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*Η ¿δεολογία του συνδικαλιστικού κινήματος έχει τή μιά 
της ρίζα στίς Απ<5ψεις τών ^.ων συνδικαλιστών του περασμένου 
αίώνα. Τά συνδικάτα Αποτελούσαν γι'αύτούς τή συλλογική έκ- 
προσώπηση τών έργαζομένων μέ σκοπό τήν υπεράσπιση των οικο
νομικών συμφερόντων τους Απέναντι στούς κεφαλαιούχους. Τ«$ 
συνδικάτα έπρεπε νά μετασχηματίζουν μέσα άπό δημοκρατικές 
διαδικασίες τίς έπί μέρους έμπειρίες καί βουλήσεις τών με
λών τους σέ συγκεκριμένςς συλλογικές οικονομικές Απαιτήσεις 
καί νά έλέγχουν τήν προσφορά έργασίας ώστε νά έπιβάλουν 
στούς έργοδότες εύνοίκοτέρους ορούς Απασχόλησης. *Η πολιτική 
δέν είχε θέση στά ένδιαφέροντά τους.

*Η δεύτερη ρίζα τής συνδικαλιστικής ιδεολογίας είναι 
η σοσιαλιστική θεωρία. ’0 Μάρξ ασπαζόταν τήν άποψη τής φι
λελεύθερης θεωρίας δτι οι έργάτες μπορούν συνετάιρι^όμενοι 
νά περιορίσουν τό μεταξύ τους Ανταγωνισμό γιά τίς θέσεις έρ
γασίας καί νά βελτιώσουν "έτσι τίς συνθήκες άπασχόλησής 
τους. 'Αλλά ο Μάρξ καί ή φιλελεύθερη θεωρία διέφεραν ριζικά 
ώς πρός τούς στόχους πού έθεταν στό συνδικαλιστικό κίνημα. 
Γιά τό Μάρξ τά συνδικάτα ήταν ταξικές όργανώσεις, οι όποιες 
προέκυπταν Αναγκαστικά άπό τίς Αντιθέσεις τών κεφαλαιούχων 
καί έργαζομένων^ήταν σημεία Αντίστασης κατά τής βίας τού 
κεφαλαίου. Τά συνδικάτα προσέφεραν, κατά τήν άποψή του,στό 
προλεταριάτο τίς ίδιες ύπηρεσίες πού προσέφεραν οι μεσαιω
νικές πόλεις στήν Αστική τάξη, τή συγκρότησή τους σέ τάξη.



Οί έργάτες, υποστήριζε, συνειδητοποιούν έντασσόμενοι σ ’αύτά 
τά η ο ινά συμψέροντά τους άπέναντι στό κεφάλαιο. Τά συνδικά
τα είναι σχολεία του σοσιαλισμού μέ συγκεκριμένο στόχο, τή 
δημιουργία πολιτικού κινήματος πού θά πάρει άπό τούς άστούς 
τήν κρατική έξουσία στά χέρια του. "Τά συνδικάτα παραβλέπουν 
τελείως τό σκοπό τους όταν περιορίζονται νά διεξάγουν μικρο- 
πόλεμο κατά των έπιπτώσεων τού ύπάρχοντος συστήματος άντί 
νά προσπαθούν ταυτόχρονα νά τό άλλάξουν, άντί νά χρησιμοποι
ούν τίς όργανωμένες τους δυνάμεις ώς μοχλό γιά τήν οριστική 
άπελευθέρωση τής έργ,ατικής τάξης".

Γιά τούς Μάρξ καί *Εγκελς δέν υπήρχε ξεκάθαρη διαχωρι- 
στική γραμμή άνάμεσα σέ συνδικαλιστική καί πολιτική - σοσια
λιστική δράση, σέ συνδικάτο καί σοσιαλιστικό κόμα. Τόν ένι- 
αΐο στόχο τού άγωνα, τόν μετασχηματισμό τής κοινωνίας, έ- 
πρεπε νά έπιδιώξουν οι έργαζόμενοι όπου καί άν δούλευα^.

"Επρεπε νά τόν έπιδιώξουν καί ¿Λά συνδικάτα^ άποδεχόμενα τούς 
σοσιαλιστικούς στόχους καί προχωρώντας ένα βήμα πιό πέρα 
άπό τά άστικά κόμματα. ΕΪναι χαρακτηριστικό ότι ό "Εγκελς 
κατέκρινε τό πρόγραμμα τού γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού 
αόμματος γιατί δέν άναφερόταν στά συνδικάτα, "τήν καθ'εαυ- 
τό ταξική όργάνωση τού προλεταριάτου". Τό καταστατικό τού 
κόμματος έπρεπε νά,παραχωρεί καί νά άναγνωρίζει στά συνδι
κάτα ιδιαίτερη θέση. *Η άντίληψη αυτή τών κλασσικών τού 
σοσιαλισμού άντικατοπτρίζει τήν κοινωνική κατάσταση τής 
έποχής τους. 'Εκτός τής 'Αγγλίας δέν υπήρχαν άνεπτυγμένα 
συνδικάτα καί οι πολιτικές κινήσεις των έργαζομένων μόλις 
είχαν σχηματισθεί. Τά προβλήματα τής σχέσης συνδικάτων, 
κράτους καί κομμάτων δέν είχαν άκόμη τεθεί.
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Στήν ’Αγγλία τά συνδικάτα δημιουργούν τό 1900 γιά νά 
προσδώσουν μεγαλύτερη άποτελεσματικότητα στόν άγώνα τους 
τό έργατικό κόμμα. Τό έργατικό κίνημα έκφραζόμενο άπό τά 
συνδικάτα καί τό κόμμα παραμένει ενιαίο. ’Η καθοριστική έ- 
πίδραση τών έργατικών ένώσεων τού προσδίδει έντονο μεταρρυθ- 
μιστικό χρακτήρα. ’Η έξέλιξη στή Γερμανία άκολουθεί διαφορε
τικό δρόμο. Τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα δημιουργήθηκε καί ά- 
ναπτύχθηκε παράλληλα πρός τά συνδικάτα. *Η άντίληψη πού δια
μορφώνεται καί κυριαρχεί είναι ότι τό κόμμα πρέπει νά άγω- 
νίζεται γιά την πολιτική ένώ τά συνδικάτα γιά την οικονομι
κή μεταρρύθμιση. 'Αντίπαλοι των συνδικάτων είναι οι κεφαλαι
ούχοι, τούς όποιους οι έργαζόμενοι έξαναγκάζουν σέ υποχώρη
ση μέ άπεργίες καί άγδνες στά πλαίσια τού έργοστασίου. 'Αν
τίπαλοι του κόμματος είναι οι πολιτικές άρχές, τις όποιες 
τό κόμμα μάχεται στή βουλή, στίς έκλογές καί μέ πολιτικές 
κινητοποιήσεις. Τά αιτήματα του κόμματος δέ άντίθεση μέ τά 
αίτήματα τών συνδικάτων άφορούν γενικώτερες μεταρρυθμίσεις 
πρός τό συμφέρον τού συνόλου τής έργατικής τέξης. Γι’αύτό 
καί τό κόμμα καί δχι τά συνδικάτα είναι ό κατ’έξοχήν έκπρό- 
σωπος των έργαζομένων.

*Η λενινιστική θεωρία άποτελεί συνέχεια αυτού τού ρεύ
ματος. Γιά τό Λένιν ο( οικονομικοί άγώνες άποτελούν τά ση~
μεί£ άπό τά όποια ξεκινά ό ταξικός άγώνας. Οι άγώνες τούτοι

-
δέν δημιουργούν δμως ταξική, μόνο συνδικαλιστική - οικονο- 
μίστικη συνείδηση. *Η ταξική συνείδηση δημιουργείται μόνο 
μέ πολιτικούς άγώνες^μέ τήν καθοδήγηση τής πολιτικής πρωτο- 
πορείας τής έργατικής τάξης, τού κόμματός της. Τούτο γιατί 
τό #όμμα άποτελείται από συνειδητοποιημένα καί έκπαιδευμένα



στελέχη πού £χουν ύπ’δψη τους τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
τής έργατικής τάξης καί οχι άπό ετερόκλιτα στοιχεία πού Α
ποβλέπουν μόνο στίς μεταρρυθμίσεις τού σήμερα. Τό κόμμα 
πρέπει λοιπόν νά έπιδιώκει μέ κάθε τρόπο νά Αποκτήσει τόν 
καθοδηγητικό ρόλο στά συνδικάτα. Στή φάση τού μετασχηματι
σμού τά συνδικάτα πρέπει νά είναι <5 πιό κοντινός συνεργάτης 
τής κρατικής έξουσίας, τής έξουσίας πού τήν καθοδηγεί τό 
&όμμα. "“Οπως καί τό καλύτερο έργσστάσιο, πού έχει περίφημο 
κινητήρα καί πρώτης τάξης μηχανές, θά πάψει νά δουλεύει,δν 
χαλάσει δ μηχανισμός μεταβίβασης μεταξύ κίνητρα καί μηχα
νών, Ετσι Αναπόφευκτη θά είναι καί ή καταστροφή τής σοσιαλι
στικής οίκοδόμησης δν δέν είναι κανονικά Κατασκευασμένος ή 
δέν λειτουργεί κανονικά δ μηχανισμός μεταβίβασης άπό τό 
κομμουνιστικό κόμμα στίς μάζες, δηλαδή τά συνδικάτα”. Τά 
συνδικάτα στή λενινιστική θεωρία είναι έκτελεστικά δργανα 
κυριαρχούμενα άπό τό κόμμα, είναι "ιμάντες μεταφοράς" τής 
πολιτικής τών ηγετών τού κόμματος.

Στήν άντίπερα όχθη τής λενινιστικής θεωρ:ίας βρίσκεται 
ή άπόφαση τής γαλλικής συνομοσπονδίας έργατών στήν Αμιένη 
τό 1906. Οι σύνεδροι άκολουθώντας τήν άναρχοσυνδικαλιστική 
τάση ψήφισαν άπόφαση πού άναγνώριζε δτι τά συνδικάτα καί 
δχΐ τά κόμματα πρέπει ν'άποτελούν τήν κινητήρια δύναμη τού 
ταξικού άγώνα. "*Η συνομοσπονδία δέν έπαφίεται στά πολιτικά 
κόμματα γιά νά έπιτύχει τήν κατάργηση τού προλεταριάτου καί 
τών έργοδοτών. Τό έργο τούτο θά έπιτευχθει άπό τους ίδιους 
τούς έργαζόμενους μέ τήν βοήθεια τού δπλου, πού αύτοί μόνο 
διαθέτουν, τής γενικής άπεργίας". Στή σοσιαλιστική κοινωνία 
ή λειτουργία τής οίκονομίας θά ήταν έργο τών συνδικάτων, πού 
θά υποκαθιστούσαν κάθε πολιτική έξουσία.



Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ τών ¿πέψεων πού βασίζονται, 
στή μαρξιστική ¿νάλυση τής κοινωνίας μπορούν εύκολα vcf έρ- 
μηνευθούν ώς ¿ποτέλεσμα ¿σαφούς τοποθέτησης των ιδρυτών τής 
σοσιαλιστικής θεωρίας. Μιcf τέτοια ερμηνεία είναι δμως λαθε- 
μένη. Οι διαφοροποιήσεις ¿ντικατοπτρίζουν τίς διαφορετικές 
συνθήκες τού ταξικού άγώνα σέ κάθε χώρα καί έποχή. Δείχνουν 
δτι θεωρητικέ σχήμα πού ν<£ δίνει μιά γιά πάντα σωστή άπάν- 
τηση στά ¿ρωτήματα πού ¿φορούν τή σχέση συνδικαλισμού καί 
πολιτικής δέν υπάρχει. *Η ¿πάντηση έξαρτάται ¿πέ τίς συνθ- 
θήκες πού έπικρατούμ στή δεδομένη ιστορική περίοδο. Μ idT σύν
τομη ματιάς στίς λύσεις πού κρατούν τίς χώρες τού "ύπαρκτού 
σοσιαλισμού” έπιβεβαιώνει τέ συμπέρασμα αύτέ.

Σύμφωνα μέ τήν αντίληψη πού κρατεί στή Γιουγκοσλαυία 
τά συνδικάτα έχουν λέγο ύπαρξης μένο στή μεταβατική περίο
δο μέχρις δτου πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά ή σοσιαλιστική 
αύτοδιαχείρηση. Στήν πλήρως αύτοσχεδιαζέμενη κοινωνία οι έρ- 
γάτες θά φροντίζουν οί ίδιοι γιά τά συμφέροντά τους καί θά 
ύποκαταστήσουν τά συνδικάτα. Στή σημερινή μεταβατική περίο
δο τά συνδικάτα, σύμφωνα μέ τούς γενικούς στέχους πού δια
γράφει τέ γιουγκοσλαυίκέ σύνταγμα καί τέ καταστατικέ τού 
συνδέσμου συνδικάτων, συμμετέχουν στήν πραγματοποίηση καί 
¿νάπτυξη τών σοσιαλιστικών σχέσεων αύτοδιαχείρησης, φροντί
ζουν γιά τή βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου τών έργαζομένων, 
συντελούν στέν προσδιορισμέ των εισοδημάτων κατά όμάδες 
έργαζομένων καί περιφέρειες, συμβάλουν στέν άναπτυξιακό 
σχεδιασμέ τής οίκονομίας καί τέλος προτείνουν στέ κοινοβού
λιο καί τήν κυβέρνηση ¿ναγκαια μέτρα. Στά πλαίσια τής έπι- 
χείρησης τέ συνδικάτο δέν συμμετέχει στή λήψη τών έπιχειρη-
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σιακών Αποφάσεων. 'Επεμβαίνει δμως στίς σχέσεις διοίκησης 
καί Εργαζομένων γιά τήν Εξομάλυνση Αντιθέσεων καί γενικά 
Ελέγχει τά δργανα τής διοίκησης της Επιχείρησης μέ στόχο 
νά ξεπερασθουν υφιστάμενες δυσκολίες στήν Εφαρμογή καί λει
τουργία τής αύτοδιαχείρησης, *Η κρατούσα άποψη τονίζει γι’ 
αύτ<5 δτι τά συνδικάτα δέν είναι Εργανώσεις Αγώνα τών Εργα
τών κατά του κράτους καί τού κοινωνικού συστήματος δπως στόν 
καπιταλισμέ. Είναι Εργανώσεις γιά τήν πραγμάτωση καί την 
υποβοήθηση τής λειτουργίας τής αύτοδιαχείρησης μέ Εξειδι-
κευμένα καθήκοντα Εκπαίδευσης καί Ελέγχου.

**Η συνδικαλιστική πρακτική δίνει μιά διαφορετική εικό
να Από τή θεωρία. Τά γιουκοσλαυίκά συνδικάτα είναι δργανα 
τού βάμματος καί του κρατικού μηχανισμού γιά τήν παρακολού
θηση τής λειτουργίας τής Επιχείρησης, δργανα πού πρέπει νά 
φροντίζουν τήν Εκπλήρωση τών οικονομικών στόχων καί τής πο
λιτικής τής κεντρικής καθοδήγησης. Στά πλαίσια τής Επιχεί
ρησης δρουν συμβιβαστικά σέ περιπτώσεις Εργατικών διαφορών. 
Μέλημά τους είναι νά τερματίσουν Απεργίες τό δυνατόν γρηγο- 
ρώτερα γιά νά μήν ανασταλεί ή παραγωγή. Σπάνια Αντιπαρατί- 
θενταθ στήν πολιτική Εξουσί®. Τά συνδικάτα μάχονται τούς 
γραφειοκράτες, τούς τεχνοκράτες, τά μή Ελεγχόμενα Από τό 
κόμμα κέντρα Εξουσίας. "Ομως^δσοι κατά καιρούς βαφτίζονται 
Εχθροί τής Εργατικής τάξης^είναι τόσο στενά συννυφασμένοι 
μέ τό κόμμα καί τήν ίδια τήν ήγεσία τών συνδικάτων ώστε 
ή διαμάχη μαζί τους είναι λίγο ώς πολύ ¿\^ονΐίΛ,ΐΛ 
Τά συνδικάτα πού δφείλουν νά είναι αυτόνομα Αλλά δέν Επιτρέ
πεται Επικαλούμενα τήν αυτονομία τους νά Απομονωθούν Από 
τήν πρωτοπορεία τής Εργατικής τάξης, τό κόμμα, είναι γι’
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αύτό καί έλεγκτές καί έλεγχόμενοι. Κινούνται έτσι σ ’ ένα 
φαύλο κύκλο.

"'Οπως στ/) Γιουγκοσλαυία έτσι, καί στή Σοβιετική "Ενωση 
ή έπίσημη άποψη δέχεται τή σχετική αυτονομία τών συνδικάτων. 
Τά συνδικάτα είναι "μαζικές όργανώσεις διάφορες Από τό κρά
τος πού δέν συνδέονται μέ κανένα κόμμα". "Ομως στή Σοβιετι
κή "Ενωση ό τονισμός τής Ανάγκης συμμόρφωσης τού συνδικάτου 
πρός τίς Αποφάσεις τής ηγεσίας τής χώρας είναι πολύ πιό έν
τονος. ^'συνδικάτα είναι ’βοηθητικά όργανα του προλεταριακού 
κράτους". Τά συνδικάτα "κατευθύνουν τίς προσπάθειες τών έρ- 
γαζομένων γιά την έπιτυχή έκπλήρωση τών σχεδίων" καί υποβοη
θούν τούς έργαζομένους νά σχεδιάσουν τή δράση τής έπιχείρη- 
σης καί τήν δίκιά τους Απασχόληση στήν έπιχείρησηΥ ώ^τε νά 
έπιτευχθούν οι στόχοι τής παραγωγής. Πρώτο μέλημα τών συνδι
κάτων είναι λοιπόν ή πραγμάτωση τής κρατικής οικονομικής 
πολιτικής. Τά προβλήματα τά σχετικά μέ τήν Αμοιβή καί τίς 
συνθήκες έργασίας είναι δευτερεύοντα σέ σχέση μέ τό σκοπό 
αύτό. "Οπως δείχνει ή έξέλιξη στήν Πολωνία μιά τέτοια πρα
κτική Αποξενώνει τούς έργαζόμενους Από τά συνδικάτα.

*Η έργατική Αναταραχή τού 1956 στή Πολωνία έδωσε ζωή 
σέ πλήθος Από έργοστασιακά συμβούλια πού ύποκατέστησαν τά 
έπίσημα συνδικάτα. "Ενα κύμα αύτοδια£είρησης κατέκλυσε τή 
χώρα. *0 Ανεμος διαμαρτυρίας προκάλεσε τήν παραίτηση τού 
προέδρου τού κεντρικού συμβουλίου των συνδικάτων καί τήν 
Απομάκρυνση πολλών μονίμων συνδικαλιστικών στελεχών. Τό αί
τημα γιά Αναμόρφωση τών συνδικάτων ήταν γενικό. Τά συνδικά
τα έπρεπε, κατά τούς διαμαρτυρόμενους, νά είναι τελείως 
.Ανεξάρτητα, Αφοσιφ-βένα Αποκλειστικά στήν υπεράσπιση τών



έργατικών συμφερόντων καί οχυ στήν έπίτευξη των κυβερνητικ- 
κΟν οικονομικών στόχων. Τά αίτήματα έγιναν μερικά δεκτά,
Τά έργατικά συμβούλια στίς έπιχειρήσεις Απέκτησαν έκτεταμέ- 
νες αρμοδιότητες τόσο ώς πρός τή διοίκηση τών έπιχειρήσεων 
δσο καί ώς πρός τή βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης τών έρ- 
γαζομένων. *Η νομοθεσία πρόβαλε έντονώτερα τήν Αποστολή 
τών συνδικάτων νά υπερασπίζονται τά έργατικά αιτήματα. Δύο 
χρόνια μετά ή Ανανεωτική προσπάθεια είχε έκφυλισθει. *Η κυ
βέρνηση Αφαίρεσε Από τά έργατικά συμβούλια τίς πιό σημαντι
κός έξουσίες τους καί Αναγνώρισε πdkι τόν καθοδηγητικό ρόλο 
τών έκπροσώπων τού κόμματος στά έργοστάσια καί στά συνδικάτα.

ϊό τέλος του 1970 μετά άπό αύξήσεις τιμών κατά 25§/ο 
οί έργαζόμενοι στίς πόλεις τής Βαλτικής προκήρυξαν Απεργίες 
κατέλαβαν τίς έπιχειρήσεις καί διαδήλωσαν στούς δρόμους.
Καί πάλι ή Αναταραχή συνοδεύτηκε μέ προσπάθειες γιά τήν Α
ναμόρφωση τού συνδικαλισμού, Τά παληά αιτήματα γιά τήν 
αΰτονομία των συνδικάτων προβλήθηκαν ξανά. *Η κυβέρνηση δη
μιούργησε έπιτροπές διαιτησίας Από έκπροσώπους τών έργαζο- 
μένων καί τής διοίκησης τών έπιχειρήσεων γιά τήν έπίλυση 
τών διαφορών στά πλαίσια τής έπιχείρησης, γιά ν’Ακούγωνται 
τά αίτήματα πού δέν πρόβαλαν τά συνδικάτα. Οι προσπάθειες 
γιά μιά νέα πολιτική Αποτελματώθηκαν δμως σύντομα. "Ενα 
χρόνο κι’δλας μετά τό κόμμα ζήτησε τή συνεργασία των συνδι
κάτων γιά ν’αύξηδει ή Απόδοση των έργαζομένων καί νά υπάρ
ξει πιό αυστηρή πειθαρχία στό χώρο τής έργασίας. θ£ έπιτρο
πές διαιτησίας περιήλθαν σέ Αφάνεια. Οι ύποσχέσεις γιά Ανε- 
ξάρτη«ά συνδικάτα ξεχάστηκαν.



Τή νέα κρίση προκόλεσαν τό καλοκαίρι, του 1930 ή έλλει- 
ξη άγαθών καί η αύξηση τών τιμών του κρέατος.*^ συνδικαλι
στικό πρόβλημα βρέθηκε δμως άμέσως στό έπίκεντρο τής διαμό-
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χης. Τό κείμενο του πρωτοκόλλου πού ύπογρόφτηκε άπό τούς 
έκπροσώπους τών άπεργών καί τής πολωνικές κυβέρνησης στίς 
31 Αυγούστου 1980 είναι εύγλωττο. Ιό πρωτόκολλο ¿ναφόρει τό 
εξής σχετικό μέ τό πρώτο αίτημα τών απεργών 11 νό γίνουν δε
κτό έλεύθερα συνδικότα άνεξόρτητα άπό τό κόμμα καί τούς 
έργοδότες”ί 51 *Η δραστηριότητα των συνδικότων στή Ααίκή Δη
μοκρατία της Πολωνίας δέν άνταποκρίθηκε στίς έλπίδες τών 
έργαζομένων. Θεωρείται σκόπιμο νό δημιουργηθοΰν νέα συνδι
κότα αύτοδιαχειριζόμενα, τό όποια θό άποτελούν γνήσια έκ~
προσώπηση τών έργαζομένων.... Ιό νέα συνδικότα θό έξασφαλί-
σουν στούς έργαζόμενους τό άπαραίτητα μέσα έλέγχου, έκφρασης 
καί ύπερόσπισης τών συμφερόντων τους. *Η κυβερνητική έπι- 
τροπή δηλώνει δτι η κυβέρνηση θό έγγυηθει τήν άνεξαρτησία 
καί τήν αύτοδιαχείρηση τών νέων συνδικότων, τόσο ως πρός 
τίς δργανωτικές δομές τους δοο καί ώς πρός τή λειτουργία 
τους. ‘Η κυβέρνηση θό τούς έξασφαλίσει τή δυνατότητα νό έκ- 
πληρώσουν τήν άποστολή τους τής ύπερόσπισης τών συμφερόντων 
τών έργαζομένων ώστε νό ικανοτίοιηθουν οι υλικές, κοινωνικές 
καί πολιτιστικές άνόγκες τών έργατών.... Οι άπεργιακές ε
πιτροπές θό έχουν τή δυνατότητα νό μετατραπούν σέ θεσμό, 6 
οποίος θό έκπροσωπεΐ τούς έργαζομένους σέ έπίπεδο έπιχείρη- 
σης.... Τό δικαίωμα τής ¿περσίας θό κατοχυρωθεί1'.

Τό κείμενο τούτο άποτελεύ άπόδειξη δτι η ύποστηρι§ο- 
μένη άπό τήν έπίσημη άποψη ταυτότητα άπόψεων καί στόχων τής 
πολιτικής ηγεσίας καί τής προλεταριακής βόσης τερματίσθηκε



οχι μόνο στά πράγματα Αλλά καί νομικά. Τό κείμενο Αναγνωρί
ζει δτι τό Η(5μμα καί τό έλεγχόμενο Από αύτό κράτος Αποδυνά
μωσαν τό δικαίωμά τους ν<£ έκπροσωπούν μόνο αυτά τούς έργα
ζομένους. ’Η έξέλιξη αυτή είναι τ<5 λογικύ έπακόλουθο τής 
πολιτικής πού Ακολουθήθηκε. *Η πολιτική πρακτική τού κόμμα
τος κατάργησε τίς αυτόνομες έκπροσωπήσεις κοινωνικήν ομάδων 
καί τάξεων μέ τόν ισχυρισμό δτι κόμμα καί κράτος Αποτελούν 
έφεξής τούς μόνους νομιμοποιημένους έκπροσώπους δλου τού 
πληθυσμού. Κατηβγησε έτσι καί όλες τίς διαδικασίες στά πλαί
σια τ£ν όποιων υπάρχοντα αιτήματα είναι δυνατόν νά έκφρα- 
στούν, νά γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης καί νά λυθούν 
συμβιβαστικά, ’Η πολιτική πρωτοβουλία περιήλθε σχεδόν ο
λοκληρωτικά στό κόμμα καί στό κράτος. *Η "κοινωνία τών πο
λιτών“, τά μή όργανωμένα στόν κομματικο-κρατικό μηχανισμό 
Ατομα καί οι συλλογικές έκπροσωπήσεις τους Αποκλείσθηκαν 
Από τίς διαδικασίες λήψης Αποφάσεων. 'Η πάγια Αντίδραση στή 
μονοπώληση τής έξουσίας είναι είτε ή ολοκληρωτική Αδιαφο
ρία δσων δ€ν έχουν δυνατότητα συμμετοχής είτε ή καθολική 
Αμφισβήτηση τού συστήματος. Καί τά δύο φαινόμενα ήσαν ιδιαί
τερα έντονα στήν Πολωνία.

ϊόν δρόμο γιά τή λύση τής κρίσης διαγράφει τό σημείο 
5 τής συμφωνία ς του Γκτάνσκ. ’Αναφέρει δτι τά συνδικάτα 
θά πρέπει νά έχουν τή δυνατότητα συμμετοχής στις "Αποφάσεις 
κλειδιά πού καθορίζουν τήν κατανομή τού έθνικοΰ εισοδήματος, 
τήν πολιτική εισοδημάτων, τίς κοινωνικές υπηρεσίες καί τό 
μακροπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα". ’Επισημαίνει έτσι ξε
κάθαρα τήν Ανάγκη ή κρατική πολιτική νά είναι Αποτέλεσμα 
τού συγκερασμού των Απόψεων τών αυτονόμων καί γνησίων έκ-
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προσώπων τΏν κοινωνικών ομάδων καί τάξεων, τήν άνάγκη τού 
πλουραλισμοϋ στ& πλαίσια τ?]ς σοσιαλιστικής κοινωνίας.

1(5 παράδειγμα τδν χωρων τού "υπαρκτού σοσιαλισμού" έ- 
πθβεβαιώνει ότι ή σοσιαλιστική θεωρία δέν δίνει έτοιμες λύ
σεις γΐι£ τ<5 ρόλο τΏν συνδικάτων στ<5ν κοινωνικό μετασχηματι
σμό. Πολύ πθό σημαντικό άπό τήν άναζήτηση λύσεων σέ κείμενα,

άποκτήσουμε έπίγνωση γι<£ 
χώρα τόν άγώνα τού έργα-

τικού κι νήματος.-

πού έχουν δογματοποιηθεΐ^ είναι νι£ 
τά δοσμένα πού καθορίζουν σέ κίθε


