
ΣΥΗΔΙ/ΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
τού καθηγητή Κώστα Σημίτη

Τύ συνδικαλιστικά κίνημα βρίσκεται στ<5 έπίκεντρο τής 
πολιτικές διαμάχης, *Η διαμάχη δάν άφορδ μύνο θάματα άργά- 
νωσης άλλά καί ίδειολογίας, *Π συντηρητική παράταξη ύποστη- 
ρίζει δτι τά συνδικάτα κινδυνεύουν νά ¿κτραπούν^ άν:ό τ<5ν 
κύριο σκοπύ τους, τήν προβολή τΏν οικονομικήν καί μύνον αι
τημάτων τΟν έργαζομάνων, Προβάλουν αιτήματα πολιτικά καί 
μάε τίς παράλογες άπαιτήσεις του θάτουν σά κίνδυνο τήν λει
τουργία τής οίκονομίας, *0 νύμος 330 πού στύχο δχει τύν 
περιορισμύ καί δλεγχο τΟν άπεργιακΑν κινητοποιήσεων είναι 
άπύρροια τής άντίληψης αδτής. Στήν άριστερά άντίθετα έντεί- 
νεται ή κριτική, δτι ή συνδικαλιστική δραστηριύτητα είναι 
‘'οέκονομίστηκη”, έπιδιώκει μύνο τήν αύξηση τ(3ν μισθδν καί 
δχι γενικώτερες άλλαγάς τής κοινωνικής δργάνωσης, *Η σχάση 
συνδικάτων, κράτους καί πολιτικής δάν είναι ξεκαθαρισμάνη.

Σημείο δκκίνησης τού συνδικαλιστικού φαινομάνου εί
ναι δ έργάτης πού άντιμάτωπος μά τύν κάτοχο τ(3ν μάσων πα
ραγωγής δάν δχει παρά τήν έργασία του νά προσφάρει γιά ν* 
άποκτήσει 8,τι χρειάζεται γιά νά ζήσει. *0 έργάτης αδτύς 
είναι έλεύθερος άπύ τίς δεσμεύσεις τής συντεχνιακής δργά- 
νωσης τού φεουδαρχικού κράτους άλλά χωρίς τή δύναμη πού 
παρείχε ή δργάνωση αύτή. *Η διαδικασία πρύσληψης καί άπα- 
σχύλησής του στήν παραγωγή μπορεί νά έρμηνευθεί μά δύο δι
αφορετικούς τρύπους·

Σύμφωνα μά τή μιά άποψη έργαζύμενοι καί κεφαλαιούχοι



βρίσκονται Αντίμέτωποι στήν Αγορά έργασίας καί διαπραγμα
τεύονται τήν τιμή τής προσφερομένης έργασίας. Σέ κάθε στιγ
μή καί σέ κάθε τύπο ύπάρχουν Αμοιβές οικονομικά έφικτές 
καί οικονομικά Ανέφικτες, τύ δριο τού οικονομικά έφικτού 
καθορίζεται άπό τήν Ανάπτυξη τής οικονομίας, τίς Ανάγκες 
γιά συσσώρευση κεφαλαίου καί τύ συσχετισμέ τών πολιτικών 
καί κοινωνικών δυνάμεων* Μεταξύ τών οικονομικά έφικτών Α
μοιβών θά έπικρατήσει έκείνη στή πράξη, πού θά έπιβληθεί 
άπό τή διαπραγματευτική δύναμη τών συμμετεχύντων, Τ<5 συν
δικάτο σκοπέ Εχει ν*αδξήσει τή διαπραγματευτική δύναμη τών 
έργαζομένων, *Η έκμετάλλευση τού έργαζύμενου πραγματοποι
είται λοιπύν στή σφαίρα τής Ανταλλαγής μέ τύ νά παρέχεται 
στύν έργαζύμενο Αμοιβή χαμηλύτερη τής Αξίας της. *Η Αγορά 
τής έργασίας δέν έξασφαλίζει μιά δίκαιη Ανταλλαγή, *Η πο
λιτεία καθιερώνει οίκονομικά καί πολιτικά μέσα γιά νά έ- 
ξασφαλίσει δικαιότερες συμβάσεις. *Η συνδικαλιστική δράστη- 
ριέτητα είναι ένα άπό τά μέσα αύτά. Βοηθά νά έξασφαλισθεί 
μιά δικαιέτερη Ανταλλαγή. Δέν μπορεί $μως νά κατοχυρώσει 
τήν Απύλυτα •»δίκαιη" Ανταλλαγή, έάν "δίκαιη" σημαίνει Αξι- 
ακά ισοδύναμη. Γιατί Αν ύπάρξει πραγματικά Ανταλλαγή, δη
λαδή οι έργαζύμενοι παίρνουν Αποδοχές Αντίστοιχες πρύς έ- 
κείνο πού παράγουν καί ή Αξία τού συνύλου τών μισθών £σού— 
ται μέ τήν Αξία τού συνύλου τής παραγωγής, δέν θά είναι 
πιά δυνατή ή Απαραίτητη γιά τήν Ανάπτυξη τής οικονομίας 
συσσώρευση κεφαλαίου.

Σύμφωνα μέ μιά Αλλη θεώρηση ή έκμετάλλευση τού έργα- 
ζομένου δέν πραγματοποιείται στήν Αγορά τής έργασίας Αλλά 
στή σφαίρα τής παραγωγής. *0 έργαζύμενος παράγει υπεραξία,



τήν ¿ποία οίκειοποιείται ό κάτοχος τΠ3ν μέσων παραγωγές.Συ
νέπεια τής θεώρησης αύτής είναι δτι δέν Αρκεί ή Αποκατά - 
στάση τής διαπραγματευτικές δύναμης τδν Εργαζομένων γιά ν<£ 
Εξαφανισθεί τ<5 φαινόμενο τής Εκμετάλλευσης. Χρειάζεται κα
τάργηση τής Ατομικής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγές πού 
Επιτρέπει τήν Εκμετάλλευση.

*Η δεύτερη τούτη ερμηνεία, στή μορφή πού τήν έκθέσαμε, 
δέν δίνει πειστική Απάντηση σέ μερικά καίρια ¿ρωτήματα.*Η 
κατάργηση τής Ατομικής ¿διοκτησίας στά μέσα παραγωγές δέν 
μπορεί νά Αποκαταστήσει τήν ισοδυναμία τής Ανταλλαγής με
ταξύ μισθού καί παραγομένης Από τόν έργαζύμενο Αξίας γιά« 
τέν Εξής λόγο. *Η κοινωνία πρέπει νά βασίζεται σ'Ενα οικονο
μικέ σύστημα διευρυνομένης Αναπαραγωγές ώστε νά ¿κανοποι - 
ούνται οι συνεχείς αύξανέμενες Ανάγκες του. Πρέπει έπόμε - 
να νά διατίθεται Ενα τμήμα τής τρέχουσας παραγωγές γιά συσ
σώρευση κεφαλαίου. “Δίκαιη Ανταλλαγή* μέ τήν Εννοια πού 
δέθηκε προηγούμενα δέν είναι Αρα δυνατή. *0 Εργαζόμενος θά 
εισπράττει πάντα λιγότερο Απ’δ,τι παράγει &στε νά μπορεί 
τό κοινωνικό σύνολο νά ικανοποιεί τίς συλλογικές Ανάγκες 
του.

'¿¡φ'δσον λοιπόν ή κατάργηση τές Ατομικής ιδιοκτησίας 
δέν συνεπάγεται τήν κατάργηση τής συσσώρευστ,ς είναι δυνατή 
ή συνέχιση τής Εκμετάλλευσης τού Εργαζόμενου καί ύπό διαφο
ρετικό καθεστώς ¿διοκτησίας, γιά παράδειγμα μέ κρατική /Ι
διοκτησία στά μέσα παραγωγής. *Η κατάργηση τής Ατομικής 
ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής είναι Αναγκαία Αλλ*8χι ικα
νή συνθήκη γιά τόν μετασχημα-τισμό τής κοινωνίας. Γιά νά 
Επιτευχθεί ή ποιοτική Αλλαγή στήν κοινωνική Εργάνωση πρέ



πει νά λυθεί καί τό πρόβλημα ποιός Αποφασίζει καί μέ ποιά 
κριτήρια πάνω στόν τρόπο, στή μορφή καί τοός σκοπούς τής 
συσσώρευσης. 'Εξαρτημένο Από τό γενικό αύτό πρόβλημα είναι 
καί τό είδικό θάμα τής δργάνωση τού τρόπου δουλειάς στό χΟ
ρο παραγωγής καί τής Επιρροής πού Εχουν οι Εργαζόμενοι πά
νω στήν δργάνωση αδτή. 'Αλλαγή στό καθεστώς ίδιοκτησίας 
πού Αν»καθιστά τόν ίδιώτη - Εργοδότη μέ τό κρότος - Εργοδό
τη δίν φτάνει γιά νά παράσχει στούς Εργαζόμενους τη δυνατό
τητα νά Επηρεάσουν τή λήψη τΟν Αποφάσεων γιά τή διανομή*

τού προϊόντος τής δουλειάς τους καί τήν δργάνωση τής Εργα
σίας. Χρειάζεται καί Αλλαγή στούς θεσμούς στό πλαίσια τΟν 
δποίων Καθορίζεται ή πραγματοποίηση τής συσσώρευσης, ή δι
ανομή τού προϊόντος της, ή κοινωνική της χρ^σπ.

'Εάν Αποδεχτούμε τήν πρώτη Από τίς παραπάνω Ερμηνείας 
τό συνδικάτο πρέπει νά Αγωνίζεται στό πλαίσια τής διαπραγ
μάτευσης μέ τούς κεφαλαιούχους γιά τή βελτίωση τΟν δρων Α
πασχόλησης τών Εργαζομένων, *Εάν Αποδεχτούμε τή δεύτερη Ερ
μηνεία τό συνδικάτο θά πρέπει νά Επιδιώκει μιά νέα μορφή 
κοινωνικής δργάνωσης. *Ενα συνδικάτο μπορεί νά Αποδέχεται 
μόνο τή πρώτη, ¿πότε Αποδέχεται τό σύστημα ή καί τή δεύτε
ρη όπότε Επιδιώκει καλύτερες συνθήκες Εργασίας Αλλά ταυτό
χρονα Επαγγέλεται καί κάνει καθημερινή πρακτική τό μετασχη
ματισμό τής κοινωνίας.

*Η συνδικαλιστική πρακτική Ακολουθεί τήν πρώτη ερμη
νεία, *0 σοσιαλιστικός μετασχηματισμός Αποτελεί μέν γιά 
πολλά συνδικάτα τελικό στόχο ποτέ άμεση Επιδίωξη. Τά Επα
ναστατικά συνδικάτα, δπως ή γαλλική συνομοσπονδία Εργατών,
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«<5ς τους., Γιά τήν καθημερινή τους πρακτική δ μακροπρόθεσμος 
στόχος παραμένει λόγο ώς πολύ χωρίς σημασία. *Η καθημερινή 
στίίση τους Εχει σκοπό vcf Υπερασπιστεί καί νά κατοχυρώσει 
τά Αμεσα συμφέροντα τδν Εργαζομένων.

2ό συνδικάτο πρέπει, Αν θέλει vcf περιορίσει τήν Εκ
μετάλλευση, vcf Εντάξει τή διαμ<£χη του μέ τό κεφάλαιο στό 
Υφίστά ενο θεσμικό πλαίσιο. Είναι Υποχρεωμένο νά Αποδεχτεί
τό σύστημα καί τίς δυνατότητες δργάνωσης καί Αγώνα πού τού% .

παρέχονται. *Η Αποδοχή τού συστήματος μέσα Από τή συνεχή 
Αντιπαράθεση μέ τούς κεφαλαιούχους γιά τό ύψος τών Αμοιβών, 
τόν χρόνο Εργασίας, τήν Ασφάλεια καί τίς Αλλες συνθήκες 
δουλειάς, τό νομιμοποιεί ώς Εκπρόσωπο τών Εργαζομένων καί 
ώς συνομιλητή τών Εργοδοτών. ''Ενας γερμανικός συνδικαλιστής 
ήγέτης τής έπαναστατικής Αριστερδς Εξέφρασε στίς Αρχές τού 
α2ώνα τό γεγονός αΥτό μέ τή διαπίστωση: "Τά συνδικάτα δέν 
μπορεί νά είναι δργανα ένός Αμεσου Επαναστατικού ταξικού 
Αγώνα. 'Ανήκουν στούς Αναγκαίους θεσμούς μιδς συνηθισμένης 
καπιταλιστικής κοινωνίας. 'Εκπληρώνουν τήν Αποστολή τους 
στά πλαίσια τού καπιταλισμού”, Τά συνδικάτα δρούν ώς ή κα
θημερινή Αμυντική δύναμη τών Εργαζομένων. Γι'αΥτό καί 6 
"ρεβιζιονισμός", ή Ενασχόληση μέ τά οικονομικά αιτήματα 
καί δχι μέ τήν Επαναστατική τακτική, είναι ή καθημερινή 
πραγματικότητα τής Εργατικής τάξης, "είναι 6 τρόπος ζωής 
τους στόν καπιταλισμό*.

*Η διαπίστωση αΥτή μπορεί εύκολα νά Υδηγήσει στό συμ
πέρασμα, δτι τό συνδικάτο Επιτελεί μέσα στό σύστημα μόνο 
μεσολαβητικό ρόλο, #Από τή μιά μεριά Εκπροσωπεί τούς Εργα
ζόμενους Απέναντι στοι5ς Εργοδότες καί τό κράτος Από τήν
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Αλ?».η δμως δικαιολογεί μό τήν δραστηριότητα του τήν ύπαρξη 
καί τή διατήρηση τού συστήματος δναντι τής έργατικής τάξης.

ΒΪναι Αλήθεια δτι τ<5 συνδικάτο μεσολαβεί. Ι.ΐ€ τ<5 ν<£
μεσολαβεί τροποποιεί δμως καί έπηρεάζει τήν πορεία τής κοι
νωνικής έζίλιξης, *Η δράση του δόν είναι συντηρητική, Αλλ' 
Αντίθετα συντείνει στή διαμόρφωση δλο καί νόων προύποθόσεων 
γιά τόν περιορισμό τής Αχμετάλλευσ ,ς καί για να έλάγξουν 
ο$ ¿ργαζδμενοι τούς δρους καί τίς συνθήκες δουλειάς τους. 
θ£ συλλογικός συμβάσεις, ή εβδομάδα τΚν 4-2 ωρών δουλειάς, 
ο$ Αδειες μό Αποδοχός, η Αποζημίωση σό περίπτωση Απόλυσης 
είναι κατακτήσεις πού κερδήθηκαν μ£ Αγώνα, ¿νίσχυσαν τήν . 
οίκονομική καί πολιτική θόση τΟν έργαζομόνων καί δημιούρ
γησαν τίς συνθήκες γιά πάρα πόρα βελτιώσεις τών δρων δου
λειάς. 'Αποτελούν υποχωρήσεις τής έρ^οδοσίας καί τού Αστι
κού κρότους. Δόν είναι τακτικοί έλιγμοί γιά τή συντήρηση 
τού συστήματος. Ούσικατικός κατακτήσεις δόν εΓναι^δπως πι
στεύουν μερικοί^μόνο ¿κείνες^ τίς δποίες δόν ξεπερνά τό 
σύστημα καί καταρρέει. έάθε ν€α κοινωνική δργάνωση^, χρειά
ζεται θεσμούς καί λύσεις πού προετοιμάσθηκαν στήν κοινωνία 
πού Αντικαθιστά. "Βνα σύστημα, πού καταρρύει χωρίς νά δ- 
χουν δημιουργηθεί προηγούμενα οί προϋποθέσεις ποιοτικής 
Αλλαγής^Αντικαθίσταται Από Αλλο, διαφορετικό ίσως, Αλλ'δχι 
Οπωσδήποτε ποιότικά Ανώτερο.

*Η "οίκονομίστικη11 πολιτική τΟν συνδικάτων δέν παρου
σιάζει πρόβλημα δσο δ καπιταλισμός έζασφαλίζει πλήρη Απα
σχόληση καί παρέχει τή δυνατότητα σταθερής αύξησης τού ε£- 
σοδήματος. Τά συνδικάτα μπορούν μάλιστα/καί πιδ πέρα Από 
τήν Αποδοχή τού συστήματος, κμυχωρήσ υν υπό συνθή·ος ¿?υ



Ηρχβύς ¡Ιελ^ίωσ.^ %ίht Αμο^βω^? Μπορούν νά στ .ρίξουν τήν κρα
τική οικονομική πολιτική καί νά προσαρμόσουν τά αιτήματά 
τους στήν εισοδηματική πολιτι ιή τής κυβέρνησης χωρίς vtf φο
βούνται Αντιδράσεις τ&ν μελών τους, *Η Κοινωνική έκεχειρία 
τερματίζεται δμως Από τή στιγμή πού ή οίκανομική κρίση Ô- 
δηγεί σέ μείωση τΟν περιθωρίων κέρδους τών έπιχειρηματιών 
καί τήν Αρνησή τους νά βελτιώσουν τό πραγματικό είσόδημα 
τών έργαζομένων. ?.& μέλη τών συνδικάτων δέν είναι πιά δια
τεθειμένα vd συνεργαστούν μέ τούς έργοδότες. 'Εάν η συνδι
καλιστική ήγεσία έπιμένει παρ'δλα αύτά σέ πολιτική σύνεργα- 
σίας^πολλαπλασιάζονται οί Ανεπίσημες Απεργίες, οι Απεργίες 
πού δέν δχουν τήν έγκρισή της, *Η οίκοναμική στασιμότητα 
καί ή μείωση τδν εισοδημάτων όποχρεώνουν τά συνδικάτα σέ 
μαχητική τακτική. *Η συνδικαλιστική έξ ουσία έξελίσσεται τό
τε σέ παράγοντα δυσλειτουργίας τού συστήματος. Γιά πολλούς 
συνδικαλιστές ή Αντατικοπαίηση τού ταξικού Αγώνα πρέπει νά 
διευρύνει τήν κρίση τού συστήματος, τά συνδικάτα πρέπει νά 
μετατραπούν σέ δργανα έπαναστατικής Αλλαγής. :,Ας δούμε,έάν 
τούτο είναι δυνατό,

*Η Αντίληψη πού θέλει τό συνδικάτο φορέα έπαναστατικής 
Αλλαγής παραβλέπει τήν ύφή τού συνδικαλιστικού φαινομένου 
καί ύπεραπλουστεύει κοινωνικές ¿ξελέεις δπως τήν ,!έπανά- 
σταση”, ϊό συνδικάτο^δπως Αναφέραμε^ρ?σκεται έκτός τού 
συστήματος» σέ συνεχή σύγκρουση μαζί του κ«>ί μέ ¿m _η 
τήν κατάργησή τντγ *1! συνεχής Αντιπαράθεση μέ τίς Αρχουσες 
κοινωνικές δυνάμεις πραγματοποιείται στά περιθώρια πού πα
ρέχει ή κοινωνική όργάνωση, ΐούτο Αποτελεί καί προϋπόθεση 
τής Αναγνώρισης συνδικάτου, τής διαπραγμάτευσης καί τού
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συμβιβασιού μαζί του, *0 νόμιμος τρόπος δράσης του έπηρεάζει 
τήν όργάνωσή του καί τήν άντίληψή του γιά τήν κοινωνική άλ- 
λαγή. *11 δργάνωση Ακολουθεί τά πρότυπα νόμιμων Οργανώσεων 
(σωματείων^συλλόγων), ¿χει γνωστούς ήγότες καί φανερός δια
δικασίες λήψης ¿ποφάσεων. LIt<£ τότοια δργάνωση είναι ¿κατάλ
ληλη γιά τήν διεξαγωγή παρανόμων ¿παναστατικών ¿γώνων. *11 
¿ντίληψη τού συνδικάτου γιά τήν κοινωνική άλλαγή καθορίζε
ται άναγκαστικά άπό τήν καθημερινή προσπάθεια κατά τήν όποία 
οί έπιθυμίες τΟν ¿ργαζομόνων μετατρόπονται σό διαπραγματεύ
σιμες ¿παιτήσεις καί ορούς συλλογικήν συμβάσεων, *Μν τό 
συνδικάτο ¿ρνηθεί τήν άποστολή τής καθημερινής διεκδίκησης 
στά πλαίσια τού συστήματος, τότε ή αστική τάξη καί ή κρατι
κή έξουσία δόν δχουν λόγο νά συνεχίσουν νά τού παρόχουν ό- 
ποιαδήποτε νομιμοποίηση, Σό μιά τότοια περίπτωση οι μεσολα- 
βητός καταργούνται, τό θεσμικό πλαίσιο χάνει κάθε σκοπιμό
τητα καί ή ταξική ¿ντιπαράθεση παίρνει τή μορφή βίαιας σύγ
κρουσης, TS συνδικάτο, τό όποίο θά ¿πιδιώξει ¿πεκτείνοντας 
τούς διεκδικητίκούς ¿γ3νες νά διευρύνει τήν κρίση τού συ
στήματος καί νά προωθήσει τήν κατάληψη τής πολιτικής Ιξου- 
σίας ¿πό τούς ¿ργαζόμενους, θά βρεθεί μπροστά στήν έπιλογή 
ή νά παραχωρήσει τήν ηγεσία τού ¿γώνα στίς δργανώσεις ¿κεί
νες πού μπορούν νά διεξαγάγουν τόν ταξικό ¿γώνα^ βίαια, κα
τά κανόνα πολιτικός όμάδες καί αυθόρμητες ¿ργοστασιακός 
καί ¿περγιακός ¿πιτροπός, ή νά ύποχωρήσει. Στή μιά περίπτω
ση τό ¿ποτάλεσμά τής προσπάθειάς του θά είναι νά ξεπεραστεί 
τό ίδιο, στήν άλλη θά είναι ή ήττα του, 2ά συνδικάτα, όπως 
δείχνει ή μόχρι σήμερα ίστορία τού συνδι ιαλισμού, δόν είναι 
σό θόση νά πραγματοποιήσουν τή βίεειη ¿ναμότρηση, Γι’αύτό



Αλλωστε Αν καί πολλές φορές δηλώθηκε δτι τό έργατικό κίνημα 
βρίσκεται, σέ κρίσιμη καμπή, σέ Αποφασιστική φάση δπου τά 
οίκονομικά αίτήματα δέν είναι δυνατόν πιά νά ικανοποιηθούν 
χωρίς Αμφισβήτηση τού συστήματος, ή Αμφισβήτηση δέν πήρε 
ποτέ τή μορφή ρίξης.

“Οσοι θεωρούν δτι τά συνδικάτα πρέπει ν'Αποτελόσουν 
δργανα γιά τήν πραγιιατοποίηση έπαναστατικής Αναμόρφωση τής 
κοινωνίας παραβλέπουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο πραγματοποιούν
ται οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί. *Ηβίαιη Αναμέτρηση μέ 
τήν Αρχαυσα τάξη, δπου έγινε, δέν όπήρξε ποτέ Αποτέλεσμα 
μίδς μόνο Απόφασης τδν έργαζομένων. *Η έπανάσταση ούτε Απο- 
φασίζεται, οδτε έχει καθορισμένη ημερομηνία έκκίνησης ούτε 
συγκεκριμένο τρόπο διεξαγωγής. Καθοριστικό στοιχείο γιά 
τήν Επαναστατική δραστηριοποίηση δέν είναι ή θεωρητική δια*' 
πίστωση τής δπαρξης ταξικίδν Αντιθέσεων, Αλλά ταξικός Αγώνας 
πού διεξάγεται στά πλαίσια Εντόνων Αντιθέσεων. *Η όρμή γιά 
τήν Επαναστατική Αλλαγή γεννιέται σέ μιά κοινωνία δταν οί 
διαμάχες σέ οικονομικό, πολιτικό καί ίδεολογικό έπίπεδο δη
μιουργούν δυναμική πού πολλαπλασιάζει τήν έντασή τους σέ 
σημείο ώστε οι όφιστάμενες δομές νά μήν μπορούν πιά νά Ε
ξασφαλίσουν συμβιβασμούς καί λύσεις *

*Η μέχρι τώρα Ανάλυση μπορεί νά δημιουργήσει τήν Εν- 
τύπωση δτι η '‘οίκονομίστικη πολιτική“ είναι μοίρα καί ύπο- 
χρέωση τών συνδικάτων. Μιά τέτοια έντύπωση θά Ενίσχυε τήν 
συντηρητική Αποψη, δτι τά συνδικάτα δέν μπορούν ή δέν πρέ
πει νά Ασχολούνται μέ τήν πολιτική. *0 διαχωρισμός Ανάμεσα 
σέ πολιτική καί συνδικαλιστική δραστηριότητα Αποτελεί τό 
π*ό συνηθισμένο έπιχείρημα τής συντηρητικής παράταξης γιά

• /·



νά περιορίσει, τίς συνδικαλιστικός δραστηριότητες. Ιϊόμιμες 
είναι γιά τή δεξιά μόνο οί στενά οίκο νομικός διεκδικήσεις. 
Παράνομο καί Ε^ωβτνδικαλιστικό είναι κάθε πολιτικό αίτημα, 
τό αίτημα πού δάν μπορεί νά ¿κανοποιηθεί άπό τόν ίδιο τόν 
Εργοδότη Ελλά άπευθύνεται έστω καί Εμμεσα στήν κρατική Ε
ξουσία.

*0 ταξικός άγώνας Εκδηλώνεται σό διάφορους τομείς, 
στούς χώρους δουλ&,δς, ατούς πολιτικούς θεσμούς, στήν πολι
τιστική ζωή. 'Απαιτεί γι’αότό διάφορες μορφίς διοργάνωσης 
καί Εκφρασης* 'Απαιτεί τ<5σο τά συνδικάτα δσο καί τά πολιτι
κά κόμματα, τόσο τούς διεκδικητικούς $σο καί τούς μό τή 
στενή ‘έννοια πολιτικούς άγώνες. 'Αλλά ή ύπαρξη διαφόρων 
μορφών δραστηριοτήτων γιά τήν μεταβολή τών συνθηκών ζωής 
υόν σημαίνει^8τι 3 Ενιαίος ταξικός άγώνας διασπδται οέ έπί 
μύρους κινητοποιήσεις πού ή κάθε μιά Εχει αύστηρά καθσρι- 
σμάνο πλαίσιο. Κάθε κοινωνική δραστηριότητα μάσα άπό τό 
πλήθος τδν αίτίων καί τών Εκικτάύεών της είναι τόσο πολύ
πλοκα συνδεδεμίνη μά ύλες τίς άλλες ώστε ή άπομόνωσή της 
καί ή κατάταξή της σό μιά καί μόνη κατ ,γορία π.χ, συνδικα
λιστική ή πολιτική είναι άντίθετη μά τήν κοινωνική πραγμα
τικότητα* Ξεκάθαρη διάκριση . εταξύ μή πολιτικής καί πολι
τικής δραστηριότ-τας τών Εργατικών ΕνώσεύΙ( δόν ύπάρχει.
Κάθε άγώνας είναι ταυτόχρονα διεκδικητικός καί πολιτικός. 
Καί 3 στενά οίκονομικός γιά τήν αύξηση τών μισθών μπορεί 
νά έχει έντονο πολιτικό χρώμα, δταν π.χ. στρέφεται κατά τών 
Επιπτώσεων τής κυβερνητικής πολιτικής εισοδημάτων. Καί &



κατά τήν έποψη τής έργοδοσίας πολιτικός^ δπως ή ¿περγι,<£ κα
τά τής κυβερνητικής πολιτικής ¿πασχόλησης^,είναι, διεκδικητι- 
κός, άφοΐΙ άποσκοπεί τή βελτίωση τής θέσης τδν έργαζομένων.

“Βνα σοσιαλιστικό συνδικάτο έλλωστε δέν μπορεί καρά 
νά έργάζεται καί πολιτικά. οί διεκδικητικοί ¿γδνες στρέφον
ται κατά των έπιπτώσεων τής καπιταλιστικές δργάνωσης τής 
παραγωγής, προσπαθούν ν’Αντιμετωπίσουν τά ¿ποτελέσματά της 
καί 8χι τίς αιτίες της. ϊό συνδικάτο πού δέχεται τήν ύπαρ
ξή ταξίκδν διακρίσεων πρέπει νά Επιδιώξει νά ¿ρει τούς λό
γους πού προκαλουν τά φαινόμενα πού (ΐάχεται. Πρέπει νά θέ- 
<*shk vif έπιτύχει τήν κοινωνική απελευθέρωση τδν έργα^ομένων^ 
νά έργασθεί καί γιά τή μεταβολή τδν κοινωνικδν δομδν. Τό 
δτι 6 τρόπος λειτουργίας του στέ σύστημα τού έπιβάλλει πε
ριορισμούς δέν ¿πακλείει τήν κινητοποίησή του μέσα στέ δο
σμένα όριά του γιά μιά νέα μορφή κοινωνικής δργάνωσης. Τό 
σοσιαλιστικέ συνδικάτο πρέπει νά είναι σχολείο γιά τήν τα
ξική συνειδητοκοίηση, έκφραστής των προβλημάτων στέ χδρο 
τής παραγωγής, δργαστ~ρι γιά τήν προετοιμασία μιάς νέας 
κοινωνίας. Ιΐόνο 'έτσι θά ένισχύσει άπέναντι στήν καταθλι- 
πτική έξουσία τού συγχρόνου κράτους καί στέν συγκεντρωτι
σμέ τδν πολιτικδν διαδικασιδν τήν αύτυνομία τδν κοινωνικδν 
δργανίδσεων, τή συμμετοχή τδν πολιτών, θά συντείνει σέ μιά 
δημοκρατικότερη διοργάνωση τής πολιτείας.

ςΙΙ διάκριση τής δεξιάς μεταξύ διεκδικητικής καί πολι
τικής δραστ ,ριότητας δπως καί 6 διαχωρισμός τής παραδοσια
κής άριστερδς μεταξύ κόμματος καί συνδικάτου, πού ¿ποτελεί 
απλό "ιμάντα μεταφορές"f ¿πορρέουν ¿πό τήν ίδια δργανωτική 
¿ντίληψη γιά τό κράτος. Στήν ¿ντίληψη αύτή πρέπει νά ύπάρχει



'ένα μ($νο κέντρο πολιτικής Εξουσίας καί αύτό μονοπωλεί τίς 
καθοδηγητικές γιά τήν κοινωνία άποφάσεις. "Ολα τά άλλα κέν
τρα λήψης άποφάσεων ¿φείλουν νά Εχουν υποδεέστερες Εζουσί- 
ες καί νά περιορίζουν τή δράση τους στ<5ν παραχωρημένο σ ’αυ
τά τομέα. ΓΜ  συνδικάτα π.χ. μπορούν νά Εκπροσωπούν μόνο τά 
οικονομικά συμφέροντος τών μελών τους. *Π πολιτική καθοδήγη
ση άνήκει στά πολιτικά κόμματα.

*Η άποψη αυτή είναι άπόρροια τής ιδεολογίας που κρα
τούσε κατά τήν διαμόρφωση του συγχρόνου κράτους. *Η άστική 
τάξη διέκρινε ανάμεσα σέ Ελεγχόμενη άπό τό κράτος καί Ελεύ
θερη άπό κάθε κρατική παρέμβαση δραστηριότητα, άποδεχόταν 
τόν περιορισμό της στίς Επιχειρηματικές καί άρα Ελεύθερες 
άπό κρατική άνάμιξη δραστηριότητες καί άναγνώριζε Ετσιστήν 
κρατική Εξουσία τό αποκλειστικό δικαίωμα νά άσκεί πολιτική.
*11 μεταγενέστερη αύξανομ^νη παρέμβαση τού άστικού κράτους 
γιά τήν άντιμετώπιση των οικονομικών καί πολιτικών κρίσεων 
Επιβεβαίωσε δτι μόνο ή συγκέντρωση τών άποφασιστικδν Εξου
σιών στά χέρια τού κρατικού μηχανισμού Εγγυάται τή διατή
ρηση τού συστήματος. *Η διάκριση μεταξύ πολιτικού καί κοι
νωνικού, πολιτικού καί διεκδικητικού ουνέτεινε στή διαμόρ
φωση ενός Ελο καί πιό αυταρχικού κράτους μέ Εκτεταμένες Ε
ξουσίες παρακολούθησης, Ελέγχου καί χειραγώγησης τών πολι- 
τών. "Η τεολι^Γοποίηση τής συνδικαλιστής δραστηριότητας είναι 
Ενα βήμα πρός τήν άντίθετη καί σωστή κατεύθυνση. *Η λύση 
στή σημερινή κρίση διακυβέρνησης δέν Επιτυγχάνεται μέ τή 
μετάθεση άκόμα περισσοτέρων Εξουσιών στό κράτος καί ̂ τήν 
έξειδίκευση τής άποστολής τού κάθε φορέα κοινωνικής Εξουσίας,



*Η λύση θά προκύψει άπ<5 τήν άνακατανομή τών έξουσιδν, τή με
ταφορά καί σέ άλλους φορείς τής εύθύνης γιά τή διαμέρφωση 
καί διοργάνωση τής κοινωνίας, τήν πολιτικοποίηση τών θε
σμών, *Η δννοια τής αύτοδιαχείρησης ύποδηλώνει αότή τήν 
έξέλιξη. ΐά συνδικάτα μπορεί καί πρέπει μάσα στέ καπιταλι
στικά σύστημα νά διευρύνουν τ<5ν κύκλο των δραστηριοτήτων 
τους, ώστε νά συμβάλουν ά οτελεσματι ιώτερα στήν Αντιμετώ
πιση των σημερινών προβλημάτων·

26 συμπέρασμα τής μέχρι τώρα Ανάλυσης μπορούμε νά συ
νοψίσουμε στήν άκέλουθη διαπίστωση, *Η συνδικαλιστικέ δρα- 
στηριέτητα είναι κατ’έζοχήν συνυφασμένη μέ τύ καπιταλιστικέ 
σύστημα* 26 συνδικάτο γέννημα τού καπιταλισμού διαμορφώνει 
τίς δομές καί τή δραστηριέτητά του σέ συνάρτηση μέ τήν έξέ- 
λι·,η τού και;ιταλιονΕύ$ σχέση του εί >αι σχέον άλληλοεπηρε- 
ασμού, σχέση διαλεκτική. *Αλλά τέ συνδικάτο δέν είναι μόνο 
συνοεδεμένο μέ τέν καπιταλισμέ. Είναι Απέρροια ένές τρέκου 
δργάνωσης τής έργασίας, τού άτομικοποιημένου έργάτη, τής 
έξίρτημένης ¿ργασίας, τού καταμερισμού καί ¿^ειδίκευσής της. 
Είναι συνέπεια τού γεγονέτος 5τι η κοινωνία τών αότοαπασχο- 
λονμένων, τών συντεχνιακήν οργανώσεων, τού Αμέσου Ελέγχου 
τών παραγωγών έπί των μέσων παραγωγής ανήκει δριστικά στέ 
παρελθέν, ϊέ συνδικάτο εί ναι μιά μορφή Απάντησης στά θεσμι
κά προβλήματα μιδς βιομηχανικής, πολύπλοκα δομημένης κοινω
νίας καί στέ μέτρο αυτέ θεσμές πού εχει λόγο υπαρζης Ανε
ξάρτητα Απέ τέν καπιταλισμέ, ΙΙπορεί λοιπέν ν’Αποτελέσει τέ 
"'ερεισμα γιά μά Αναπτυχθούν ή ιδεολογία καί οι πρακτικές 
πού θά βοηθήσουν νά ξεπεραστεί τέ καπιταλιστικέ σύστημα,



τούς περιορισμούς^?πού τού έπιβ<ίλει τύ σύστημα, ν<£ Αντιμε
τωπίσει σήμερα τ<ί καίρια τφοβλήματα τής βιομηχανικής κοι
νωνίας δστε νά, στηρίζει αύριο τήν αύτοδιαχείρηση καί τ<5ν
δημοκρατικδ προγραμματισμό


