
Κοινωνικός διάλογος 
και πολιτικά διλήμματα

Τ Ο ΠΡΑΓΜΑ καταντάει ανησυχητικό: κά
ποιοι δεν θέλουν διάλογο με την Τ ουρκία κι 
έτσι διατηρούμε την αυτονομία μας απέ

ναντι της. Κάποιοι άλλοι απεύχονται διάλογο για 
την... «κεντροαριστερά» και έτσι εξασφαλίζουμε 
την αυτονομία μας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι, 
ακόμα, συχνά οι ίδιοι, προσπαθούν να αποφύγουν 
διάλογο για τα κοινωνικά και οικονομικά ζητή
ματα και έτσι κερδίζουμε την αυτονομία μας απέ
ναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνηση... Σε όλες 
αυτές τις πρόσφατες περιπτώσεις, και σε άλλες α
νάλογες, υποψιάζομαι ότι υπάρχει στη βάση μια 
συζητήσιμη αντίληψη: αν κάνω διάλογο είναι βέ
βαιο πώς θα καταλήξει, αν καταλήξει είναι βέβαιο 
πως θα είναι εις βάρος μου! Πατί λοιπόν να δίνω 
<· άλλοθι» στον αντίπαλο; Ας πάρα τα μέτρα που 
νομίζει, αλλά χωρίς εμάς. Η δική μας απάντηση θα 
έρθει όταν θα επιχειρήσει να τα εφαρμόσει, και βε
βαίως θα απωθήσουμε ό,τι δεν μας συμφέρει και 
ενδεχομένως θα δεχθούμε ό,τι μας συμφέρει.

Μοιάζει με μια κλασική δυναμική και μαχητι
κή συνδικαλιστική στάση, αμφίβολης όμως απο- 
τελεσματικότητας με κριτήριο τα συμφέροντα των 
εργαζομένων, περιλαμβανομένων και των ανέργων. 
Επιπλέον δε μάλλον εμπνέεται από πολιτικά παρά 
από καθαρά διεκδικητικά, συνδικαλιστικά κριτή - 
ρια. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ε
νας διάλογος δεν είναι υποχρεωτικό να καταλήξει, 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί και όχι ανα
γκαστικά με χρέωση εις βόφος αυτού που τον δια
κόπτει. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ουσία του δια
λόγου και το πώς εξελίσσεται. Ενας διάλογος που 
καταλήγει δεν καταλήγει εκ των προτέρων α ς  βά
ρος ενός των διαλεγομένων, αυτό είναι μια ανα
σφαλής και ηττοπαθής αντίληψη, εξάλλου παρα
μένει η δυνατότητα πειστικής διακοπής ή καταγ
γελίας του. Ημήπωςυποβόσκειη αβεβαιότητα πε
ρί της πειστικότητας μιας τέτοιας ενδεχόμενης α
ντίδρασης; Η πεποίθηση (;) ότι καλύτερα θα αντι

μετωπιστούν οι οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις 
για υπαρκτά προβλήματα με τη ν αποχή και με τη ν 
εκ των υστέρων αντίδραση προδίδει παρανόηση ως 
προς το πώς διαμορφώνεται η κοινωνική συνείδη
ση και αξιολόγηση της πρότασης της κάθε πλευ- 
ράς. Η μη συμμετοχή στη διαμόρφωση των τελικών 
αποφάσεων, με όλες τις πιο πάνω επιφυλάξεις και δι
κλείδες ασφαλείας, δεν ανταποκρίνεται στις πα
ραδόσεις και στην εξέλιξη των κοινωνικών και πο
λιτικών αντιλήψεων στη χώρα μας, ακόμα δε λ ι
γότερο σε εκείνες που καλλιέργησε με πείσμα και με 
κόστος η ανανεωτική αριστερά σε όλους τους χώ
ρους.

Α λλά ούτε και σε εκείνες του σύγχρονου συνδι
καλισμού. Διάλογοι και συμφωνίες έγιναν σε αρ
κετές από τις ευρωπαϊκές χώρες ή ετοιμάζονται 
(και η «Αυγή » έχει δημοσιεύσει τις σχετικές πλη
ροφορίες) και με συμμετοχή συνδικάτων υπεράνω 
παντός ψόγου. Ειδικότερα στην Ισπανία; συμμε
τείχαν όλα τα συνδικάτα, περιλαμβανομένων και 
των Εργατικών Επιτροπών (όπου κυριαρχούν συν
δικαλιστές της Ενωμένης Αριστεράς). Εστω και αν 
η προσοχή της εύκολης κριτικής επικεντρώθηκε 
στη διευκόλυνση των απολύσεων ώστε οι επιχει
ρήσεις να προσλαμβάνουν με μικρότερες επιφυλά
ξεις ως προς το ενδεχόμενο επιδείνωσης της οικο
νομικής τους κατάστασης τα αποτελέσματα ήταν 
συνολικά εντυπωσιακά (μέτρα για τη μείωση των ε
πισφαλών απασχολήσεων, ιδιαίτερα για τους νέ
ους, για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστή
ματος, κ.λπ, κ.λπ.). Και αυτά επί κυβερνήσεως του 
κ. Αθνάρ και της δεξιάς.... Εκεί οι συνδικαλιστές 
αρνήθηκαν τηνηττοπάθειαή την ανάμιξη τηςδου- 
λειόις τους με τις πολιτικές αντιθέσεις των κομμά
των τους με τη ν κυβέρνηση. Βέβαια, οφείλω να πω 
ότι αντέδρασε και στο διάλογο και στο αποτέλεσμα 
ο σ. Αγκίτα, ηγέτης της Ενωμένης Αριστεράς και 
ήρθε σε σοβαρή ρήξη μετη συνδικαλιστική ηγεσία, 
γενικώς, αλλά και με την εμπνεόμενη από την ΕΑ!

Ο κόσμος ανάποδα δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τα 
εν Ελλάδι...

Και στην Ελλάδα; Οταν άλλοι (κυβέρνηση, ερ
γοδότες κάθε μεγέθους) έχουν άποψη για το πόσο 
και πώς πρέπει να εργάζονται οι όσοι απασχολού
μενοι, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους θα α
νέμενε κανείς να έχουν άποψη και να τη δημοσιο
ποιήσουν και να τη διαπραγματευτούν με κάθε πα
ράγοντα του προβλήματος, για το πώς θα βρουν α
πασχόληση οι άνεργοι και περισσότερη σιγουριά οι 
ήδη εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι περι
θωριακοί και περιθωριοποιούμενοι εργαζόμενοι, 
πώς η κοινωνία θα καλύψει αλληλέγγυα, πώς δη
λαδή θα πληρώσει (με υγιείς δηλαδή με φορολογι
κούς πόρους) τις βασικές ασφαλιστικές και συ- 
νταξιοδοτικές ανάγκες, το δίχτυ ασφαλείας για 
τους ανέργους μιαν ενεργό πολιτική για τη ν αύξη
ση της απασχόλησης και τον αποκλεισμό των α
ποκλεισμών. Πράγματα δύσκολα μεν, αλλά που 
μπορούν να επιδιωχθούν με κοινωνική αξιοπιστία 
και κινητοποίηση, ακόμα και μέσα σε μια προ
σπάθεια διατήρησης και αύξησης της ανταγωνι
στικότητας των επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμού 
της συνολικής οικονομίας και προσαρμογής στην 
ακάθεκτη διεθνοποίηση. Και που, αντίθετα, μάλ
λον δυσκολεύονται στην καταγγελία της ύπαρξης 
των προβλημάτων ή των όποιων προθέσεων των άλ
λων παραγόντων τους. Κι αν είναι αυτές οι προθέ
σεις οι χειρότερες δυνατές, το πρόβλημα είναι να τις 
αποκαλύψεις ή να τις κάμψεις; Κι αν ακόμα το πρό
βλημά σου είναι απλώς να τις «αποκαλύψεις» 
(πράγμα που είναι η βαθύτερη επιδίωξη ορισμένων 
κομμάτων, ώστε να καλέσουν το λαό να συμπαρα
ταχθεί μαζί τους, ενώ κύρια δουλειά των συνδικα
λιστών είναι να επιδιώξουν και να πετύχουν απο
τελέσματα εδώ και τώρα, αλλά έστω...) τις αποκα
λύπτεις καλύτερα απλώς προαναγγέλλοντάςτεςή 
βάζοντάςτες στη δοκιμασία ακριβώς μέσω διαλό
γου;


