
. ὲπίπεδο, π.χ. οτην Ἀντίοταση ἢ τὸ Πολυτεχνεῑο.

. ,προσπάθειάζτους νὰ ,ὀριστοῦν «καθ’ ἑαυτὸν». Πιὸ
l καθαρά, ὅσοιδούλεψαν σὲ παράνομες Ἔργοιτικὲς
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ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ; Εἶναι τελειόφοιτος τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολής καὶ τακτικὸς συνεργάτης
τοῦ ANTI: Σήμερα εἶναι μέλος τῆς προσωρινῆς
κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ καὶ ὑπεύθυ-
νος τοῦ Γραφείου ἐκδόσεως τοῦ «ΑΓ ΩΝΙΣἼἩ».

MIA ΑΠΕΡΓΙΑ Γ ΕΝΝΙΕΤΑΙ
μέσα σὲ ’ συνθῆκες ἁντεργατικῆς
τρομοκρατίας καὶ ἐργατικῆς
σιωπῆς μιᾶς ἑπταετίας

Τοῦ Π. Εὐθυμίου

η ἁστυνὸμευση, ἀλλὰ Καὶ άλλες συνθηκες, ὅὲν
ἐπέτρεπαν τὸ πέρασμα οτη μαζικη πάλη, ὅπου ὁ
χῶρος πρῶτα ὁρίζεται ῶς πρὸς τὸν ἑαυτό του καὶ
μετὰ περνάει οτῖς διεκδικησεις, οτην πάλη για τὸν
ἑαυτό του.
Στην κλασικὴ λοιπὸν ἔλλειψη κοινῶνιολογικῶν
μελετῶν καὶ αναλύσεων γύρω ἀπὸ τη φύση καὶ τὸ
’ χαρακτηρα τοῦ ἑλληνικοῡ καπιταλισμοῦ καὶ τῆς
άνάπτυξης του, οτην έλλειψη μελετῶν γύρω ἀπὸ τη
σύνθεση, τὸ ἐπίπεδο ὀργάνωσης καὶ συνειδητότητας
r τῆς ἐργατικῆς τάξης, ἔρχεται να προστεθεῑ καὶ τὸ κενὸ
, τῆς ἑπταετίας, ὅπου μόνο ὑποθέσεις μποροῡμε và
κάνουμε γιὰ τὸ εἶδος, τὸ εὖρος καὶ τὴν ποιότητα τῶν

Μέσα στα πολλὰ πράγματα ποὺ μᾶς κληρρνόμησε η
ἑπταετία, εἶναι ὅτι oi κοινωνικὲς διεργασίες ποὺ
συνέβησαν στὴ διάρκειά της εἴτε μέσα οτην
κανονικότητα τοῦ καθεστῶτος εἴτε ἐξ αἰτίας τῆς
συγκεκριμένης πολιτικῆς τῆς δικτατορίας, ἔμειναν
ἀνέκφραστες, ἢ φανερῶθηκαν μρνο οτὸ πολιτικὸ

Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ δικτατορία δὲνὲπέτρεψε τὴν
ἀνάπτοξη τῆς δυναμικῆς τῶν κοινωνικῶν χώρων οτην-

Ἐπιτροπὲς οτὴν ἑπταετία, ξέρουν ὅτι σὲ τελευταία
μᾗὲιλοση ᾷοολέψανεκαθαρὰ πολιτικά, ἀκριβῶς γιατῖ 33 ζ



διεργασιων που ἕγιναν οτὴ διάρκειά της σὲ
ὡρισμένους κοινωνικοὺς χώρους.
Ἐπειδὴ oi ἐνδείξεις ἀπὸ τὴν πολιτικὴ πάλη στὴ
δικτατορία ἀντανακλοῡν, κατά τὴν ἀποψη μας, τὸ
ἐπίπεδο μιᾶς πρωτοπορίας καί ὄχι τὴς βάσης, π.χ.
ὀργανωμένοι ἐργάτες οτὴν Ἀντίοταση, «όμάδα Lip»,
ὴ ἐργατικὴ συνέλευση τοῦ Πολυτεχνείου, πιοτευουμε
ὅτι σημαντικά στοιχεῖα προσφέρουν oi ἐργατικοὶ
ἀγῶνες που ἀρχισαν μετά τὴ μεταπολίτευση τὴς 23ης
Ἰούλη.

Oi πρῶτες ἀπεργίες ποὺ ξέσπασαν, ὴ ἀπεργία τὴς
NATIONAL-CAN τὸν Ὀκτῶβρη, καί ἀργότερα, ῶς ἕνα
βαθμό, ὴ άπεργία στὴν «ΗΒΗ» , παρουσίασαν μιά
σειρά ίδιοτυπίες σὲ σχέση με ἕνα κλασικὸ μοντέλο
απε ιας.
Στὴ [ῗΝΙζΠΙΟΝΑμ ἐνῶ ὴ άπεργία ξεσπάει μὲ τὴν
ἀπόλυση ἑνὸς νέου ἐργάτη γιά τὴ συμμετοχη του στὴν

Μιὰ συνέντευξη - μιὰ

κίνηση για τὴν ἵδρυση σωματείου, ἀπεργιακὴ
ἐπιτροπὴ, καί κύρια ὴ γενικὴ συνέλευση τῶν ἐργατῶν,
ἔρχονται οτὴν πορεία τοῦ ἀγῶνα τους σὲ σύγκρουση,
πέρα ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία Kai τὸ Ὑπουργεῐο, μὲ τοὺς
ἐκπροσώπους Kai τοῦ Ἔργατικοῡ Κέντρου Kai τὴς
Στὴν «HBH», τὸ Νοέμβρη, ἕχουμε ἐπίσης κυριαρχικὴ
λειτουργία τὴς Γεν. Συνέλευσης, μὲ ἀνακλητότητα τῶν
άπεργιακῶν ἐπιτροπῶν Kai μιά ἀπεργία ποὺ
ξετυλίχτηκε χωρίς τὴν ἐπέμβαση κανενὸς ἐπίσημου
συνδικαλιστικοῦ φορέα. “
Πρὶν βάλουμε ὡρισμένα ἐρωτήματα που προκύπτουν
ἀπὸ τὴ σύμπτωση τὴς μορφῆς, τουλάχιστον, μὲ τὴν
ὁποία ἐκδηλῶθηκαν οἱ δύο αὐτὲς άπεργίες, άλλά καί
ἀπὸ τίς ζυμῶσεις στὸν ἐργατικὸ χῶρο, δίνουμε τὴ
συνέντευξη που πηραμε ἀπὸ μιά νεαρὴ ἐργάτρια,
μέλος τὴς ἀπεργιακῆς ἐπιτροπῆς τῆς NATIONAL-CAN
ποὺ τῶρα ἔχει άπολυΘεΪ;

ἀφήγηση
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

’Epa’rr: Πῶς ὴταν oi συνθὴκες, ὴ ἀτμό-
σφαιρα στὸ ἐργοστάσιο πρὶν ἀπὸ τὴν
ἀπεργία;
Ἀπάντ; Συνθήκες ἀσχημες. Φοβερὴ Ka-
ταπίεση, ἀτυχήματα συνέχεια. 'H ὲφταετία
εἶχε εὐνοήσει αὐτὴ τὴν κατάσταση. Τὸ ἐρ-
γοοτάσιο, ἀλλωοτε, ἱδρύθηκε μέσ’ στην ἑφ-
ταετία μὲ κεφάλαια κατά 60 % Ἀμερικά-
νικα. Oi ἐργάτες ἀντιδρΟὐσαν ὲνστικτω-
δικα, μὲ διάφορους τρόπους. Μὲ τη
«λούφα», μὲ τὸ ρίξιμο τῆς παραγωγῆς
(ὅταν πρωτοπήγα γιά δουλεια μιά κοπὲλα
μού εἶπε «Μή τοὺς μαθαίνεις νὸι βγάζεις
πολλά, γιατῖ ἂν θα τοὺς μάθεις ἀπ’ τὴν
ἀρχή, μετά ea σοῦ ζητάνε ἀκόμα περισσό-
τερα»). Γίνονταν ἐπίσης πολλὲς ἀπουσίες.
Ὑπῆρχαν φορὲς ποὺ ὁλόκληρη ἡ γραμμὴ
εἶχε σταματήσει, γιατῖ εἶχε μόνον 15 ἀτομα,
oi ἀλλοι ἀπουσιάζανε χωρὶς να ἔχουν συν-
εννοηθεῖ ἀπὸ πρίν.

Ἔρωτ; Ποιά ὴταν ὴ συνθεση τῶν ἐργα-
των;
Ἀπάντ; Βασικά ὑπῆρχε μιά μεγάλη κινητι-
κότητα. Πολλοὶ ἐργάτες ἡταν μαθητές, ἀλ-
λοι φοιτητές, πολλὲς ἡταν οἶ γυναῖκες. Ἡ
μεγάλη πλειοψηφία πάντως ἠταν νέοι.
Ὺπήρχαν Kai 60 περίπου Πακιοτανοί, ποὺ
εἶχαν ἰδιαίτερα ἀσχημη μεταχείριση, ὑπο-
χρεωτικὲς ὑπερωρίες κ.λ.π.
Ἐρώτ; Ποιὲς ὴταν oi σχέσεις Ἑλλήνων ἐρ-
γατῶν μὲ τοὺς Πακιστανούς;
Ἀπάντ; Στὴν ἀρχὴ πέρναγε ἕνας ρατσι-
σμός. Στά λεωφορεῖα τοῦ ὲργοστασίου μέ-
ναν ὁρθιοι oi Πακιστανοῖ ἢ, ὅταν μεταφέ-
ρανε μόνο Πακιοτανοὺς, τοὺς βάζανε σὲ
φορτηγά χωρὶς Θέσεις. Méo’ στὸ ὲργοοτά-
σιο πάλι ὴταν συχνὲς οἱ διακρίσεις. Στὸ διά-
λειμμα π.χ., ὅταν καθόμασῐε στοὺς πάγ-
κους, ἓμπαινε μέσα ὁ μηχανικὸς καὶ ὲἍεγεε
«Νά σηκωθούνε οἱ Πακιοτανοῑ Kai νά κά-
τσουν oi ἡλικιωμένοι». Δὲν έλεγε, ἀς πούμε,
«νά σηκωθοῡνε οἶ νέοι . . . ,» Αὐτὸ τὸ ξεπε-
ράσαμε μὲ μιά συζητησης «Γιατί να σηκῶ-
νονται μόνο oi Πακιοτανοί, στὸ κάτω-κάτω
ὅλοι κουρασμένοι εἴμαοτε». ‘O κόσμος εἶχε
την ἀντίληψη ὅτι oi Πάκιστανοί ήτάν δευ-
τέρας ποιότητος πράγμα (ὃὲν μιλάγαν ἑλ-
ληνικά). Ἀλλὰ ὅταν στὶς συζητήσεις μας
κάναμε τη σύγκριση μὲ τοὺς Ἕλληνες ὲργά-
τες οτὴ Γερμανία, ὅπου Kl ἐκεῖνοι μὲ τί]
σειρά τους θεωροῦνται δευτέρας ποιότη-
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ἔας πράγμά, τότε ἀρχισε v’ ἀλλάξει καὶ ἠ
ιάθεση.
Ἐρώτ; Ποῦ γίνονταν αὐτὲς oi συζητησεις;
Ἀπάντ; Στὸ διάλειμμα, στὸ λεωφορεῖο ὴ
στῑς τουαλέι-ες τοῦ ὲργοστασίου, μὲ τὶς γυ-
ναῖκες, την ὥρα τῆς λούφας. Ὁριομένοι
μαζευόμαστε Kai σὲ σπίτια.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ἐρῶτ; Ποιὸ ὴταν τὸ πολιτικό ἐπίπεδο τῶν
ἐργατῶν,
Ἀπάντ; Ὑπηρχαν ὲργάτες Καραμανλικοί,
Κεντρῶοι, Πασοκατζήδες, Kai Ἀριστεροί.
Δὲν εἶχαν ὅμως πολιτική πείρα ἀγώνων
(ὂντας oi περισσότεροι νέοι), ἐκτὸς ἀπὸ με-
ρικοὺς γέρους ἑργάτες, Toü K.K. Βὲβαια,
αὐτὲς oi τοποθετήσεις ὲκφράοτηκαν μετὸ
τὴ μεταπολίτευση Kai μάλιστα λίγο ἀργό-
τερα, ὅταν διαμορφωθηκαν τά πολιτικὰ
σχήματα. Μετὰ τη μεταπολίτευοη, ἀκρι-
βῶς, γίνεται αἰσθητὴ ἡ ἀνάγκη τῆς όργά-
νωσης μέσα στὸ ἐργοοτάσιο. Την ξεκινάμε
λῙγοι. Αὐτὸ ποὺ μᾱς ἐνδιὲφερε κατ’ ἀρχὴν
ὴταν Va ξεχωρίσουμε τὰ πιὸ ἐξεγερμένα
στοιχεῖα, ὸχι τά πιὸ πολιτικοποιημένα. Ἅλ-
λωοτε πιστεύω ὅτι ὁ καθένας πρέπει να
πολιτικοποιεῑ τη συγκεκριμμὲνη φάση, δηλ.
να τῆς δίνει περιεχόμενο πολιτικό. Την ἀν-
τίθεση «ἐγὼ ποὺ τὸ κάνω αὑτό, σὲ οχέση
με ποιὸν τὸ Kérva πρέπει να τὴν παρου-
σιάζουμε σὲ mes περίπτωση.
Ἐρῶτ; Πῶς ὲκφράστηκε αὐτὴ ὴ ἀνάγκη
γιὰ ὸργάνωση;
Ἀπάντ; Οἱ παραδοσιακοί κομμουνιστὲς
ἐργάτες ἀποφάσισαν τὴν ίδρυση ἑνὸς Σω-
ματείου. Τὸ βλέπανε ότι Θά γραφτεῖ όλο τὸ
ἓέγοὲζῑῗσὲῇὲοῖὰ p‘îy‘îê“ δὲῈεὶἚῈὲἓᾙὲ "8E;
βγάλει δηλ. τοὺς συνδικαλιστές του. Στὴν
ἀρχὴ μαζευτήκάμε 12 ἀτομα. Κουβεντιά-
ζοντας, φάνηκαν δύο διαφορετικὲς ἀπό-
ψεις. 'H μία ἤθελε να πάρουμε τὰ πιὸ προ-
χωρημένα, τὰ πιὸ πολιτικοποιημὲνα στοι-
χεῖα Kai νά τὰ χρησιμοποιησουμε σὰν βάση
τοῦ Σωματείου. Ἡ άλλη ἀποψη πίστευε ὅτι
αὐτὸ ea χώριζε τὸ ἑργοστάσιο σὲ μιά πολι-
τικοποιημένη πλευρά Kai σὲ μιά μάζα ἀπὸ
κάτω Kai ὑποστήριζε ὅτι αὐτὸ ποὺ ενδι-
αφέρει όταν κάνεις μιά όργάνωση, εἶναι Va
ἓέἕὲἔὲῗσὶἑῖᾞῗτὲξζῖἓῗέἑέῆέῗὲοπῖἰζῶὸ
ρήσει η μάζα. Ἡ ἀποψη α’ίπὴ δεχότανε ὅτι
πρέπει να ξεχωρίσουνε τὰ πιὸ προχωρη-

‘ ἐπιτροπὴ vàr μὴν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ

μένα στοιχεῖα Kai νά ξαναγυρίσουνε στὸν
κόσμο τοῦ ὲργοστασίου, ὅπου, μὲ τὴ δου-
λειά τους ἐκεῖ, Θὸι ξεχωρίσουνε σαν φυσικὴ
ἡγεσία. Θέλω νά σημειώσω ὅτι αὐτὸ δὲν
σημαίνει πὼς πάς μὲ τὸν μέσο ὅρο, γι’ αὑτὸ
ἀλλωοτε ἀποδέχεσαι νά ξεχωρίσουνε Ta
πιὸ πολιτικοποιημένα στοιχεῖα, ἀλλά ὅμως
τοὺς προορίζεις μιά διαφορετικη λειτουρ-
για. _

’Epu’rr: Ἀρνιόσαστε δηλ. τὴ συνδικαλι-
στικὴ ὀργάνωση;
Ἀπάντε ”Οχι. Μπορεῖ νά ὑπάρχει ὅλη αὑτὴ
ἡ ἱεραρχία, τέλος πάντων, κλασικά, πρω-
τοβάθμια, δευτεροβάθμια κ.λ.π. Δὲν ἓχω
καμιά ἀντίρρηση, ἐφ’ ὅσον τὸι πρωτοβάθ-
μια εἶναι αὺτά ποὺ στὸ χῶρο τους ἐλέγ-
χουν τὴν κατάσταση καί δὲν θα ἓρθει ὁ
συνδικαλιστης τῆς ΓΣΕΕ, ποὺ oi ἐργάτες δὲν
τὸν ξέρουνε, Kai Θὸι τοὺς πεῖ «κανε αὑτὸ ἢ
τὸ ἀλλο». Δηλ. ἡ ἀντιπρόταση εἶχε ’σά
σκοπὸ νά πάρει ὁ ἴδιος ὸ κόσμος τὰ πράγ-
ματα στα χὲρια του. Αὐτὴ ἡ ἀποψη δὲν ἐκ-
φραζόταν όργανωτικά, γιατῑ ἀκριβῶς τὸ
σχέδιο αὐτὸ τὸ ὁργανωτικὸ θα τὸ καθορί-
lava oi ἴδιοι oi ἐργάτες. Oi δυὸ ἀπόψεις
ἡρθαν οὲ ἀντίθεση, γιατῑ oi πρῶτοι ἐπιμέ-
νουνε να βάλουν μπροστὸι τὴ δουλειά για
συνδικάτα. Εἶχαν ὅμως τὸ μειονέκτημα ὅτι
στήν ἑφταετία δὲν εἶχαν «φανεῖ» πουθενά
μέσα ἀπὸ τὸν κόσμο. ‘O κόσμος δὲν μπο-
ρούσε và πεῖ, δηλ., «ἐγὼ Θέλω αὑτὸν γιά
πρόεδρο, αὑτὸν γιὸι γραμματέα κ.λ.π.» ‘O
κόσμος ,ἀρνιόταν αὐτη τὴ διαδικασία τοῦ
συνδικάτου. Αὐτὸ ποὺ έλεγε ὴταν ὅτι «ἐμεῖς
Θέλουμε νά φτιάξουμε κόιτι ὲδῶ μέσα, στὸ
ὲργοοτάσιο», τὸ όνομα δὲν τὸν ἐνδιὲφερε.
Μπορεῑ νά τό ’λέγε «Σωματεῑο». Ἀλλά ὅταν
ἔλεγε σωματεῖο δὲν ἑννοοῡσε αὐτὸ ποὺ ὲν-
νοοῡσαν οἶ ἀλλοι, ἢ ποὺ γενικά ἑννοοῠμε.
Ἡ ἀντίθεση στῑς δυὸ ἀπόψεις δὲν οταμά-
τησε ἐκεῖ, προχώρησε Kai πιὸ πέρα Kai ὲκ-
φράστηκε μὲ συγκεκριμὲνα πράγματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Ἐρῶπ Πῶς προχωρὴσατε τὴν ἁποψή qaç;
’ATrôNT: EïTrcxpe, λοιπόν, πὼς ἓτσι Kai αλ-
λιῶς, αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασίοῐ εἶναι νὰ ἑμ-
φανιοτοῡμε στὸν κόσμρ, καὶ αὐτὴ ἡ πρώτ

ἐπιτροπὴ πρωτοβουλίας. Νὸι ,κάνουμε,, ,
προκήρυξη ποὺ và ὲξηγεῖ τὴν ἀνάγκη



ἕ.

i τοιξίὶ
συμμετάσχουν ὅλοι οἱ ὲ

ὅργανωθοῠμε καὶ να τὴ μοιράσουμε στὸν
κόσμο. Ἐκεῖ είχαμε ἀλλη μιά σύγκρουση,
ὅχι τόσσ γιά τὸ κείμενο, ὅσο γιά τὸν τρόπο
ποὺ Ba γινόταν ἡ παρσυσίαση. Ἕγινε ἡ
πρόταση νά τὴ μοιράσει Eva άτομο, ὥστε,
ἀν τυχὸν χτυπηθεῖ ἐνέργεια, να μὴ χτυ-
πηθούμε ὅλοι, Eva) ἡ ἀντιπρόταση μας
ἠταν ὅτι αὐτὸ εἶναι λάθος, γιατῙ έτσι μπαί-
νουμε στη λογικὴ τοῦ Καραμανλη, ἀποδε-
χόμαοτε τήν τρσμοκρατία ποὺ ὑπάρχει
ἀκόμα στὸν κόσμο, ὲνω πρέπει ἀκριβῶς να
σπάσει ἡ τρομοκρατία, Kai έπιπλέον, βά-
ζοντας Eva να μοιράσει, ἀποκλείονται oi
ἀλλοι, δὲν μποροῠν Va δουλέψουν μὲ τὸν
κόσμο, ὃηλ. ἀλλη σχέση έχει αὐτὸς ποὺ
μσιράζει, ἀλλιώς δένεται, κι ἀλλη σχέση έχει
αὐτὸς ποὺ ὐποστηρίζει αὐτὸν ποὺ μοιρά-
ζει. Αὐτὸ ποὺ εἶχε, ἐπίσης, σημασία εἶναι νά
δείξουμε ὅτι δέν εἶναι παράνομσ αὐτὸ τὸ
πράγμα ποὺ θα κάνει, ὅτι εἶναι νόμιμο, δὲν
πρέπει νά φοβάται τίποτα Kai πρέπει να
ἀγωνιστεῖ γι’ αὐτό. Τελικά έτσι Kai έγινε.
Ἐρώπ Πότε μοιράστηκε ὴ προκήρυξη Kai
πῶς ἀντέδρασε ὁ Κόσμος,· -
Ἀπάντ; Μοιράστηκε τὴν Παρασκευή, ἀρ-
χὲς τού Ὀκτώβρη, στις 9 ἡ ὼρα τὸ πρωΐ,
ὥστε νά ’χει τη δυνατότητα ὁ κόσμος να τὸ
συζητήσει. ‘O κόσμος δὲν έμεινε στὸ κεί-
μενο, ἀλλά στην πράξη περισσότερο, δηλ.
αὐτὸ συζηταγε, ὅχι τὸ κείμενο. Καθὼς συ-
ζητιόντανε ὅλοι αὐτά, εἰπώθηκε νά γίνει μια
συνάντηση, τὴν Κυριακή, μὲ περισσότερο
κόσμο, νά συζητήσουμε, καὶ μπήκε ἡ ἰδέα
να φτιαχτεῑ Eva ὑπόμνημα μὲ Ta αἰτήματα
μοις ποὺ Θά πήγαινε στὸν Κασνακίδη κι
ἀπὸ κεῖ Kai πέρα βλέπουμε, ἀνά-
λογα . . ,Ἐπειδή, ὅμως, δὲν είχαμε χώρο, τό
’παμε σὲ ὡρισμένους μόνο. Μαζευόμαστε
τὴν Κυριακὴ 50 ἀτομα Kai μπαίνει τὸ Θέμα
τοῦ ,ὑπομνήματος Ἔμεῖς ἀπαντάμε ὅτι
αὐτὸ ποὺ ἐπείγει δὲν εἶναι τὸ ὑπόμνημα,
ἀλλά Va βρεθεῖ Eva: χῶρος καὶ νὸι γίνει Γεν.
Συνέλευση, ὥστε να συζητήσουμε μὲ τὸν
κόσμο. Γιατὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ oi ἀνθρωποι
ποὺ εἶναι έδῶ μπορεῖ νὸι εἶναι ἀπὸ ὅλα τὰ
τμήματα, ἀλλά δὲν έχουν συζητησει μὲ τοὺς
ὑπολοίπους, ὥστε νά εἶναι ἐκπρόσωποι,
Kai ἄλλωστε προέχει νά βρούμε τὰ προ-
βλήματα ποὺ ὲνώνουν ὅλοι τὸι τμήματα.

κοποῠμε, ἢ πιὸ πίσω, μὲ ἀποτέλεσμα να
τὸν τραβηξουμε πιὸ πίσω. Ἀκόμα περισ-
σότερο, μὲ τὸ να εἶναι ὅλος ὁ κόσμος ποὺ
θ’ ἀποφασίσει ποιά αἰτήματα τὸν καῑνε, μ)
αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ αἰσθάνεται σὰν κάτι
δικό του, ἀμύνεται πολὺ περισσότερο γι’
αὐτό, Kai ἑπομένως εἶναι τὸ θὲμα τῆς ὐπο-
γραφήςε ὅτι πολὺ πιὸ εὔκολα Θά τὸ ὐπο-
γράψει ὅταν τό ’χει φτιάξει αὐτός, ἀπὸ τὸ
νά πάς ὲσὺ καὶ νὸι τοῦ πεῖς για Eva ὑπό-
μνημα πού ’χεις φτιάξει. Κι ἀν ὲπιπλέον
ὑπάρχουν ἀνθρωποι διστακτικοῑ σε σχέση
μὲ τὸ ὑπόμνημα, εἶναι πολὺ πιὸ πειστικὸ νά
βλέπουνε 150 ὐπογραφὲς ἀπὸ 50. Τότε ἀρ-
χισαν νά λένε ὡρισμένοι ὅτι καθυστεροῡμε,
δὲν θά ’χουμε ἕτσι νομικά καλύμματα,
κ.λ.π., ὁπόταν μπαίνει τὸ Θέμα ὅτι ση μασία
ἕχει να κάνουμε σωστότερα τη δουλειά μας
καὶ τί νά τὸ κόινω έγω νά ὶχεις νομικά κα-
λύμματα Kai νά μὴν έχεις τὸν κόσμο; Κι ὅτι
ἀπ’ τη στιγμή πού έχεις τὸν κόσμο μαζί
σου, δὲν μπαίνει θέμα νομικοῠ καλύμματος,
εἶσαι καλυμμένος. Τέλος πάντων, πέρασε κι
αὐτό, Kai ἀποφασίζουμε να πάμε στὸ Ἐρ-
γατικὸ Κέντρο Ἐλευσίνας, να κλείσουμε ai-
θουσα, ὥστε τὴν ὲπόμενη Κυριακη να γίνει
Γεν. Συνέλευση.
’Epa’n: Κ ουβεντιάσατε καθόλου τὸ περιεχό-
μενο τῆς προκήρυξης;
Ἀπάντι Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶπα, εἶναι ὅτι ἡ
προκήρυξη εἶχε γραφτεῑ πραξικοπηματικά,
κατα κάποιο τρόπο, ἀπὸ τοὺς ἀλλους. Τέ-
λος πάντων, πέρασε. Στην προκήρυξη,
μέσα στα ἀλλα, έλεγε «ὅχι ἀπολύσεις γιά
συνδικαλιστικοὺς λόγους». Ἐμεῖς βάζουμε
τὸ θέμα, «τί πάει να πεῖ ἀπολύσεις γιά
συνδ. λόγους, Θά σὲ ἀπολύσουν γιατῑ
κουμπώνεις στραβά τὸ σακάκι σου, για-
τί . . .. ἀρα Eva ἀπὸ Ta αἰτήματα εἶναι να μη
σὲ ἀπολύει στὸ κάτω-κάτω. ”Οχι στῑς ἀπο-
λύσεις για ὁποιοδηποτε λόγο». Γιατὶ τί να
κάνω ἐγὼ τὸν συνδικαλιστη ὅταν σοῠ ὃιώψ
χνουν συνέχεια τὸν κόσμο Kai πρέπει να
ξαναρχίσει ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ὁ συνδικαλιστής,
ἀν ὐποτεθεῑ ὅτι δὲν διωχνουν κι αὐτόν;
”Αρα, ὁποιαδηπστε ἀπόλυση εἶναι σὲ βά-
ρος τῆς ὁργάνωσης σὲ τελευταία ἀνάλυση,
ὁπότε περνάει άντΐληψη ἀν τυχὸν χτυ-
πήσουνε (γιατι ἠταν σίγουρο ὅτι θα προσ-
παθούσαν να χτυπησουνε), ἀπαντάμε στὸ
χτύπημα; «βγαίνουμε ἔξω». ‘O κόσμος
ἠταν σύμφωνος σ’ αὐτό.

Χρονικὸ τῶν γεγονότων;
Τὴν Τρίτη ἀπολύουνε ἕνα ἀπ’ τά παιδιά.
Μόλις βλέπουμε νὸι τὸν πετάνε ἔξω, μπαί-
νουμε στὸ έργοστάσιο Kai λέμε; «ἀπολύ-
σανε τὸν T.», ὁπόταν μιά ὲργάτρια (αὐτὸ
εἶναι ποὺ σοῦ λέω φυσικὴ ἡγεσία) πετάγε-
ται Kai λέει; «Ἅντε, ὅλες έξωέ Ἀπολύσανε
τὸν Τ., ὅλες ἔξω». ”Αλλος ἐργάτης, μεγάλος
ἅνθρωπος, σπρώχνει μὲ τη σειρά του;
«Ἅντε βρέέἔ ὅλοι έξωέ» Βγαίνουμε ὅλοι
ἔξω. Στὴν ἀρχὴ ἡ διεύθυνση τὸ πέρασε γιόι
καλαμπούρι; βρὲ παιδιά, ἀφήστε τα
ἀστεῖοι, μπήτε μέσα, κλπ. (Οπότε, ἐκεῖ, ξε-
χείλισε τὸ ποτήρι καὶ βγήκανε ἀπωθημένα
χρόνων. ”Ακουγες φοβερά πράγματα. Μιά
γυναίκα ξεσπάει σὲ κλάματα καὶ φωνάζει;

γ «ὃὲν μπαίνουμε μέσα, ἀν δὲν μπεῑ τέρμα o’
’ αὐτα ποὺ ξέρετε, ποὺ μάς έχετε μέσα στα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

. ’ Ἐρώτ; Μόνο ὁ λόγος τῆς ἐκπροσώπησης
--σᾷςέκανε νὰ ζητᾱτε Γεν. Συνέλευση ἠ καὶ
ἄλλοι ,λόγου

ῙΑπάνττ”Θέλαμε Γεν. Συνέλευσηκαὶ ya

του υπομνή

λεωφσρεῖα δεξιὰ oi ὲργάτες, ἀριστερά oi
ὲργάτριες...κ.λπ.». Ἔρχεται ἡ Χωροφυλοική,
ποὺ ἀρχισε νὸι πιέζει, «Μπήτε μέσα». Δεί-
χνουνε μιά ,διάθεση να συλλάβουνε τὸ

’ παιδί, ὁπότε ὅλος ὁ κόσμος-ὁρμάει-ἑναν-
τίον τῆς ,Ἀστυνομίοις κι· αὐτὸεῖναι Eva ἀπὸ
’ ὅτι νωΤήγ NATIONAL ἡKat ‘‘ Kavémgp'Ῑὰ κᾱρᾲκτήρι”
"‘frms‘ όβηῗῖῑ ἵέττι ἐπει -ὁ

κίνημα έκανε μιά ὁλόκληρη διαδικασία
ὥστε νά οταθεῖ, oi ἀλλοι τὸ περάσανε ETOI:
F]st ἡ Ἀστυνομία, ὡραῖα, Va τὸ ἀντιμε-
τωπίσουμε. Kai ὅχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ ὅταν
έγινε προσπάθεια να συλλάβουνε Evav, έπι-
τεθηκανε. Τότε ἀντιμετωπίσαμε τὸ πρό- i-
βλημα τῆς έιτικοινωνίας μὲ τη διεύθυνση.
Ἕπρεπε να ὑπάρξει μιά έπιτρσπή. Δὲν θά
’χουμε ὅμως νά κάνουμε ίδιαίτερες συζη-
τήσεις. Ἂν έχουνε κάτι và μᾱς πσῠν, δὲν
καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να μη τὸ
ποῠν μπροστά σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸ ποὺ
έχει σημασία σὲ μιά ἐπιτροπὴ εἶναι βασικά
πού θα ἀπευθύνονται αὐτοὶ ποὺ θέλουν νάμιλήσουνε (ἐννοῶ σὲ σχέση με τὴ διεύ-
Θυνση), ποὺ 6’ ἀκούει, ὅμως, ὅλος ὁ κό-
σμος τη συζητηση, συμμετέχοντας κι ὅλας
0’ αὐτή. Δηλ. ἀν ὑπάρχει άποψη, νὸι μπο-
psi να είπωθεῑ, ἀλλά νά ὐπάρχει, ἀς ποῡμε,
μιὸι τάξη Kai νά μή μιλάνε ὅλοι μαζί, ὥστε
να μπορεῑ να βγεῑ Kai μιά οὐσία. ”Αλλωστε,
είχαμε ἀπσφασίσει, «έμεῖς δὲν πάμε πάνω,
ἡ Διεύθυνση να έρθει κάτω, Kai δὲν
ξαναπιόινσυμε δουλειά, ἂν δὲν προσλάβουν
τὸν Τ.» Βγαίνει, λοιπόν, μια 5μελης èm-
τροπή, βασικά ἀνθρωποι ποὺ ἀνηκουνε
οτην ὁμάδα πρωτοβουλίας. Αὐτὴ ἡ έπι-
τροπή, ὅμως, ὲπαναλαμβάνω, ὅεν ἔπαιζε
κανένα ήγετικὸ ρόλο, ήτανε τυπικὸς ὁ ρό-
λος της. Ὀ κόσμος γίνεται παρέες-παρέες
κι ἀρχίζουν καταπληκτικὲς συζητησεις. Τί
εἶναι νόμιμο, τί παράνομο, τελικά τοὺς νό-
μους ποιὸς τοὺς φτιάχνει, για συμφέρον
ποιοῦ κλπ. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικό, εἶναι
ὅτι ὁ κόσμος γιά πρώτη φορά ἔρχεται με-
ταξύ του σὲ μιά ἑπαφή. Μπηκε Kai τὸ πρό-
βλημα; Τώρα τί κάνουμε; Μερικοὶ είπανε
νὸι σηκωθοῠμε να φύγουμε, κλασικὴ
ἀποψη τῆς ἀπεργίας, ὅτι ὁ καθένας κάθε-
ται σπίτι του. Τότε ἀρχίζουμε Kai τὸ συζη-
τοῡμε, τί σημαίνει αὐτό, ὅτι φεύγοντας
ἀφήνσυμε τὸ χώρο, δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ Θέλει
ἡ Διεύθυνση Kai yl’ αὐτὸ φέρνει τήν Ἀστυ-
νομία, ἀρα καθόμαστε ἑδῶ, ποὺ σημαίνει
ὅτι τοὺς κάνσυμε τὴ ζωὴ πιὸ δύσκολη,
ὥστε νά τοὺς σπάσουμε πιὸ εὐκολα. ’Ἔρχε-
ται r‘] ἀπογευματινὴ βάρδια. Oi περισσότε-
ροι μένουνε μαζί μας, ἔξω. Mali τους Kai
Eva: ἐργάτης ἡλικιωμένος, παλιὸς συνδικα-
λιστης, καταξιωμένος, μὲ έξορίες, τοὺ Κ.Κ.
’Ἔρχεται αὐτός. Ὁ κόσμος, συνηθισμένος
νά ὲκφράζεται, Va λέει ἐλεύθερα ὅ,τι θέλει,
τὸν πλησιάζει κι ἀρχίζει να τοῦ μιλάει, Va
τοὺ έξηγεῑ διάφορα πράγματα, ὁπόταν ἑ- .
κεῖνος λέει; «Ἅῐ, τί πράγματα εἶν’ αὐτάς
Αὐτά εἶναι ἀναρχίες. ”Οταν μιλάω ἐγώ,
έσεῖς δέν ea μιλάτε». Ὁπότε, ὁ κόσμος,
λόγω τοῦ ὅτι εἶχε την ἀνάγκη μιᾶς ἡγεσίας
κι αὐτὸς εἶχε τά προσόντα, ξέρανε ὅτι ἡταν
έξορία, χτυπηθηκε ἀπὸ τὴ χούντα κ.λ.π.,
Kai ἐπὶ πλέον ἠταν ἕνας ἀνθρωπος μὲ
πείρα, συνδικαλιστής, τὸ δέχεται, δέχεται
αὐτά ποὺ λέει. ‘O Σ., λοιπόν, προστέθηκε
στὴν ἑπιτροπή. ”Αρχισε αμέσως νά προ-
ωθεῖ τὴν ἐπιτροπὴ σαν ἡγεσία Kai ἀπὸ τυ-
πικὴ ποὺ ἡταν προσπαθοῠσε νὸι τὴ μετα-
βάλει σὲ ὅργανο μὲ ἀρμοδιότητες. Καλεῑ τὸ
Ἐργατικὸ Κέντρο. ’Ἔρχεται ὁ Π. τοῦ E.K.
Ἐλευσίνας καὶ χωρὶς νά ρωτήσει κάν τὸν
κόσμο λέει; «ἑμπρὸς ἡ έπιτροπή, πᾱμε
πάνω να μιλήσουμε», Ὁπότε μπαίνει τὸ
θέμα γιατί να πᾱμε πάνω. Τότε ὁ Π. κάνει
τὸν ἑξῆς ὲλιγμὸ στὸν κόσμο ποὺ ἀντι-
δροῠσεε «Γιατί, δέν έχετε έμπιστοσύνη στὴν
έπιτροπή σας, » Kai ὁ κόσμος λέει, βέβαια,
ὅτι έχει ἑμπιστοσύνη στήν έιτιτροπή του,
ἀρα νά πάει πάνω. . .
Τέλος πάντων, πάμε πάνω, κι ἀρχίζει
Eva: διάλογος βασικα μεταξὺ ὲκπροσώπου
του E.K. Kai Κοισνακίδη. «Κύριε Κασνακίδη
,τί πράγματα εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνετε, δὲν τὰ
_ Α νόμος, Kai πρέπει oi -ὄινθρωποι ’ ’ ,ζ
νδικαλίζοντ I» ἔλεγε ὁ Π. Ὁπότε τοῦ . .12;-
' ' ' ’ κίδης «κι εἷμαισυν-



δικαλισμένσς» Kai πρότεινε μάλιστα να κά-
τσουμεσὲ μια τραπεζα να τα πούμε, καθέ-
νας ἀπ’ τὴ πλευρά του, ὁ Σύλλσγσς Ἑλλή-
νων Βιομηχάνων ἀπ’ τὴ μια μερια Kai τὸ
συνδικατο τὴς ἐπιχείρησης ἀπὸ τὴν ἀλλη.
"Ion βαση ἀς ποῠμε. . .
Ἡ συζήτηση καταλήγει καπως ἐτσιῑ FL:
«Θα περασω να τα πσὺμε», κι ὁ αλλος;
«πέρνα να σε κεράσω ἕνα καφέ». Καὶ μια
τελευταία νότα; Φεύγοντας ὁ Π., λέει; «K.
Κασνακίδη, ὴ νύχτα εἶναι πάντα ὁ καλύτε-
ρος σύμβουλος. Σκεφθήτε To. . .» Κατεβαί-
νουμε κάτω. Δὲν λένε τίποτα στὸν κόσμο.
Παμε, λέει, στὸ Ἐργατικὸ Κέντρο, να τα συ-
ζητήσσυμε. Ἐρχονται καὶ κατι φωτογρά-
φοι ἀπ’ τῖς ἐφημερίδες. «Ἡ ἐπιτροπὴ νά
’ρθει να βγεῖ φωτογραφία». ‘O κόσμος
συμφωνεῖ; Nai! Nai! Ἐγὼ ἀρνοῦμαι, ζη-
ταω να βγοῠμε ὅλοι μαζί. Γιατί, δηλαδή, να
ξεχωρίοει ὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὸν κόσμο; Τε-
λικα ἓτσι Kai ἐγινε. Παμε στὸ E.K., ὅπου
οτὴν πορεία εἴχαμε μεγάλη συμπαρασταΟη
ἀπὸ τὸν κόσμο. Δεύτερη ἐκδήλωση τοῦ Π.,
στὸ Ε.Κ.; «ὴ Ἐπιτροπὴ να κατσει γύρω ἀπὸ
ἕνα τραπέζι». Πάλι ἀντίδραση ἀπὸ μας;
«“Οποισς θέλει να μιλὴσει, θα παίρνει τὸ μι-
κρόφωνο Kai θα μιλάει, εἴτε εἶναι ἐπιτροπὴ
εἴτε ὁχι». Καθήσαμε, τελικά, ὅλοι μαζί, ἀνα-
κατεμένοι,
Ἐρώπ Ποία ἠταν σταση τοῦ κόσμου 0’
αὐτὴ τὴ διαμαχη, γιατῐ ὅπως Kai να τὸ κα-
νουμε, ἔτοι ὅπως τα λέτε μέχρι τώρα, ἐντο-
πίζεται σε ὁρισμένα πρόσωπα ὴ ἐκφραση
αὐτῶν των διαφορῶν.
Ἀπάντι Κοίτα, ὁ κόσμος ἐκλινε πότε
πρὸς Tôt δῶ Kai πότε πρὸς Tôt ἐκεῖ. Με-
τροῡσε πολὺ στὸ πού Θα καταλήξει δύ-
ναμη καί, θα ’λεγα, φυσικότητα τῶν ἐπι-
χειρημάτων. Ἀπ’ τὴ μια, τὸ ἕνα ἐκφραζε τὸ
κατεστημένο, ας τὸ ποῠμε έτσι, ποὺ ήταν
εϋκσλο να τὸ ἀποδεχτεῖ κανεῖς λόγω τὴς
προηγούμενης θέσης του, τὴς παιδείας
του, ἀπ’ τὴν άλλη, ὅμως, ἐβλεπε κατι ἀλλο,
ποὺ τοῦ «κόλλαγε» καλύτερα, Kai τοῦ φαι-
νόταν ἓτσι γιατῑ τό ’νιωθε φυσισλσγικό,
παρ’ ὅλσ ποὺ ὴταν ἐναντιο 0’ αὐτὰ ποὺ μέ·
χρι τότε ὴξερε. Στὴν πορεία τὴς συζήτησης
ὁ Π. κανει τὴν πρόταση να παει ὴ Ἐπι-
τροπὴ σὲ ἀλλο δωμάτιο για συζήτηση.
Παλι μπαίνει τὸ Θέμα ὅτι ὴ ἐπιτροπὴ δεν
ἐχει τίποτα να πεῖ ίδιαιτέρως, ὅτι μποροὺμε
Kai πρέπει να συζητήσουμε ὅλοι μαζί, ylorri
τὸ θέμα ἀφορᾱ ὅλους μας Kai ὂχι τὴν ἐπι-
τροπὴ εἰδικά. Τότε ξαναχρησιμοπσιεῑται τὸ
τέχνασμα; «Δὲν έχετε ἐμπιστοσύνη στὴν
ἐπιτροπὴ σας» «Nail Nai! ἐχουμε. Να
πάει ἰδιαιτέρως» Kai μὲ φιλότιμο να ποῠμε,
για ν’ ἀποδείξει ὅτι ἐχει ἐμπιστοσύνη οτὴν
ἐπιτροπὴ του. Kai παει ἰδιαιτέρως Kai μας
ρωταεκ «Πῶς βλέπετε Tôt πράγματα, ὁ κό-
σμος εἶναι ἕτοιμος να συνεχίσει τὴν ἀπερ-
γία;» Τού λέμε; «γιατί ρωτάς ἐμᾶς Kai δὲν
ρωτας τὸν κόσμῳ» Flap’ ὅλη τὴν πρωταρ-
χικὴ ἀντίρρησή μας ἐκφραστήκαμε Coo-r600
σαν ατομα ὅτι ὴ ἀτῐεργία πρέπει να συνεχί-
σει. Βγαίνουμε ἐξω Kai λέειε «Ἀποφασί-
σαμε να συνεχιστεῑ ὴ ἀπεργία».
'O κόσμος ἐνθουσιαστηκε, γιοιτῑ αὐτὴ ἡ
απόφαση τὸν ἐκφραζε. Κι ἐκείνη τὴν ώρα
δὲν μποροῡσε να σκεφτεῖ τὴ διαδικασία,
γιατὶ αὐτὸ ποὺ τοῦ λέγανε δὲν ὴταν κάτι
ἀντίθετο ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ήθελε. Kai μεῑς σαν
ἐπιτροπὴ, δὲν θέλαμε ἐκείνη τὴ στιγμὴ να
βαλουμε θέμα διαδικασίας, γιατῑ ὁ κόσμος
πηριζὸταν στὴν ἐπιτροπὴ Kai ήταν ἀνάγκη
να ὑπάρχει πρὸς Tôt ἐξω μια ἑνότητα. Φεύ-
γοντοις, κλείνουμε ραντεβοὺ για τὴν αλλη
μέρα τὸ πρωΐ. ‘O κόσμος, πολὺ φυσιολο-
γικα, λέει να συναντηθούμε οτὴν αὐλὴ τσῠ
ἐργσστασίου. Oi ἐκπρόσωποι τοῦ E.K. λένε
ὅτι αὐτὸ εἶναι παρανομο, πρέπει να πᾱμε
ἀπ’ ἐξω. Πλειοψὴφισε ὴ αποψή τους (ἐδω
τὸ θέμα τοῦ νόμιμου-παρανσμου ἐπαιξε
ρόλο). Τὴν άλλη μέρα παμε στὴν ἀρχὴ στὸ
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δρόμσ. Βέβαια, ὴ Ἀστυνομία δέν μας
ἀφησε Kai μπαίνουμε σὲ κατι χωράφια, δί-
πλα ἀπ’ τὸ ἐργοστάσισ. Ἐκεῖ, στὴ ουνέ-
λευση, μπαίνει σὲ συζήτηση τὸ συγκεκρι-
μένο. Τί νόμιμο, τί παρανομο, αὐτὸ ποὺ θέ-
λουνε εἶναι να μάς απομακρύνουν ὅσσ
περισσότερο ἀπ’ τὸ ἐργοστασιο, για να
μποροῡν να Κάνουν ὁ,τι θέλουνε, ἀκόμα να
βαλουν κι ἀπεργοσπαστες μέσα. Τότε
μπαίνει τὸ θέμα τοῡ νόμιμου Kai παρανο-
μου σε σχέση μὲ τὸ κίνημα, ὅτι oi νόμοι ἀλ-
λαζσυν μὲ τοὺς ἀγῶνες, ὅτι θα ὴταν πολὺ
σκληρότεροι χωρὶς αὐτούς, oi ἀνθρωποι
θα δουλεῠαν 16 ὡρες τὸ 24ωρο κλπ, Kai
ἐκεῖ ὃιδαχτηκε μια στοιχειώδης ἱστορία τοῦ
κινήματος.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ,

Τὸ ἵδιο πρωῒ έρχονται 2-3 φοιτητὲς Kai
μοιραζουν ἐφημερίδες Tth ὁργανώσεών
τους; «παρτε ἐφημερίδες ποὺ μιλανε για τα
προβλήματα σας», Ὀπόταν ὁ κόσμος ἀρ-
χισε να κλωτσάει. Ἀρχίσαν κι oi ἀλλοι να
τοὺς λένε για ἐργατικοὺς ἀγῶνες, βγαζουνε
λόγους για Σωματεῑα Kai Συνδικατα, διδα-
σκουνε τὴν ἀνάγκη τὴς ὁργάνωσης στὴ
βάση, τελικα, «παρτε τὴν ἐξουσία», μὲ ἀλλα
λόγια. Ἠταν ἐντελῶς ἀντίθετο μ’ αὐτὸ ποὺ
εἴχαμε ξεκινὴσει, ὁτι δηλαδὴ mes στιγμὴ
πολιτικοποιεῑς τὸ ἐπίπεδο ποὺ ὁ κόσμος
βρίσκεται Kai ἐτσι παει παρα πέρα. Δημι-
συργοῠν έτσι μια κατασταση, μὲ φόβσ να
κανουν φοβερὴ ζημιά. Να νομίσουν οἱ έρ-
γατες ὅτι αὐτα ποὺ κανουν δὲν εἶναι ὃικές
τους ἐνέργειες, ἀλλα ὑπαρχουν πίσω σκο-
τεινὲς δυνάμεις κλπ. Τότε τοὺς εἴπαμε Em
ὃεχόμαστε τὴ συμπαρασταση, ἀλλα δὲν θέ-
λουμε καθοδηγητές, Τελικά; «Δὲν είσαστε
μέσα 0’ αὐτὸ τὸ πράγμα μπορεῖτε v’
ἀκοῡτε, ἀπὸ κεῖ Kai πέρα δέν θα κανετε
πράγματα».Η ΓΣΕΕ
Ἔρχεται Kai ἐκπρόσωπος τὴς ΓΣΕΕ, εἰδο-
πσιημένος ἀπὸ τὸ E.K. ‘O κόσμος προτείνει
να παει ὴ ἐπιτροπὴ πάνυ.) κι ἀν δὲν τὴ δε-
χτεῖ ὁ Κασνακίδης να μὴν έχει οὔτε ὴ ΓΣΕΕ
καμια συζὴτηση μαζί του. Παμε πάνω,
ὁπότε λέει ὁ Κασνακίδηςε «Ἐγὼ θέλω μόνο
τὴ ΓΣΕΙΞ Kai τὸν Π. «τοῦ Ἐργατικοῡ Κέν-
τρου». Ἀνεβαίνουν μαζί του. ’Όταν γυρί-
ζουν, αρχίζει Kai λέει ὴ ΓΣΕΕ στὴν ἐπι-
τροπήι «Τί πράγματα εἶναι αὑτά, ἀπερ-
γία σας δὲν εἶναι δίκαιη. ‘O ἀνθρωπος
ἀπολύθηκε για ἀπουσίες, ὅχι για συνδικα-
λιστικὴ ὃράσηῐ» Φεύγει ὴ ΓΣΕΕ τὸ μεσημέρι,
ἀφοῡ ὁ κόσμος ἀπέρριψε τὴν πρόταση να
παμε στὸ Ε.Κ. να συζητήσουμε, (Ἂν φεύ-
γαμε, θα ἐρχονταν τα λεωφορεῑα τὴς ἀπο-
γευματινής βαρδιας, χωρὶς να εἶναι κανέ-
νας μας ἐκεῖ). Τρῶμε ὅλοι μαζὶ συντροφικα
τὸ μεσημέρι. Oi ἀνθρωποι χαίρονται τὴν
ἐπαφὴ μεταξύ τους, συζητούν, ὑπάρχει
ἕνα πολὺ ὅμορφο κλίμα. Ἡ Ἀστυνομία κα-
νει μπλόκα για v’ ἀπομονώσει τὸν κόσμο
Kai να ἀφήσει πέρασμα στα λεωφορεῖα τὴς
ἀπογευματινής βαρδιας. ‘O κόσμος στὴν
ἀρχὴ μένει ἥσυχος. ’Όταν ὅμως φτανουν
Tôt λεωφορεῖα, σπαει τα μπλόκα Kai ὁρμάει
στα αὑτοκίνητα, ν’ ἀνοίξει τὶς πόρτες.
Σπρώχνουν να βγοῠν oi ἀλλοι ἀπὸ μέσα, ὴ
Ἀστυνομία χτυπαει ἀγρια. Γίνονται συγ-
κρούσεις. Κατεβαίνουν ὅλοι, ἐκτὸς δύο·
τρεῖς. Τότε κατεβαίνουν Kai oi Πακιστανοί.
Ὁπότε γίνονται φοβερὲς σκηνὲς συναδέλ-
φωσης γιατῑ τὸ πρόβλημα είτανε βασικόῑ
«Τί θα γίνει μὲ τοὺς Ποικιστανούςς». Oi Πα-
κιστανοῑ λέγανε μὲ σπασμένα ἑλληνικάε
«Ἕλληνες, ὅχι δουλεια - Πακιστανοὶ ὅχι
δουλεια, Ἕλληνες δουλεια '—~ Πακιοτανοὶ
δουλεια». Ἠταν πραγματικα πολὺ συγκι-
νητικο.

ΥΠΟΥΡΓΙΞΙΟ;

Φεύγω λίγο τὸ απόγευμα Kai ὅταν γυ-
ρίζω, μαθαίνω ὅτι ἔχει καλεσει ὁ Ὺπουρ-
γὸς Ἐργασίας τὴν Ἐπιτρσπή, Kai ὅτι ὴ
Συνέλευση ἀποφασισε να πάει ὴ Ἐπιτροπή.
Παμε στὸν Ὑπουργὸ μαζῐ μὲ ἐκπροσωπσυς
τοῦ Ε.Κ. ‘O Ὺπουργὸς ὑπόσχεταιῑ «πηγαί-
νετε στὴ δουλεια σας Kai αὔριο-μεθαύριο
θα ἐρθει ὁ συναὸελφός σας ποὺ ἀπολύ-
θηκε». Τὸ E.K. λέγει ὁτι μετα ἀπ’ αὐτὸ συμ-
φωνεῖ Em πρέπει να λήξει ὴ ἀπεργία. Ἐγὼ
ἀπανταω ἐκ μέρους τὴς Ἐπιτροπῆς ὅτι για
τὸ ἀν θα λήξει ὴ ὁχι ὴ ἀπεργία δὲν θα ἀπο-
φασίσει ἐπιτροπὴ, ἀλλα εἶναι Θέμα τῶν
ίδιων τῶν ἐργατῶν. ‘O Ὺπουργὸς ἀπαν-
τησε; «Τί ἀναγκη ἐχετε. Ἐσεῖς εἶστε ὴγεσία,
ἐσεῑς καθοδηγεῖτε Kai δὲν καθοδηγεῖστε».
Ἐμεῖς ἀπαντήσαμε ὁτι ὴγεσία δὲν σημαίνει
να κανει αὐτὸ που τὴς αρέσει, ἀλλα να κα-
νει αὐτὸ ποὺ ἀρέσει τοῠ λαοῡ, σε τελευταία
ἀναλυση, ὁπότε ὁ Ὺπουργὸς βγὴκε ἀπ’ τα
ρούχα του γι’ αὐτα τα «ἀναρχικα πρα-
γματα» Kai μείς σηκωθήκαμε Kai φύγαμε,
χωρὶς να καταλήξουμε πουθενα, λέγοντας
Em θα κανουμε ὁ,τι ἀποφασίσει ὁ κόσμος.
Στὸ δρόμο, ἐπιστρέφοντας, τὸ E.K. προσ-
παθεῖ να μᾶς πείσει Em οὐδέποτε εἰς τὴν
ἱστορίαν τοῦ Συνδικαλισμοῠ ἐκερδήθη τέ-
τοια νίκη Kai Ti ἀλλο θέλουμε. Ἀπαντοῠμε
ὅτι ἀπόφαση τὴς Συνέλευσης ὴταν;
«πρῶτα προσλαμβανεται ὁ Τ. Kai μετα γυ-
ρίζουμε Kai ἐμεῖς στὴ δουλειά, Kai τὸ αἵ-
τημα μας εἶναι ὅχι οτῑς ἀπολύσεις γενικα»,
"OTav φτανουμε στὴ Συνέλευση, ὁ κόσμος
ἀπορρίπτει τὶς προτάσεις του E.K. Νομίζω
ὅτι 0’ αὐτὸ τὸ σημεῑο ὁ κόσμος ἐχει συνει-
δητοποιήσει ὁλόκληρος τὴ μέθοδσ ἀπὸ
Ἀστυνομία, ΓΣΕΕ, Ὑπουργεῑο Kai E.K. Kai
μένει πια μόνος, ἐνῶ ὴ σύγκρουση ἀπὸ
τώρα γίνεται στὸ ίδιο του τὸ ἐσωτερικό.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τὴν Πέμτιτη τὸ πρωῒ (3η μέρα) φτανουνε
ὁμαδικα πια φοιτητὲς, ποὺ έχουνε μια ἀλλη
σταση συμπαραστασης, δηλαδή, «πέστε
μας τί θέλετε να κανουμε για να σας βσ-
ηθήσσυμε», στάση ποὺ ήταν Kai ἡ σωστή.
Oi ἐργατες δέχονται αὐτὴ τὴ συμπαρα-
σταση, oi νεολαῖοι ὲργατες ίδιαίτεραένώ-
νονται μὲ τοὺς φοιτητές, φτιαχνουν μαζῖ
πανώ. Τότε, o’ αὐτὴ τὴν πρακτικὴ δραστη-
ριότητα, ξεχωρίζουν σαν πρωτοπορία ὀἱ
ἑργόιτες τῶν 17-18 χρονῶν. Τὸ ’ίδιο πρωῒ,
στὴ διαρκεια ττής συνέλευσης ιφόινηκε πὼς ι,
LZVS'Efl‘i‘TST'EELS‘E’Xi‘S’fi'ESE ἔὲι
μαστε καμια συζήτηση; ἀ) ἂν δὲν ἅναγν
ριστεῖ ή ὲπιτροπή, β) αν δὲν προσλαβοζ

ἶ



πρῶτά τὸν T., γ) δὲν πληρωθοῦμε Tic, μέρες
τῆς ἀπεργῐας μας, δ) δὲν συζητηθοῦνε τα
ὑπόλοιπα προβλήματα μας. ”Οταν ἔρχον-
ται τα λεωφορεῖα της ἀπογευματινής βάρ-
διας γίνονται φοβερὲς συγκρούσεις με τὴν
Ἀστυνσμῐα, ποὺ χτυπάγε λυσσασμὲνα.
Συγκρουονται κι οἱ φοιτητὲς. ‘O κόσμος
βράζει. Ἀποφασίζουμε να πάμε ὅλοι μαζῑ
στὸ E.K. να τὸ συζητήσουμε, νιώθοντας ότι
τὸ πράγμα ἔχει πάρει μια άλλη τροπή. Κά-
νουμε μια γερη πορεία-διάδήλῶση μέσα
απ’ την Ἐλευσῖνα μὲ παλμὸ Kai άγῶνιστι-
κότητα. Ἐκεῖ βγαῐνουν τα συνθήματα;
«μάς πῖνουνε τὸ aipa στῖς φάμπρικες»,
«κάτω η εκμετάλλευση». Φτάνουμε στὸ E.K.
Γίνεται συζήτηση, ἀποφασιζεται συνέχιση
τῆς απεργίας, φτιάχνονται ὲπιτροπὲς ἀπὸ
φοιτητὲς Kai ἑργάτες, ποῦ πάνε στὸ Στάδιο
Καραϊσκάκη, στη συναυλία τοῦ Θεοδω-
ράκη, για ἔρανο (μαζέψανε 64.000). Φεῦγει
0 κόσμος. Μένουμε 4 μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς
να φτιάξουμε μια προκήρυξη. Τότε, ἀρχῐζει
ἡ καταπληκτικότερη φάση. Ἔρχεται ὁ Π.
T00 E.K. σὲ ἔξαλλη κατάσταση, φῶνάζειτ
«τὸ μάθατε; Ἡ κυβέρνηση ἀπαγόρευσε τὶς
συγκεντρώσεις σὲ ἀνοιχτὸ χῶρο, τῙ θα γῙνει
αὐριο, Ἡ Ἀστυνομῐοι θα μας χτυπήσει,
ἐγὼ θα ἀναγκασθῶ να κατεβάσῶ ὅλο τὸ
λαὸ τῆς Ἐλευσίνας Kai αὐτοὶ θα κατεβά-
σουν τα τάνκς».
Ἐνῶ ἔμεῑς ἐπιχειρηματολογοῦμε ὅτι δὲν
κατεβαὶνσυν ἔτσι τα τάνκς. ἘκεῙνη τὴν ὥρα
ἔρχεται ἕνας τοῦ ΕΣΑΚ, ὸ ὁποῖος λέει;
«M1101, ἐγὼ ὅὲν πιστεύω ὅτι θα κατέβουν
τα τάνκς, ἀλλα ἡ ἀπεργῖα σοις πέτυχε κατα
70%, ἀφσῦ T0 Ὑπουργεῑο δέχεται να γυρί-
σει ὸ Τ. στη δουλειά».

«Καλά», T00 Ma), «ἔτσι τῖς μετράνε τις vi-
. κες μὲ 70%, μὲ ποσοστά; "000 πιὸ πολὺ τὸ
προχωράς, τόσα περισσότερα μπορεῖς να
κερδῑσεις».
Ἔρχεται κάποιος ἀλλος μὲ την πληροφο-
ρια ὅτι τὸ Κ.Κ. σε εἰδικη συνεδρῖάση κατέ-
ληξε στὸ ὅτι ἡ ἀπεργῐα πέτυχε Kai πρέπει

να λήξει. (Οπότε ἕνα παιδὶ ἀπ’ τὴν ἔπι-
τροπὴ τοῦ λέει; «ποιὸ κόμμας» Τοῦ ἀπαν-
τάει ὁ ἀλλοςε «τὸ Koppa, τὸ K.K.» «Δὲν εἶ-
μαι 0’ CXÙTÔ T0 κόμμα», τοῦ λέει τὸ πάιὸῐ,
«ἀλλα δεν ξέρω Kai κανένα κόμμα-ποὺ νά
’ναι μὲ μας».
Ἡ ἀλήθεια εἶναι, πάντως, πῶς νιῶθαμε,
σιγα-σιγά, τὸ βάρος, τῶρα ποὺ μεῖναμε
μόνοι. Τα παιδια τῆς ἐπιτροπῆς νιώθανε να
ἔχουν ὅλη την εῦθῦνη τοῦ κόσμου πάνῶ
τους καὶ ῦπήρχαν ὁρισμένες ταλαντεῦσεις.
Τήν άλλη μέρα, στη Γενικὴ Συνέλευση, ανα-
φέρονται ὅλα τα χτεσινά,’ Ὀ κόσμος λέει
«θα προχωρήσουμε». Myra ἀπὸ αὐτοκρι-
τικη τῆς Ἐπιτροπῆς μπροστα στή συνέ-
λευση Kai ἀφοῦ εἴπαμε τὶς ταλάντεόσεις
μάς κλπ. κάναμε ὲκλογές. ‘H ἐπιτροπὴ
ἔμεινε ἡ ἴδια, τελικα ὃὲν βγήκανε νέοι άν-
θρῶποι ἀπὸ τὸν κόσμο, πράγμα ποῦ για
μένα ἔδειχνε τα ὅρια της ἀπεργῐας, τα ὅρια
τῆς ζῦμωσης τῶν 3 αὐτῶν ἡμερῶν.
Τὸ ἵδιο πρῶῖ ἡ «Ἀκρόπολη» ἔγραφε ὅτι ὸ
Κασνακῖδης θα κηρύξει λόκ-άουτ, ένῶ στὸν
«Ριζοσπάστη» ὑπῆρχε ἡ εἴδηση ὅτι ἡ ἀπερ-
γῖα ὲνῖκησε μὲ την πρόσληψη τοῦ Τ. κλπ.,
ὲνῶ στὸ τέλος της ἵδιας εἵδησης ἔχει τὸ άν-
τιφατικὸ «oi εργάτες ἀποφάσισαν τη συνέ-
χιση της άπεργῐας». 'O κόσμος ἀντέδρασε
στὸ δημοσῐευμα τοῦ «Ριζοσπάστη» γιατῑ
ἔγραφε ὅτι κέρδιοε ἡ ἀπεργῑα μὲ τη μορφὴ
ἀκριβῶς ποὺ δὲν θέλανε oi ἔργάτες να νι-
κήσει. Κι ὅμως ὑπάρχει ἔνα αἴσθημά ἀδι-
έξοδου, Kai η δική μας πλευρα ὅὲν εἶχε δυ-
νατότητα να προχωρήσει τὸ πράγμα.
l'iap’ ὅλα αὐτά, λέμε; Θα τὸ προχωρή-
coupe, θα νικήσουμε κ.λ,π. Ἔρχεται πρόσ-
κληση ἀπ’ τὸ Ε.Κ., «ὅπου μάς περιμένει μια
σπουδαῖα προσωπικότητα να συζητή-
σουμε», Ἐμεῑς καταγγέλλουμε ὅτι εἶναι
μπλόφα Kai σκοπὸς εἶναι v’ ἀφήσουμε τὸ
ἔργοστάσιο. Τότε φαίνεται ὅτι τὸ πνεῦμα
τῶν ἐργατῶν δὲν εἶναι τὸ ἵὸιο ὅπως πάλιάῑ
«nape οΤὸ E.K.».

Πάμε στὸ Ε.Κ. Δὲν ὑπῆρχε βέβαιοι ἡ

«προσωπικότητα» αλλα εἶναι ὅλο τὸ E.K., η
ΕΣΑΚ καὶ διάφοροι συνδικαλιστές. Τὸ E.K.
ζητάει να βγοῦνε ἔξω oi συμπαραστάτες.
Oi ὲργάτες, ὅμως, ἔχουν δεθεῖ μαζῐ τους,
γίνεται ψηφοφορία Kai ψηφίζουν 4 να φῦ-
γουν καὶ 250 να μεῖνουνῑ Oi ἀλλοι θέλουνε
να σπάσουν τοὺς φοιτητὲς ἀπ’ τοὺς ἔργα·
τες, ποὺ γι’ αὐτοὺς oi φοιτητὲς εκφράζουν
T0 Πολυτεχνεῖο. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ Ε.Κ. συνέ-
χιζε να ἀπαιτεῖ την άποχώρηση τῶν συμ-
παραστατῶν, ἀποφασὶσάνε oi ἴδιοι oi φοι-
τητὲς να φύγουνε, καταγγέλλοντας τὸ E.K.
Τότε γῙναν συγκινητικὲς σκηνές, σηκώθηκε
κόσμος Kai εἶπες «Θα ὅιώξσυμε τα παιδια
ποὺ τα τσαλάκωσε T0 τάνκς. . .». «Θα βγῶ
Kai γῶ μαζῐ τους.. .», πολλα τέτοια.
Μετα βγαίνουν διάφοροι λόγοι για τὴ
νίκη τῆς άπεργῐας ποῦ πρέπει να λήξει Kai
ἀν πᾱνε στη δουλειά τους στῑς 3 ή ὥρα,
στὶς 5 θα πάει Kai ὸ T. Παῐρνουν πάνω τότε
oi ἀρχεργάτες, oi ὑπεύθυνοι τμημάτων,
που ἀρχίζουν να λένε ὅτι ἔχουμε κερδισει
κλπ. κλπ. Παῖρνουν τηλὲφῶνο τὸν Ὑπουρ-
γὸ Kai τοῦ άνακοινώνουν ὅτι εἶναι δεκτη ἡ
συμφῶνῐα. Τότε τοὺς λέει ἑκεῑνοςς «πρῶτα
θα πιάσετε ἑσεῖς ὃουλεια αῦριο (Σάββατο)
Kai τη Δευτέρα Θά ’ρθει ὁ Τ.» Αὐτὸ ἐξαγρι-
ώνει τὸν κόσμο. Τότε αρχῑζει να παίρνει τὸ
λόγο, να νιώθει την ἀνάγκη να πάρει 100 %
Ta πράγματα στα χέρια του. ”Ομως εἶνα
ἀργά, ἔχει χάσει τὸ τραῑνο. ι
Μέσα ἀπὸ τη διαδικασία τῆς συνεχοῦς
πῖεσης της ὲπιχειρηματολογιας «πετῦ-
χαμε», «μην εἵμαστε τῶν άκρων», «λῐγο-
λῐγο κερδῐζονται τα πράγματα» κλπ. κλπ. ὸ
κόσμος σπάει. Περνάει ἡ ψυχολσγία «ἐπὶ
τέλους να τελειώσει αὐτὸ τὸ πράγμα». Δὲ-
χεται τὸ συμβιβασμό. Θυμαμαι ἀνθρώ-
πους που κλαῑγανε. Τὸ άλλο πρῶϊ πιάσαν
δουλεια oi μισοῖ. Τη Δευτέρα περιμὲνανε
τὸν Τ. να πανε στη δουλεια ὅλοι μαζῐ. Αυ-
τὸς πήγε μόνος του μὲ τὸ E.K. ”Οταν ἡρθε
ἀργότεροι στὸ τμήμα, δὲν τοῦ ’δωοε κανεὶς
σημασιά.

Συ μπεράσμοιτα
Κλείνοντας T0 Θέμα μας Θα Θέλαμε να κάνουμε μερικὲς
παρατηρήσεως "Av Kai ὃεν μάς διαφεύγουν τα ὅρια
1700 μέσα τους φάνηκε να κινηθηκε η συνειὸητότητσι
τοῦ κόσμου στην άπεργία της NATIONAL, oi
ταλαντεύσεις ἀκόμα Kai τῶν πιὸ συνειδητοποιημένων
ἐργατῶν, αν Kai προσέχουμε ὅτι λήγει, τελικά, με
συμβιβασμὸ Kai ὑποχώρηση, πιστεύουμε ὅμως ὅτι,
σὲ σχέση μὲ τις συνθηκες 7700 ὑπηρχοιν Kai τις πιέσεις
1700 ἐξασκηθηκοιν, ὑπάρχουν ἐκεῖνοι τα
χαρακτηριστικὰ 1700 μάς ἐπιτρέπουν να μιλησουμε
τουλάχιστον για σπέρματα κάτι καινούργιου Kai να
προωθησουμε ὡρισμένα ἐρωτήματα.
Στῖς άπεργῐες NATIONAL, στην «HBH», στη
Στρατῶνη, τις μέρες μσς, ὑπάρχει σὲ ἕνα πρῶτο
ἐπίπεδο ὁ πειρασμὸς να μιλησεις για «άγρια άπεργῐά»
ἣ για μια πρώτη ἐμφάνιση, στὸν τόπο μοις, ἑνὸς
φαινομένου ἀνάλογου μὲ τα ἐργοστάσιοικα
Συμβούλια, 1700 ἀποτελοῦν μια πραγματικότητά πια
στις ἀναπτυγμένες καπιταλιστικα Kai κάλα
ὀργάνωμένες συῆνδικαλιστικα χῶρες τῆς Δόσης. Δὲν
άποκλειουμε να ὑπάρχει μια τέτοια διαδικασία.

"Opr τὸ πρόβλημα μπορεῖ να άντιστραφεῑς Ἐπειδὴ
ἀκριβῶς λείπει τὸ κανάλι τοῦ ἐπίσημου συνδικάτου,
γι’ αὐτὸ Kai η άπεργία ποιίρνει τέτοια μορφή.
Πάντως, στη ὅιάρκεια της ἕρευνάς μας, 1700 στοιχεῖα
της ea ὅώσουμε Kai σὲ ἑπόμενο ANTI, διαπιστώσαμε
ὅτι πράγματι, εἴτε μέσα άπὸ τη φάρσα τοῦ χουντικοῡ
«συνδικαλισμοῦ» εἶτε ἀπὸ την ἔλλειψη κάθε
συνδικαλισμοῦ, ἕνα τμημα τουλάχιστον της ἐργατικης
τάξης ψάχνει ἕνα νέο τρόπο όργάνωσης Kai
ἔκφροισης, 1700 ὅὲν συνδέεται κατ’ ἀρχὴν μὲ τη
συνδικαλιστικη Ῐεραρχία. Σὲ μια περίοὸο οἰκονομικῆς
κρίσης, ὅπως αῦτη 1700 περνάμε, Kai στην
άναπόφευκτη ὅξυνση τῆς κοινωνικης κρίσης, ὁ
τρόπος 1700 θα ἐκφραστεῐ η ταξικη πάλη ἀποκτόι
ἰδιαίτερη σημασία. Ἀνάλογη σημασία ἀποκτάει Kai η
τοποθέτηση τῶν δυνάμεων της Ἀριστεράς ἀπέναντι
0’ αῦτη την προοπτική.
Κρατάμε τὶς στηλες τοῦ περιοδικοῦ ἀνοιχτὲς σὲ ἕνα
διάλογο Kai προβληματικη γύρω an” τὸ Θέμα.

Πέτρος Εὐθυμίου
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, Κυκλοφορεῑ
Τὸ Σάββατο Kai κάθε Σάββατο το ’75
Μανώλης Γλὲζος ’75
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