
Συνδικαλισμός καί πολιτική 
Σκέψεις για τό ρόλο του συνδικαλισμού στη 
διαδικασία του μετασχηματισμού

του καθηγητή Κώστα Σημίτη

Τό συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται στό έπίκεντρο 
πολιτικής διαμάχης. ‘Η διαμάχη δεν άφορα μόνο θέματα 
όργάνωσης αλλά καί ιδεολογίας. 'Π συντηρητική παράταξη 
ύποστηρίΓει ότι χρειάΓεται έλεγχος των συνδικάτων. Οί 
συνδικαλιστικές δραστηριότητες απειλούν τήν οίκονομία 
καί τό κράτος. Τά προβαλλόμενα αιτήματα είναι δχι μό
νον πολλές φορές παράλογα ηίιιηνο[ΐ ι κή··τ!ί-ΐΐλί*3 αλλά 
καί καθαρά πολιτικά. '0 νόμος 330 πού στόχο έχει τόν 
περιορισμό καί έλεγχο των άπεργιακών κινητοποιήσεων εί
ναι απόρροια τής αντίληψης αύτής. Στήν αριστερά αντίθε
τα έντείνεται ή κριτική ότι οί συνδικαλιστικοί αγώνες 
είναι οίκονομίστικοι, δέν αμφισβητούν τό σύστημα. Η 
σχέση συνδικάτων^ κράτους καί πολιτικής δεν είναι ξεκα
θαρισμένη. Γιά τό ρόλο των συνδικάτων στό σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό έπικρατεΐ σύγχιση.

I. ‘Η σοσιαλιστική θεωρία

*Η ίδεολογία του συνδικαλιστικού κινήματος έχει τή 
μιά της ρίΓα στίς απόψεις των α||λων συνδικαλισ^ων'τού 
περασμένου αίώνα. Τά συνδικάτα αποτελούσαν γι’αύτούς τή 
συλλογική έκπροσώπηση των έργαΓομένων μέ σκοπό τήν υπε
ράσπιση των οίκονομικων συμφερόντων τους απέναντι στούς 
κεφαλαιούχους. Τά συνδικάτα έπρεπε νά μετασχηματίΓουν 
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες τίς βουλήσεις των με
λών τους σέ συγκεκριμένες οίκονομικές απαιτήσεις καί νά 
έλέγχουν τήν προσφορά έργασίας ώστε νά έπιβάλουν στούς 
έργοδότες ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης. 'Η πολιτική 
δέν είχε θέση στά ένδιαφέροντά τους.

'II δεύτερη ρίΓα τής συνδικαλιστικής ιδεολογίας 
είναι ή σοσιαλιστική θεωρία. Ό  Μάρξ άσπαΓδταν τήν απο- 
ψη τής φιλελεύθερης θεωρίας οτι οί έργάτες μπορούν συ-



’Αγγλίας δέν υπήρχαν αναπτυγμένα συνδικάτα καί οί πολι
τικές κινήσεις των έργαΓομένων μόλις είχαν σχηματισθεΐ.
Τα προβλήματα τής σχέσης συνδικάτων κράτους καί κομμά
των δέν είχαν ακόμη τεθεί.

Στήν 'Αγγλία τά συνδικάτα δημιουργούν τό 1900 γιά 
ν& προσδώσουν μεγολύτερη άποτελεσματικότητα στόν αγώνα 
τους τδ έργατικό κόμμα. Τό έργατικό κίνημα έκφραζδμενο 
άπδ τά συνδικάτα καί τδ κόμμα παραμένει ενιαίο. Ή  καθο
ριστική έπίδραση των εργατικών ένώσεων του προσδίδει ό
μως έντονο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Στή Γερμανία αντί
θετα τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα καί τά συνδικάτα ακολου
θούν ξεχωριστή πορεία. Η άντίληφη πού διαμορφώνεται καί 
κυριαρχεί είναι ότι τδ κόμμα πρέπει νά αγωνίζεται γιά τήν 
πολιτική ένώ τά συνδικάτα γιά τήν οικονομική μεταρρύθμι
ση. 'Αντίπαλοι των συνδικάτων είναι οί κεφαλαιούχοι, 
τούς οποίους οΐ έργαζδμενοι έξαναγκάζουν σέ υποχώρηση 
με απεργίες καί αγώνες στά πλαίσια τής έπιχείρησης. 'Αντί
παλοι του κόμματος είναι οί πολιτικές αρχές, τίς όποιες 
τό κόμμα μάχεται στή βουλή, στις έκλογές καί μέ πολιτικές 
κινητοποιήσεις. Τά αίτήματα του κόμματος σέ αντίθεση μέ 
τά αίτήματα των συνδικάτων αφορούν γενικώτερες μεταρρυθμί
σεις πρός τδ συμφέρον του συνόλου τής έργατικής τάξης. 
Γι'αύτδ καί τό κόμμα καί όχι τά συνδικάτα είναι ό κατ’ έ
ξοχή ν έκπρόσωπος των έργαΓομένων.

*Η λενινιστική θεωρία αποτελεί συνέχεια αύτοΰ του 
ρεύματος. Γιά τό Λένιν οί οικονομικοί αγώνες αποτελούνν 
τά σημεία από τά όποια ξεκίνα ό ταξικός αγώνας. Οί αγώ
νες τούτοι δέν δημιουργούν όμως ταξική, μόνο συνδιΧαλιστι- 
κή-οίκονομίστικη συνείδηση. Η ταξική συνείδηση δημιουργεΓ- 
ιαι μόνο μέ πολιτικούς άγωνες μέ τήν καθοδήγηση τής πολι
τικής πρωτοπορείας τής έργατικής τάξης, τού κόμματός της. 
Τούτο γιατί τό κόμμα άποτελεΐται άπδ συνειδητοποιημένα 
καί έκπαιδευμένα στελέχη πού έχουν ύπ’όψη τους τά μακρο
πρόθεσμα συμφέροντα τής έργατικής τάξής καί όχι άπδ ετε
ρόκλιτα στοιχεία πού αποβλέπουν μόνο στίς μεταρρυθμίσεις 
του σήμερα. Τδ κόμμα πρέπει λοιπόν νά έπιδιώκει μέ κάθε



τρόπο νά αποκτήσει τόν καθοδηγητικό ρόλο στα συνδικάτα.
Στή φάση του μετασχηματισμού τά συνδικάτα πρέπει νά είναι 
ό πιό κοντινός συνεργάτης τής κρατικής έξουσίας, τής έ
ξουσίας πού τήν καθοδηγεί τό κόμμα. ” 'Οπως καί τό καλύ
τερο έργοστάσιο, πού έχει περίφημο κινητήρα καί πρώτης 
τάξης μηχανές, θά πάψει νά δουλεύει, αν χαλάσει ό μηχα
νισμός μεταβίβασης μεταξύ κινητήρα καί μηχανών, έτσι α
ναπόφευκτη θά είναι καί ή καταστροφή τής σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης αν δέν είναι κανονικά κατασκευασμένες ή δέν 
λειτουργεί κανονικά ό μηχανισμός μεταβίβασης από τό κομ
μουνιστικό κόμμα στις μάζες, δηλαδή τά συνδικάτα”. Τά 
συνδικάτα στή λενινιστική θεωρία είναι εκτελεστικά όργα
να* κυριαρχούμενα από τό κόμμα^είναι"ιμάντες μεταφοράς” 
τής πολιτικής των ηγετών του.

Στήν αντίπερα όχθη τής λενινιστικής θεωρίας βρίσκε
ται ή απόφαση τής γαλλικής συνομοσπονδίας έργατών στήν 
*Αμιένη τό 1906. Οι σύνεδροι ακολουθώντας τήν άναρχοσυνδι- 
καλιστική τάση ψήφισαν απόφαση πού αναγνώριζε ότ^ τά συνδι
κάτα καί όχι τά κόμματα πρέπει ν'άποτελούν τήν κινητήρια 
δύναμη του ταξικού αγώνα. ” *11 συνομοσπονδία δέν έπαφίεται 
στά πολιτικά κόμματα γιά νά έπιτύχει τήν κατάργηση του προ
λεταριάτου καί των έργοδοτων. Τό έργο τούτο θά έπιτευχθεΐ 
άπό τούς ίδιους τούς έργαζόμενους μέ τήν βοήθεια του οπλοϋ, 
πού αύτοί μόνο διαθέτουν, τής γενικής άπεργίας”. Στή σο
σιαλιστική κοινωνία ή λειτουργία τής οίκονομίας θά ήταν 
έργο των συνδικάτων, πού θά ύποκαθιστούσαν κάθε πολιτική 
έξουσίαα

Οί διαφοροποιήσεις μεταξύ των απόψεων πού βασίζονται 
στή μαρξιστική ανάλυση τής κοινωνίας μπορούν εύκολα νά 
έρμηνευθούν ως άποτέλεσμα άσαφούς τοποθέτησης των ιδρυτών 
τής σοσιαλιστικής θεωρίας. Μιά τέτοια ερμηνεία είναι όμως 
λανθασμένη. Οί διαφοροποιήσεις άντικατοπτρίζουν τίς διαφο
ρετικέ ς συνθήκες τού ταξικού αγώνα σέ κάθε χώρα καί έπο- 
χή. δείχνουν ότι θεωρητικό σχήμα πού νά δίνει μιά γιά πάντα 
σωστή απάντηση στά ¿ρωτήματα πού αφορούν τή σχέση συνδι
καλισμού καί πολιτικής δέν υπάρχει. 'II απάντηση έξαρτάται



άπό τίς συνθήκες που έπικρατούν στή δεδομένη ιστορική πε
ρίοδο. Λΐά σύντομη ματιά, στίς λύσεις πού κρατούν στις 
χώρες του "υπαρκτού σοσιαλισμού" έπιβεβαιώνει τό συμπέ
ρασμα αύτό.

II. Συνδικαλισμός στίς χώρες του" υπαρκτού σοσιαλισμού"

Σύμφωνα μέ τήυ αντίληψη πού κρατεί στή Γιουγκοσλαυία 
τά συνδικάτα έχουν λόγο ύπαρξης μόνο στή μεταβατική περίο
δο μέχρις οτου πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά ή σοσιαλιστική 
αυτοδιαχείριση. Στήν πλήρως αύτοδιαχειριΓδμενη κοινωνία οί 
έργάτες θά φροντίΓουν οί ίδιοι γιά τά συμφέροντά τους καί 
θά ύποκαταστήσουν τά συνδικάτα. Στή σημερινή μεταβατική πε
ρίοδο τά συνδικάτα^σύμφωνα μέ τούς γενικούς στόχους πού 
διαγράφει τό γιουγκοσλαυικό σύνταγμα καί τό καταστατικό τού 
συνδέσμου συνδικάτων, συμμετέχουν στήν πραγματοποίηση καί α
νάπτυξη των σοσιαλιστικών σχέσεων αύτοδιαχείρισης, φροντί
Γουν γιά τή βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου των έργαΓομένων, 
συντελούν στόν προσδιορισμό των εισοδημάτων κατά ομάδες 
έργαΓομένων καί περιφέρειες, συμβάλουν στόν αναπτυξιακό 
σχεδιασμό τής οικονομίας καί τέλος προτείνουν στό κοινοβού
λιο καί τήν κυβέρνηση αναγκαία μέτρα. Στά πλαίσια τής έπι- 
χείρησης τό συνδικάτο δέν συμμετέχει στή λήψη των έπιχειρη- 
μστικων αποφάσεων. Επεμβαίνει όμως στίς σχέσεις διοίκησης 
καί έργαΓομένων γιά τήν εξομάλυνση αντιθέσεων καί γενικά 
έλέγχει τά όργανα τής διοίκησης τής έπιχειρήσης μέ στόχο 
νά ξεπερασθούν υφιστάμενες δυσκολίες στήν έφαρμογή καί λει
τουργία τής αύτοδιαχείρισης . ‘Η κρατούσα άποψη τονίΓει γι* 
αύτό ότι τά συνδικάτα δέν είναι δργανώσεις αγώνα των έργατών 
κατά τού κράτους καί τού κοινωνικού συστήματος όπως στόν κα
πιταλισμό. Είναι όργσνώσεις γιά τήν πραγμάτωση καί τήν υπο
βοήθηση τής λειτουργίας τής αύτοδιαχείρισης μέ έξειδικευμέ- 
να καθήκοντα έκπαιδεύσης καί έλέγχου,

Ή  συνδικαλιστική πρακτική δίνει μιά διαφορετική είκό- 
νσ άπό τή θεωρία. Τά γιουσκοσλαυ'ίκά συνδικάτα είναι όργανα 
τού κόμματος καί τού κρατικού μηχανισμού γιά τήν παρακολού
θηση τής λειτουργίας τής έπιχείρησης, όργανα πού πρέπει νά
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φροντίζουν την εκπλήρωση των οικονομικών στόχων καί τής πο
λιτικής τής κεντρικής καθοδήγησης. Στά πλαίσια τής έπιχεί- 
ρησης δρουν συμβιβαστικά σέ περιπτώσεις εργατικών διάφορων. 
Μέλημά τους είναι νά τερματίσουν απεργίες τό δυνατόν γρηγο- 
ρώτερα γιά νά μήν ανασταλεί ή παραγωγή. Σπάνια άντιπαρατί- 
θενταί στήν πολιτική λόγ^ς.είναι απλός. Σύμφωνα
μτ·· τήν ί&εολογία πού κρατεί- άντ ίπαλος τόλος πρός τά ουμφ.έ- 

ντα^των εργατών,— εχθρός των εργαζομένων δεν υπάρχει πιά.
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ϊοο τΗν υρυεοωο̂ εια ή έπίσημη άποψη δέχεται τή σχετική αύτονομία των συνδικάτων.

. ϊ’ά συνδικάτα είναι ”μαζικές ¿©γανώσεις 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 έντο
νος. Τά συνδικάτα είναι "βοηθητικά όργανα του προλεταριακού 
κράτους”. Τά συνδικάτα "κατευθύνουν τίς προσπάθειες των έργα- 
ζομένων γιά άήν επιτυχή έκπλήρωση των πλάνων” καί υποβοηθούν 
τούς έργαζδμενους νά σχεδιά^ο,υν ,τή δράση τής έπιχείρησης καί 
τήν δίκιά τους άπασχόληστν^ε ̂ τρο^δ^ωστε νά επιτευχθούν οί ,'  ̂ Τ (ΙΟ̂ ίΙ)
στόχοι τής παραγωγής. ΙΙρωτο μέλημα των συνδικάτων ειναι/π) 
πραγμάτωση τής κρατικής σίκονομικής πολιτικής. Τά προβλήματα 
τά σχετικά μέ τήν αμοιβή καί τίς συνθήκες έργασίας είναι 
δευτερεύοντα σέ ρ^ϊψίση μέ τό σκοπό αύτό.( Οπως δείχνει

αποξενώνει τούςή έξέλιξη στήν Πολωνία μιά τέτοια 
εργαζόμενους από τά συνδικάτα.

Ή  εργατική αναταραχή τού 1956 στή Πολωνία έδωσε ζωή 
σέ πλήθος άπό έργοστασιακά συμβό6^ια πού ύποκατέστησαν τά 
έπίσημα συνδικάτα. "Ενα κύμα αύτοδιαχείρησης κατέκλυσε 
τή χώρα. Ό  άνεμος διαμαρτυρίας προκάλεσε τήν ταραίτησητού



προέδρου του κεντρικού συμβουλίου των συνδικάτων καί την 
απομάκρυνση πολλών μονίμων συνδικαλιστικών στελεχών. Τό 
αίτημα γιά αναμόρφωση των συνδικάτων ήταν γενικό. Τά συνδι
κάτα έπρεπε, κατά τούς διαμαρτυρόμενους, νά είναι τελείως 
ανεξάρτητα, άφοσιωμένα αποκλειστικά στήν υπεράσπιση των 
έργατικών συμφερόντων καί δχι στήν έπίτευξη των κυβερνητικών 
οίκονομικων στόχων, Τά αιτήματα αυτά έγιναν μερικά δεκτά.
Τά εργατικά συμβούλια στίς έπιχειρήσεις απέκτησαν έκτεταμέ- 
νες αρμοδιότητες τόσο ώς πρδς τή διοίκηση των έπιχειρήσεων 
δσο καί ώς πρός τή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
έργαΓομενων. ϋ νομοθεσία πρόβαλε έντουώτερα τήν αποστολή 
των συνδικάτων νά ύπερασπίΓονται τά έργατικά αίτήματα. Δύο 
χρόνια μετά ανανεωτική προσπάθεια είχε έκφυλισθει. *Η 
κυβέρνηση άφαίρεσε άπό τά έργατικά συμβούλιη τίς πιό φθη 
μαντικές έξουσίες τους καί άν<χγνώρισε πάλι (κεΰ&φΈκπρο§^- 
ποίίίβτ του κόμματος στά εργοστάσια καί στά συνδικάτα τ4 » κα 
βηδηγητικό ρόλο·.

Τό τέλος του 1970 μετά άπό αύξήσεις τιμών κατά 23°/ 
οί έργαΓόμενοι στίς πόλεις τής Βαλτικής^προκήρυξαν απεργίες 
κατέλαβαν τίς επιχειρήσεις καί διαδήλωσαν ατούς δρόμους.
Καί πάλι ή αναταραχή συνοδεύτηκε μέ προσπάθειες γιά τήν α
ναμόρφωση του συνδικαλισμού. Τά παληά αίτήματα γιά τήν 
αυτονομία των συνδικάτων προβλήθηκαν ξανά. *11 κυβέρνηση δη
μιούργησε έπιτροπές διαιτησίας άπό έκπροσώπους των έργαζο- 
μένων καί τής διοίκησης των έπιχειρήσεων γιά τήν έπίλυση 
των διάφορων στά πλαίσια τής έπιχείρησης, γιά ν’άκούγωνται 
τά αίτήματα πού δέν πρόβαλαν τά συνδικάτα. Οι προσπάθειες 
γιά μιά νέα πολιτική άποτελματώθηκαν όμως σύντομα. "Κνα χρό
νο κι δλας μετά τό κόμμα Γήτησε τή συνεργασία των συνδικά
των γιά ν'αύξηθει ή απόδοση των έργαΓομένων καί νά υπάρξει 
πιό αυστηρή πειθαρχία στό χώρο τής έργασίας. Οί έπιτροπές 
διαιτησίας περιήλθαν σέ ¿φάνεια. Οί υποσχέσεις γιά ανεξάρτη
τα συνδικάτα ξεχάστηκαν.

Τή νέα κρίση προκάλεσαν τό καλοκαίρι του 1980 ή έλλειφη 
αγαθών καί ή αύξηση των τιμών του κρέατος. Τό συνδικαλιστικό 
πρόβλημα βρέθηκε όμως άμέσως στό έπίκεντρο τής διαμάχης.



Τό κείμενο του πρωτοκόλλου πβύ υπογράφτηκε από τούς εκπροσώ
πους τών απεργών καί τής πολωνικής κυβέρνησης στίς 31 Αύ
γουστου 1980 είναι εύγλωττο. Τό πρωτόκολλο αναφέρει τά έ
ξης σχετικά μέ τό πρώτο αίτημα των απεργών "νά γίνουν δεκτά 
έλεύθερα συνδικάτα ανεξάρτητα άπό τό κόμμα καί τούς έργο- 
δότες" :"'Η δραστηριότητα των συνδικάτων στη Λαϊκή δημοκρα
τία τής Πολωνίας δέν άνταποκρίθηκε στίς έλπίδες των έργαζο- 
μένων. Θεωρείται σκόπιμο νά δημιουργηθούν νέα συνδικάτα αύ- 
τοδιαχειριΓόμενα, τά όποια θά αποτελούν γνήσια έκπροσώπηση 
των έργαΓομενων....Τά νέα συνδικάτα θά έζασφαλίσουν ατούς 
έργαΓόμενους τά απαραίτητα μέσα έλέγχου, έκφρασης καί ύπεδ 
ράστισης των συμφερόντων τους. 'Η κυβερνητική έπιτροπή δη
λώνει ότι ή κυβέρνηση θά έγγυηθεΐ τήν ανεξαρτησία καί τήν 
αύτοδιαχείριση των νέων συνδικάτων, τόσο ώς πρός τίς δργα- 
νωτικές δομές τους όσο καί ώς πρός τή λειτουργία τους. *Η 
κυβέρνηση θά τούς έξασφαλίσει τή» δυνατότητα νά έκλληρώσουν 
τήν αποστολή τους τής υπεράσπισης των συμφερόντων των έργα- 
Γομένων ώστε νά ικανοποιηθούν οί υλικές, κοινωνικές καί πο
λιτιστικές ανάγκες των έργατών.... Οί άπεργιακές έπιτροπές 
θά έχουν τή δυνατότητα νά μετατραπουν σέ θεσμό, ό όποιος 
θά εκπροσωπεί τούς έργαΓόμενους σέ επίπεδο έπιχείρησης....
Τό δικαίωμα τής απεργίας θά κατοχυρωθεί”.

Τό κείμενο τούτο αποτελεί άπόδειζη ότι ή ύποστηριΓομέ- 
νη άπό τήν έπίσημη άποψη ταυτότητα απόψεων καί στόχων τής 
πολιτικής ήγεσίας καί τής προλεταριακής βάσης τερματίσθηκε 
δχι μόνο στά πράγματα αλλά καί νομικά. Τό κείμενο άναγνω- 
Γει ότι τό κόμμα καί'τό έλέγχόμένό άπδ αυτό κράτος αποδυνά
μωσαν τό δικαίωμά τους νά εκπροσωπούν μόνο αύτά τούς έργαΓδ- 
μένους. Η εξέλιξη αυτή είναι τό λογικό έπακδλουΟυ τής πολι
τικής πού ακολουθήθηκε. Η πολιτική πρακτική του κόμματος 
κατάργησε τίς αύτόνομες έκπροσωπήσεις κοινωνικών ομάδων καί 
τάξεων μέ τόν ίσχυρισμό ότι κόμμα καί κράτος αποτελούν έφε- 
ξής τούς μόνους νομιμοποιημένους έκπροσώπους όλου του πληθυσμού. 
Κατάργησε έτσθκαί όλες τίς διαδικασίες στά πλαίσια των ο
ποίων υπάρχοντα αιτήματα είναι δυνατόν νά έκφραστούν, νά γί
νουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης καί νά λυθούν συμβιβαστικά



*Η πολιτική πρωτοβουλία περιήλθε αχεδόν ολοκληρωτικά στό 
κόμμα καί στό κράτος, “ίί "κοινωνία των πολιτών”, τά μή όργα— 
νωμένα στόν κομματικο-κρατικο μηχανισμό ατομα καί οί συλλο
γικές εκπροσωπήσεις τους αποκλείστηκαν από τίς διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Ή πάγια αντίδραση στή μονοπώληση τής έξου- 
σίας είναι είτε ή ολοκληρωτική αδιαφορία όσων δέν έχουν δυ
νατότητα συμμετοχής είτε ή καθολική αμφισβήτηση του συστή
ματος. Καί τά δύο φαινόμενα ησαν ιδιαίτερα έντονα στήν Πο
λωνία.

Τόν δρόμο γιά τή λύση τής κρίσης διαγράφει τό σημείο 
5 τής συμφωνίας του Γκτάνσκ. 'Αναφέρει ότι τά συνδικάτα θά 
πρέπει νά έχουν τή δυνατότητα συμμετοχής στίς "αποφάσεις 
κλειδιά πού καθορίΓουν τήν κατανομή του έθνικού εισοδήματος, 
τήν πολιτική εισοδημάτων, τίς κοινωνικές υπηρεσίες καί τό 
μακρόπρόθεσμο οίκονομικό πρόγραμμα". 'Επισημαίνει έτσι ξεκά
θαρα τήν ανάγκη ή κρατική πολιτική νά είναι αποτέλεσμα του 
συγκερασμού των απόψεων των αύτονόμων καί γνησίων έκπροσώ- 
πο,’ν των κοινωνικών ομάδων καί τάξεων, τήν ανάγκη του πλου
ραλισμού στά πλαίσια τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Τό παράδειγμα των χωρών του "υπαρκτού σοσιαλισμού" έ- 
πιβεβαιωυει ότι έτοιμες λύσεις γιά τό ρόλο των συνδικάτων στό 
μετασχηματισμό δέν υπάρχουν. Πολύ π ιό σημαντικό άπό τόν καθο
ρισμό μεσσιανικών λύσεων είναι γι'αύτό νά αποκτήσουμε επίγνω
ση γιά τά δοσμένα πού καθορίζουν στή χώρα μας τόν αγώνα τού 
έργατικού κινήματος.

III. Συνδικάτο καί καπιταλισμός

Σημείο έκκίνησης τού συνδικαλιστικού φαινομένου είναι 
ό έργάτης πού φέβΐβ* αντιμέτωπος μέ τόν κάτοχο των μέσων παρα- 
γωγής δέν έχει παρά τήν έργασία του νά προσφέρει γιά ν'απο
κτήσει ό,τι χρειάΓεται γιά νά Γήσει. ’0 έργάτης αυτός είναι 
έλεύθερος από τίς δεσμεύσεις τής συντεχνιακής άργάνωσης τού 
φεουδαρχικού κράτους αλλά χωρίς τή δύναμη τού παρείχε ή όργά- 
νωση αύτή. Ή διαδικασία πρόσληψης καί απασχόλησης του στήν 
παραγωγή μπρρεί νά έρμηνευθεί μέ δύο διαφορετικούς τρόπους.



Σύμφωνα μέ τή μιά άποψη εργαζόμενοι καί κεφαλαιούχοι 
βρίσκονται αντιμέτωποι στην αγορά έργασίας καί διαπραγμα
τεύονται την τιμή τής προσφερομενης έργασίας. Σέ κάθε 
στιγμή καί σέ κάθε τόπο υπάρχουν αμοιβές οικο
νομικά εφικτές καί οικονομικά ανέφικτες, ϋίεταζύ των οίκο- 
νομικά έφικτων αμοιβών θά έπικρατήσει έκείνη στή πράξη, 
πού θά επιβληθεί από τ'η διαπραγματευτική δύναμη των συμ- 
μετεχόντων. Τδ συνδικάτο σκοπό έχει ν'αύξήσει τή διαπραγμα
τευτική δύναμη των έργαζομένων. Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύτή 
ή έκμετάλλευση του έργαζομένου πραγματοποιείται στή σφαίρα 
τής ανταλλαγής μέ τό νά παρέχεται στόν εργαζόμενο αμοιβή 
χαμηλότερη τής αξίας της. *Η αγορά τής έργασίας δέν έξασφσ- 
λίζει μιά δίκαιη ανταλλαγή. 'Η πολιτεία καθιερώνει ρ&3α 
οίκονομικά καί πολιτικά¡^α νά έξασφαλίσει δικαιότερες 
συμβάσεις,0̂  συνδικαλιστική δραστηριότητα είναι ένα άπό τά 
μέσα αυτά.

Σύμφωνα μέ μιά άλλη θεώρηση ή έκμετάλλευση του έργα- 
Γόμενου δέν πραγματοποιείται στήν αγορά τής έργασίας άλλά 
στή σφαίρα τής παραγωγής. *0 έργαΓόμενος παράγει υπεραξία, 
τήν οποία οίκειοποιεΐται ό κάτοχος των μέσων παραγωγής. Συ
νέπεια τής θεώρησης αύτής είναι δτι δέν αρκεί ή αποκατάστα
ση τής διαπραγματευτικής δύναμης των έργαΓομένων γιά νά έ- 
ξαφανισθεί τό φαινόμενο τής έκμετάλλευσης. Χρειάζεται κα
τάργηση τής ατομικής ίδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής πού έ- 
πιτρέπει τήν έκμετάλλευση.

'Εάν αποδεχτούμε τήν πρώτη ερμηνεία τδ συνδικάτο 
πρέπει νά αγωνίζεται στά πλαίσια τής διαπραγμάτευσης μέ 
τούς κεφολαίούχους γιά τή βελτίωση των ορών απασχόλησης 
των έργαζομένων. 'Εάν αποδεχτούμε τή δεύτερη ερμηνεία τό 
συνδικάτο θά πρέπει νά έπιδιώκει τήν αλλαγή του κοινωνικού 
συστήματος. Ενα συνδικάτο μπορεί νά άποδέχεται μόνο τή 
πρώτη,©6ότε αποδέχεται τό σύστημα ή καί τή δεύτερη οπότε 
έπιδιώκει καλύτερες συνθήκες έργασίας άλλά ταυτόχρονα έ- 
παγγέλλται τδ μετασχηματισμό τής κοινωνίας.

*Η συνδικαλιστική πρακτική ακολουθεί τήν πρώτη 
ερμηνεία. 'Ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός αποτελεί μέν 
γιά πολλά συνδικάτα τελικό στόχο άλλά ποίέ άμεση έπιδίωξη.



Τά έπαναστατικά συνδικάτα, όπως ή γαλλική συνομοσπονδία 
έργατών, μάχονται τό σύστημα μόνο ιδεατά στά πλαίσια του 
προγράμματδς τους. Γιά τήν καθημερινή τους πρακτική ό 
μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει λίγο ώς πολύ χωρίς σημασία. 
*Η καθημερινή στάση τους έχει σκοπό νά υπερασπιστεί καί νά 
κατοχυρώσει τά άμεσα συμφέροντα των έργαΓομένων.

Τό συνδικάτο πρέπει, άν θέλει να περιορίσει τήν 
έκμετάλλευση νά έντάξει τή διαμάχη του μέ τό κεφάλαιο στό 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Είναι υποχρεωμένο νά άποδεχτεΐ 
τό σύστημα καί τίς δυνατότητες δργάνωσης καί αγώνα πού τού 
παρέχονται. Ή  αποδοχή του συστήματος μέσα από τή συνεχή 
αντιπαράθεση μέ τούς κεφαλαιούχους γιά τό ύφος των άμοιβών, 
τόν'χρόνο έργασίας, τήν άσφάλεια καί τίς άλλες συνηθήκες δου
λειάς, τό νομιμοποιεί ώς έκπρδσωπο των έργαΓομένων καί ώς 
συνομιλητή των έργοδοτών. "Ενας γερμανικός συνδυκαλιστής 
ηγέτης τής έπαναστατικής άριστερας έξέφραΓε στίς αρχές του 
αίώνα τό γεγονός αύτδ μέ τή διαπίστωση^"Τά συνδικάτα δέν 
μπορεί νά είναι δργανα ενός άμεσου έπαναστατικού ταξικού ά- 
γώνα. 'Ανήκουν στους αναγκαίους θεσμούς μιας συνηθισμένης 
καπιταλιστικής κοινωνίας. 'Εκπληρώνουν τήν αποστολή τους 
στά πλαίσια του καπιταλισμού". Τά συνδικάτα δρουν ώς ή καθη
μερινή άμυντική δύναμη των έργαΓομένων. Γι'αύτδ καί ό "ρε- 
βιΓιονισμδς", ή ένασχδληση μέ τά οίκονομικά αίτήματσ καί δχι 
μέ τήν έπαναστατική τακτική, είναι ή καθημερινή πραγματικό
τητα τής έργατικής τάξης, "είναι ό τρόπος Γωής τους στδν κα
πιταλισμό".

‘Η "οίκονομίστικη" ή "ρεβιξιονιστική" πολιτική δεν 
πσρουσιάΓει πρόβλημα όσο ό καπιταλισμός έξασφαλίζει πλήρη 
απασχόληση καί παρέχει τή δυνατότητα σταθερής αύξησης τού 
εισοδήματος. Τά συνδικάτα μπορούν μάλ ι σ τ ο ^ ά προχωρήοουν 
καί πιό πέρα άπό τήν αποδοχή τού συστήματο£/υπό συνθήκες^ 1 
Συνεχούς βελτίωσης των άμοιβΐ^/ Μπορούν νά στηρίξουν τήν 
κρατική οίκονομική πολιτική καί νά προσαρμόσουν τά αίτή- 
ματά τους στήν εισοδηματική πολιτική τής κυβέρνησης χω
ρίς νά φοβούνται αντιδράσεις των μελών τους. II κοινωνική 
έκεχειρία τερματίΓεται όμως άπό τή στιγμή πού ή οίκονομική 
κρίση οδηγεί σέ μείωση των περιθωρίων κέρδους των έπιχειρη-



-ματιάν καί την άρνησή τους νά βελτιώσουν τδ πραγματικό ει
σόδημα των έργαΓομένων. Τά μέλη των συνδικάτων δεν είναι πια 
διατεθειμένα νά συνεργαστούν μέ τούς εργοδότες. 'Εάν ή συνδι
καλιστική ηγεσία έπιμένει παρ'όλα αύτά σέ πολιτική συνεργα
σίας πολλαπλασιάΓοντοι οι "άγριες" απεργίες, οι απεργίες 
που δεν έχουν τήν έγκρισή της. *II οικονομική στασιμότητα καί 
ή μείωση των είσοδημάτων υποχρεώνουν τά συνδικάτα σέ μαχητική 
τακτική. Ή συνδικαλιστική έξουσία έξελίσσεται τότε σέ παρά
γοντα δυσλειτουργίας του συστήματος. Γιά πολλούς συνδικαλιστές 
ή έντατικοποίηση του ταξικού αγώνα πρέπει νά διευρύνει τήν 
κρίση του συστήματος, τά συνδικάτα πρέπει νά μετατραπούν σέ 
όργανα έπαναστατικής αλλαγής. 'Ας δούμε, έάν τούτο είναι δυνα
τό.

Τδ συνδικάτο έπιτελει μέσα στδ σύστημα μεσολαβητικό ρό
λο. *Λπδ τή μιά μεριά έκπροσωπεΐ τούς έργαΓομένους στά πλαί
σια του καπιταλιστικού συστήματος απέναντι στούς έργοδδτες 
καί τό κράτος άπό τήν άλλη όμως δικαιολογεί μέ τή δραστηριό
τητα του τήν ύπαρξη καί τή διατήρηση τού συστήματος έναντι τής 
έργατικής τάξης. Στό μεσολαβητικό του ρόλο άνταποκρίνεται τό
σο πληρέστερα δσο επιτυχέστερα μετατρέπει όλες τις έπιθυμίες 
των έργαΓομένων σέ διαπραγματεύσιμες απαιτήσεις καί όρους 
συλλογικών συμβάσεων, όσο επόμενα πετυχαίνει νά περιορίΓει 
τόν ταξικό αγώνα σέ τρόπο ώστε νά μή θέτει σέ κίνδυνο τό 
σύστημα. *Εάν τό συνδικάτο άρνηθεΐ τή μεσολαβητική του αποστο
λή ή δεν καταφέρνει νά τήν έπιτελέσει^τότε ή αστική τάξη καί 
ή κρατική έξουσία δέν έχουν λόγο νά συνεχίσουν νά τού παρέ
χουν όποιαδήποτε νομιμοποίηση. Σέ μιά τέτοια περίπτωση οι με
σολαβητές καταργούνται, τό θεσμικό πλαίσιο είναι άνευ αντικει
μένου καί ή ταξική αντιπαράθεση παίρνει τή μορφή βίαιας 
σύγκρουσης. Τό συνδικάτο, τό όποιο θά έπιδιώξει έπεκτείνοντας 
τούς διεκδικητικούς αγώνες νά διευρύνει τήν κρίση τού συστήμα
τος καί νά προωθήσει τήν κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας άπό 
τούς έργαΓομένους^θά βρεθεί μπροστά στήν έπιλογή ή νά παραχω
ρήσει τήν ηγεσία τού αγώνα στις όργανώσεις έκεινες πού μπο
ρούν νά διεξαγάγουν τόν ταξικό αγώνα βίαιο, κατά κανόνα πολι
τικές ομάδες καί αύθόρμητες έργοστασιακές καί άπεργιακές έ-



-πιτροπές, ή νά υποχωρήσει., ¿τη μιά περίπτωση τδ αποτέλεσμα 
τής προσπάθειας του θά είναι νά ξεπεραστεΐ τδ ίδιο, στην άλ
λη Οά είναι ή ήττα του. συνδικάτα, όπως δείχνει ή μέχρι σή
μερα ιστορία του συνδικαλισμού, αποφεύγουν τή βίαια άναμότρη- 
ση καί προφι,μόΰυ τήν υποχώρηση, λύση πιό σύμφωνη^έχρι τή$ 
στιγμή^ εκείνη δράση τους. Γι’αύτδ άλλωστε άν καί πολλές φορές 
δηλώθηκε ότι τδ εργατικό κίνημα βρίσκεται σέ κρίσιμη καμπή, 
σέ αποφασιστική φάση οπού τά οικονομικά αιτήματα δέν είναι 
δυνατόν πιά νά ικανοποιηθούν χωρίς αμφισβήτηση του συστήμα
τος, ή αμφισβήτηση δέν πήρε ποτέ άή μορφή ρίξης.

Οσοι θεωρούν ότι τά συνδικάτα μπρρούν ν'αποτελόσουν 
όργανα γιά τήν πραγματοποίηση έπαναστατικής αναμόρφωσης 
τής κοινωνίας παραβλέπουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο πραγματο
ποιούνται οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί.·— ^ 
ζϋ βίαιη αναμέτρηση μέ τήν άρχουσα τάξη, όπου έγινε, δέν 
είναι ποτέ αποτέλεσμα μιας απόφασης των έργαΓομένων. 'ίΐ έ- 
πανάσταση δέν άποφασίζεται. Καθοριστικό στοιχείο γιά τήν έ- 
«αναστατική δραστηρι<$ίίηση δέν είναι ό ταξικός αγώνας καθ’ 
εαυτός άλλα ταξικός αγώνας πού διβξάγεται στά πλαίσια έντδ- 
νων αντιθέσεων. Ή  όρμή γιά τήν έπαναστατική αλλαγή γεννιέται 
σέ μιά κοινωνία όταν οι διαμάχες σέ οικονομικό, πολιτικό καί 
ίδεολογικδ έπίπεδο δημιουργούν δυναμική πού τήν
έντασή τους σέ σημείο ώστε οί υφιστάμενες δομές νά μήν μπο
ρούν πιά νά έξασφαλίσουν συμβιβασμούς καί λύσεις.

IV . Διεκδικητική καί πολιτική δραστηριότητα

Ή μέχρι τώρα άνάλυση μπορεί νά δημιουργήσει τήν έντύ- 
πωση οτι ή "δίκονομίστικη πολιτική” είναι μοίρα καί υποχρέωση 
των συνδικάτων, ¡¿ισ τέτοια έντύπωση θά ένίσχυε τήν συντηρητι
κή άποψη, ότι τά συνδικάτα δέν μπορούν ή δέν πρέπει νά ασχο
λούνται μέ τήν πολιτική. *0 διαχωρισμός ανάμεσα σέ πολιτική 
καί συνδικαλιστική δραστηριότητα αποτελεί τό πιό συνηθισμένο 
έπιχείρημα τής συντηρητικής παράταξης γιά νά περιορίσει τίς 
συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Νόμιμες είναι γιά τή δεξιά 
μόνο οί στενά οικονομικές διεκδικήσεις. Παράνομο καί εξωσυνδι-



-χαλιστικό είναι κάθε πολιτικό αίτημα, τό αίτημα πού δέν μπο
ρεί να ικανοποιηθεί άπό τόν ίδιο τόν έργοδότη αλλά όαευθύνε- 
ται έστω καί έμμεσα στην κρατική έξουσία.

'0 ταξικός άγώνας εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς^ 
στους χώρους δουλειάς, στους πολιτικούς θεσμούς, στήν πολι
τιστική ζωή. ’Απαιτεί γι’αύτό διάφορες μορφές διοργάνωσης 
καί έκφρασης. 'Απαιτεί τόσο τά συνδικάτα όσο καί τά πολιτικά 
κόμματα, τόσο τούς διεκδικητικούς οσο καί τούς με τή στενή 
έννοια πολιτικούς αγώνες. ’Αλλά ή ύπαρξη διαφόρων μορφών 
δραστηριοτήτων γιά τήν μεταβολή των συνθηκών Γωής δεν σημαίνει 
οτι ό ενιαίος ταξικός αγώνας διασπαται σέ επί μέρους κινητοποιή
σεις πού ή κάθε μιά έχει αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Κάθε κοι
νωνική δραστηριότητα μέσα άπό τό πλήθος των αίτιων καί των έ- 
πιπτώσεων της είναι τόσο πολύπλοκα συνδεδεμένη μέ ολςς τίς 
άλλες ώστε ή απομόνωσή της καί ή κατάταξή της σέ μιά καί μόνη 
κατηγορία π.χ. συνδικαλιστική ή πολιτική είναι αντίθετη με τήν 
κοινωνική πραγματικότητα. Ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ μή πολιτικής 
καί πολιτικής δραστηριότητας των έργατικων ενώσεων δεν υπάρχει. 
Κάθε αγώνας είναι ταυτόχρονα διεκδι^ητικός καί πολιτικός. Καί 
ό στενά οίκονομικός γιά τήν αύξηση των μισθών μπορεί νά έχει 
έντονο πολιτικό χρώμα, όταν π.χ. στρέφεται κατά των έπιπάώσεωυ 
τής κυβερνητικής πολιτικής εισοδημάτων. Καί ό κατά τήν άποψη 
τής έργοδοσίας πολιτικός όπως ή απεργία κατά τής κυβερνητικής 
πολιτικής απασχόλησης είναι διεκδικητικός, άφοΰ άτοσποπεΐ τή 
βελτίωση τής θέσης των έργαΓομένων.

'Κνα σοσιαλιστικό συνδικάτο άλλωστε δεν μπορεί παρά 
νά έργάΓεται καί πολιτικά. Οι διεκδικητικοί αγώνες στρέφονται 
κατά των έπιττώσεων τής καπιταλιστικής όργά»ωσης τής παραγωγής; 
προσπαθούν ν'άντιμετωπίσουν τά αποτελέσματα της καί όχι τίς 
αίτιες της. Ιό συνδικάτο πού δέχεται τήν ύπαρξη ταξικών διακρί
σεων καί ώς σίτία τους τήν ατομική Ιδιοκτησία στά μέσα παραγω
γής πρέπει νά επιδιώξει νά άρει τούς λόγους πού προκαλουν τά 
φαινόμενα πού μάχεται. Πρέπει άν θέλει νά επιτύχει τήν κοινωνι
κή απελευθέρωση των έργαΓομένων νά έργασθεΐ καί γιά τή μετα
βολή τών κοινωνικών δομών, ιό ότι ό τρόπος λειτουργίας του στό 
σύστημα του έπιβάλλει περιορισμούς δεν αποκλείει τήν κινητοποίη-



-σή του μέσα στά δοσμένα όριά του γιά μιά νέα μορφή κοινωνικής 
όργάνωσης. Τό σοσιαλιστικό συνδικάτο τρέτει νά είναι σχολείο 
γιά τήν ταξική συνειδητοποίηση, εκφραστής των προβλημάταν ατό 
χώρο τής παραγωγής, έργαστήρι γιά τήν προετοιμασία μιας νέας 
κοινωνίας, ¿'όνο έτσι θά ένιοχύσει απέναντι στήν καταθλιπτική 
εξουσία του συγχρόνου κράτους καί στον συγκεντρωτισμό των πολί
τικων διαδικασιών τήν αυτονομία των κοινωνικών όργανώσεων, 
τή συμμετοχή των πολιτών, θα συντείνει σέ μιά δημοκρατικότερη 
διοργάνωση της πολιτείας.

* Η διάκριση τής δεξιάς μεταξύ όιεκδικητικής καί πολιτικής 
ίραστηριότητος όπως καί 6 διαχωρισμό τής παραδοσιακής άριστε- 
ράς μεταξύ κόμματος καί συνδικάτου, πού αποτελεί απλό "ιμάντα 
μεταφοράς^, απορρέουν άπό τήν ίδια όργανωτική άντίληφη γιά τό 
κράτος. Στήν αντίληψη αυτή πρέπει νά υπάρχει ένα μόνο κέντρο 
πολιτικής έξουσίας καί αυτό μονοπωλεί τίς καθοδηγητικές γιά 
τήν κοινωνία άποφάσεις. "Ολαι τά άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων 
όφείλουν νά έχουν υποδεέστερες έξουσίες καί νά περιορίζουν τή 
δράση τους στόν παρσχωρημένο σ'αύτά τομέα. Τά συνδικάτα π.χ. 
μπορούν νά έκπροσο;πούν μόνο τά οίκονομικά συμφέροντα των με
λών τους. ‘Ιί πολιτική καθοδήγηση ανήκει στά πολιτικά κόμματα.

Η άποψη αυτή είναι απόρροια τής ιδεολογίας πού κρατούσε 
κατά τήν διαμόρφωση του συγχρόνου κράτους. ¿1 αστική ιάξη^ 
διέκρινε ανάμεσα σέ έλεγχόμενη άπό τό κράτος καί ελεύθερη άπό 
κάθε κρατική παρέμβαση δραστηριότητα^αποδεχόταν τόν περιορισμό 
της στις έπιχειρηματ κές καί άρα έλεύθερες άπό κρατική άνάμιξη 
δραστηριότητες καί αναγνώριζε έτσι στήν κρατική έξουσία τό α
ποκλειστικό δικαίωμα, νά ασκεί πολιτική. εταγενέστερη αυξα
νόμενη παρέμβαση τοϋ κράτους γιά τήν αντιμετώπιση των οικονομι
κών καί πολιτικών κρίσεων επιβεβαίωσε οτι |>όνο ή συγκέντρωση 
των αποφασιστικών έξουσιών στά χέρια του κρατικού μηχανισμού 
έγγυαται τή διατήρηση του συστήματος. 'Η διάκριση μεταξύ πο
λίτικου καί κοινο,νικού, πολιτικού καί διεκδικητικού συνέτεινε 
στή διαμόρφωση ενός όλο καί πιό αύταρχικού κράτους μέ εκτετα
μένες έξουσίες παρακολούθησης, έλέγχου καί χειραγώγησης των 
πολιτών. Ή  πολιτικοποίηση τής συνδικαλιστικής δραστηριότητας 
είναι ένα βήμα πρός τήν αντίθετη ζαί σωστή κατεύθυνση. *Κ λύση



στή σημερινή κρίση διακυβέρνησης δέν έπιτυχάνεται μέ τή με
τάθεση ακόμα περισσοτέρων έξουσιών στό κράτος καί στήν έζει- 
δίκευση τής αποστολής του κάθε φορέα κοινωνικής έξουσίας. Ή  
λύση θάπροκύψει από τήν άνακατανομή τφν έξουσιων, τή μεταφορά 
καί σέ άλλους φορείς τής εύθύνης γιά τή διαμόρφωση καί διοργά
νωση τής κοινωνίας, τήν πολιτικοποίηση των θεσμών. *Η έννοια 
τής αύτοδιαχείρ«σης υποδηλώνει αυτή τήν έξέλιζη. Τά συνδικάτα 
μπορεί καί πρέπει μέσα στό καπιταλιστικό σύστημα νά διευρύνουν 
τόν κύκλο των δρσστηριότήτών τους, ώστε νά συμβάλουν αποτε
λεσματικότερα στήν άντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων.

Τό συμπέρασμα τής μέχρι τώρα ανάλυσης μπορούμε νά συνο- 
Φ'σουμε στήν ακόλουθη διαπίστωση. *Η συνδικαλιστική δραότηριό- 
τητα είναι κατ’έζοχήν συννυφασμένη μέ τό καπιταλιστικό σύστη
μα. Τδ συνδικάτο γέννημα του καπιταλισμού διαμορφώνει τίς δο
μές καί τή δραστηριδτητάτου σέ συνάρτηση μέ τήν έξέλιζη τον 
ή σχέση του είναι σχέση άλληλοεπηρεασμού, σχέση διαλεκτική.
’Αλλά τό συνδικάτο δέν είναι μόνο συνδεδεμένο μέ τόν καπιτα
λισμό. Είναι απόρροια ενός τρόπου όργάνωσης τής έργασίας, 
του άτομικοποιημένου έργάτη, τής έξαρτημένης έργασίας,τού κα
ταμερισμού καί έξειδίκευσής της. Είναι συνέπεια του γεγονότος 
ότι ή κοινωνία των αύτοαπασχολουμένων, των συντεχνιακών όργα- 
νώσεων, τού αμέσου έλέγχου των παραγωγών έπί τών μέσων παραγω
γής ανήκει οριστικά στό παρελθόν. Τδ συνδικάτο είνοι μιά μορφή 
απάντησης στά θεσμικά προβλήματα μιας βιομηχανικής, πολύπλοκα 
δομημένης κοινωνίας καί στό μέτρο αύτό θεσμός πού έχει λόγο 
ύπαρξης ανεξάρτητα άπδ τόν καπιταλισμό, ¿.πορεΐ λοιπόν (ν*άπο- 
τελέσει τδ έρεισμα γιά νά αναπτυχθούν ή ιδεολογία καί/^πρακτι- 
κές πού θά βοηθήσουν νά ξεπεραστεΐ τό καπιταλιστικό σύστημα, 
πού θά άποτελέσουν τίς βάσεις γιά μιά σοσιαλιστική δργάνωση 
τής κοινωνίας. Τό συνδικάτο είναι υποχρεωμένο παρά τούς περιο
ρισμούς, πού τού έπιβάλει τδ σύστημα-,νά αντιμετωπίσει σήμερα» 
τά καίρια προβλήματα τής βιομηχανικής κοινωνίας βήμερα ώσ*β 
νά στηρίξει αύριο τήν αύτοδιαχείρση καί τόν δημοκρατικό προγραμ
ματισμό. Θά_άναωέρου^ε ένδεικτικά μερικά άπδ αύτά.

αμαχα. toó ουν Wa¿ietiu©ó αιυημαχ« mn βιομη̂ ουοίη ociuíüui'q· 
tí) Οι δημιουργοί τού σοσιαλισμού θεωρούσαν τήν εργατική τάξη
ενιαίο σύνολο μέ ενιαία συμφέροντα πού θά μπορούσε γι’αύτδ νά
καθοδηγηθεί εύκολα πρδς τόν κοινό σκοπόςτό· μετασχηματισμό. Ετά



πέλη του περασμένου αίώύα οι διαφοροποιήσεις μεταξύ έργαζομέ- 
νων ήταν ελάχιστες· Κοινή μοίρα όλων ήταν ή χειρωνακτική έργα- 
σία ύπό τίς άμεσες έντολές του έργοδδτη. Σήμερα ό καταμερισμός 
τής έργασίας καί ή τεχνολογική εξέλιξη έχουν δημιουργήσει πλή
θος άπό έπαγγελματικές ομάδες μέ ειδικά συμφέροντα. Οι ύπάλληλοι 
άποκτοΰν όλο καί μεγαλύτερη σημασία ώς κοινωνική ομάδα καί λόγο 
του συνεχώς αύξανομένου αριθμού τους καί λδγ© του όλο πιδ ση
μαντικό^}«» ρόλου τους στήν παραγωγική διαδικασία· Οι διαφορο
ποιήσεις μεταξύ ειδικευμένων είναι έπίσης σήμερα πολύ πιδ έντο
νες. 'Ομάδες έργαΓομένων έχουν έξασφαλίσει εύνοϊκές συνθήκες έργα 
σίας καί καλύτερους όρους αμοιβής σέ σύγκριση μέ τούς υπόλοι
πους άπασχολούμενους σέ παρόμοιες έργασίες. Εργαζόμενοι πού 
άσκουν καθοδηγητικές λειτουργίες στίς έπιχειρήσεις ύπεραεπίΓονται 
μέ κάθε τρόπο τά διευθυντικά τους προνόμια. Τήν ένιάία μέ έλά- 
χιστες διαφοροποιήσεις έργατική τάξη έχει άντικαταστήσει ένα πο
λύμορφο μωσαϊκό. '0 κίνδυνος τής έξέλιξης αύτής είναι ή συντεχνια
κή νοοτροπία.

Τή συντεχνιακή νοοτροπία προωθεί συστηματικά τδ καπιτα
λιστικό κράτος γιά νά διασπασειτό έργατικό κίνημα. Γιά τδ κρά
τος δέν υπάρχει έργατική τάξη όπως δεν υπάρχουν καί καπιταλιστές. 
'Υπάρχουν τραπεζικοί, τεχνικοί τον ΟΤΕ, έργάτες χημικών βιομηχα
νιών, φορτοεκφορτωτές. Προκάλυμμα γιά τή στάση του αποτελεί ή 
άποψη οτι ή κοινωνική έξέλιξη προκύπτει άπό τδν ανταγωνισμό κοι
νωνικών ομάδων καί ότι τδ κράτος είναι υποχρεωμένο νά παίζει ρόλο 
διαιτητή ανάμεσα σ*αύτές. Τδ κράτος όφείλει κατά τήν κυρίαρχη άπο
ψη νά διαπραγματεύεται μέ κάθε όμάδα χωριστά τά προβλήματά της, 
νά αναγνωρίζει τίς ίδιαιτερδτητες, νά διευκολύνει τήν δργάνωση 
καί έκφραση των έπί μέρους συμφερόντων. Τδ κράτος μεταβάλλεται 
έτσι τόσο σέ πρωταγωνιστή μιας συντεχνιακής διοργάνωσης τής κοι
νωνίας οσο καί σέ διαχειριστή τής πολυδιασπασμένης καί συντεχνια
κά όργανωμένης κοινωνίας. Τήν άποστολή του αύτή διεκπεραιώνει χά
ρη στήν γραφική υπαλληλία πού αποτελεί λόγω τής τεχνοκρατικής 
της έκπαίδευσης, τής πληροφόρησης καί τών τεχνικών μέσων πού δια
θέτει πόλο ενότητας .

"Έργο του συνδικαλιστικού κινήματος είναι νά ξεπεράσει τήν 
έπιδιωκόμενη πολυδιάσπαση τών έργαζομένων καί νά άντιπαρατεθεΐ



στη συντεχνιακή Ιδεολογία. Ή προσπάθεια κατάτμησης τής κοι
νωνίας συμβαδίΓει με υπερβολική συγκέντρωση έξουσίας, άποδυ- 
νάμωση των συνδικάτων καί των κοινωνικών ομάδων, αύτονόμηση 
τής διοίκησης ώστε νά έζυπηρετεί πιό αποτελεσματικά τά συμφέ
ροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Ή  αλλαγή προϋποθέτει ενιαίο 
καί ίσχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Σέ διαφορετική περίπτωση 
ό κίνδυνος νά έκφυλισθεΐ είναι άμεσος.
β) Πρόβλημα αποτελεί γιά τό συνδικαλιστικό κίνημα ό σημερινός 
περιορισμός τής δραστηριότητας του καί τής έπιρροής του στόν 
έθνικό χώρο. *0 περιορισμός αυτός είναι λογική συνέπεια τής 
δράσης γιά τά συμφέροντα των εργαΓομένων του συγκεκριμένου 
κράτους. Ομως ή συνεχώς αύξανόμενη σημασία τής έξέλιξης τής 
διεθνούς οικονομίας γιά τά έθνικά οικονομικά προβλήματα, ό 
διεθνής χαρακτήρας τής κρίσης στόν καπιταλισμό, ή διεθνής 
διασύνδεση τής ελληνικής οικονομίας σημαίνουν οτι μέτρα πού 
περιορίζονται μόνο στήν έθνική πλευρά των προβλημάτων δέν 
είναι σέ θέση νά έξασφαλίσουν τήν έπιτυχία του συνδικαλιστι
κόν αγώνα, όί καπιταλιστικές χώρες καί οί πολυεθνικές προχω
ρούν στόν καταμερισμό έργασίας σέ παγκόσμιο έπίπεδο, μεταφέ
ρουν δραστηριότητες καί έργοστάσια, δημιουργούν νέα κέντρα 
βιομηχανικής παραγωγής, προκαλουν ανεργία καί προάγουν τήν α
πασχόληση. *Η συνδικαλιστική δράση παραμένει αντίθετα κατ'έξο- 
χήν έθνική τόσο ώς πρός τίς δυνάμεις πού κινητοποιεί δσο καί 
ώς πρός τούς συνομιλητές στούς οποίους απευθύνεται. Τά συνδι
κάτα δέν έχουν ούτε καν σέ ευρωπαϊκό έπίπεδο κοινή αντίληψη 
καί κοινά μέσα πάλης. *Αν καί τά προβλήματα πού θέλουν νά άντι— 
μετωπίσουν είναι παντού τά ίδια αδυνατούν νά δώσουν κοινές α
παντήσεις. Οί πρακτικές τους διαφέρουν μάλιστα ριΓικά. Στήν 
'Ιταλία αντίθετα μέ ο,τι συμβαίνει στήν Ελλάδα τά συνδικάτα 
έπιδιώκουν συλλογικές συμβάσεις σέ κλαδικό έπίπεδο καί άποδοκι- 
μάΓουν συλλογικές συμβάσεις σέ έπίπεδο έπιχείρησης. Ή  κοινωνι
κοποίηση, ή αυτοδιαχείριση, ό δημοκρατικός προγραμματισμός 
χωρίς αντιμετώπιση τής έξάρτησης τής οίκονομίας μοιάΓουν α
ναγκαίες άλλ’όχι ικανές προϋποθέσεις γιά τό μετασχηματισμό.
Τό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει νά δει τή διάσταση αύτή τού 
προβλήματος καί νά δουλέψει γιά τήν αντιμετώπισή του.



γ) 'Η απεργία που προκάλεσε ή απειλούμενη είσαγωγή της φωτο
σύνθεσης στήν εκτύπωση τών’έφημερίδων έπιβεβαίωσε ότι τά έργα- 
τικά σωματεία αντιμετωπίζουν τήν τεχνολογική έζέλιζη αποκλειστι
κά ά1 ό τή σκοπίά των έπιπτώσεων πού έχει στήν απασχόληση. *Η 
προοπτική τους παραμένει λίγο ώς πολύ ή ίδια με έκείνη των 
εργατών πού κατέστρεί^αύ τόν περασμένο αίώνα τίς μηχανές, οι 
όποιες τούς έκτόπιζαν από τά έργοστάσια. Η τεχνολογική έζέ
λιζη δέν έπαναστατεΐ μόνο τίς συνθήκες παραγωγής καί δουλειάς. 
’Κπιδρα στόν τρόπο λειτουργίας των θεσμών. 'Η πλη
ροφοριακή, ή συνδυασμένη χρήση ήλεκτρονικών υπολογιστών καί 
τηλεπικοινωνιακών μέσων παρέχουν γιά παράδειγμα δυνατότητες 
παρακολούθησης των πολιτών, μονοπώλησης τής γνώσης καί συγκέντρω—  
σης τής εξουσίας πού καί τό πιό ολοκληρωτικό κράτος δέν θά μπο
ρούσε άλλοτε νά διανοηθει. Η τεχνολογική έζέλιζη μπορεί νά 
προωθήσει καταστάσεις χειραγώγησης καί υποταγής του ατόμου πού 
θά αποκλείουν προσπάθειες γιά δημοκρατικότερες μορφές κοινωνι
κής όργάνωσης. Τά συνδικάτα πρέπει νά συνειδητοποιήσουν τή 
διάστασή της αυτή καί νά μελετήσουν θεσμούς καί μέσα ώστε ή 
τεχνολογία νά μήν άποτελέσει μέσο υποδούλωσης αλλά έλευθερίας 
του ατόμου.
δ) *Η απεργία, τό κλασσικό ότελο των συνδικάτων έχει σήμερα αλ
λάξει χαρακτήρα. ’Αντίπαλος τών έργαζομένων, όταν άπεργονν, εί
ναι κατά τό θεωρητικό σχήμα ό εργοδότης τους. Κατά τό θεωρητικό 
σχήμα πάντο^ ό καταναλωτής προστατεύεται χάρη στόν ανταγωνισμό 
από τή μείωση τής παραγωγής καί τήν αύξηση τών τιμών πού συνε
πάγεται ή αύξηση τών μισθών μέ τήν οποία τερματίζεται ή άπεργία.
Οι άνταγωνιστές καί θά έπέμβουν έκεΐ οπού ή έπιχείρηση δέν μπο
ρεί νά προμηθεύσει αγαθά καί θά προσφέρουν φτηνότερα προϊόντα.
Τό κλασσικό αύτό μοντέλο δέν ίσχύει πιά. ’Ανταγωνισμός σέ πολ
λούς τομείς δέν υπάρχει. '0 εργοδότης είναι μονοπώλιο ή όλιγο- 
πώλιο καί δέν φοβάται ότι ή άπεργία θά περιορίσει τόν έλεγχο 
του στήν αγορά. Απορεί ν’ακολουθήσει άτεγκτη στάση. "Αμεσα θί
γόμενη από τήν άπεργία, ιδιαίτερα ό'ταν άφορα δημόσιες υπηρεσίες 
(τηλέφωνο, ήλεκτρικό, συγκοινωνίες, νοσοκομεία)^είναι οι κατανα
λωτές. Στόχος τών απεργών δέν είναι τόσο ό έργοδότης όσο ή κυ
βέρνηση πού έχει καθοριστικό λόγο στήν έργασιακή πολιτική. *Η 
άπεργία μέ ίό νά δυσαρεστεΐ τούς καταναλωτές είναι όπλο πού ύ-



-ποχρεώνει τήν πολιτική έξουσία οέ υποχώρηση. 'Απειλεί τήν κυ
βέρνηση μέ τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών καί άρα απώλεια ψήφων 
στίς έκλογές. Ιϊ κυβέρνηση από τήν άλλη μεριά χρησιμοποιεί τό 
γεγονός, οτι μέ τήν απεργία θίγονται οι καταναλωτές^γιά νά πιέ
σει τούς απεργούς κινητοποιώντας τδ δημόσιο αίσθημα έναντίον 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ή απεργία των τραπεζικών 
τό καλοκαίρι του 1979· ‘0 έργοδότης, οί διοικήσεις των τραπεζών, 
υπήρξαν σέ όλη τή διάρκεια τής διαμάχης θεατές. Τά μέτρα πού 
πήραν, όπως ή προσφυγή στά δικαστήρια γιά τήν απαγόρευση τής α
περγίας ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων. Πρωταγωνιστές 
τής διαμάχης υπήρξαν ή κυβέρνηση καί ή 0Τ0Ε.

'0 κοινωνικός αντίκτυπος τής Λπεργίας αύξάνει όσο πιδ 
τεχνικός γίνεται ό πολιτισμός όσο μεγαλύτερη είναι ή έξάρτηση 
του ατόμου άπή( τίς υπηρεσίες πού του παρέχει τό κράτος. Ταυτό
χρονα γίνεται^Ραί πιδ δύσκολη ή έκτίμηση πότε ή απεργία είναι 
ένδεδειγμένη όπλο. 'Οποιαδήποτε αναστολή ή καθυστέρηση στήν πα
ροχή υπηρεσιών καί αγαθών λόγω τής απεργίας έχει άμεσο αντίκτυ
πο στή μάζα του πληθυσμού πού δέν μπορεί νά έπηρεάσει κατά τό 
έλάχιστο τήν έζέλιξη τής διαφοράς. Ή απεργία δέν χάνει παρ'ο- 
λα αύτά τή δικαίωσή της. *0 έργοδότης είναι κατά κανόνα μόνο τυ
πικά φορέας των συμφερόντων του θιγομένου καταναλωτικού κοινού. 
Στήν ούσία είναι έκτελεστής τής κυβερνητικής πολιτικής. 'Επιμε
λείται τά συμφέροντσ τά όποια έπιδιώκει νά προστατεύσει ή κυ
βέρνηση. Στηρίξει τδν τρόπο λειτουργίας τής οικονομίας καί τής 
αναδιανομής τού εισοδήματος πού πραγματοποιούν οΐ θεσμοθετημένοι 
οικονομικοί μηχανισμοί. 'Η απεργία στούς μονοπωλιακούς κλάδους 
έχει φανερό πολιτικό περιεχόμενο. Τά κριτήρια μέ τά όποια άποφα- 
σίζεται ή πραγματοποίηση της πρέπεε επόμενα νά είναι γενικώτερα 
πολιτική. 'Απεργία πού έχει ύπ'δψη της μόνο κοντόφθαλμα άμεσα 
αιτήματα χωρίς νάασυνδυάζεται μέ μιά γενικώτερη πολιτική καί οι
κονομική θεώρηση μπορεί νά απεργάζεται τά ίδια τά συμφέροντα 
των έργαζομένων.
ε) *Η δουλειά παραμένει ό καθοριστικός παράγοντας στή διαμόρφω
ση τής προσωπικότητας τού άτιμου καί τής ταυτότητας τού κοινω
νικού συνόλου. *0 αγώνας γιά μιά νέα κοινωνία πρέπει νά έχει 
αφετηρία τδν αγώνα γιά μιά νέα μορφή έργασίας. Χρειάζεται γι'αύ-



-το κριτική αντιμετώπιση όρισμένων αρχών που διέπουν τήν όργά- 
νωση τής δουλειάς.[ κ^έργσσία btv είναι έμπδρευμα που έχει 
τήν τιμή του. * Η άποψη ότι ό έργάτης μπορεί νά έκτελέσει ό- 
ποιαδήποτε δουλειά του ζητηθεί άρκεΐ νά πληρωθεί άνάλογα δέν 
συμβιβάζεται μέ τδν σοσιαλισμό. Δέν υπάρχει σοσιαλισμός χωρίς 
ασφάλεια τής σωματικής καί ψυχικής ακεραιότητας στόν τόπο δου
λείας καί χωρίς πρόληψη όλων άνεξαίρετα των έπαγγελματικών κινδύ
νων. Τό πρόβλημα τής άνθυγειινής εργασίας δέν λύνεται μέ έπιδδ- 
ματα.

Οι μέθοδοι καταμερισμού τής έργασίαί^ όταν μάλιστα παίρνωνται 
χωρίς τεχνική αναγκαιότητα^συνεπάγονται τήν άμβλυνση των ικανοτή
των των έργαΓομένων, είναι μέθοδοι έξουσίασής τους. 'Η ανάπτυξη 
όλων των ικανοτήτων του ατόμου δέν είναι δυνατή όταν ό άνθρω
πος είναι μηχανή πού χειρίζεται άλλη μηχανή. *0 έργαζόμενος πρέ
πει γι'αύτό νά έχει τήν εύκαιρία νά πρωταγωνιστεί στή διοργάνω
ση καί διεκπεραίωση τής δουλειάς του. Τούτο ισχύει τόσο γιά τό 
έργοστάσιο, όπου όλες οι λειτουργίες όπως παραγωγή, έλεγχος, 
συντήρηση, ρύθμιση μηχανών πρέπει νά πραγματοποιούνται άπό κάθε 
έργάτη, οσο καί γιά τό γραφείο όπου οι σύγχρονες τεχνικές έζαΟ^α- 
Ψί Γουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία τών εργαζομένων, παράδειγμα ή 
δακτυλογράφηση μηνυμάτων μηχανήματος πού δίνονται μέ καθορισμένο
ρυθμό.

Στό χώρο δουλειάς κυριαρχεί σήμερα ή αντίληψη πού υποτάσ
σει όποιοδήποτε θέμα σέ κριτήρια παραγωγικότητας. Ή αντίληψη 
αύτή υποβιβάζει τούς ανθρώπους σέ αριθμούς, αντικείμενο απρόσωπων 
καί μαζικών διαδικασιών. Κάθε παραγωγική μονάδα έχει κοινωνικό 
ρόλο καί ό ρόλος της αυτός τής έπιβάλλει νά καθορίζει τήν έπιχει- 
ρηματική της πολιτική σέ συνάρτηση μέ τίς έπιθυμίες καί τίς α
νάγκες του ανθρώπου πού δουλεύει στήν έπιχειρήση καί του κατανα
λωτή πού συνα?άσσεται μ'αύτήν. Τα συνδικάτα θά πρέπει νά άγρυπνουν 
ώστε ή έπιχείρηση νά μήν αποτελεί αύτοσκοπό αλλά νά άνταποκρίνε- 
ται στόν κοινωνικό της ρόλο.
στ) Τά συνδικάτα καθορίζουν μέ τά αίτήματά τους τήν έζέλιξη τών 
αμοιβών όλων τών εργαζομένων. 'Αποτελούν γι’αύτδ καθοριστικό 
παράγοντα τής οίκονομικής έξέλιξης, Τό γεγονός αύτό θέτει περιο
ρισμούς στή δραστηριότητα τους. Σέ κάθε περίοδο διεκδικήσεων



βρίσκόνται αντιμέτωπο μέ τό έρώτημα, αν θά προσαρμόσουν τή 
στάση τους στους κανόνες του παιχνιδιού της καπιταλιστικής 
οικονομίας, άν θά πρέπει γιά παράδειγμα νά λάβουν ύπ*δφη τους 
τίς σχέσεις μεταξύ μισθών καί τιμών, τά περιθώρια κέρδους των 
έπιχειρήσεων ή τόν κίνδυνο τής άνεργίας. Τό όπλο τής απεργίας 
καί ή δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων τούς γεννούν τήν 
ευθύνη^ αν θά ανατρέφουν ορισμένη οίκονομική πολιτική ή θά 
βοηθήσουν στήν πραγματοποίησή της. Τό καπιταλιστικό κράτος 
γιά νά προλάβει τήν αντιπαράθεσή του πρός τά συνδικάτα έχει 
επιδιώξει νά διαμορφώσει διαδικασίες, οί όποιες νά δεσμεύουν 
τά συνδικάτα στήν τήρηση τής κρατικής οίκονομικής πολιτικής. 
Παράδειγμα αποτελούν οϊ πολιτικές εισοδημάτων πού έφαρμόστη- 
καν οέ χώρες τής Δυτικής Ιιύρώπης.

Ή  στάση των συνδικάτων έχει στή βιομηχανική κοινωνία 
αποφασιστική σημασία γιά τήν πορεία τής κοινωνίας. Γι'αύτό 
καί κάθε έξουσία θά έπιδιώξει νά χρησιμοποιήσει τά συνδικάτα 
γιά ν’άποκαταστήσει τήν τάξη πού έπιθυμει στίς έργασιακές 
σχέσεις. Εναπόκειται στά συνδικάτα νά κρίνουν αν ή συνεργα
σία μέ τό κράτος θά προαγάγει τά συμφέροντα των έργαΓομένων 
καί πότε ή συνεργασία αποβαίνει έπικίνδυνη γιά τήν βάβονομία 
τους.

33^ Ή  αύτονομία τού συνδικαλιστικού κινήματος

*11 αύτανομία τού συνδικαλιστικού κινήματος αποτελεί θε
μέλιο λίθο σοσιαλιστικής πολιτικής. '0 σχεδιασμός τής πολιτι
κής ενός σοσιαλιστικού κόμματος προϋποθέτει γνώση των προβλη
μάτων των εργαζομένων., μελέτη οικονομικών στοιχείων ή κοι-αρΜρδν ,νωνικών ερευνών δεν μ ό κ ο τ ρ * η·*·* πή γΊΓίτη Τά στοιχεία
πού υπάρχουν είναι πολλές φορές ανακριβή ή δίνουν στρεβλωμέ
νη είκδνα τής πραγματικότητας. Οι λόγοι είναι πολλοί. Μπορεί 
ή έρευνητική υποδομή νά μήν είναι ικανοποιητική, τεχνολογικές 
έξελίξεις νά έχουν τροποποιήσει τίς συνθήκες έργασίας, κοινω
νιολογικές μεταβολές νά έχουν προκαλέσει νέα προβλήματα όπως 
έλλειψη στέγης ή νά υπάρχουν παράγοντες πού δεν σταθμίζονται. 
Ή  αύτονομία των συνδικάτων είναι τό πιό σημαντικό μέσο γιά 
μιά γρήγορη καί λεπτομερειακή πληροφόρηση. Τά άποφασιΓόμενα



σέ έλεύθερες διαδικασίες αίτήματα διευκολύνουν τόν έντοπισμό 
των προβλημάτων, υπογραμμίζουν τίς σημαντικές γιά τούς έργαΓδ- 
μενους πλευρές τους^ύποδεικνύουν δυνατές λύσεις. Οι συνδικαλι
στικές διεκδικήσεις έπιτρέπουν νά συγκεκριμενοποιηθούν οι 
προσδοκίες των έργαζομένων σέ αμοιβές καί κοινωνικές υπηρεσίες 
καί νά μετρηθεί έτσι τδ κόστος τής πολιτικής πού ακολουθείται. 
Φανερώνουν τίς ένυπάρχουσες στήν οίκονομική πολιτική αντιθέσεις 
καί τίς αντιδράσεις πού προκαλεί. *Η αύτονομία των συνδικάτων 
αποτελεί γι’αύτό προϋπόθεση ώστε τδ σοσιαλιστικό κόμμα καί τδ 
δημοκρατικά έπεζεργασμένο οίκονομικδ καί κοινωνικό πρόγραμμα 
νά σντιμετωπίΓ©»/ καί όχι νά ύπεκψεύγοο\/τά προβλήματα.

’Υπάρχουν κι άλλοι πρόσθετοι λόγοι γιά τήν αύτονομία των 
συνδικάτων. *Η αύτονομία έξασφαλίΓει τήν άντιπροσωπευτικδτητά 
τους καί τά νομιμοποιεί νά έκπροσωπούν τά μέλη τους. Γιατί μό
νο ή ανεξαρτησία τους επιτρέπει στή συνδικαλιστική βάση νά 
έντοπίΓει, διαμορφώνει καί προβάλει τά αίτηματά της χωρίς κα
νένα περιορισμό καί παρέχει έτσι τήναταραιτήτη γιά τή νομιμο
ποίηση τής ήγεσίςς στήριξη των μελών, ¿άδνο έπίσης μέ τήν αύτο
νομία είναι δυνατός ό διάλογος μέ τίς έπιχειρήσεις, τή διοίκη
ση καί τά κόμματα. Γιατί τότε μόνον τά συνδικάτα είναι σέ θέση 
νά αμφισβητήσουν, νά άντιπαρατεθούυ καί τέλος νά συμβιβασθούν 
σέ αποδεκτές γιά τά μέλη τους λύσεις. Ή  αύτονομία έξασφαλίΓει 
τέλος τή συνεργασία των έργαζομένων στήν έφαρμογή τής κοινά 
μέ τά συνδικάτα άποφασισμένης πολιτικής. Γιατί ή έλεύθερη συ- 
Γήτησηστή βάση έξασφαλίΓει στούς ίδιους τούς έργαΓόμενους γνώ
ση των οίκονομικών άναγκαιοτήτων καί των περιορισμών πού συναντά 
ή ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Είναι έπόμενα έτοιμοι νά α
ποδεχτούν τίς υποχωρήσεις καί τούς συμβιβασμούς πού άπαιτεΐ ό 
πολιτικός αγώνας.

Ή  αύτονομία των συνδικάτων είναι μέσο γιά νά δημιουργηθεί 
ή αναγκαία γιά τή διαμόρφωση σοσιαλιστικής πολιτικής διαλεκτική 
σχέση μεταξύ των συμφερόντων των έργαΓομένων καί τού προγραμμα
τισμού, διαλεκτική σχέση^ πού έπιτρέπει τή συνεχή αναθεώρηση 
καί προσαρμογή τού προγράμματος ώστε νά στηρίΓεται σέ πλατεία 
ουναίνεηη. Τό αύτόνομο συνδικάτο είναι αναγκαίο αντίσωμα. ’Ε
λέγχει, αμφισβητεί, αποκαλύπτει άντιθέσεις καί μ ’αύτόν τόν τρό
πο συμβάλει στό ξεπέρασμά τους. Κατάργηση τής αυτονομίας θά σή-



-μαινε καί κατάργηση μιας από τίς βασικές προϋποθέσεις γιά 
τή δημοκρατική διαμόρφωση τής κοινωνίας.

Ή  αύτονομία του συνδικαλιστικοί) χώρου είναι αρχή γενικά 
αποδεκτή, τής οποίας ή εφαρμογή συναντά όμως τεράστιες δυσκο
λίες. Μιά πού τό συνδικάτο είναι αποφασιστικός παράγοντας τής 
οικονομικής καί πολιτικής έξέλιξης^κυβέρνηση καί κόμματα θέλουν 
νά τό χρησιμοποιήσουν γιά τήν πραγμάτωση τής πολιτικής του. *Η 
αυτονομία εξασφαλίζεται μέ διαδικασίες δημοκρατικής διαμόρφωσης 
τής γνώμης του συνδικάτου. 'Αρνητική γιά τήν αύτονομία είναι 
όποιαδήποτε συγκεντρωτική λειτουργία πού αποδυναμώνει τή συνδι
καλιστική βάση καί μεταβιβάζει όλο καί περισσότερες έζουσίες 
σέ μιά εύκολα ελεγχόμενη συνδικαλιστική κορυφή. Τήν ανεξάρτητη 
συνδικαλιστική δράση προάγουν αντίθετα μορφές όργάνωσης πού 
δίνουν τή δυνατότητα σέ εκπροσώπους περισσοτέρων άπδψεων καί 
τάσεων νά συμμετέχουν *|αί ν' συναποφασίζουν. *0 πλουραλισμός 
δεν είναι αντίθετος μέ τό αίτημα γιά ενότητα καί ίσχυρά συνδικά
τα. Οι διαφοροποιήσεις πού υπάρχουν στά πλαίσια τής έργατικής 
τάξης^ διαφοροποιήσεις πού προκύπτουν άπδ τό είδος τής δουλειάς 
τή μόρφωση, τήν τυπική καί κοινωνική καταγωγή δέν μπορούν νά 
ξεπεραστουν μέ δργανωτικά μέσα. 'Η ένοποίηση του συνδικαλιστικοί) 
κινήματος έπιτυγχάνεται μόνο μέ τή σύνθεση πού προκύπτει άπό 
τήν ελεύθερη προβολή των αντιθέτων απόψεων καί τδν κοινό διά
λογο. Ό  πλουραλισμός αποτελεί προϋπόθεση ή συνδικαλιστική δργά- 
νωση νά έκφραζει τό σύνολο των έργαΓομένων καί τή συνισταμένη 
των έπιδιώξεών τους.


