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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
του Μ. ΝΙΚΗΤΑ

Αφορμή για το σημερινό άρθρο, υπήρξε 
η αντίρρησή μας σε ορισμένες θέσεις που 
διατυπαδθηκαν από το σύντροφό μας Γ. 
Ναβη στο άρθρο του για το συνδικαλιστικό 
κίνημα στο «Μαρξιστικό Δελτίο» No 20.

Ένα πρώτο κεντρικό, κατά τη γνώμη 
μας, ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποιείται η έννοια του κρατι
κού συνδικαλισμού, αλλά για μια συζή
τηση αυτού του σημείου παραπέμπουμε 
στο παραπλεύρως άρθρο του Τ. Γαλανού.

Ένα δεύτερο επίσης κεντρικό ζήτημα, 
που θέλουμε να αναπτύξουμε εδώ, ανα- 
φέρεται στις σχέσεις ανάμεσα στα ρεφορ
μιστικά κόμματα (και σαν τέτοια εδώ 
εννοούμε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα δύο 
ΚΚΕ) και στους εργαζόμενους. Κατά τη 
γνώμη μας, το θέμα αυτό δεν μπορεί να

αντιμετωπιστεί σωστά με τοποθετήσεις 
και διαπιστώσεις όπως αυτές που διατυ
πώνει ο σ. Νάβης στο άρθρο του. Γράφει 
π.χ. ο σύντροφος Νάβης ότι «η ουσια
στική διαφορά ανάμεσα στην ΕΣΑΚ και 
τους εργατοπατέρες της Δεξιάς και της 
Π ΑΣΚΕ είναι ότι οι εργατοπατέρες της ΕΣΑΚ 
συνυπάρχουν με τη φυσική ηγεσία της 
εργατικής τάξης, πατάνε πάνω της και 
στηρίζονται σ ' αυτή», ενώ «αντίθετα, οι 
εργατοπατέρες της Δεξιάς και σήμερα του 
ΠΑΣΟΚ στηρίζονται στην κρατική κηδεμο
νία» («Μ. Δ.» 20, σελ. 6). Τέτοιου είδους 
τοποθετήσεις δείχνουν ότι ο σ. Νάβης 
αποκλίνει προς την ιδέα ότι το ΠΑΣΟΚ 
αναπτύσσει με τους εργαζόμενους, σε συν
δικαλιστικό επίπεδο, σχέσεις χειραγώγη
σης του ίδιου τύπου με εκείνες που ανέκα



θεν προωθούσε και επέβαλλε η Δεξιά. Αν 
αυτή η ιδέα είναι σωστή -  και κατά τη 
γνώμη μας δεν είναι σωστή, όπως θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια 
- , αυτό σημαίνει τότε ότι η εργατική τάξη 
και οι εργαζόμενοι γενικότερα έχουν να 
αντιμετωπίσουν σήμερα τα ίδια προβλή
ματα που αντιμετώπιζαν και παλιότερα 
και με τον ίδιο τρόπο.

Θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε 
το επίπεδο στο οποίο κάνουμε τις διάφο
ρες αναλυτικές διακρίσεις και διαφορο
ποιήσεις. Ασφαλώς, στο μέτρο και στο 
βαθμό που ο καπιταλιστικός τρόπος 
παραγωγής δεν αμφισβητείται ή αμφισβη
τείται μόνο στα λόγια από τα διάφορα 
κόμματα που εναλλάσσονται στην εξου
σία, που βρίσκονται στις παρυφές της ή 
και που την «αντιπολιτεύονται», στο μέτρο 
και στο βαθμό ακόμα που οι βασικοί μηχα
νισμοί της αγοράς μένουν άθικτοι και δεν 
αμφισβητούνται, στο μέτρο αυτό οποια
δήποτε οικονομική πολιτική (καπιταλιστι
κής) ανάκαμψης και ανάπτυξης που προ
τείνουν ή που αναλαμβάνουν να προωθή
σουν αυτά τα κόμματα δεν μπορεί παρά 
να περάσει μέσα από μία αναδιάρθρωση

της παραγωγικής μηχανής με στόχο την 
αύξηση του ποσοστού του κέρδους, 
πράγμα που μεταφράζεται για τους εργα
ζόμενους σε αύξηση της ανεργίας και σε 
πτώση του βιοτικού τους επιπέδου. Επο
μένως, σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι 
θα έχουν να κάνουν με μια πολιτική που θα 
αντιστρατεύεται ακόμα και τα άμεσα συμ- 
φέροντά τους. Ωστόσο, όσο και αν αυτά 
τα κόμματα έχουν κοινό στρατηγικό στόχο 
τη διατήρηση του καπιταλισμού, το 
καθένα από αυτά έχει να προτείνει τη δική 
του ταχτική, τη δική του εναλλαχτική οικο
νομική πολιτική λύση, που κατά τη γνώμη 
του θα παρακάμπτει με τον καλύτερο και 
πιο ανώδυνο τρόπο τη φυσική αντίσταση 
και αντίδραση των εργαζομένων. Οι εναλ- 
λαχτικές οικονομικές πολιτικές λύσεις απο
τελούν ένα ευρύτατο φάσμα τακτικών 
αντιμετώπισης των εργαζομένων, που 
μπορεί να ξεκινάει από την πολιτική απει
λής των εργαζομένων με φυσική εξόντωση 
(πολιτική που επιλέγουν π.χ. τα διχτατο- 
ρικά καθεστώτα) και να καταλήγει σε μια 
πολιτική ενσωμάτωσης των εργαζομένων 
στα γρανάζια της αστικής κοινωνίας και
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Φυσικά, για την αστική τάξη και τα συμ- 
φέροντά της, κάθε μία από αυτές τις 
λύσεις έχει τα υπέρ και τα κατά της, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται και η ρεαλιστι- 
κότητα της κάθε μίας, η δυνατότητά της 
να επιβληθεί, πράγμα όμως που καθορίζε
ται και από το εργατικό κίνημα. Αυτό κάνει 
αναγκαίο για τους εργαζόμενους να 
πάρουν σοβαρά υπόψη τους τις διαφορο
ποιήσεις αυτές και να προσαρμόσουν 
ανάλογα τη δική τους στρατηγική και 
ταχτική, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν 
την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο 
ιιρος οφελός τους.
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των διάφορων πολιτικών δυνάμεων, με 
την πρόφαση μιας κοινής στρατηγικής 
τους στάσης μη θεμελιακής αμφισβήτησης 
της αστικής κοινωνίας, δεν μπορεί να επι
τρέψει μια σωστή αντιμετώπιση αυτών 
τ(υν πραχτικών και αυτών των δυνάμεων. 
Με αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι και δια
πιστώσεις όπως ότι «το ΠΑΣΟΚ στηρίζεται 
στην κρατική κηδεμονία» δεν μπορούν από 
μόνες τους να μας οδηγήσουν οτα αναγκαία 
συμπεράσματα ως προς τη συνδικαλιστική 
ιτολιτική και πραχτική που πρέπει να ακο
λουθήσουμε σαν μαρξιστές επαναστάτες.

Ταξική συνείδηση, ρεφορμισμός 
και εργατική αριστοκρατία

Πριν όμως ασχοληθούμε με τις σχέσεις 
του ΠΑΣΟΚ με το εργατικό κίνημα και τα 
ουνδικάτα, θα θέλαμε να αναφερθούμε 
γενικότερα σε ορισμένα σημεία γύρω από 
τη διαμόρφωση της ταξικής συνείδησης σε 
σχέση ιδιαίτερα με τις διαδικασίες οργάνω
σής της και σε σχέση με την ανάδυση μιας 
εργατικής αριστοκρατίας και με το ρεφορ
μισμό.

Η ταξική πάλη γενικά υπάρχει εδώ και 
χιλιετηρίδες χωρίς οι άνθρωποι που συμ
μετείχαν σε αυτήν να την έβλεπαν αναγκα
στικά σαν τέτοια. Και η προλεταριακή 
ταξική πάλη ειδικότερα -  όπως λέει και ο 
Μαντέλ στην προσούρα του για την οικο
δόμηση του κόμματος1'1 διεξάγεται εδώ και 
χρόνια, πολύ πριν ακόμα και από την 
ύπαρξη του σοσιαλιστικού κινήματος. Η 
στοιχειώδης ταξική πάλη, οι απεργίες, οι 
στάσεις εργασίας για μισθολογικές διεκδι
κήσεις, η πάλη για τη μείωση των ωρών 
εργασίας ή για τη βελτίωση των συνθηκών 
δουλειάς, γέννησε τη στοιχειώδη οργά
νωση της τάξης, τα συνδικάτα. Η δράση, 
με αφετηρία τη στοιχειώδη ταξική πάλη, 
είναι αυτή που οδηγεί στη στοιχειώδη 
οργάνωση της τάξης και στη στοιχειώδη 
ταξική συνείδηση. Συνεπώς, η εμπειρία 
αυτής της πάλης είναι κυρίως που θεμε
λιώνει και προωθεί τη συνείδηση. Είναι 
ιστορικός νόμος ότι οι πλατιές μάζες μετα
βάλλουν τη συνείδησή τους κυρίως μέσα

απο τη όραση.
Η δράση αυτή, σα δράση ακόμα και 

απλά διεκδικητική, δεν είναι ούτε ομοιό
μορφη στο σύνολο της τάξης ούτε συνεχής 
ούτε γραμμικά αναπτυσσόμενη. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των εργαζομένων μάλιστα, 
που κινητοποιείται ιδιαίτερα κατά τη διάρ
κεια του συγκεκριμένου αγώνα, έχει την 
τάση, όταν αυτός ο αγώνας φτάσει σε ένα 
τέλος, να ξαναγυρίσει στην ιδιωτική ζωή ή 
πάντως σε μια κατάσταση ηρεμίας. Ο χρο
νικά περιορισμένος χαρακτήρας των 
αγώνων της μάζας των εργατών εξηγείται 
από την ίδια την ταξική κατάσταση του 
προλεταριάτου. Όσον καιρό δεν κατορ
θώνει να ανατρέψει τον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής, κάθε μαζική δράση 
αναγκαστικά περιορίζεται χρονικά εφό
σον εξαρτάται από τη δυνατότητα οικονο
μικής, φυσικής και πνευματικής αντοχής 
των εργαζομένων (δεν είναι π.χ. απεριόρι
στη η ικανότητα αντίστασής τους σε εισο
δηματικό επίπεδο όταν, κατά τη διάρκεια 
μιας απεργίας, τους κόβεται ο μισθός).

Από την άλλη μεριά, μέσα από τη 
μαζική πάλη ξεπετιούνται ορισμένοι εργα
ζόμενοι που, σε αντίθεση με τη μεγάλη 
πλειοψηφία, θέλουν να συνεχίσουν τον 
αγώνα, έστω και με άλλα μέσα, που βλέ
πουν την ανάγκη να κρατηθεί μια συνέ
χεια, να μην εγκαταλειφθεί. Αυτοί οι προ
χωρημένοι εργαζόμενοι αποτελούν ένα

/. ίρνεοτ Μαντελ «εργατική τα£η πρωτοπορία. κομμα>·. εκβ. Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1984.



είδος τιρωτοποριας και προσπαθούν να 
αποκρυσταλλώσουν και να ενισχύσουν τη 
στοιχειώδη ταξική συνείδηση, που γεννή
θηκε μέσα από την πάλη, εκδίδοντας π.χ. 
μια εφημερίδα, οργανώνοντας επιμορφω
τικά μαθήματα, προσπαθώντας να ισχυ
ροποιήσουν το συνδικάτο, κτλ. Αυτοί απο
τελούν άρα μια συνέχεια απέναντι στην 
αποσπασματική δραστηριότητα των 
μαζών, τη στιγμή της συνείδησης απέναντι 
στο μαζικό κίνημα, που από μόνο του 
χαρακτηρίζεται πολύ περισσότερο από 
αυθορμητισμό. Εκείνο που σπρώχνει τους 
προχωρημένους εργαζόμενους προς τη 
διαρκή οργάνωση και στην όλο και μεγα
λύτερη ταξική συνείδηση δεν είναι τόσο η 
θεωρία, η επιστήμη, η συνολική κατα
νόηση ολόκληρης της κοινωνίας, αλλά 
πολύ περισσότερο η ίδια η εμπειρία που

αποχτούν μέσα από την ιιαλη. Ετσι π.χ. ο 
εργατικός τύπος εμφανίζεται, γιατί η 
εμπειρία δείχνει ότι η εφημερίδα που 
βγαίνει σε καθημερινή βάση έχει μεγαλύ
τερη απήχηση, περισσότερες δυνατότητες 
από μια απλή προκήρυξη. Η συνείδηση 
αυτή επομένως, που έχει τις ρίζες της μέσα 
στην άμεση εμπειρία της πάλης, είναι μια 
συνείδηση εμπειροπραχτική, που ασφα
λώς μπορεί να γονιμοποιήσει τη δράση, 
αλλά που φυσικά δε φτάνει από μόνη της 
σε μια ολοκληρωμένη θεωρητική γνώση.

Σε σχέση με αυτές τις διαφοροποιήσεις 
στην πορεία συνειδητοποίησης (εδώ δεν 
ασχολούμαστε με την πολιτική πρωτοπο
ρία, τον επαναστατικό πυρήνα) μπορούμε 
να αναφερθού^ε και στο σχήμα που μας 
δίνει ο Μαντέλ' .

Πλατιές μάζες:
δράση^>πείρα—̂ συνείδηση 

Προχωρημένοι εργάτες:
πείρα^συνείδηση—>δράση 

Επαναστατικός πυρήνας:
συνείδηση—>δράση—»πείρα

ι

*

Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουμε 
ακόμα ότι αυτή η πορεία συνειδητοποίη- 
σης και η πραχτική των προχωρημένων 
εργατών δεν είναι αναγκαστικά γραμμική 
και μπορεί μάλιστα, σε ορισμένες περι
πτώσεις να αποβεί και ανασταλτική. 
Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό. Ο πρώτος 
είναι ότι η ίδια η διαδικασία συνειδητο- 
ποίησης των προχωρημένων εργαζόμε
νων περικλείει μέσα της τα σπέρματα της 
συντήρησης, στο μέτρο που η ήδη αποκτη- 
θείσα εμπειρία τους, που είναι το κίνητρο 
για τη δράση τους, μπορεί να τείνει να τους 
συγκροτήσει, αν τους δείχνει ότι η πρόσ
καιρη δράση δεν αρκεί για να πετύχει 
κανείς το στόχο του. Ο δεύτερος είναι το 
γεγονός ότι μέσα στους κόλπους ακριβώς 
αυτής της πρωτοπορίας είναι που γεν
νιούνται και οι τάσεις γραφειοκρατικο- 
ποίησης και συγκρότησης μιας εργατικής 
αριστοκρατίας, που -  όπως τονίζει και ο 
Λένιν -  είναι αναπόφευχτες μέσα στις συν

θήκες κυριαρχίας του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής: Ακόμα και μέσα στις 
οργανώσεις του κόμματος και των εργατι
κών σωματείων δεν μπορούμε να κάνουμε 
χωρίς υπαλλήλους, αλλά «δεν μπορούμε 
να κάνουμε χωρίς υπαλλήλους, μέσα στο 
κεφαλαιοκρατικό καθεστώς, στην κυριαρ
χία της πλουτοκρατίας. Το προλεταριάτο 
καταπιέζεται, οι εργαζόμενες μάζες κατα
ντούν σε κατάσταση δουλείας κάτω από 
τον καπιταλισμό. Η δημοκρατία πνίγεται, 
συντρίβεται, διαμελίζεται, κολοβώνεται 
από τον καπιταλισμό, τη μισθοδουλεία, τη 
δυστυχία και την αθλιότητα των μαζών. 
Ακριβώς οι όροι της ζωής μέσα στο κεφα
λαιοκρατικό καθεστώς είναι τα μόνα αίτια 
που οι υπάλληλοι των πολιτικών κομμά
των και των επαγγελματικών οργανώσεών 
μας είναι διεφθαρμένοι -  ή μάλλον έχουν 
την τάση να διαφθαρούν, να γίνουν γρα
φειοκράτες, δηλαδή προνομιούχα πρόσω
πα, αποχωρισμένα από τη μάζα, που στέ-

2. 7 ο  ibio, σελ. 42.



κουν πιο ψηλά από αυτήν. Αυτή είναι ακρι- να εμποδίσει ακόμα και τους υπαλλήλους
βώς η ουσία της γραφειοκρατίας, και πριν των εργατών να είναι, ως ένα βαθμό, γρα-
εξαλειφθούν οι κεφαλαιούχοι και ανατρα- φειοκρατικοποιημένοι»01. 
πεί η πλουτοκρατία, κανένας δεν μπορεί

ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και εργατικό κίνημα

Ας επανέλθουμε τώρα στα αρχικά ερω
τήματα που διατυπώσαμε σχετικά με τις 
σχέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΚΚΕ, με 
τους εργαζόμενους και με τη «φυσική ηγε
σία της τάξης» (σύμφωνα με την έκφραση 
που χρησιμοποιεί ο σ. Νάβης και με την 
οποία υποθέτουμε ότι εννοεί αυτούς που 
ονομάσαμε εδώ προχωρημένους εργάτες).

Το ΠΑΣΟΚ, από τη γέννηοή του σαν ΠΑΚ 
κατά την περίοδο της διχτατορίας, αλλά 
και αργότερα σαν ΠΑΣΟΚ στη μεταπολί
τευση, επεδίωξε να αναπτύξει προνομια
κές σχέσεις με το σύνολο των εργαζομένων 
αλλά και με την ίδια την εργατική τάξη. 
Έτσι, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική 
περίοδο, αμφισβητείται μαζικά από το 
ΚΚΕ ότι είναι το μόνο κόμμα που υπερα
σπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομέ- 
νων(4\ Η επιδίωξη αυτών των σχέσεων με 
τους εργαζόμενους πέρασε μέσα από την 
υιοθέτηση των διεκδικήσεών τους, μέσα 
από τους καθημερινούς αγώνες τους, και 
οδήγησε σε ένα σταδιακό ρίζωμα μέσα στις 
οργανώσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι το 
ΠΑΣΟΚ και οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ 
συνυπήρξαν και συνυπάρχουν με τη 
φυοική ηγεσία της τάξης, πάτησαν και 
πατάνε σε ένα ορισμένο βαθμό πάνω της, 
στηρίχτηκαν και στηρίζονται ακόμα σε 
αυτήν. Ασφαλώς είναι πολύ πιθανό το 
ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να εκφράζουν το 
καθένα διαφορετικά εργατικά στρώματα, 
στο μέτρο που υπάρχουν και διαμορφώ
νονται διαφοροποιήσεις (οικονομικές, 
πολιτικές, ιδεολογικές) στο εσωτερικό της 
εργατικής τάξης και των εργαζομένων. 
Αλλά σε αυτό που πρέπει να είμαστε κατη
γορηματικοί είναι ότι οι δεσμοί που απο- 
χτά το ΠΑΣΟΚ με τους εργαζόμενους είναι 
ριζικά διάφοροι από εκείνους που είχε 
κατά καιρούς πετύχει η δεξιά μέσω της 
τρομοκρατίας, του χαφιεδισμού, των 
φακέλων, των εγκάθετων και των σωμα-

τε ί ων-σφραγ ί δες.
Βέβαια, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στη διακυ

βέρνηση της χώρας περιπλέκει την κατά
σταση. Το κόμμα αυτό, που στηρίχτηκε 
και στους εργαζόμενους για να ανέβει στην 
εξουσία έρχεται τώρα να εφαρμόσει μια 
πολιτική διαχείρισης της αστικής κοινωνίας 
και ιυυ κυιιιταλιστικού τρυιιυυ ιιαρα^ω- 
γής, μια πολιτική που στρατηγικά κινείται 
ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομέ
νων. Όμως η ταξική συνείδηση δεν κινεί
ται ούτε αυτόματα ούτε ευθύγραμμα. Οι 
πλατιές μάζες -  όπως είδαμε -  μόνο μέσα 
από τη δράση μπορούν να αποδεσμευ- 
θούν από το κυβερνητικό κόμμα. Επι
πλέον, οι εμπειρίες της πρωτοπορίας των 
τελευταίων 40 χρόνων την κάνουν ιδιαί
τερα επιφυλαχτική απέναντι σε μια όξυνση 
της ταξικής πάλης. Δεν την τρομάζει μόνο 
μια ενδεχόμενη επιβολή μιας νέας διχτατο- 
ρίας, αλλά ακόμα και η ίδια η επιστροφή 
της δεξιάς. Για τους εργαζόμενους, μια 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα το 
ίδιο με μια κυβέρνηση της δεξιάς, ακόμα 
και αν η πολιτική της είναι μια απλή και 
χωρίς αμφισβήτηση διαχείριση της αστι
κής κοινωνίας.

Αυτό εκφράζεται και στην ταχτική της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που δεν περνάει 
κατευθείαν σε μια ολομέτωπη επίθεση 
ενάντια στους εργαζόμενους. Ασφαλώς, 
στο μέτρο που το ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητεί 
την αστική κοινωνία, στο μέτρο που έχει 
επιλέξει να τη διαχειριστεί και να δώσει διέ
ξοδο στην κρίση της, στο μέτρο αυτό η 
κυβέρνησή του είναι αναγκασμένη (που 
δεν πάει να πει άμοιρη ευθυνών) να προσ
παθήσει να επιβάλλει τα μόνα γιατρικά 
που γνωρίζει αυτή η κοινωνία του κέρ
δους: Αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευ
σης της εργατικής δύναμης, εντατικο
ποίηση της εργασίας και πειθαρχία της, με 
λίγα λόγια λιτότητα. Οστόοο, ο τρόπος με
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τον οποίο προσπαθεί να το πετύχει περ
νάει από μια προσπάθεια να πείσει τοος 
εργαζόμενους ότι ακολουθεί φιλεργατική 
πολιτική ικανοποίησης των βασικών τους 
αιτημάτων. Πράγμα που συνεπάγεται 
επίσης, και ως ένα βαθμό εξηγεί, και ορι
σμένα αρχικά μέτρα που αντιμετωπίστη
καν θετικά από τους εργαζόμενους. Η 
προσπάθεια αυτή αποφυγής των βίαιων 
αντιδράσεων που θα προκαλούσε μια 
πολιτική που από την αρχή θα επέβαλε μια 
ξεκάθαρη πολιτική λιτότητας δεν έχει ανα
γκαστικά εξασφαλισμένη επιτυχία, αλλά 
και δεν είναι σίγουρα χωρίς συνέπειες για 
το επίπεδο της συνείδησης. Για παράδειγ
μα, το ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε αρχικά ένα 
είδος αυτόματης τιμαριθμικής αναπρο
σαρμογής, για να το ετεροχρονίσει ένα 
χρόνο αργότερα. Το ίδιο το σύστημα της 
αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμο
γής και ο ετεροχρονισμός της αργότερα 
περιέπλεξαν τα πράγματα σε τέτοιο 
βαθμό που οι εργαζόμενοι άργησαν να 
αντιληφθούν ποιές θα ήταν οι επιπτώσεις 
όλων αυτών των αλλαγών πάνω στο βιο
τικό τους επίπεδο. Έτσι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 
σε μια πρώτη φάση μια μάχη ενάντια 
στους μισθούς και στην αγοραστική τους 
δύναμη. Βέβαια, απέναντι σε τέτοιες 
μάχες, σε σχέση με το επίπεδο της συνείδη
σης το πρόβλημα δεν μπορεί να αναχθεί 
απλώς στο να υπάρχει μια πρωτοπορία 
που να αντιλαμβάνεται και να καταγγέλλει 
την απάτη, αλλά κυρίως πως μπορούν να 
κινηθούν πραχτικά, σε δράση, οι εργαζό
μενες μάζες.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε και ορι
σμένα πράγματα σε σχέση με τη στάση του 
ΚΚΕ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν, στο 
μέτρο που ούτε το ΚΚΕ αμφισβητεί την 
αστική κοινωνία (και πάντως δεν την αμφι
σβητεί περισσότερο απ' ό,τι το ΠΑΣΟΚ, 
δηλαδή κυρίως πανηγυρικά), στο μέτρο 
αυτό η πολιτική που θα είχε από στρατη
γική άποψη αν ποτέ έφτανε στη διακυβέρ
νηση της χώρας θα ήταν ίδια με την πολι
τική του ΠΑΣΟΚ, έστω και αν υπήρχε δια
φοροποίηση από ταχτική άποψη. Και σε 
αυτή την περίπτωση θα είχαμε να κάνουμε 
με διαχείριση της αστικής κοινωνίας και 
αυτό είναι το ουσιαστικό, το καθοριστικό 
(και η περίπτωση της Γαλλίας ίσως να είναι 
διαφωτιστική).

Ομως σήμερα που βρίσκεται στην ανιι- 
πολίτευση αντιμετωπίζει στο εσωτερικό 
του μια αντίφαση που του δημιουργεί μια 
σειρά από προβλήματα. Από τη μια μεριά, 
σαν εκφραστής των συμφερόντων της 
εργατικής τάξης, πρέπει να υιοθετεί τις 
βασικές της διεκδικήσεις, γιατί αλλιώς κιν
δυνεύει να ξεκοπεί από το εργατικό κίνη
μα. Από την άλλη μεριά, σα γνήσιο ρεφορ
μιστικό κόμμα, προσπαθεί να διατηρήσει 
άθικτη την οργανωτική του δομή και τις 
προσβάσεις που αποκτάει σταδιακά, 
ιδιαίτερα σήμερα, στα κέντρα εξουσίας. 
Επομένως κάθε πολιτική όξυνση πρέπει να 
παραμένει πάντα στα πλαίσια εκείνα που 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την οργανωτική του 
ανάπτυξη και την πρόσβασή του στην 
εξουσία.

Αυτή την πολιτική στάση είχε και αμέ
σως μετά τη μεταπολίτευση απέναντι στην 
κυβέρνηση Καραμανλή, όταν επιτέλους 
μετά από τόσα χρόνια νομιμοποιήθηκε 
σαν κόμμα. Τότε η πάλη έπρεπε να μείνει σε 
τέτοια πλαίοια που να μη θέσει σε κίνδυνο

τη νομιμοποίηση αυτή. Σήμερα, αντίστοι
χα, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τεθούν 
σε κίνδυνο οι οργανωτικοί δεσμοί με την 
τάξη και οι προσβάσεις, έστω και μικρές, 
στα κέντρα εξουσίας. Ο απώτερος σκο
πός, βέβαια, είναι να δείξει πως είναι «σο
βαρό» κόμμα και ότι δεν πρέπει να απο
κλειστεί από μια μελλοντική συνεργασία σε 
μια κυβέρνηση συνασπισμού.

Συνεπώς, η πολιτική του στο συνδικαλι
στικό κίνημα θα οριοθετείται από αυτές 
του τις αντιφάσεις και θα έχει σαν αποτέλε
σμα να εμφανίζεται σαν ανακόλουθο, που 
τη μια στιγμή θα χτυπάει την κυβέρνηση 
και την εισοδηματική της πολιτική, ενώ την 
άλλη θα υπαναχωρεί μέχρι το σημείο



εκείνο που δεν θα τίθεται σε αμφισβή- χώρους, 
τηοη η κυριαρχία του στους εργασιακούς

Συνδικάτα, απεργιακές επιτροπές 
και κόμματα

Μιλήσαμε προηγουμένως για τις χαρα
κτηριστικές διαφοροποιήσεις της εργατι
κής τάξης στα επίπεδα συνείδησης και 
οργάνωσής της και σε αυτό το πλαίσιο 
εντάξαμε την εμφάνιση των προχωρημέ
νων εργαζόμενων καθώς και της στοι
χειώδους οργάνωσης της τάξης που είναι 
τα συνδικάτα. Αναφερθήκαμε ακόμα στην 
πολυπλοκότητα του προβλήματος, όταν 
π.χ. μιλήσαμε για την περίπτωση όπου τα 
πιο προχωρημένα στρώματα δείχνουν μια 
συντηρητική επιφυλαχτικότητα τη στιγμή 
που πιο καθυστερημένες εργατικές μάζες 
τίθενται σε κίνηση. Το χαρακτηριστικό 
αυτό της διαφοροποίησης (που μπορεί να 
είναι και κατάτμηση ή και διάσπαση) της 
εργατικής τάξης είναι που μας κάνει να 
θεωρούμε την ίδια την ενοποίηση (επανα
στατική αναγκαστικά) της εργατικής 
τάξης σαν κεντρικό, στρατηγικό πρόβλη
μα. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να 
αναφερθούμε εδώ και στις σχέσεις συνδι
κάτου και μαζικών απεργιακών επιτρο
πών (συμβουλίων κ.α.) και στις σχέσεις 
συνδικάτου και κομμάτων.

Όταν ξεκινάει ένας μαζικός αγώνας, οι 
διεργασίες και οι ρυθμοί τους που διαπερ
νούν τους εργαζόμενους διευρύνονται και 
επιταχύνονται με άλματα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι αλήθεια ότι μια δομή 
όπως η συνδικαλιστική δεν μπορεί από 
μόνη της να αντιπροσωπεύσει ικανοποιη
τικά τους εργαζόμενους. Και αυτό τουλά
χιστον για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι 
στον αγώνα ρίχνονται άνθρωποι που πριν 
δεν ήταν καν συνδικαλισμένοι ή και συνδι
καλισμένοι που πριν παρέμεναν παθητι
κοί (ή και παθητικοποιημένοι). Ο δεύτερος 
έχει οχέση με τις ίδιες τις ανάγκες του αγώ
να, την οργάνωσή του, τους ρυθμούς του, 
που αφενός απαιτεί μια σειρά από ενέρ
γειες και δραστηριότητες και αφετέρου 
χαρακτηρίζεται από γρήγορες μεταβολές 
στη συνείδηση. Τότε, η αυτοοργάνωση του 
αγώνα από το σύνολο των εργαζομένων 
αποτελεί το μόνο τρόπο για την αγωνι
στική ενοποίηση της τάξης. Και αυτοορ

γάνωση του αγώνα οημαινει γενικές συνε
λεύσεις, εκλογή διάφορων επιτροπών 
(απεργιακές επιτροπές), διαρκής έλεγχος 
των εκλεγμένων κτλ.

Ωστόσο, και εδώ ο άξονας είναι η αγωνι
στική ενότητα των εργαζομένων και όχι 
μια φετιχοποιημένη οργανωτική μορφή, 
ακόμα και αν τη θεωρούμε σαν την καλύ
τερη προγραμματική και πραχτική απά
ντηση. Για παράδειγμα, αν η απεργιακή 
επιτροπή παρουσιαστεί σε αντιπαράθεση 
με τη πυνδικαλιστική οργάνωση (τη 
στιγμή που η τελευταία διατηρεί κύρος και 
επιρροή οε ένα μεγάλο μέρος των εργα
ζόμενων), οχι μυνο Ot Ou ωυηυει ιιμ tp ju- 
τική δημοκρατία και αγωνιστική ενότητα, 
αλλά θα αποτελέσει και πρόσθετο διασπα
στικό παράγοντα και στην καλύτερη περί
πτωση θα συσπειρώσει (και θα απομονώ
σει) ένα μέρος από μαχητικούς εργαζόμε
νους.

Επιπλέον, στο μέτρο που τα συνδικάτα 
συσπειρώνουν ένα πραγματικό μέρος 
εργαζομένων, η μάχη για την αυτοοργά
νωση των αγώνων περνάει και μέσα από 
αυτά. Τα συνδικάτα μπορούν και οφείλουν 
όχι μόνο να προωθήσουν την αυτοοργά
νωση των αγώνων, όχι μόνο μπορούν να 
παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις 
μέσα στον αγώνα και να παλαίψουν για 
αυτές στα πλαίσια της εργατικής δημο
κρατίας, αλλά και καλούνται να παίξουν 
ένα ιδιαίτερο ρόλο στην προώθηση π.χ. 
της συμπαράστασης σε εθνική κλίμακα, 
στη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν 
από την εμπειρία τους κτλ.

Τέλος, στο μέτρο που η κινητοποίηση 
πλατιών εργατικών μαζών για τη διαχεί
ριση του δικού τους αγώνα αποτελεί τον 
κυριότερο τρόπο ώθησης της συνείδησης, 
στο μέτρο αυτό τα συνδικάτα πρέπει να 
ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα ίδια την 
αυτοοργάνωση των αγώνων: Γιατί αυτό 
θα κάνει όλο και περισσότερους εργαζόμε
νους να θελήσουν να κρατήσουν μια συνέ
χεια, ακόμα και κατά τις περιόδους σχετι
κής ηρεμίας, δηλαδή να ενισχύσουν τη
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στοιχειώδη εργατική οργάνωση που είναι 
το συνδικάτο.

Η αντιπαράθεση που παρουσιάζεται 
καμιά φορά ανάμεσα στις δομές αυτοορ
γάνωσης και στα συνδικάτα δεν είναι ούτε 
τυπικό, ούτε οργανωτικό, ούτε τεχνικό 
πρόβλημα, αλλά πηγάζει από το γεγονός 
της ύπαρξης και της επιβολής συνδικαλι
στικών ρεφορμιστικών ηγεσιών που 
κάνουν το παν για να αναπαραχθοόν σαν 
εργατικές γραφειοκρατίες. Στο μέτρο 
όμως που αυτές οι ηγεσίες επηρεάζουν 
πραγματικά στρώματα εργαζομένων, 
μεταθέτουν και στο ίδιο το εσωτερικό του 
συνδικαλιστικού κινήματος το πρόβλημα 
της ανομοιογένειας και της διαφοροποίη
σης των εργαζομένων. Και δεν αναφερόμα
στε μόνο σε μια «φυσική» ανομοιογένεια, 
αλλά και στην ύπαρξη και αντιπαράθεση 
συνολικότερων αντιλήψεων για την κοινω
νία και για την εργατική πάλη, αντιπαρα
θέσεις που παίρνουν τη μορφή στρατηγι
κών συζητήσεων και πάνω-κάτω εκφρά
ζουν τις πολιτικές διαιρέσεις που διαπερ
νούν την εργατική τάξη και που αντικατο
πτρίζουν σε τέλι κή ανάλυση άνισα επίπεδα 
πολιτικής ουνειδητοποίηοης των εργαζο
μένων. Από τη στιγμή που και η ίδια η οικο
νομική πάλη έχει την τάση να οδηγηθεί οε 
σύγκρουση με το κράτος είναι φυσικό ότι η 
συζήτηση για τη στρατηγική του κινήμα
τος θα αναπτυχθεί και μέσα στο συνδικάτο 
και ότι ουνεπώς θα συναντήσουμε και τις 
διαμάχες ανάμεσα στα κόμμα ια της εργα
τικής τάξης με μια οριομενη μορφή και

μέσα στο ίδιο το συνδικάτο. Ακόμα είναι 
φυσικό να διαμορφώνεται μέσα στο συνδι
κάτο μια πλειοψηφία που να υιοθετεί μια 
στρατηγική που να πλησιάζει λίγο ως 
πολύ εκείνη του ενός ή του άλλου κόμμα
τος. Όμως αυτή η συζήτηση γύρω από τη 
στρατηγική και η υιοθέτησή της από την 
πλειοψηφία δεν πρέπει σε καμιά περί
πτωση να βάλει σε κίνδυνο το μαζικό και 
ενωτικό χαρακτήρα του συνδικάτου.

-Αυτό σημαίνει ότι το συνδικάτο πρέπει 
να κάνει προσπάθεια για την πολιτική κρι
τική εκπαίδευση των μελών του. Δηλαδή 
μια εκπαίδευση που να είναι συγχρόνως 
ευκαιρία για συζήτηση ανάμεσα οτα διά
φορα ρεύματα που είναι παρόντα μέσα 
στο συνδικάτο και όχι ευκαιρία για επι
βολή της άποψης της πλειοψηφίας.

-Αυτό σημαίνει πραχτικά συζητήσεις 
πολιτικές που ακολουθούν τον τρόπο που 
αποκτιέται η συνείδηση της πλειοψηφίας 
των μελών, δηλαδή συζητήσεις που ξεκι
νούν από την καθημερινή εμπειρία και όχι 
ακαδημαϊκές συζητήσεις ξεκομμένες από 
την πρακτική.

-Αυτό συνεπάγεται κυρίως το σεβασμό 
της συνδικαλιστικής δημοκρατίας που 
πρέπει να επιτρέπει την εσωτερική αλλά 
και εξωτερική έκφραση των διαφόρων 
αντιπροσωπευτικών ρευμάτων που υπάρ
χουν μέσα στο συνδικάτο.

Συνεπώς το κόμμα πρέπει να επεμβαίνει 
μέσα στο συνδικάτο χωρίς όμως να θέσει 
σε κίνδυνο την αυτονομία του.

Μ . Ν ΙΚΗ ΤΑΣ


