαζοµένων (έρευνα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Vprc- 2008 & 2010).
Αυτή η διάσταση αντικατοπτρίζει µια µεγάλη αλήθεια σε ό,τι αφορά στα ελληνικά
συνδικάτα: είναι αναντικατάστατα στην συνείδηση των µισθωτών της χώρας,
µολονότι όχι στο καλύτερο ή στο επιθυµητό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας
τους. Η προοπτική βελτίωσης της εικόνας και της αποτελεσµατικότητας τους σε
συνθήκες οικονοµικής κρίσης διαγνώστηκε εγκαίρως ως µεγάλος κίνδυνος για τις
οικονοµικές και κοινωνικές ελίτ, οι οποίες επέλεξαν την Ελλάδα σαν πειραµατόζωο
του νέου υπερ-ευέλικτου εργασιακού προτύπου και του µελλοντικού αυταρχικού
µοντέλου διακυβέρνησης των λαών της Ευρώπης.
Ως εκ τούτου, πριν καν την σύναψη της πρώτης δανειακής σύµβασης και του
αντίστοιχου µνηµονίου τον Μάιο του 2010, η ελληνική άρχουσα τάξη εξαπέλυσε µια
άρτια οργανωµένη επίθεση απέναντι στα συνδικάτα και µάλιστα σε δύο µέτωπα. Από
την µία, περιόρισε περαιτέρω την ουσιαστική λειτουργία των δοµών και των
διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης και διαπραγµάτευσης και από την άλλη,
επιχείρησε τον πλήρη θεσµικό παροπλισµό των συνδικάτων των εργαζοµένων, ώστε
να εξανεµίσει την όποια προοπτική ανασυγκρότησής τους.
⇒

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο επίπεδο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι

θεσµοθετηµένες δοµές κοινωνικής διαβούλευσης (Κοινωνικό Πολύκεντρο Α∆Ε∆Υ,
2011) έχουν χάσει ακόµη και τον δευτερεύοντα και διακοσµητικό χαρακτήρα τον
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οποίο διατηρούσαν τα χρόνια πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης. Τα
αποτελέσµατα αξιόλογων επιστηµονικών εργασιών από επίσηµους φορείς, όπως για
παράδειγµα οι γνώµες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ή ακόµη και τα
πορίσµατα της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, παραγνωρίζονται επιδεικτικά
και συστηµατικά.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις διαδικασίες ακρόασης των εκπροσώπων των εκάστοτε
εµπλεκόµενων φορέων και οργανισµών ενώπιον των οικείων κοινοβουλευτικών
επιτροπών µε αφορµή την ψήφιση ενός νοµοσχεδίου, όταν, βέβαια, αυτές οι
διαδικασίες δεν παρακάµπτονται µε τρόπο που παραβιάζεται ο κανονισµός της
Βουλής και το Σύνταγµα της χώρας.
Εντούτοις, στην εποχή του διεθνούς µηχανισµού δηµοσιονοµικής επιτήρησης η
παντελής απουσία πρόθεσης διαβούλευσης, διαπραγµάτευσης ή έστω πληροφόρησης
των συνδικάτων των εργαζοµένων αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισµα της
σύγχρονης διακυβέρνησης, στα πλαίσια της οποίας υποβαθµίζεται συνειδητά ο
κοινωνικός διάλογος ως πυλώνας της σύγχρονης δηµοκρατίας (Καψάλης Α., 2011).
Σε ελάχιστες περιπτώσεις το κράτος (ή η εργοδοτική πλευρά) προσέφυγε σε
διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου -µε τη στενή ή την ευρεία έννοια- κατά την ψήφιση
νοµοθετικών κειµένων που αφορούν στο εργατικό δίκαιο ή στο δίκαιο κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα.
Χαρακτηριστική

εξαίρεση

αποτελεί

η

νοµοπαρασκευαστική

επιτροπή

του

Υπουργείου Εργασίας που συστήθηκε στα τέλη του 2009 µε στόχο την επεξεργασία
συγκεκριµένης νοµοθετικής ρύθµισης αναφορικά µε την «καταπολέµηση της
εργασιακής ανασφάλειας». Το αποτέλεσµα (έπειτα από 7 µήνες διαβούλευσης µεταξύ
των εµπειρογνωµόνων-εκπροσώπων των κοινωνικών συνοµιλητών

και

του

Υπουργείου) ήταν η υιοθέτηση του Νόµου 3846/2010, κατά τη σύνταξη του οποίου
απορρίφθηκαν στη συντριπτική τους πλειονότητα οι εµπεριστατωµένες προτάσεις της
εργατικής πλευράς.
Κατά κανόνα, όµως, οι µεταρρυθµίσεις της εργατικής, κοινωνικής και φορολογικής
νοµοθεσίας δοκιµάζονται επί µακρόν σε µια ιδιόµορφη διά του τύπου δηµόσια
διαβούλευση. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η συστηµατική προαναγγελία των
επικείµενων µεταρρυθµίσεων ως τετελεσµένων αποφάσεων κατ’ απαίτηση της
τρόικας, η επιλεκτική ανάδειξη συγκεκριµένων επίµαχων ζητηµάτων ή πτυχών και
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συνήθως η περιθωριακή (ή και καθόλου) εκπροσώπηση του κόσµου της εργασίας
κατά την εξέλιξη του οικείου δηµόσιου, ή µάλλον τηλεοπτικού, «διαλόγου».
Αυτή η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα διαδικασία λειτούργησε και
λειτουργεί περισσότερο ως µέσο εµπέδωσης (διά της επαναλήψεως και της επιβολής)
των νέων κάθε φορά νοµικών ρυθµίσεων, παρά ως προσπάθεια συν-διαµόρφωσης του
νέου κοινωνικού ή εργασιακού πλαισίου.
Συνήθως, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι/εργαζόµενοι, αλλά όχι σπάνια και οι ίδιοι οι
συνδικαλιστές στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, ενηµερώνονται για τη
συγχώνευση του φορέα τους ή για την µείωση στις αποδοχές τους από τα κεντρικά
δελτία ειδήσεων και όχι µέσα από θεσµοθετηµένες ή, έστω, άτυπες µορφές
κοινωνικού διαλόγου.
Σήµερα µάλιστα (από τον Ιούλιο 2012) ο υποτυπώδης και επικοινωνιακού χαρακτήρα
κοινωνικός διάλογος, που διεξάγεται σε τριτοβάθµιο επίπεδο µε πρωτοβουλία της
νέας τρικοµµατικής κυβέρνησης, συγκεντρώνει υψηλό βαθµό επικινδυνότητας για τα
εργασιακά δικαιώµατα. Με αποκλειστική θεµατολογία την µείωση του εργασιακού
κόστους, προκρίνεται η υπό όρους επαναφορά ορισµένων από τις θεµελιώδεις (και
συχνά παρανόµως καταργηθείσες) εργατικές ρυθµίσεις ως δούρειος ίππος για την
περαιτέρω απορρύθµιση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και µάλιστα σε
εκείνα τα πεδία, όπου δεν έχουν επέλθει ακόµη δυσµενείς ανατροπές.
⇒ Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο άξονα αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κλάδος
δικαίου ο οποίος έχει υποστεί την µεγαλύτερη και βαθύτερη απορρύθµιση στην εποχή
των µνηµονίων (µε εξαίρεση το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης) είναι αυτός του
συλλογικού εργατικού δικαίου και ειδικότερα αυτός του δικαίου των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων. Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις είναι τόσες πολλές και τόσο
ουσιαστικές, ώστε σε σύγκριση µε ό,τι ίσχυε για τις συλλογικές συµβάσεις µέχρι τις
αρχές του 2010, ελάχιστα χαρακτηριστικά παραµένουν σήµερα αναλλοίωτα. Μια
απλή περιγραφή αυτών των νέων νοµοθετικών διατάξεων θα απαιτούσε πολύ µεγάλη
έκταση.
Επιχειρώντας µια σύνοψη των ιστορικών δοµικών ανατροπών στο δίκαιο της
συλλογικής διαπραγµάτευσης, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι µέσα σε δύο χρόνια
επιτεύχθηκε µια θεαµατική αποκέντρωση των συλλογικών συµβάσεων, µε
υπερίσχυση, όχι τόσο της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας έναντι της
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κλαδικής, αλλά τελικά της ατοµικής συµφωνίας έναντι της συλλογικής, η οποία
συνάπτεται, πλέον, µε ελάχιστες ασφαλιστικές δικλείδες για τον εργαζόµενο και µε
εκµηδενισµένα σχεδόν κατώτατα όρια στο επίπεδο των µισθολογικών και των
θεσµικών παραγόντων της εργασιακής του σχέσης.
Πολύ συνοπτικά οι

βασικότερες ανατροπές στο δίκαιο των συλλογικών

διαπραγµατεύσεων είναι οι εξής:
α) η κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης και η υπερίσχυση των
επιχειρησιακών συµβάσεων. Οι συµβάσεις αυτές µπορούν, πλέον, να αποκλίνουν
ελεύθερα από κάθε κατώτατο όριο αποδοχών µέχρι το όριο της εθνικής γενικής
συλλογικής σύµβασης εργασίας. Σηµειωτέον ότι σήµερα τα κατώτατα όρια αποδοχών
έπειτα από τις ευθείες µειώσεις που επήλθαν µε αφορµή το δεύτερο µνηµόνιο έχουν
διαµορφωθεί σε 585 ευρώ µεικτά και σε 511 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών.
Μάλιστα, οι επιχειρησιακές συµβάσεις µπορούν να υπογράφονται για πρώτη φορά
στην ιστορία της χώρας από απλές ενώσεις προσώπων σε κάθε επιχείρηση
ανεξαρτήτως µεγέθους και αριθµού εργαζοµένων, οι οποίες συστήνονται δικαστικά
σε χρόνο εξπρές από τα 3/5 των εργαζοµένων της επιχείρησης, συνήθως µε
πρωτοβουλία του εργοδότη, ώστε να επισηµοποιούνται οι µειώσεις στις αποδοχές και
η επιβολή κάθε ευέλικτης µορφής απασχόλησης.
β) η κατάργηση της υπουργικής δυνατότητας για την υπό προϋποθέσεις επέκταση της
ισχύος της κλαδικής σύµβασης εργασίας και για την κήρυξή της ως γενικώς
υποχρεωτικής. Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι η δραµατική µείωση του
αριθµού των εργαζοµένων που καλύπτονται από µια κλαδική σύµβαση, εφόσον η
επιχείρηση πολλών εξ αυτών δεν περιλαµβάνεται στις ενώσεις εργοδοτών που την
συνυπογράφουν. Αυτονόητο είναι ότι η τάση αποχώρησης των εργοδοτών από τις
υφιστάµενες ενώσεις ή ακόµη και της διάλυσής αυτών είναι παραπάνω από
εντεινόµενη, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις τα συνδικάτα να µην έχουν καν
συνοµιλητή προς επίσηµη διαπραγµάτευση.
Παράλληλα, η πρόσφατη κατάργηση της ισχύος της µετενέργειας των συµβάσεων
επέφερε ένα ακόµη καίριο πλήγµα στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Πρακτικά, µε την
λήξη µιας σύµβασης εργασίας ή µε την καταγγελία της, εφόσον δεν επέλθει σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα (τρεις µήνες) νέα συµφωνία, ο εργαζόµενος χάνει όλα τα
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µέχρι τότε κατοχυρωµένα δικαιώµατά του και εκκινεί ατοµική διαπραγµάτευση από
µηδενική βάση.
γ) η κατάργηση της θεσµικής δυνατότητας ελεύθερης διαπραγµάτευσης και
ανόθευτου καθορισµού του περιεχοµένου της συλλογικής σύµβασης. Τα συνδικάτα
στην περίπτωση που δεν επέλθει συµφωνία κατά την διαπραγµάτευση -εφόσον
υπάρχει (πρόθυµος) συνοµιλητής από την άλλη πλευρά- δεν µπορούν να προσφύγουν
στην διαιτησία µονοµερώς, ώστε να αποφύγουν τις µαζικές ατοµικές συµβάσεις
εργασίας.
Ακόµη, όµως, και στην περίπτωση που η υπόθεση φτάσει στο στάδιο της διαιτησίας
ενώπιον του ΟΜΕ∆, η σχετική απόφαση δεν µπορεί να αφορά παρά µόνο στο θέµα
των αποδοχών. Ταυτόχρονα από την µια, τίθεται πλαφόν στις πιθανές αυξήσεις στο
όριο του µέσου πληθωρισµού της ευρωζώνης για το προηγούµενο έτος (περίπου
1,6%), ενώ από την άλλη, η διαιτητική απόφαση πρέπει να λαµβάνει υπόψη την
διεθνή οικονοµική συγκυρία και την προοπτική αύξησης της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονοµίας διαµέσου, κυρίως, της µείωσης του µισθολογικού κόστους.
Ορισµένοι

υποστηρίζουν

ότι

οι

συλλογικές

συµβάσεις

εκφυλίστηκαν

σε

φωτοαντίγραφα των προτάσεων της εργοδοτικής πλευράς και της κυβέρνησης.
Πολλά σωµατεία, ιδίως πρωτοβάθµια κλαδικά ή και οµοσπονδίες, σπεύδουν να
συµφωνήσουν σε µειώσεις 15% ή ακόµη και 20% µε στόχο να περισώσουν το κύρος
των ίδιων των συνδικάτων και των συλλογικών συµφωνιών και κυρίως τα υπόλοιπα
θεσµικά ζητήµατα, προϊόντα παλιότερων δυναµικών αγώνων τους.
Από την εξέταση όλων των συλλογικών συµβάσεων που υπογράφτηκαν κατά την
διάρκεια της διετίας 2010-2011 (Καψάλης Α., 2012) προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο κόσµος της εργασίας έρχονται σταδιακά από τα
µέσα του 2010 και εφεξής αντιµέτωποι µε την εξής πραγµατικότητα: οι αυξήσεις
στους µισθούς είναι ουσιαστικά κλειδωµένες στα όρια από 0% έως 1,7%, ανεξάρτητα
από το ύψος του πληθωρισµού στην Ελλάδα ή την ιδιαίτερη οικονοµική κατάσταση
της επιχείρησης ή του κλάδου και ως εκ τούτου αποτελούν µια προνοµιακή αφετηρία
διαπραγµάτευσης σε βάρος των συνδικάτων.
Η εργοδοτική πλευρά αξιοποιώντας αυτή την συγκυρία στην πραγµατικότητα δεν
διακινδυνεύει πολλά πράγµατα και ασκεί σιωπηρή πίεση προς τα συνδικάτα για την
αποδοχή των προτάσεών της για τα µισθολογικά ζητήµατα, υπό την απειλή ακριβώς
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της µη συνοµολόγησης καµίας απολύτως συµφωνίας για όλες τις υπόλοιπες
παραµέτρους της εργασιακής σχέσης.
Προκύπτει, λοιπόν, το εξής δίληµµα για το συνδικαλιστικό κίνηµα: είτε
συµφωνούνται «ελεύθερα» α) απεριόριστες µειώσεις στις αποδοχές ή β) αυξήσεις στο
όριο ή κοντά στο όριο των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ και εξασφαλίζεται έτσι η διατήρηση
ή ακόµη και µια νέα συµφωνία περί τις θεσµικές ή άλλες ρυθµίσεις, είτε
προσφεύγοντας στον ΟΜΕ∆ επιτυγχάνονται σχεδόν οι ίδιες αυξήσεις, χωρίς όµως
την κατοχύρωση των υπολοίπων µη µισθολογικών ρυθµίσεων.
Μέσα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον το βάρος της ευθύνης στις πλάτες των
εκπροσώπων των εργαζοµένων είναι δυσβάσταχτο. Το έδαφος είναι ναρκοθετηµένο
και ο κίνδυνος καραδοκεί σε κάθε βήµα. Όποιος προβεί σε κρίσεις και επικρίσεις για
την αποτελεσµατικότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος οφείλει προηγουµένως να
συνυπολογίσει ορισµένους επιπρόσθετους αντικειµενικούς παράγοντες, όπως
ενδεικτικά:
•

την ούτως ή άλλως εξαιρετικά διαδεδοµένη πρακτική της ατοµικής
«διαπραγµάτευσης» (µονοµερής ή «συναινετική» µείωση αποδοχών και
επιβολή συστήµατος εκ περιτροπής εργασίας, µερικής απασχόλησης,
διαθεσιµότητας κοκ),

•

το αναιτιολόγητο των απολύσεων, για οικονοµικούς λόγους ή για λόγους που
αφορούν στο πρόσωπο των εργαζοµένων,

•

την διεύρυνση του νόµιµου µηνιαίου ανώτατου ορίου των οµαδικών
απολύσεων στο 5%,

•

την τεχνική µείωση του ποσού της αποζηµίωσης απόλυσης κατά 50% µέσω
της δραµατικής µείωσης του χρόνου της προειδοποίησης της απόλυσης,

•

τις χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες δικαστικής προστασίας για τον
εργαζόµενο,

•

τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (29% Ιούνιος 2012, εκτιµήσεις ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑ∆Ε∆Υ) και το χαµηλό επίπεδο νοµικής προστασίας των χωρίς (πλήρη και
σταθερή) εργασία,
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•

το κλίµα τροµοκρατίας στις περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας και την
επιδηµία εκατοντάδων απολύσεων (και άλλων εκδικητικών κυρώσεων) σε
βάρος συνδικαλιστών ή απλών εργαζοµένων για συνδικαλιστική δράση.

ΙΙΙ. Η εξέλιξη των συνδικάτων στο περιβάλλον της ύφεσης και της κρίσης και η
αντίδρασή τους στις πολιτικές των µνηµονίων
Η διµέτωπη επίθεση στα συνδικάτα και στις συλλογικές συµβάσεις που περιγράφτηκε
συνοπτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο δεν εκτοξεύτηκε µόνο για λόγους πολιτικής
ιστορικής ρεβάνς του ελληνικού κεφαλαίου σε βάρος των οργανώσεων της µισθωτής
εργασίας.
Είναι προφανές ότι µε αφορµή την οικονοµική κρίση η αποθεσµοποίηση των
συνδικάτων (Γουρλάς Ν., 2012) στοχεύει ευθέως στην διευκόλυνση της περαιτέρω
απορρύθµισης των κοινωνικών δικαιωµάτων µέσα από την κάµψη οποιασδήποτε
συλλογικής αντίδρασης από την πλευρά των εργαζοµένων. Τα τελευταία, ιδίως,
δυόµιση χρόνια πλάι στην εκθεµελίωση των συλλογικών εργατικών δικαιωµάτων
επήλθαν εξαιρετικά σηµαντικές νοµοθετικές ανατροπές σε όλα σχεδόν τα υπόλοιπα
πεδία της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και µάλιστα, τόσο στον ιδιωτικό,
όσο και στον δηµόσιο τοµέα.
Απέναντι σε όλες αυτές τις πολύ συχνά παράνοµες και αντιδηµοκρατικές
µεταρρυθµίσεις οι αντιστάσεις των συνδικάτων και των εργαζοµένων ήταν
µνηµειώδεις (ΙΙΙ. Α.). Ταυτόχρονα, αναδύονται πολλές πρωτοβουλίες επανασύστασης
και ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήµατος, οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη µέχρι και σήµερα (ΙΙΙ.Β.).
ΙΙΙ.Α. Η αντίσταση στην πολιτική των µνηµονίων
Σε δύο χρονικές φάσεις εκτυλίσσεται το κίνηµα αντίστασης των συνδικάτων και των
εργαζοµένων απέναντι στην πολιτική λιτότητας και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Κατά την πρώτη φάση, από την άνοιξη του 2010 και για έξη περίπου µήνες µέχρι τα
τέλη του έτους, η κυβερνητική πολιτική κινείται σε δύο επίπεδα: από την µια,
αξιοποιείται το στοιχείο του αιφνιδιασµού µε το ταυτόχρονο άνοιγµα πολλών
µετώπων σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο και από την άλλη, ενεργοποιείται µια
άρτια ενορχηστρωµένη κατασυκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήµατος από τα
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µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ώστε να αποτραπεί µια άµεση και µαζική ενεργοποίηση
των πολιτών ενάντια στα νέα µέτρα.
Ο στόχος επιτυγχάνεται σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Κατά την διάρκεια αυτής της
πρώτης φάσης (η οποία άλλωστε έπεται της πολύ πρόσφατης κυβερνητικής αλλαγής
του φθινοπώρου του 2009) κυριαρχεί η στάση αναµονής και η πεποίθηση ότι τα
πρώτα αυτά µέτρα είναι έκτακτα, προσωρινά και περιορισµένης εµβέλειας. Ως εκ
τούτου, δεν εντοπίζονται στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήµατος ευδιάκριτα
σηµάδια µιας προσπάθειας για την ανάλυση της έκτασης και των βαθύτερων αιτίων
της οικονοµικής κρίσης ή έστω για την επεξεργασία ενός συνολικού πλαισίου
στρατηγικής για την αντιµετώπιση της νέο-φιλελεύθερης επίθεσης.
Το µούδιασµα των πρώτων µηνών πολύ σύντοµα δίνει την θέση του στην
αγανάκτηση και σε µια έντονη κινητικότητα στους εργασιακούς χώρους, αλλά και
ευρύτερα στην κοινωνία. Η εργατική πάλη αναβαθµίζεται µε γοργούς ρυθµούς,
ταυτόχρονα, µε ποσοτικούς και µε ποιοτικούς όρους.
Όσο απότοµη ήταν η υπαναχώρηση των ελίτ από το µεταπολιτευτικό «κοινωνικό
συµβόλαιο», τόσο σύντοµη ήταν η περίοδος αναβίωσης του συγκρουσιακού
κοινωνικού µοντέλου. Η θεσµική διαπραγµατευτική αποδυνάµωση των συνδικάτων
οδήγησε αίφνης στην επάνοδο στο προσκήνιο των κλασσικών µεθόδων διεκδίκησης
από την πλευρά του εργατικού κινήµατος της χώρας, όπως είναι οι απεργίες, οι
καταλήψεις και οι διαδηλώσεις.
Πολύ γρήγορα το ηµερήσιο δελτίο απεργιακών και κοινωνικών κινητοποιήσεων είναι
πολυσέλιδο. Στο διάστηµα από τις αρχές του 2010 µέχρι και τον Μάιο του 2012
έχουν προκηρυχτεί συνολικά 17 πανεργατικές απεργίες, πολλές από αυτές µάλιστα
48ωρες. Από την µελέτη των απεργιακών κινητοποιήσεων του έτους 2011
(Κατσορίδας ∆., Λαµπουσάκη Σ., 2012) κατά την διάρκεια, δηλαδή, της
προοδευτικής κορύφωσης των αγώνων του εργατικού κινήµατος, προκύπτουν
ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία:
Καταγράφονται συνολικά περίπου τετρακόσιες σαράντα πέντε (445) απεργίες και
στάσεις εργασίας. ∆ιακόσιες σαράντα (240) απεργίες αφορούν στον ιδιωτικό τοµέα
και ενενήντα µία (91) απεργίες στον δηµόσιο τοµέα.
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν εκατόν πενήντα οκτώ (158) στάσεις εργασίας,
διακόσιες

(200)

εικοσιτετράωρες

απεργίες

και

ογδόντα

τέσσερις

(84)
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σαρανταοκτάωρες απεργίες. Οι καταλήψεις που καταγράφηκαν συνολικά ανέρχονται
σε πενήντα τρεις (53). Σε δώδεκα (12) περιπτώσεις απεργιών αναφέρονται
περιφρουρήσεις των χώρων εργασίας, από τους απεργούς, προκειµένου να εµποδιστεί
η λειτουργία της επιχείρησης ή η µεταφορά µηχανηµάτων.
Τέλος,

εντός

του

2011,

µε

βάση

πάντα

τα

καταγεγραµµένα

στοιχεία,

πραγµατοποιήθηκαν και εννιά (9) απεργίες διαρκείας, των οποίων η διάρκεια δεν
ξεπέρασε τις 10 ηµέρες, εκτός από αυτήν στην «Ελληνική Χαλυβουργία» και στον
τηλεοπτικό σταθµό «ALTER».
⇒ Η περίπτωση της Χαλυβουργίας
Η απεργία στην «Ελληνική Χαλυβουργία», η οποία απασχολούσε περί τους
400 εργάτες, ξεκίνησε στις 31 Οκτώβρη 2011 και έληξε στις 28 Ιουλίου 2012
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων, έπειτα από σχετική
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του επιχειρησιακού σωµατείου. Βασική
αιτία, ήταν η πρόθεση της διοίκησης να απολύσει 51 εργάτες και να επιβάλει
5ωρη εργασία µε µείωση κατά 40% των µισθών των υπολοίπων εργαζοµένων,
καθώς επίσης ελαστικές σχέσεις εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση
ασφαλιστικών δικαιωµάτων και γενικά την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων. Αποτελεί δε την µεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση που έχει
δει η βιοµηχανική εργατική τάξη εδώ και δεκαετίες.
Η κινητοποίηση επιτυγχάνει την αµέριστη συµπαράσταση ενός µεγάλου
µέρους των εργαζοµένων άλλων κλάδων, αλλά και γενικότερα της κοινής
γνώµης. Η αλληλεγγύη πήρε διάφορες µορφές, όχι µόνο από το εσωτερικό,
αλλά και από το εξωτερικό της χώρας1: από ψηφίσµατα συµπαράστασης και
επισκέψεις επιτροπών εργαζοµένων από πολλούς εργασιακούς χώρους, έως
και την υλική και οικονοµική βοήθεια προς τους απεργούς και τις οικογένειές
τους µε τρόφιµα, φάρµακα και χρήµατα.
Στο επίπεδο της εργατικής αλληλεγγύης η περίπτωση της χαλυβουργίας
υπήρξε υποδειγµατική. Αναµφίβολα, η συγκεκριµένη απεργία αποτέλεσε
ορόσηµο για το µέλλον του εργατικού κινήµατος και συνεχίζει να εµπνέει
1

Το video με απόσπασμα από την ομιλία ενός απεργού χαλυβουργού συνδικαλιστή σε εκδήλωση
που διοργανώθηκε στο IG Metall Haus στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 2012 στον ιστοτόπο
http://www.youtube.com/watch?v=sgarLmaz4SI .
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τους απεργιακούς αγώνες που αναπτύσσονται σήµερα ενάντια στην
µνηµονιακή λιτότητα. Στο στόµα όλων των κοινωνικών αγωνιστών, εντός και
εκτός Ελλάδος, η απεργία στην Χαλυβουργία είναι πλέον συνώνυµο της
αποφασιστικότητας, της αυταπάρνησης και της ταξικής ενότητας.
Για τους λόγους αυτούς, η ανυποχώρητη στάση της εργοδοτικής πλευράς, η
οποία είχε την αµέριστη συµπαράσταση ολόκληρου του επιχειρηµατικού
κόσµου και της τρόικας, πολύ γρήγορα συνοδεύτηκε από νέες απολύσεις, από
µηνύσεις σε βάρος του συνδικάτου και από άλλες αντι-συνδικαλιστικές
πρακτικές καθ’ όλη την διάρκεια της απεργίας, αλλά και µετά την λήξη της
(Μαυρογένης Α., 2012). ∆εν είναι τυχαίο ότι ο τερµατισµός της απεργίας
επήλθε µια εβδοµάδα µετά την εισβολή των ειδικών δυνάµεων της
αστυνοµίας (έπειτα από εισαγγελική παραγγελία) και την καταστολή της
απεργιακής φρουράς στην είσοδο του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο.
Από την άλλη πλευρά, πολλές από τις δοµικές παθογένειες του ελληνικού
συνδικαλιστικού κινήµατος ανήλθαν στην επιφάνεια καθ’ όλη την διάρκεια
του 9µηνου ηρωικού αγώνα των χαλυβουργών και σε µεγάλο βαθµό
ευθύνονται για την τελική έκβαση της απεργιακής µάχης.
Η έλλειψη συνολικής συνδικαλιστικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση της
επέλασης της λιτότητας και των µνηµονίων, σύντοµα οδήγησε (και) την
συγκεκριµένη απεργία σε αδιέξοδο και τελικά στην υποχώρηση και µάλιστα
µε µεγάλες υλικές και πολιτικές απώλειες από την πλευρά των εργαζοµένων.
Η έντονη κοµµατικοποίηση που χαρακτηρίζει την πλειοψηφίας της διοίκησης
του επιχειρησιακού συνδικάτου εξανέµισε νωρίς κάθε προοπτική για µια
διαφορετική πορεία της απεργιακής κινητοποίησης στην κατεύθυνση της
συγκρότησης

ενός

συνολικού

ενιαιο-µετωπικού

σχεδιασµού

για

τα

καθοριστικά βήµατά της. Το Πανελλήνιο Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), µια
συνδικαλιστική πλατφόρµα που πρόσκειται στο Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος, αποφεύγει σταθερά την ενωτική δράση και ακολουθεί τον δρόµο της
διάσπασης και της περιχαράκωσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι πάσης
φύσεως συµπαραστάτες να παραµένουν εξωτερικοί παρατηρητές και όχι
συµµέτοχοι και συνοδοιπόροι σε αυτό το πρωτοφανές απεργιακό εγχείρηµα.
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Ο κατακερµατισµός στην οργανωτική δοµή του ελληνικού συνδικαλιστικού
κινήµατος είχε και σε αυτήν την περίπτωση ως αποτέλεσµα την διάσπαση του
συνόλου των εργαζοµένων του εν λόγω επιχειρηµατικού οµίλου. Έτσι, το
επιχειρησιακό σωµατείο του εργοστασίου της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον
Βόλο δεν ακολούθησε την απεργιακή διαδροµή του οµολόγου του στον
Ασπρόπυργο. Επιλέγοντας, µάλιστα, την συναινετική οδό έδωσε την
δυνατότητα της διατήρησης µέρους της παραγωγικής δραστηριότητας της
εταιρείας, γεγονός που αναµφίβολα µετρίασε τις οικονοµικές συνέπειες τις
πολύµηνης απεργίας για τον εργοδότη.
Τέλος, η απουσία καθαρής ταξικής κουλτούρας από τις πολιτικές δυνάµεις
που καθόριζαν παραδοσιακά την στάση των απεργών και του σωµατείου τους
δεν επέτρεψε να ενεργοποιηθούν άµεσα εκείνα τα αντανακλαστικά που θα
απέτρεπαν την επέλευση ενός καθοριστικής σηµασίας συµβάντος. Ο λόγος για
το επίσηµο καλωσόρισµα της υλικής και ηθικής βοήθειας που προσέφερε
αιφνιδιαστικά και προβοκατόρικα κλιµάκιο της νεοναζιστικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή στην πύλη του εργοστασίου και το οποίο απογοήτευσε και
προβληµάτισε σηµαντικό αριθµό αλληλέγγυων εργαζοµένων.
Η συνεισφορά της απεργίας στην Χαλυβουργία στην ποιοτική µετεξέλιξη των
συνδικαλιστικών αντιστάσεων υπήρξε ανεκτίµητη. Το διεκδικητικό πλαίσιο των της
πλειοψηφίας των συνδικάτων και των κινητοποιήσεων που οργανώνουν δεν
περιορίζεται πλέον σε αµιγώς εργασιακά ζητήµατα, αλλά από τα τέλη του 2010
εµπλουτίζεται µε αιτήµατα που αφορούν στην κρίση του πολιτικού και πολιτειακού
συστήµατος, στην προάσπιση του κράτους πρόνοιας και στην κατάλυση ιστορικών
δηµοκρατικών κατακτήσεων και ελευθεριών.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Κατσορίδας ∆., Λαµπουσάκη Σ., 2012) περιγράφονται
τα αιτήµατα των απεργιακών κινητοποιήσεων κατά την διάρκεια του 2011:
Αιτήµατα απεργιακών κινητοποιήσεων

Αριθµός
απεργιών

Μη απόλυση / Επαναπρόσληψη εργαζοµένων

122

Καταβολή δεδουλευµένων

112

Ενάντια στην αναδιάρθρωση/ ιδιωτικοποίηση/ κλείσιµο/ συγχώνευση / µετεγκατάσταση

105

επιχείρησης/ τµηµάτων επιχείρησης/ υπηρεσιών και στις συνέπειές τους για τις
εργασιακές σχέσεις

19

Ενάντια στις µειώσεις µισθών

73

Ευρύτερα ζητήµατα εργασιακών σχέσεων / αιτήµατα πολιτικού χαρακτήρα

51

Ενάντια στην εφαρµογή της εργασιακής εφεδρείας και στις απολύσεις στο δηµόσιο

45

τοµέα
Τήρηση των προβλεπόµενων από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας

35

Υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας

33

Μη εφαρµογή ή ανάκληση της επιβολής συστήµατος εκ περιτροπής εργασίας

14

Συνταξιοδοτικά ζητήµατα / κοινωνικοασφαλιστικά ζητήµατα / ΒΑΕ

12

Ζητήµατα χρόνου εργασίας

8

Ενάντια στις διώξεις συνδικαλιστών

6

Ενάντια στη βλαπτική µεταβολή των ατοµικών συµβάσεων εργασίας

6

Βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας

4

Η αναβάθµιση του περιεχοµένου της συνδικαλιστικής παρέµβασης και διεκδίκησης
συνεπάγεται ορισµένες θετικές και -κατ’ αρχήν- ελπιδοφόρες εξελίξεις, οι οποίες δεν
απαντούν συχνά στον ευρωπαϊκό, τουλάχιστον, χώρο κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Μια από αυτές είναι αναµφίβολα η συχνή συµπόρευση (από κάποιο σηµείο και
έπειτα) των δύο «διακριτών» κινηµατικών διαδικασιών, δηλαδή του παραδοσιακού
εργατικού και του κινήµατος των αγανακτισµένων. Η συν-διοργάνωση κοινών
δράσεων και συζητήσεων από το κλασσικό συνδικαλιστικό κίνηµα και από τις λαϊκές
συνελεύσεις ή τις «πλατείες» της πρωτεύουσας και των µεγάλων πόλεων µπόλιασε το
εργατικό κίνηµα µε γνώσεις, εµπειρίες και πρακτικές εν πολλοίς άγνωστες, αλλά
εξαιρετικά πολύτιµες.
Επιπρόσθετα, παρατηρούνται για πρώτη φορά κοινές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις
από εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις µικροεπαγγελµατιών ή/και επιστηµονικούς
συλλόγους µε αµοιβαία επωφελή αποτελέσµατα, κυρίως στο επίπεδο της
κατοχύρωσης πολλών συνδικαλιστικών διεκδικήσεων στην συνείδηση ευρύτερων
στρωµάτων της κοινής γνώµης.
Τέλος, πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν στάθηκαν µε περίσκεψη ή µε
επιφύλαξη απέναντι σε νέες µορφές οργάνωσης του κόσµου της εργασίας. Από την
πρώτη στιγµή της εκδήλωσης των συµπτωµάτων της κρίσης στην ελληνική
οικονοµία, ξεπροβάλλουν αναρίθµητες νέες εργατικές οµάδες και συλλογικότητες, οι
οποίες οργανώνονται από τα κάτω σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τις περισσότερες
20

φορές µάλιστα λειτουργούν σε συνεργασία ή στα πλαίσια τοπικών λαϊκών
συνελεύσεων και επιτελούν έργο συµπληρωµατικό και ενισχυτικό και όχι
ανταγωνιστικό απέναντι στα επίσηµα συνδικάτα.
Τέτοιες πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο της αυθόρµητης
απόπειρας πλήρωσης των κενών και των αδυναµιών που συνεπάγονται, από την µια η
θεσµική απαξίωση των συνδικάτων που επέτυχε η κυβέρνηση και από την άλλη, οι
διαχρονικές οργανωτικές δυσλειτουργίες και κυρίως οι διαχωριστικές γραµµές που
επικρατούν στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήµατος.
ΙΙΙ. Β. Οι διεργασίες στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήµατος
Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός διατηρείται πολύ καλά εδραιωµένος
στις ηγεσίες των περισσότερων δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων. Στην συνείδηση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων οι εκπρόσωποί του
κατατάσσονται, πλέον, στο αντίπαλο στρατόπεδο, αφού επιλέγουν να διατηρούν
χαµηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην πολιτική λιτότητας και έντονες
κοµµατικές εξαρτήσεις από τους δύο βασικούς µνηµονιακούς πυλώνες (ΠΑΣΟΚ και
Νέα ∆ηµοκρατία).
Η πλειοψηφία όσων δραστηριοποιούνται ενεργά στο εργατικό κίνηµα, εκ των οποίων
ακόµη και οµοϊδεάτες των κυβερνητικών συνδικαλιστών, τους καταλογίζουν πολιτική
αδράνεια, κοµµατική συνδιαλλαγή και στρατηγική συναίνεσης και συµβιβασµού µε
την κυβέρνηση και τους εργοδότες, την ώρα που η ολοµέτωπη και λυσσαλέα επίθεση
της τρόικας επιβάλλει πιο ριζοσπαστικό προσανατολισµό.
Ο συσχετισµός δυνάµεων στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήµατος σε επίπεδο
ηγεσίας δεν αναµένεται να αλλάξει σύντοµα για µια σειρά από λόγους που αφορούν
στην οργανωτική του δοµή και έχουν να κάνουν µε τα χαρακτηριστικά που
αναπτύχτηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Για τους λόγους αυτούς παρατηρείται έντονη
αυτόνοµη κινητικότητα στις τάξεις του εργατικού κινήµατος που µεταφράζεται σε
συνδικαλιστικές διεργασίες και ζυµώσεις σε πολλαπλά επίπεδα.
Κατά πρώτον, παρατηρούνται πολλά ελπιδοφόρα φαινόµενα συνεννόησης
µεταξύ συνδικαλιστών από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες σε όλο το φάσµα της
αριστεράς, αλλά και στις παρυφές της σοσιαλδηµοκρατίας. Έτσι, τα πλεονεκτήµατα
της ενότητας αποτυπώνονται συχνά σε νέες κοινές παρατάξεις και σχήµατα που
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ανατρέπουν προοδευτικά τους συσχετισµούς υπέρ των ριζοσπαστικών δυνάµεων στις
διοικήσεις πολλών συνδικάτων και σε σηµαντικούς εργασιακούς χώρους ή κλάδους.
Αναµφίβολα, η νέα κοινωνική δυναµική, όπως καταγράφηκε από την εκλογική
επιτυχία της αριστεράς και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασµένο Μάιο και Ιούνιο,
ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για την απαρχή της αντιστροφής του κλίµατος διαίρεσης
και πολυδιάσπασης που χρόνια ταλανίζει την αριστερά στο εσωτερικό του επίσηµου
συνδικαλιστικού κινήµατος.
Πρέπει να διευκρινιστεί στο σηµείο αυτό ότι δεν υπάρχουν µελέτες, ούτε επίσηµες
καταγραφές, οι οποίες να εστιάζουν στην οργανωτική εξέλιξη του συνδικαλιστικού
κινήµατος της χώρας την εποχή των µνηµονίων, ώστε να είναι γνωστά µε ασφάλεια
συγκεκριµένα στοιχεία που να αφορούν στην ίδρυση ή στην συγχώνευση συνδικάτων
ή οµοσπονδιών. Η γενική εντύπωση που δηµιουργείται, ωστόσο, από σχετικά
δηµοσιεύµατα και από επιµέρους καταγραφές επιτρέπει την εξαγωγή του
συµπεράσµατος ότι είναι αυξηµένες οι προσπάθειες ίδρυσης νέων πρωτοβάθµιων
σωµατείων (επιχειρησιακών και κλαδικών), όχι όµως και συγχώνευσης υφιστάµενων
πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων οργανώσεων.
∆εν θα µπορούσε, βέβαια, να είναι διαφορετικά, εφόσον τέτοιες ενέργειες απαιτούν
πολύµηνες διαβουλεύσεις επί τη βάση µάλιστα ενός θεωρητικού υπόβαθρου και ενός
συγκροτηµένου προβληµατισµού για τις νέες προκλήσεις που καλείται να
αντιµετωπίσει το συνδικαλιστικό κίνηµα. Αυθόρµητες τέτοιες αναζητήσεις είναι
αρκετές και αξιόλογες. Όµως, διαδικασίες και δοµές για την έναρξη ενός
συγκροτηµένου σχετικού διαλόγου δεν έχουν ακόµη εµφανιστεί στο προσκήνιο.
Τέλος, σε µεγάλους εργασιακούς χώρους µε ισχυρές συνδικαλιστικές δοµές η
συµµετοχή στις αρχαιρεσίες είναι αυξηµένη, αντίστροφη όµως πορεία παρατηρείται
σε µικρότερες οργανώσεις, ιδίως σε αυτές που δραστηριοποιούνται στον χώρο των
ευέλικτων εργασιακών σχέσεων ή σε όσες έχουν επιλέξει σαφώς διαχωρισµένη
πορεία µε κριτήριο τον ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισµό τους.
Παράλληλα, αξιόλογες είναι και οι προσπάθειες σύµπραξης και συµπόρευσης
συνδικάτων και συνδικαλιστών µέσα από την συγκρότηση µετώπων και πλατφορµών
στα όρια ή και εκτός του τυπικού συνδικαλιστικού κινήµατος. Στόχος αυτών των
κινήσεων είναι αφενός, να ξεπεραστούν οι διαχρονικές αγκυλώσεις που
χαρακτηρίζουν τις γραφειοκρατικές ηγεσίες στην κορυφή των συνδικαλιστικών
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οργανώσεων και αφετέρου, να τεθούν οι βάσεις για µια στρατηγική ανασύνταξης του
εργατικού κινήµατος και για την ανταπόκρισή του στις επιταγές του παρόντος και του
άµεσου µέλλοντος.
Μέχρι στιγµής, ακολουθείται πιστά η παράδοση της ενωτικής επιδίωξης και
συνθηµατολογίας, αλλά της διαφοροποιηµένης και επιµερισµένης πολιτικά
συγκρότησης. Με άλλα λόγια η -ειλικρινής κατά τα άλλα- αγωνιώδης αναζήτηση
κοινής γλώσσας και προγραµµατικής σύγκλισης εξακολουθεί να οδηγεί σε αδυναµία
εύρεσης ευρέως αποδεκτής συνισταµένης. Ως εκ τούτου και στο όνοµα µάλιστα της
ενότητας του εργατικού κινήµατος, όλες αυτές οι κινήσεις είναι αυτοτελείς,
ασυναίρετες και όχι σπάνια ανταγωνιστικές µεταξύ τους, τουλάχιστον στα µάτια των
εξωτερικών παρατηρητών.
Σε σχέση µε το παρελθόν, κυρίαρχο στοιχείο πλέον δεν είναι τόσο η
κοµµατικοποίηση

ή η παραταξιοποίηση, αλλά η ιδεολογική διαφοροποίηση σε

συγκεκριµένα εργατικά και ευρύτερα πολιτικά ζητήµατα ή σχήµατα. Από αυτές τις
πρωτοβουλίες µε βάση πρώτον, τον όγκο των εµπλεκόµενων εργαζόµενων και
οργανώσεων και δεύτερον, την ιδεολογική-πολιτική αφετηρία και αναφορά τους,
ξεχωρίζουν οι εξής:
Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ): Έχει ιδρυθεί πολύ πριν την εµφάνιση της
οικονοµικής κρίσης, στις 3 Απρίλη 1999, µε την συµµετοχή 230 πρωτοβάθµιων
Σωµατείων, 18 κλαδικών και περιφερειακών οργανώσεων και 2.500 εκλεγµένων
συνδικαλιστών2. Αποτελείται από συνδικαλιστές και φορείς που πρόσκεινται
ιδεολογικά και πολιτικά στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και επιλέγει πάντοτε
αυτοτελή κάθοδο στις συνδικαλιστικές εκλογές µε δικές του παρατάξεις ή σχήµατα.
∆ιατηρείται τυπικά εντός του θεσµικού συνδικαλιστικού κινήµατος, όµως επιλέγει
την οδό των ξεχωριστών κινητοποιήσεων και λοιπών δράσεων τονίζοντας µε κάθε
αφορµή την διαφοροποίησή του από τα συνδικάτα που ελέγχονται από άλλες
δυνάµεις. Παρά την εκ των πραγµάτων διασπαστική τακτική του συσπειρώνει στις
τάξεις του ένα µεγάλο αριθµό αγωνιστών µε συνεπή παρουσία στους εργασιακούς
χώρους και στους εργατικούς αγώνες.
Πρωτοβουλία για τον συντονισµό των πρωτοβάθµιων σωµατείων σε ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα: Πρόκειται για προσπάθεια που έχει τις ρίζες της στα χρόνια αµέσως
2

http://www.pamehellas.gr/main.php?lang=1.
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πριν την εκδήλωση της κρίσης και δηµιουργήθηκε στα πλαίσια των πολιτικών
εξελίξεων που γέννησε η εξέγερση του ∆εκέµβρη του 2008 σαν µια εναλλακτική
προοπτική απέναντι στον επίσηµο και γραφειοκρατικό συνδικαλισµό. Ο ρόλος της
συγκεκριµένης κίνησης κατά την διάρκεια των τελευταίων δυόµισι ετών αποδείχθηκε
καθοριστικός για την σύζευξη του κινήµατος των πλατειών µε το εργατικό κίνηµα,
για την οργάνωση των εκδηλώσεων αντίδρασης στα µέτρα λιτότητας και ιδίως των
απεργιακών κινητοποιήσεων και των κοινωνικών παρεµβάσεων σε πόλεις και
γειτονιές3.
Συγκεντρώνει σηµαντικό αριθµό συνδικάτων, κινήσεων και µονωµένων εργαζοµένων
και συνδικαλιστών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς,
κατά κύριο λόγο στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά
και στον χώρο των ανένταχτων. Σε συνέχεια της πρακτικής των απογευµατινών
διαδηλώσεων της Πέµπτης που ακολουθήθηκε πρόσφατ (σε συνεργασία συχνά µε την
Α∆Ε∆Υ), η συγκεκριµένη κίνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία της αναβίωσης των
δυναµικών κινητοποιήσεων εν όψει των νέων επικείµενων µέτρων λιτότητας,
απευθύνοντας το κάλεσµα για εναρκτήρια απογευµατινή πανεργατική διαδήλωση
στις 18/09/2012.
Επιτροπή Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών (ΕΠΑΣΣ): Ιδρύθηκε στα τέλη
του 2011. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση της συγκεκριµένης επιτροπής ανέλαβε το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα, µια σηµαντική συνιστώσα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
συσπειρώνει κυρίως συνδικαλιστές προερχόµενους από τον συγκεκριµένο πολιτικό
χώρο.
Η 21µελής συντονιστική επιτροπή της κίνησης αυτής αποτελείται από συνδικαλιστές
σε χώρους δουλειάς στον ιδιωτικό και στον (ευρύτερο και στενό) δηµόσιο τοµέα4. Τα
στελέχη της ΕΠΑΣΣ διαθέτουν µεγάλη εµπειρία στο συνδικαλιστικό κίνηµα µε
πολύχρονη παρουσία και παρέµβαση σε µεγάλο αριθµό εργατικών χώρων, ενώ
επιλέγουν το επίσηµο συνδικαλιστικό κίνηµα για την ανάπτυξη των επιµέρους
δράσεων παρέµβασής τους.
Πρωτοβουλία

για

την

δηµιουργία

οµόσπονδου

σχήµατος

συνδικάτων

και

συνδικαλιστών βάσης (άτυπη ονοµασία): Πρόκειται για προσπάθεια που ξεκίνησε το
2011 από αγωνιστές που αναφέρονται στον αναρχικό και αντι-εξουσιαστικό χώρο και
3
4

http://syntonismos.blogspot.gr/.
http://epitropiallileggyis.blogspot.gr/
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οι οποίοι δραστηριοποιούνται, είτε σε συγκροτηµένες εργατικές οµάδες και
συνελεύσεις, είτε σε τυπικά αναγνωρισµένα συνδικάτα. Τα συνδικάτα µάλιστα αυτά
έχουν ιδρυθεί σχετικά πρόσφατα, δεν ανήκουν από θέση αρχής στις τάξεις του
επίσηµου συνδικαλιστικού κινήµατος, αποτελούνται από νέους

σε ηλικία

εργαζόµενους και αφορούν σχεδόν αποκλειστικά σε κλάδους και χώρους δουλειάς µε
πολύ µεγάλα ποσοστά ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και εξαιρετικά χαµηλές
αποδοχές.
Κατ’ αρχήν, ο οµοσπονδιακός χαρακτήρας που επιδιώκεται έχει ως αποτέλεσµα την
ελεύθερη συµµετοχή φυσικών προσώπων ως παρατηρητών, ενώ οι πολιτικές
αποφάσεις λαµβάνονται από αντιπροσώπους των γενικών συνελεύσεων των
συνδικάτων ή των σχηµάτων που εµπλέκονται. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει στις
τάξεις της αγωνιστές µε πολυετή συµµετοχή στο εργατικό κίνηµα και µε κοινό
σηµείο αναφοράς αντίστοιχες παλαιότερες αναρχοσυνδικαλιστικές παραδόσεις σε
άλλες χώρες, εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου.
ΙV. Αντί επιλόγου: νέες προκλήσεις για το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα στην
σύγχρονη συγκυρία
Τα ελληνικά συνδικάτα, περισσότερο αναγκαία από ποτέ στην σύγχρονη ιστορία της
χώρας, καλούνται σήµερα να ανανοηµατοδοτήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο και να
επαναπροσδιορίσουν τις αρχές και τις αξίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν από την
µια, να προστατέψουν µε επάρκεια τα συµφέροντα των εργαζόµενων µαζών και από
την άλλη, να συµβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική, κοινωνική και
περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του τόπου. Η επίτευξη αυτού του στόχου
προϋποθέτει απαραίτητα τρεις θεµελιώδεις εργασίες.
Πρώτον, µια ψύχραιµη µατιά στο παρελθόν και µια εµπεριστατωµένη µελέτη των
βασικών χαρακτηριστικών που έλαβε το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα στην
πορεία του χρόνου, καθώς και των πολιτικών και κοινωνικών αιτίων που καθόρισαν
την µέχρι σήµερα εξέλιξή του.
∆εύτερον, την έναρξη µιας συλλογικής προσπάθειας για την χάραξη µιας σύγχρονης
στρατηγικής στο περιβάλλον της οικονοµικής ύφεσης χωρίς τις ιδεολογικές και
κοµµατικές αγκυλώσεις, οι οποίες µέχρι σήµερα ευθύνονται για την πολυδιάσπαση
και την αναποτελεσµατικότητά του.
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Τρίτον, ο διεθνής προσανατολισµός και η επιτάχυνση των πρωτοβουλιών
συνεργασίας και συντονισµού µε τα συνδικάτα στις υπόλοιπες χώρες, ιδίως στον
ευρωπαϊκό χώρο, µόνο επωφελείς συνέπειες µπορεί να επιφέρει στην προσπάθεια
εκσυγχρονισµού των ελληνικών συνδικάτων.
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