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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
χκθσλα κε κηα «λέν-ζεζκηθή πξνζέγγηζε», δελ κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ηελ 
πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ νξγαλψζεσλ αλ δελ μεθχγνπκε απφ ηα ζηελά πιαίζηα ησλ 

δηρνηνκήζεσλ «δεκφζηα – ηδησηηθή ζθαίξα», «ηεξαξρίεο – αγνξέο», θαη ηηο δηαθνξέο σο πξνο 

ην «λνκηθφ status». Η θπβέξλεζε ζεσξείηαη ζπρλά σο έλα ζπγθξφηεκα (conglomerate) εκη-
νκνζπνλδηαθψλ, ραιαξά ζπλδεδεκέλσλ νξγαλψζεσλ, πνπ έρνπλ ηε δηθή ηνπο πιηθή δσή θαη 

νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη μερσξηζηά κε δηάθνξεο νκάδεο πνιηηψλ. Απηή ε 

πξνζέγγηζε δηαθξίλεη κεηαμχ «ζεζκψλ» («institutions») θαη «νκάδσλ ζπκθεξφλησλ». Οη 

ζεζκνί έρνπλ ζπκθέξνληα πνπ απφ πνιηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθνπηά είλαη αλεμάξηεηα απφ ην 
ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδξχκαηνο (think tanks, ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, 

κεγάιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, εθθιεζίεο, παλεπηζηήκηα θιπ). ηελ πξάμε ε 

δεκφζηα πνιηηηθή είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πνιχπινθεο, θαη ζπρλά απξφβιεπηεο, 
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ, κε θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ θαη ζπκβαηηθψλ 

νκάδσλ κειψλ.
1
 Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα ην απνηέιεζκα κηαο πνιηηηθήο εμηζνξξφπεζεο 

αληηζέζεσλ ηζνδχλακσλ νκάδσλ. Αληηζέησο, δηαηππψζεθε έλα πξφηππν ζην νπνίν νη 

επηξξνέο γηα αιιαγή πνιηηηθήο πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη 
εθηφο ησλ νξίσλ ηεο.

2
 ην παηρλίδη ηεο επηξξνήο παίδνπλ πνιηηηθνί επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ 

σο βάζε ηνπο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ φζν θαη ζηα ηδησηηθά ηδξχκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα νηθεηνπνηεζνχλ ηε 
δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ, λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ νκάδσλ θαη λα αγσληζηνχλ 

γηα ηε δηθή ηνπο εθδνρή πεξί δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
3
  

 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Πνηεο είλαη φκσο νη ζπλεηζθνξέο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη γεληθψο ησλ ελψζεσλ ζηε 

δεκνθξαηία απηή θαζεαπηή;
4
 Τπάξρεη επίζεο κηα γεληθή παξαδνρή φηη ε επξσζηία ησλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κε ηε γεληθφηεξε έλλνηα
 
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηηο αξεηέο θαη ηε 

δσηηθφηεηα κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο.
5
  

 

ε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη φηη νη νκάδεο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο κε 

έμη ηξφπνπο:
6
  

1. εκπινπηίδνπλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κε ηελ εγγελή αμία ηεο νκαδηθήο-ελσζηαθήο 

δσήο˙ 

2. πξνάγνπλ ηηο πνιηηηθέο αξεηέο θαη δηδάζθνπλ πνιηηηθέο δεμηφηεηεο˙ 
3. πξνβάιινπλ αληίζηαζε ζηελ εμνπζία θαη ειέγρνπλ ηελ θπβέξλεζε˙ 

4. βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ηεο εθπξνζψπεζεο˙ 

5. δηεπθνιχλνπλ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε˙ 
6. δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νκάδσλ ζηε 

δηαθπβέξλεζε. 

                                                
1 Salisbury R., (1984), “Interest Representation: The Dominance of Institutions”, American Political Science 

Review, No.78, ζζ 64-76. 
2 King D. & Walker J., (1991), “The Origins and Maintenance of Interest Groups” (Chapter 5) in Jack Walker J., 
Mobilizing Interest Groups in America, Ann Arbor, University of Michigan Press. 
3 Δπίθαηξν είλαη ην παξάδεηγκα ησλ νκάδσλ πνιηηηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πνιεκηθή εθζηξαηεία 
ησλ ΗΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ελαληίνλ ηνπ Ιξάθ. Βι. Ρνκπνηήο Κ., «Δπηρεηξεκαηηθή „νιηγαξρία‟ πξνσζεί ε 
θπβέξλεζε ηνπ Σδνξηδ Μπνπο», Ηκεξεζία, 12-13 Απξηιίνπ 2003. Βι. επίζεο Project for the New American 
Century, «Σν ζρέδην ησλ ΗΠΑ γηα παγθφζκηα θπξηαξρία», Δηδηθή Έθδνζε εθ. Επελδπηήο, 5-6 Απξηιίνπ 2003.   
4 Γηα κηα πξψηε επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ επί ηνπ ζέκαηνο, βι. Fung A. (2003) “Associations and Democracy: 

Between Theories, Hopes and Realities.” Annual Review of Sociology, Vol. 29, ζζ. 515-539. 
5 Βι. Warren M.E. (2001) Democracy and Association. Princeton, NJ: Princeton University Press, ζζ. 3-10. 
6 Βι. Fung A. (2003), ν.ε.π. 
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ΤΑΙΗΛΟΡΙΣΜΟΣ, ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 

 
ηελ επνρή ησλ καδηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ αξρηθά νξγάλσζαλ 
ηελ εξγαζία ζε θνξληηζηηθή/ηαηεινξηθή βάζε αληηζηνηρεί κηα νξηζκέλε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγαλσηηθή δνκή. Όπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη έλα εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ 

γεξκαληθνχ ζπλδηθάηνπ εξγαηψλ κεηάιινπ IG Metall: «Δμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ησλ 
ζπλδηθάησλ, ε εζσηεξηθή νξγάλσζή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζ‟ απηήλ ελφο θιαζηθνχ 

Σαηεινξηθνχ εξγνζηαζίνπ καδηθήο παξαγσγήο: ν έιεγρνο αζθείηαη απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε 

βάζε ηεο ππξακίδαο εμνπζίαο(…)φζν νη αγνξέο  θαη νη δνκέο ηεο δχλακεο ησλ κειψλ 
παξέκελαλ ζηαζεξέο θαη εχθνιεο ζην ρεηξηζκφ ηνπο, ήηαλ δπλαηφ λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο κ‟ 

απηή ηελ αξρή. Έθηνηε, φκσο, ην πεξηβάιινλ άιιαμε δξακαηηθά. Σα ζπλδηθάηα νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηα (δπλεηηθά) κέιε σο παξνρείο ππεξεζηψλ. Όκσο, γηα 

λα επηηχρνπλ νη παξνρείο ππεξεζηψλ απαηηείηαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή δνκή…».
7
 πλεπψο, 

ζην Φνξληηθφ πξφηππν, φπνπ θπξηαξρεί ε γξαθεηνθξαηία, αληηζηνηρνχλ καδηθά ζπλδηθάηα θαη 

ζπγθεληξσηηθή  δηαπξαγκάηεπζε ησλ ακνηβψλ. ηε ζεκεξηλή επνρή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ θπξηαξρνχλ ζην ιεγφκελν κεηαθνξληηζηηθφ πξφηππν 
αληηζηνηρνχλ δηαπξαγκαηεχζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν, δηαίξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ θαη ν ζπλδηθαιηζκφο εκθαλίδεηαη είηε σο αδχλακνο είηε σο 

αλχπαξθηνο. Δθεί φπνπ θπξηαξρνχζε έλαο «εληαίνο ηαμηθφο ζρεκαηηζκφο» πνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ δπαδηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ζεζκνπνηεκέλνπο ηαμηθνχο ζπκβηβαζκνχο 
θαη ηππνπνηεκέλεο κνξθέο πξφλνηαο, ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ νη πινπξαιηζηηθνί ηαμηθνί 

ζρεκαηηζκνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιπθνκκαηηθά ζπζηήκαηα, θαηαθεξκαηηζκέλεο 

πνιηηηθέο αγνξέο θαη πξφλνηα θαη‟ επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ. 

 
Βέβαηα, φπσο ππάξρεη ακθηζβήηεζε ηνπ θαηά πφζν ην Φνξληηζηηθφ πξφηππν είρε γεληθή 

εθαξκνγή έηζη θαη ην κεηαθνξληηζηηθφ πξφηππν δελ έρεη πνπζελά εθαξκνζηεί θαη‟ απηφ ηνλ 
ηξφπν. Απιψο ρξεζηκεχεη σο ηδεφηππνο γηα λα δηαπηζηψλνπκε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη καο βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ νξηζκέλσλ αληηζηνηρηψλ. 

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 
 

Απηή ε εμέιημε, δειαδή ε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ (θνκκάησλ θαη 

ζπλδηθάησλ) είρε ήδε πξνβιεθζεί απφ ηξεηο ζεκαληηθνχο ζηνραζηέο απφ ηζάξηζκα πνιηηηθν-
ηδενινγηθά ξεχκαηα: ηνλ Μ. Βέκπεξ, ηε Ρ. Λνχμεκπνπξγθ θαη ηνλ Ρ. Μίθειο.

8
  

 

Η έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Max Weber θαη 
αλαθέξεηαη ζηε ζπλεζέζηεξε κνξθή νξγάλσζεο «πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, 

ηεξαξρία, εμνπζία, πεηζαξρία, θαλφλεο, θαξηέξα, θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζεηεία».
9
 Οη 

ππνζηεξηθηέο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνλίδνπλ ηηο ζαθείο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηηο 

ζαθείο πξνδηαγξαθέο εμνπζίαο, αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο, πνπ κεηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, 
θαηλφκελα επλνηνθξαηίαο, δηαθξίζεσλ θαη εμνπζηαζηηθψλ απζαηξεζηψλ. Παξάιιεια 

πξνυπνηίζεληαη νη έλλνηεο ηεο εηδίθεπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο. Η εμνπζία βαζίδεηαη ζηελ 

νξζνινγηθή θαη θαλνληζηηθή θσδηθνπνίεζε. Σα φξηα θάζε εξγαζίαο νξίδνληαη κέζσ ηνπ 
θαηακεξηζκνχ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζίαο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ. 

                                                
7 Απφζπαζκα νκηιίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηή Ulrich Klotz πνπ πεξηέρεηαη ζην Bibby A. (2001) “Negotiating the new 
economy: The effect of ICT on industrial relations”, World 
Employment Report 2001: Life at Work in the Information Economy, International Labour Organization, ζει. 11.  
8 Γηα κηα ζπλνπηηθή θξηηηθή αλάιπζε ησλ απφςεψλ ηνπο, βι. Offe Cl. (1983) “Competitive Party Democracy and 
the Keynesian Welfare State: Factors of Stability and Disorganization.” Policy Sciences, No. 15, ζζ. 225-246 
9 Βι. Clegg, S. R. and Hardy, C. (1996) «Organizations, Organization and Organizing» ζην S. R. Clegg & C. 
Hardy (Eds.), Handbook of Organization Studies, London, Sage Publications, ζ.ζ.261-275 θαη Gilly S. (1997), The 
Development of Management and Organizational Thinking, http://www.flash.net/%7Ejteague/Sue/orglearn.html  
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Σα φξηα ηεο εμνπζίαο πξνζδηνξίδνληαη γηα ην θάζε κέινο απξφζσπα θαη ηα κέιε είηε 

δηνξίδνληαη είηε εθιέγνληαη. Κάζε γξαθεηνθξαηηθή ζέζε δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλε εμνπζία. Η 
εμνπζηαζηηθή ηεξαξρία απνηειεί ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε αιπζίδα εληνιψλ θαη ειέγρνπ. Ο 

ζπγθεληξσηηζκφο παξέρεη ζηε δηεχζπλζε ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

εξγαζηψλ ηεο νξγάλσζεο. Οη θαλφλεο, ηα θίλεηξα γηα ηελ ππνηαγή ζηνπο θαλφλεο, ε χπαξμε 

ρξνληθά θαζνξηζκέλεο ζεηείαο θαη ν έιεγρνο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο νξγάλσζεο 
ζπκβάιινπλ ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία κηαο ειεγρφκελεο εζσηεξηθά νξγάλσζεο πνπ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζην 

πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο. Όκσο, ε γξαθεηνθξαηία δελ είλαη απιψο 
θαη κφλν έλα εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο, άξηην θαη νπδέηεξν˙ δελ είλαη απιψο κηα νκάδα ζηελ 

ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ θάζε θνξά ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. πρλά, ε 

γξαθεηνθξαηία θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο πνπ, κέζα 
απφ ηε δηαηήξεζε ηεο θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ πιαηζίνπ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηνρπξψλεη ηππηθά 

θαη νπζηαζηηθά ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα ηεο, επηβάιιεη ηηο δηθέο ηεο αμίεο θαη πξαθηηθέο 

(πίζηε ζηελ αλσηεξφηεηά ηεο, ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο).
10

  

 
Έηζη, φζνλ αθνξά ηα ζπλδηθάηα, ν Μ. Βέκπεξ, απφ ηελ πνιηηηθφ-ηδενινγηθά θηιειεχζεξε 

ζθνπηά, ηφληδε ην 1917 φηη «νξγαλψζεηο φπσο ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα (…) είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά αληίβαξα απέλαληη ζηελ ηδηαδφλησο πξαγκαηηθή θαη παξάινγε εμνπζία ησλ φρισλ 
ηνπ δξφκνπ ζε θαζαξά δεκνςεθηζκαηηθά έζλε», ζηελ «ηπθιή καδηθή νξγή» θαη ηηο 

«αλαξρνζπλδηθαιηζηηθέο εμεγεξζηαθέο ηάζεηο».
11

   

 
Η Μαξμίζηξηα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ απφ ηε δηθή ηεο ζθνπηά παξαηεξνχζε ήδε απφ ην 1906 

φηη ππάξρεη ηάζε ζηηο νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο λα αθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ζχκθσλα κε έλα ζησπεξφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο πνπ απνηειεί κνξθή 

θπξηαξρίαο ησλ εγεζηψλ ησλ νξγαλψζεσλ επί ησλ κειψλ ηνπο. Η ηάζε είλαη λα θαηαζηνχλ ηα 
ζηειέρε ηεο γξαθεηνθξαηίαο αλεμάξηεηα, λα εμεηδηθεχνληαη νη κέζνδνί ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ 

αγψλα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, λα ππεξεθηηκψληαη νη νξγαλψζεηο πνπ 

θαζίζηαληαη πιένλ απηνζθνπνί θαη θαζνξίδνληαη σο ην χςηζην αγαζφ. Παξάιιεια, κε ηελ 
«απψιεηα κηαο γεληθήο άπνςεο ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο» ε κάδα ησλ κειψλ ησλ 

εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ «ππνβαζκίδεηαη ζε κηα κάδα πνπ είλαη αλίθαλε λα δηαηππψζεη κηα 

θξίζε».
12

 

 

 

Η πιένλ ζπγθξνηεκέλε ζπδήηεζε μεθίλεζε απφ ην Γεξκαλφ θνηλσληνιφγν Ρ. Μίθειο ν 

νπνίνο, κειεηψληαο αξρηθά ηελ εμέιημε ηνπ Γεξκαληθνχ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ησλ 
αξρψλ ηνπ αηψλα, ηφληζε φηη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εθθξάδεηαη ξεηά ή ζησπεξά, ππάξρεη 

ζαθήο ηάζε αλάπηπμεο «ζεζκηθψλ» ζπκθεξφλησλ ηφζν ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα φζν θαη ζηα 

εξγαηηθά θφκκαηα.
 13

 Σα «ζεζκηθά» ζπκθέξνληα έξρνληαη ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηα 

                                                
10 Γηα ηελ θνηλσληθή θαηεγνξία ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ απνξξένπζα ηδηνηέιεηά ηεο, βι. εξαθεηηλίδνπ Μ. 
(2003), Τν θαηλόκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Τόκνο Ι. Η ζεωξεηηθή ζπδήηεζε. Αζήλα: Δθδ.Gutenberg, ζζ. 269-303. 
11 Βι. Weber M. (1958) Gesammelte politische Schriften. Tübingen: Mohr, ζει. 392. Αλαθέξεηαη ζην Offe Cl. 
(1983) ν.ε.π. 
12 Luxemburg R. (1924). Massenstreik, ParteiundGewerkschaften, Gesammelte Werke Vol. If, 163-165,Berlin: 
Dietz. (http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/ch04.htm) Αλαθέξεηαη ζην Offe Cl. (1983) 
ν.ε.π. 
13 Αξρηθά ν Michels αζθνχζε ηελ θξηηηθή ηνπ ζηε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ηνπ Γεξκαληθνχ νζηαιδεκνθξαηηθνχ 
Κφκκαηνο θαη ησλ γεξκαληθψλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ ζεσξψληαο πσο απνηειεί θαηλφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ρψξαο: «ε κηα ρψξα φπνπ ε πξσηνβνπιία δελ κεηξάεη θαη νη άλζξσπνη έρνπλ έλα αμηνζεκείσην ηαιέλην λα 
πεηζαξρνχληαη, φπνπ κεγάινη αξηζκνί αλζξψπσλ εληάζζνληαη ζε ηεξάζηηεο νξγαλψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
κεραληθή αθακςία, θαη φπνπ ηα πάληα είλαη ζηξαηησηηθνπνηεκέλα θαη γξαθεηνθξαηηθά, νη εξγάηεο αθνινχζεζαλ 
ηελ ίδηα πνξεία κε ηηο άιιεο ηάμεηο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ίδηα κνξθή νξγάλσζεο κ‟ απηέο. Μφλν ε ίδηα ε 
θξαηηθή γξαθεηνθξαηία κπνξεί λα ζπγθξηζεί απφ πιεπξάο ηειεηφηεηαο ηεο ζχλζεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηηο 
ζνζηαιηζηηθέο θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο γξαθεηνθξαηίεο…Μπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πψο ε νξγάλσζε ησλ 

εξγαηψλ έγηλε ε ίδηα απηνζθνπφο, κηα κεραλή πνπ ηειεηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηεο θαη φρη γηα ηα 
θαζήθνληα πνπ είρε λα επηηειέζεη». Αθφηνπ έθπγε απφ ΓΚ άξρηζε λα γεληθεχεη ηελ εκπεηξία απηή θαη λα ζεσξεί 
φηη ηζρχεη γεληθά φιεο ηηο νξγαλψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ζθνπνχο θαη εζληθφηεηα. Βι. Michels R. (1966) Political 
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ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ. Γηακνξθψλεηαη ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα 

θαη θφκκαηα κηα εθπαηδεπκέλε ειίη εξγαηψλ νη νπνίνη, απφ ηελ εγεηηθή ζέζε ηνπο ζηα 
ζπλδηθάηα, δεκηνπξγνχλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο πιηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο 

απφ απηέο ησλ εξγαηψλ-κειψλ ησλ κφληκσλ θαη ζεζκνπνηεκέλσλ πιένλ εξγαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Σφληζε επίζεο φηη ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ εγεζίαο-βάζεο επέξρεηαη 

αλαγθαζηηθά ε ζπλερήο πνιηηηθή ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο εγεζίαο θαη ε απνζηαζηνπνίεζε 
ησλ κειψλ ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ απφ ηνπο αξρηθνχο ξηδνζπαζηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ 

αξηζηεξή πνιηηηθή ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο. Η ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία επηθαιείηαη ηελ 

έλλνηα ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο» (νη εγέηεο εηδηθεχνληαη ζε νξηζκέλα θαζήθνληα θαη ε 
εηδηθή γλψζε ηνπο θαζηζηά «αλαληηθαηάζηαηνπο»). Η βάζε ηνπ ζπλδηθάηνπ ηα αλαζέηεη φια 

ζηνπο «αμησκαηνχρνπο», δελ πεγαίλεη ζπρλά ζηηο ζπλειεχζεηο (ελίνηε δελ θάλεη ηνλ θφπν λα 

εγγξαθεί ζην ζπλδηθάην έλαο εξγαδφκελνο), αλαπηχζζεη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ζηάζεηο 
ππνηαγήο ζηνπο εγέηεο, πνπ ζπρλά κεγαινπηάλνληαη θαη εληζρχνπλ ηελ εμνπζία ηνπο. Απφ ηε 

ζηηγκή δε πνπ αξρίδνπλ νη νξγαλψζεηο λα κεγαιψλνπλ πέξα απφ θάπνην φξην, 

ζπζζσξεχνληαο ηαπηφρξνλα έζνδα θαη θεθάιαηα, δηνξίδνληαη αμησκαηνχρνη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, ηδξχνληαη ζπλδηθαιηζηηθέο ζρνιέο, εθδίδνληαη εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θ.ν.θ. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εγέηεο ησλ ζπλδηθάησλ απνθηνχλ δηεπζπληηθή εμνπζία πξφζιεςεο θαη 

απφιπζεο κηζζσηψλ πνπ λνηψζνπλ φηη νθείινπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηνπο εγέηεο θαη ηελ 

νξγάλσζε θαη απφ απηή ηελ άπνςε απνηεινχλ ζηνηρείν ζπληεξεηηθνπνίεζεο.
14

 
 

Παξά ηε γελίθεπζε ηεο γεξκαληθήο εκπεηξίαο ηνπ θαη ηελ αλαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ 

ζε ζεσξία πνπ ηελ νλφκαζε «ζηδεξέλην λφκν ηεο νιηγαξρίαο», πάληνηε δηαηεξνχζε ηελ 
ειπίδα φηη ην δεκνθξαηηθφ ζχληαγκα (ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο ή ηνπ ζπλδηθάηνπ), αλ 

θαη δελ εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ηεο νιηγαξρίαο θαη ηεο ειίη γεληθά, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

«θπθινθνξίαο θαη αλαλέσζεο ησλ ειίη».  

 
Μηα παξαιιαγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Μίθειο είλαη ην αξηζηνθξαηηθφ κνληέιν ζπλδηθάηνπ. Ο Η. 

Turner ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ δχν εηδψλ ζπλδηθάηα, ηα θιεηζηά θαη ηα αλνηρηά.
15

Σα πξψηα 

έρνπλ νκνηνγελή θνηλσληθή βάζε θαη ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 
θαη ζπκκεηνρήο κειψλ. ‟ απηφ ην κνληέιν αλήθνπλ νη ζπληερληαθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηζρχεη ε «εθιεθηηθή δεκνθξαηία» (“exclusive democracy”). Σα 

“αξηζηνθξαηηθά ζπλδηθάηα”  έρνπλ πην εηεξνγελή βάζε θαη είλαη πην νκαδνπνηεκέλα. Μία 

επαγγεικαηηθή νκάδα ή παξάηαμε ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν απφ άιιεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 
θπξηαξρεί ζην ζπλδηθάην. Σέινο ππάξρεη ε «ιατθή πξνεδξνθξαηία» (“popular bossdom”) πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα αλνηρηά ζπλδηθάηα κε εμαηξεηηθά εηεξνγελή θνηλσληθή βάζε θαη πνιχ 

ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ, φπσο είλαη ηα ζπλδηθάηα νκνζπνλδηαθνχ 
ραξαθηήξα θαη θαιχπηνπλ επξείεο πεξηνρέο (π.ρ. ΟΣΟΔ πνπ πεξηιακβάλεη παλειιαδηθά 

ζσκαηεία) 

 
Η ραξαθηεξηζηηθφηεξε αλάιπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο είλαη απηή ησλ S. & B. 

Webb.
16

 ε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζεσξεηηθνχο, παξά ηελ απνδνρή ηεο ζεσξίαο πεξί ηεο 

απφθιηζεο ησλ ζθνπψλ, αλαγλσξίδνπλ φηη ζπρλά ηα ζπλδηθάηα θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπο 

είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο. 
Παξαδέρνληαη πξψηνλ, φηη ππάξρνπλ αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη 

ησλ εξγαηψλ θαη, ζπλεπψο, νη δεχηεξνη ρξεηάδνληαη ηελ αλεμάξηεηε νξγάλσζή ηνπο ζε 

                                                                                                                                       
Parties, New York, Free Press Paperback. Βι. επίζεο θαη Robert Michels, ζην Grusky O. and Miller Α. G. (1970), 
The Sociology of Organizations, Basic Studies. New York. Free Press, ζ.ζ. 25-43 
14  Γεληθφηεξα γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηε ζεσξία ησλ νξγαλψζεσλ, βι. ηελ εηζαγσγή ζην 
Grusky O. & Miller G. (1970) The Sociology of Organizations: Basic Studies. New York: Free Press, ζζ. 7-35  
15  Turner H. (1962) Trade Union Growth, Structure and Policy. London: Allen and Unwin.  
16  Βι. Webb S. & Webb B. (1920) The History of Trade Unionism, London, Longmans, Green. ηα 
πιαίζηα ηνπ κνληέινπ απηνχ εληάζζνληαη θαη νη εξγαζίεο ησλ Clegg H.(1975), “Pluralism in Industrial Relations”, 

British Journal of Industrial Relations, Vol. 13, No.2, Flanders A. (1975), Management and Unions, London, 
Faber and Faber, θαη Fox A. (1975) “Collective Bargaining and the Webbs”, British Journal of Industrial 
Relations, Vol. 13, No.2.  
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ζπλδηθάηα θαη, δεχηεξνλ, φηη ε ζπιινγηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηαζκίδεη ηελ 

αδπλακία ηνπ κεκνλσκέλνπ εξγαδφκελνπ απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε. Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη 
ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηε 

βαζηθή κέζνδν πξνψζεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπλ 

ηελ ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ εγεζίαο – κειψλ θαηά ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ή αθφκε θαη κεηά ηε ζπκθσλία ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ ησλ δχν πιεπξψλ 
γηα ζχλαςε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο.

17
  

 

Απφ ηε ζχγθξνπζε απηή δηαθαίλεηαη ην μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ησλ δχν νκάδσλ ηνπ 
ζπλδηθάηνπ: ε βάζε ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ελψ ε εγεζία πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο βάζεο γηα λα 

ζηγνπξέςεη ηε ζέζε ηνπ ζπλδηθάηνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε σο βαζηθνχ δηαπξαγκαηεπηή κε 
ηνλ εξγνδφηε. Σα «ζεζκηθά ζπκθέξνληα» ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο πξέπεη, ζχκθσλα 

κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζεσξεηηθνχο, λα ππεξαζπίδνληαη καδί κε ηα άκεζα ζπκθέξνληα ησλ 

κειψλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. Δίλαη ζηε θχζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

ηνλίδνπλ, λα ππάξρνπλ απηέο νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο 
ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε εμππεξέηεζε ησλ 

κειψλ.
18

  

 
Με βάζε ηε κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο Απζηξίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο νπεδίαο 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο εμεγνχλ ην γεγνλφο ηεο ζπλχπαξμεο ρακεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ζρεηηθά 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 
«θνξπνξαηηζκνχ» πνπ δειψλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο ζην ζχζηεκα 

ηεο ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζπλδηθάησλ-εξγνδνηψλ-θξάηνπο.
19

 Η δηαπξαγκαηεπηηθή 

δπλαηφηεηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ κεηψλεηαη πξνο φθεινο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο 

λα αζθνχλ επηξξνή ζηηο θξαηηθέο νηθνλνκηθέο, δεκνζηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο. 
Μειεηψληαη, σο εθ ηνχηνπ, νη ζπλζήθεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ελφο 

ζηαζεξνχ «ηζηνξηθνχ ζπκβηβαζκνχ» κεηαμχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ππφινηπσλ ηάμεσλ 

θαη νκάδσλ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ απηψλ θνηλσληψλ. Η εζηίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαθψλ 
θαηεπζχλεηαη ζηα είδε ησλ εληάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη ζηηο ζρέζεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ. 

 

ε ζρέζε κε ηνπο πινπξαιηζηέο, νη ζεσξεηηθνί ηνπ κνληέινπ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 
αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο θεληξηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νκνζπνλδίεο 

ελψ νη πινπξαιηζηέο δίλνπλ έκθαζε ζην κεκνλσκέλν ζπλδηθάην θαη ηηο ζρέζεηο ηεο εγεζίαο 

κε ηα κέιε ηνπ. Γη‟ απηφ θαη νη πξψηνη έρνπλ ηελ ηάζε λα αζθνχλ θξηηηθή ζηηο κεκνλσκέλεο 
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηα ζπλδηθάηα πνπ απνζπνχλ μερσξηζηέο παξαρσξήζεηο 

απφ ηνπο εξγνδφηεο κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο θαη ηα 

θαηεγνξνχλ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ επηθέξνληαο αλεξγία 

                                                
17 Π.ρ. ε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε ηελ νπνία δηλφηαλ 
πξνλφκηα ζηνπο ζπλδηθαιηζηέο (πξφεδξνη θαη γξακκαηείο) φζνλ αθνξά ηηο βαζκνινγηθέο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 
πξναγσγέο. 
18  Οξηζκέλνη (βι. Adeney M. & Lloyd J., 1986, The Miners’ Strike: Loss Without Limit, London, 
Routledge & Kegan Paul) θέξλνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ εγέηε ησλ Βξεηαλψλ αλζξαθσξχρσλ Arthur Scargill σο 
έθθξαζε ηεο αληίθαζεο θαη ηνπ θαηαινγίδνπλ έιιεηςε εγεηηθήο ινγηθήο θαηά ηελ ηζηνξηθή απεξγία ηνπ 1984/5. 
Τπήξμαλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, δχν ζηηγκέο (Ινχιηνο θαη Οθηψβξηνο 1984) πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

ζχλαςε ζπκθσλίαο ηνπ ζπλδηθάηνπ κε ηελ θπβέξλεζε, πξνρσξψληαο ζε νξηζκέλεο ππνρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
απνηξαπεί ην ρεηξφηεξν, κηαο θαη κεηά ην αδηέμνδν ε θπβέξλεζε Thatcher πξνρψξεζε ζε επηηάρπλζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θιεηζίκαηνο νξπρείσλ, εηζαγσγήο λέσλ επέιηθησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 
θιάδνπ, νδεγψληαο ην ζπλδηθάην ζηελ ήηηα. Όκσο, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ νη εθηηκήζεηο απηέο δελ ιακβάλνπλ 
ππφςε ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ σο αδηέμνδε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπλνιηθήο αληηπαξάζεζεο ηνπ 
ζπλδηθάηνπ κε ηελ θπβέξλεζε Thatcher (βι. Fosh P. & Heery E., 1990, Trade Unions and their Members: Studies 
in Union Democracy and Organization, London, Macmillan). Γηα ηνπο ηξφπνπο επηβνιήο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 
θαη ηελ ηδενινγηθή θαηίζρπζή ηνπ ζηελ θνηλσλία πξηλ θαη κεηά ηελ άλνδν ηεο θπβέξλεζεο Thatcher βι. Dixon K. 

(2001), Οη επαγγειηζηέο ηεο αγνξάο, Αζήλα, Δθδ. Παηάθε. 
19  Kittel B. (2000) “Deaustrification? The Policy-Area-Specific Evolution of Austrian Social Partnership.” 
West European Politics. No. 27,  January. 
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θαη ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη επηδείλσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ηα 
ζπλδηθάηα είλαη ζε ζέζε κεζνκαθξνπξφζεζκα λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ησλ κειψλ ηνπο 

(θνηλσληθφο κηζζφο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θιπ). Δμάιινπ, ππνζηεξίδνπλ, ε ζπκκεηνρή 

ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηε ζέζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο σο ζπλφινπ φζν θαη ζηε ζέζε ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ εξγαηηθψλ 
ζηξσκάησλ θαη ησλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηα ζπλδηθάηα. Η θεληξηθή παξέκβαζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ κέζσ ηεο θνξπνξαηηζηηθήο ζπκκεηνρήο αλαδεηθλχεη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ησλ θεληξηθψλ γξαθεηνθξαηηψλ ησλ εζληθψλ ζπλδηθάησλ θαη 
νκνζπνλδηψλ.

20
  Θεζκνπνηείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη κε λνκηθέο κνξθέο θαη θνηλνβνπιεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ε χπαξμε, δξαζηεξηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ ζπλδηθάησλ 

θαη πξνσζνχληαη νη «ζεζκηθέο αλάγθεο» ηνπο κέζσ ηεο παξαρψξεζεο θξαηηθψλ πφξσλ.  
 

Όκσο, εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο θαη εληάζεηο κεηαμχ εγεζίαο θαη κειψλ θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο θνξπνξαηηζηηθήο δηεπζέηεζεο. Πξψηα απ‟ φια, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εθηίκεζεο ζρεηηθά 

κε ην ρξφλν φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θέξδνπο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα 
ηέηνηα ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Η καθξνπξφζεζκε απφδνζε 

ησλ κέηξσλ πνπ πξνζδνθνχλ νη ζπλδηθαιηζηέο εγέηεο ησλ εζληθψλ ζπλδηθάησλ δελ γίλεηαη 

άκεζα θαη εχθνια απνδεθηή απφ κεγάιν αξηζκφ κειψλ πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεηζηνχλ 
γηα λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ επηβξάδπλζε ησλ άκεζσλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ, ή αθφκε θαη 

ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζνπλ ζην κέιινλ ηηο φπνηεο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο.
21

 Η αβεβαηφηεηα κπξνζηά ζε έλα απξνζδηφξηζην θαη 
ρανηηθφ κέιινλ έξρεηαη ζε άκεζε θαη έληνλε αληίζεζε κε ηε γξακκηθή αληίιεςε ησλ 

θξαηηθψλ ηερλνθξαηψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηψλ εγεηψλ πνπ βιέπνπλ ηελ θνηλσλία κέζα απφ 

ηα θεληξηθά γξαθεία ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ ζπλδηθάησλ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθχπηνπλ λέα πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ «νηθνπκεληθή» θχζε ησλ παξνρψλ πνπ 
θεξδίδνληαη ιφγσ ηεο θνξπνξαηηζηηθήο ζπλαιιαγήο, φπσο ην θαηλφκελν ησλ 

«ηζακπαηδήδσλ» ή πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε πξνηεξαηφηεηαο ζηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αληί ηεο ζπκκεηνρήο 
ζηελ θνξπνξαηηζηηθή ζπλαιιαγή.

22
 Σέινο, πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφ λα δηαθπβεχεηαη ε 

ηαμηθή αιιειεγγχε φηαλ ππάξρεη είηε ζηελά ηεξαξρεκέλε εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο ζην 

ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ είηε κεγάιε αληζφηεηα ζηε γεληθφηεξε αγνξά εξγαζίαο κε 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ζρεηηθά πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ πνπ ζπζηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή 
ηεο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηα πην αδχλακα θνηλσληθά ζηξψκαηα κπξνζηά ζηελ θαηνρχξσζε 

ησλ ζηελψλ βξαρππξφζεζκσλ ζπληερληαθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

 
Παξά ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία, ε εξκελεία απηή πεξί θνξπνξαηηζκνχ δελ παχεη λα απνηειεί κηα 

εξκελεία πνπ αδπλαηεί λα μεθχγεη απφ ηε ζηελά ελλννχκελε νηθνλνκηθή νξζνινγηθή 

αλάιπζε θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο λα 
επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο εγεζίαο θαη ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη Μαξμηζηέο κειεηεηέο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, φπσο ν R. Hyman θαη 

ν L. Panitsch, παξ‟ φιν πνπ δέρνληαη πσο νη ζεσξίεο πεξί πινπξαιηζκνχ θαη πεξί 
θνξπνξαηηζκνχ αλέδεημαλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηε 

                                                
20  Η πεξίπησζε ηεο θξίζεο ηνπ 1985 είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο θαηάξξεπζεο ησλ φπνησλ θνξπνξαηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα πνιηηηθψλ αζθήζεθαλ απφ ηηο πξψηεο θπβεξλήζεηο Α.Παπαλδξένπ-ΠΑ.Ο.Κ. Η εζσθνκκαηηθή θξίζε 
ζην ΠΑ.Ο.Κ. πξνθιήζεθε απφ ηελ ελεξγνπνίεζε κεγάιεο κεξίδαο ζπλδηθαιηζηψλ ηεο ΠΑΚΔ πνπ δεηνχζαλ 
ηελ αλάθιεζε ησλ κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο θαη καδί κε ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 
αληηπνιίηεπζεο (ΔΑΚ, ΑΔΜ, ΓΑΚΔ θαη πζπεηξψζεηο) αλέηξεςαλ ηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΔ πνπ παξέκελε πηζηή 
ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Η ζπλδηθαιηζηηθή θαη πνιηηηθή επηβίσζε ησλ ζπλδηθαιηζηψλ ηνπ ΠΑΟΚ εμαξηηφηαλ 
απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε βάζε ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ζπγθξνχζηεθε κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 
21 Πξφθεηηαη γηα δηαξθή πνιηηηθή ησλ λενθηιειεχζεξσλ αιιά θαη πνιιψλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θπβεξλήζεσλ. Αο 
ζπκεζνχκε ην ΠΑΟΚ ηεο πεξηφδνπ 1985-1989, ηεο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ θ.ν.θ. 
22  Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλσλ ηζρπξψλ ζπλδηθάησλ κε θεληξηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία, 
φπσο ΓΔΚΟ, Σξάπεδεο θιπ. Απηά ηα ζπλδηθάηα κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ πξνο ηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά θαη λα 
απνηεινχλ θάζε θνξά πξφηππα γηα ηα κηθξφηεξα θαη πην αδχλακα ζπλδηθάηα. 
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ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία θαη ηνπο φξνπο εκθάληζεο θαη αλάδεημήο ηεο ζε θεληξηθφ 

παξάγνληα ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζεσξίεο απηέο «δελ απνδίδνπλ παξά 
κέηξηα νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα»

23
 Δπηπιένλ, ην θχξην ζηνηρείν ησλ ζεσξηψλ απηψλ είλαη 

φηη πξνσζνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο εθκεηαιιεπηηθήο θνηλσληθήο ηάμεο 

πξαγκάησλ.  
 

Η ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε «εμαθάληζε νξηζκέλα απφ ηα θαηαθαλψο θηελψδε κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηεπζπληέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαηψλ», φκσο «ζηαζεξνπνίεζε ηε 
βαζηθή δνκή» ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο.

24
Ο δε θνξπνξαηηζκφο απνδείρηεθε γηα ηηο 

θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο σο έλα «παλίζρπξν κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηαμηθήο 

θπξηαξρίαο»
25

.  
 

Έηζη εξκελεχεηαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο Μαξμηζηέο ε δηάζηαζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ησλ 

εγεηηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ «αληηθεηκεληθψλ ζπκθεξφλησλ» ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Θεσξνχλ φηη κε ηνλ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο βάζεο ησλ ζπλδηθάησλ, πνπ 
αξλνχληαη ηε δίρσο φξνπο εκπινθή ζηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε πξνβαίλνληαο ζε 

απεξγηαθέο θαη άιισλ κνξθψλ θηλεηνπνηήζεηο, κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ δηθαηψκαηα θαη λα 

απνζπαζηνχλ επλντθέο γη‟ απηνχο παξαρσξήζεηο απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο δηεπζπληέο.
26

 
Με ηελ «απζφξκεηε νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο» πνπ αζθνχλ 

έιεγρν πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπο θαη ζπλήζσο «έξρνληαη ζε ξήμε κε ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο» δηεπξχλνληαη θαη δηαζθαιίδνληαη νη θαηαθηήζεηο».
27

 

 
Έηζη, ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλδηθάησλ ππάξρεη κηα δηαξθήο ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο εγεηηθήο 

ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο (πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο αλψηεξνπο ηεξαξρηθά 
ζπλδηθαιηζηέο θαη ηνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο θαη ππαιιήινπο 

ησλ ζπλδηθάησλ) απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηκεκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηελ άιιε. Οη κελ 

παξακέλνπλ δεζκεπκέλνη ζηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθήο θαη ζπλερνχο ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο 
εξγνδφηεο θαη ην θξάηνο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγηθήο θαη νη δε αξλνχληαη ηε ζπλέρηζε 

ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο είηε κε άκεζνπο είηε κε έκκεζνπο ηξφπνπο.
28

  

 

Γηαηί φκσο ε γξαθεηνθξαηία θαηαθέξλεη λα θπξηαξρεί; Έρνπλ δηαηππσζεί ηξεηο απαληήζεηο. Η 
πξψηε ηνλίδεη ηελ απνκφλσζε ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ ζπλδηθάησλ απφ ηα κέιε ηνπο, ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηηο εθκεηαιιεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θαη ηελ 

χπαξμε ελφο ζπλφινπ ζπκθεξφλησλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηά ησλ απιψλ εξγαδνκέλσλ.
29

 Η 

                                                
23  Βι. Hyman R. (1989) The Political Economy of Industrial Relations. London: Macmillan, ζει.188 
24  Hyman R. (1989) Strikes, London: Macmillan, ζει. 100.  
25  Panitch L. (1986) Working Class Politics in Crisis. London: Verso, ζει. 151. 
26  Jeffreys S. (1986) Management and Managed: Fifty Years of Crisis at Chrysler. Cambridge: Cambridge 
University Press, ζζ. 12-15. 
27  Βι. Hyman (1989) Strikes, ζει. 101 
28  Βι. Fosh P. & Heery E. (1990) «Introduction: Whose Union? Power and Bureaucracy in the Labour 
Movement» ζην Fosh P. & Heery E. (επηκ.), Trade Unions and their Members: Studies in Union Democracy and 
Organization, London, Macmillan, ζ.ζ.1-28. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ σο παξάδεηγκα δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ην 
ξφιν ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ηελ εμέιημε ηεο απεξγίαο ησλ Βξεηαλψλ αλζξαθσξχρσλ θαη ηε 
ζχγθξνπζε κε ηε λενθηιειεχζεξε θπβέξλεζε Thatcher. Απφ ηε κηα κεξηά, νη  Callinicos A. θαη Simpson M. 

Callinikos A. & Simons M. (1985), The Great Strike: the Miners’ Strike of 1984/5 and Its Lessons, London: 
Socialist Workers Party (θαζψο θαη ν Harman Ch. (1985), The Miners‟ Strike and the Struggle for Socialism, 
London: Socialist Workers Party, ηζρπξίδνληαη φηη ήηαλ νη πεξηνξηζκνί πνπ επέβαιιε ε ζπλδηθαιηζηηθή 
γξαθεηνθξαηία ε αηηία ηεο απνηπρίαο ηεο απεξγίαο ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ν Hyman ζεσξεί φηη δελ εθηηκήζεθε 
απφ ηνλ A. Scargill ζσζηά ε δεδνκέλε ζπγθπξία θαη νη ζπζρεηηζκνί δπλάκεσλ ηφζν κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη 
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηλήκαηνο ππέξ ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη 
ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία κπνξνχζε λα δηαπξαγκαηεπηεί ην θιείζηκν ηεο απεξγίαο κε ηηο 
κηθξφηεξεο δεκηέο (Hyman R., 1986, «Reflections on the Mining Strike», Socialist Register 1985-6, London, 

Merlin Press, ζ.ζ. 339-40).  
29  Ο T. Lane -Βι. Lane T. (1974) The Union Makes Us Strong, London: Arrow - κηιάεη γηα κηα εζληθή 
ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ έρεη αζπαζζεί ηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο.  
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δεχηεξε ηνλίδεη ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ ζπλδηθάησλ, ηεο ηδενινγίαο 

ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο πνπ, απνξξίπηνληαο ην Μαξμηζκφ θαη ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, πηνζεηεί 
ηελ άπνςε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη αληηιακβάλεηαη σο παλάθεηα ηνλ θεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ πξνδηαζέηνληαο ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα λα δερηεί ηνλ θνξπνξαηηζκφ σο ην 

αλψηαην ζηάδην ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πάιεο.
30

 Η ηξίηε απάληεζε ζεσξεί φηη ηα ζπλδηθάηα 

είλαη ζε δπζκελή ζέζε απέλαληη ζηνπο εξγνδφηεο θαη ην θξάηνο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηνπο 
ππαγνξεχζνπλ ηε κείσζε ησλ επηδηψμεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο θαη ηελ απνδνρή ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη επηβίσζε ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ εγεζηψλ ηνπο.
31

 

 

Σελ θεληξηθή ηδέα ηεο δηάζηαζεο ζπκθεξφλησλ πηνζεηνχλ θαη νη ζπληεξεηηθνί αιιά νη 

πξνηεηλφκελεο ιχζεηο είλαη άθξσο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ ζχγρξνλσλ Μαξμηζηψλ. Η 
εξκελεία ηεο λεν-ζπληεξεηηθήο ηάζεο πνπ ζηήξημε ηηο θπβεξλήζεηο Thatcher θαη Reagan ζηηο 

επηζεηηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαηά ησλ ζπλδηθάησλ έρεη ηξεηο βάζεηο. Πξψηα απ‟ φια, 

ππνζηεξίδεηαη φηη δελ είλαη απνθιεηζηηθά ην ζπλδηθάην πνπ ζα πξνζηαηέςεη ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ κεκνλσκέλνπ εξγαδφκελνπ θαη φηη ν εξγαδφκελνο δελ είλαη ζε ηφζν κεηνλεθηηθή ζέζε 
απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε φηαλ ζπλαληψληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τπάξρνπλ εμειίμεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη αιιαγέο ζηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ, θαηά ηνπο 

λέν-ζπληεξεηηθνχο ζεσξεηηθνχο,
32

 ζηεξίδνπλ απηή ηε ζέζε: αχμεζε επηπέδσλ εξγαζηαθψλ 
δεμηνηήησλ, απην-απαζρφιεζε, πξνζσξηλή εξγαζία θαη δεχηεξε δνπιεηά ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε, δηαζπνξά ηδηνθηεζίαο θαη δηαλνκή κεηνρψλ κε επλντθνχο φξνπο (stock option 

plans) ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ σο έλα βαζκφ «θαπηηαιηζηέο» ζηε δεχηεξε 
πεξίπησζε. Δπηπιένλ, δελ πθίζηαηαη πιένλ δήηεκα κεηνλεθηηθφηεηαο ζηελ πψιεζε ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο ζε θάπνηνλ ηζρπξφηεξν αγνξαζηή ρσξίο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη ρσξίο 

δίρηπ αζθαιείαο. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ε κνλνπσιηαθή ζέζε ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο κπνξεί λα επηθέξεη βξαρππξφζεζκα νθέιε ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά ζε 
καθξνπξφζεζκε βάζε ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθφ επεηδή ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ζπκπηέδεη ηηο επελδχζεηο ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία άζρεκσλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε νηθνλνκίαο ρακειφκηζζσλ ππαιιήισλ θαη εξγαδνκέλσλ. 
Σν ίδην ππνηίζεηαη φηη ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπλδηθάηα πηέδνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππαξρνπζψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αξλνχκελα λα βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη επηβάιινληαο πεξηνξηζκνχο ζην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα.  

 
Δπίζεο εθηφο απφ ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ζίγνληαη θαη 

ηα ζπκθέξνληα φζσλ δελ είλαη κέιε ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ αλέξγσλ. Απνηέιεζκα ζεσξείηαη 

ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ράζκαηνο θαη ησλ αληζνηήησλ εληφο 
θαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο. Σέινο ακθηζβεηείηαη ν ζπγθξνπζηαθφο ραξαθηήξαο πνπ 

απνδίδνπλ φιεο νη πξνεγνχκελεο ηάζεηο ζηε ζρέζε απαζρφιεζεο. Η εξγαζηαθή εηξήλε 

κπνξεί λα ππάξμεη εθφζνλ πηνζεηεζνχλ λέεο δηεπζπληηθέο πξαθηηθέο «δηαρείξηζεο 
αλζξσπίλσλ πφξσλ»: λέα ζπζηήκαηα ακνηβήο (ζπκκεηνρή ζηα θέξδε, ζχλδεζε κηζζνχ κε ηελ 

απφδνζε), ηνληζκφο ηεο αλάγθεο έληαμεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

θαη έκθαζε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο, αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε 

ηελ πνηφηεηα αληί κε βάζε ηηο ηηκέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα ζπλδηθάηα έρνπλ κηθξέο 
δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζην βαζκφ πνπ δελ ζπζζσξεχνληαη πνιιά παξάπνλα πνπ λα ηελ 

δηθαηνινγνχλ).
33

 

 

                                                
30  Βι. Panitch (1986), ν.ε.π., ζζ. 197. 
31  Hyman R.( 1971) Marxism and the Sociology of Trade Unionism, London, Pluto Press, ζει. 107. 
32  Βι. Hanson C.G. & Mather G. (1988) Striking Out Strikes: Changing Employment Relations in the 
British Labour Market, Hobart Paper 110, London, The Institute of Economic Affairs. 
33  Βι. Ηayek F.A. (1985 “Trade Unions and Britain‟s Economic Decline” ζην McCarthy W.E.J., Trade 

Unions, Harmondsworth: Penguin ζζ. 359-60 θαη Roberts B. (1987) Mr. Hammond’s Cherry Tree: The 
Morphology of Union Survival, 18th Wincott Memorial Lecture, Occasional Paper 76, London: The Institute of 
Economic Affairs, ζζ. 8-10 θαη 18-20. 
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Τπνρξεψλνληαη ηα ζπλδηθάηα λα «αιιάμνπλ λννηξνπία» κεηαβαιιφκελα ζε παξνρείο 

ππεξεζηψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ κεηεθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  
 

Δπηπιένλ, ακθηζβεηείηαη αλνηρηά ε χπαξμε βνχιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πεξί ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηα ζπλδηθάηα θαη φπνπ βξέζεθαλ ζηελ εμνπζία (θπξίσο ζε Η.Π.Α. θαη Βξεηαλία) είηε 

επηηέζεθαλ ζηα ζπλδηθάηα κε ην πξφζρεκα ηεο «απειεπζέξσζεο» ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 
ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζ‟ απηά

34
 είηε δεκηνχξγεζαλ δψλεο δίρσο ζπλδηθάηα. 

Οπζηαζηηθά, ηα ζπλδηθάηα αλαθεξχρζεθαλ ζε «εζσηεξηθνχο ερζξνχο». 

 
Οη θεκηληζηηθέο θξηηηθέο επηθεληξψλνπλ θαη απηέο ηα βέιε ηνπο ζην ζέκα ηεο απφθιηζεο 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ζπλδηθάηνπ θαη κειψλ, ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ.
35

 Σν θχξην ζηνηρείν 

είλαη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο νξγάλσζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ δελ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο εξγαδνκέλσλ ζε 

ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ φζν απφ ην γεγνλφο φηη είλαη γπλαίθεο. Έηζη, 

δηαπηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπλδηθάηνπ, πνπ νη πξψηνη έρνπλ θηηάμεη κε ηα δηθά ηνπο κέηξα θαη ζηαζκά ζπκβάιινληαο 
παξάιιεια ζηελ αλάινγε δηακφξθσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Η θεκηληζηηθή θξηηηθή 

εζηηάδεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ πνπ επηβάιιεηαη ζηηο άλεξγεο γπλαίθεο αιιά θαη ζηηο 

εξγαδφκελεο πνπ είλαη κέιε ησλ ζπλδηθάησλ.  
 

Η ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ζπρλά έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε δφκεζε ηφζν ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο φζν θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε βάζε ηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ «εηδηθεπκέλσλ» αλδξψλ πνπ εξγάδνληαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζε βάξνο 

ησλ «αλεηδίθεπησλ» γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε. Μφλν κεηά απφ ηνπο 

ζθιεξνχο θεκηληζηηθνχο αγψλεο ηα ζπλδηθάηα έζεζαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ 
(θξνληίδα ησλ παηδηψλ, άδεηα κεηξφηεηαο, ίζε ακνηβή, επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο, πξνψζεζε αηηεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε κεξηθή απαζρφιεζε, πάιε θαηά ησλ 

ζεμνπαιηθψλ παξελνριήζεσλ, ζέκαηα πγείαο ησλ γπλαηθψλ θιπ). Παξάιιεια ε θεκηληζηηθή 
θξηηηθή ηνλίδεη φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ ζπλδηθάηα απηήο ηεο αληίιεςεο εζηηάδεηαη ζηε 

δηεθδίθεζε ηνπ «νηθνγελεηαθνχ κηζζνχ» πνπ εληζρχεη ηε ινγηθή ηνπ πθηζηάκελνπ νηθηαθνχ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ηελ ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα. 

 
Γχν είλαη νη βαζηθέο θεκηληζηηθέο θξηηηθέο ηάζεηο.. Η πξψηε ηνλίδεη ηε δηαησληδφκελε 

θπξηαξρία ησλ αλδξψλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ αλαπφθεπθηε 

χπαξμε νξίσλ ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ γπλαηθψλ φζν νη άλδξεο θαηέρνπλ ηηο ζέζεηο – θιεηδηά 
ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε θπξηαξρία απηή δελ αλαηξέπεηαη. Η δεχηεξε απνδέρεηαη ηελ έλλνηα ηεο 

«ζρεηηθήο απηνλνκίαο» ηεο γξαθεηνθξαηίαο σο ζε ζρέζε κε ην θπξίαξρν ζχζηεκα ζρέζεσλ 

ησλ θχισλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ πεδία πξφζθνξα γηα κεηαξξπζκηζηηθέο 
παξεκβάζεηο. Όκσο θαη νη δχν απφςεηο  πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε θνηλσληθνχ θηλήκαηνο 

πνπ λα ζηεξίδεη ηελ αλαηξνπή ή ηηο κεηαξξπζκίζεηο. 

 

                                                
34  Καηά ηνπο λέν-ζπληεξεηηθνχο, νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ ησλ αλζξαθσξχρσλ (NUM)  θαηεγνξνχληαη 

φηη ζπληήξεζαλ ηερλεηά ηελ απεξγία κέζσ ηεο παξαπιεξνθφξεζεο ησλ εξγαηψλ πνπ απφ έλα ζεκείν θαη χζηεξα 
(ρεηκψλαο 1984) αξλνχληαλ ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο λα αθνινπζήζνπλ ηελ απεξγηαθή γξακκή 
πξνζεξρφκελνη ζηα νξπρεία γηα λα εξγαζηνχλ ή γηα λα πάξνπλ απνδεκηψζεηο ζε αληηζηάζκηζκα ηεο απφιπζήο 
ηνπο ιφγσ κεηψζεσλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Βι.MacGregor I. & Tyler R. (1986) The Enemies Within: the Story of 
the Miners’ Strike 1984-5, Glaskow, Fontana / Collins θαη Wilsher P., MacIntyre D. and Jones M. (1985) Strike: 
Thatcher, Scargill and the Miners London: Coronet Books.  
35  Beale J. (1982) Getting it Together: Women as Trade Unionists. London, Pluto Press˙ Cockburn C. 
(1987) Women, Trade Unions and Political Parties. London: Fabian Society˙ Dickens L. (1988) “Falling through 

the Net: Employment Change and Worker Protection”, Industrial Relations Journal, Σφκ. 19, Νν.2˙ Pollert A. 
(1981) Girls, Wives, Factory Lives. London: Macmillan˙ Purcell K. (1988) “Gender and the Experience of 
Employment” ζην Gallie D. (επηκ.), Employment in Britain, Oxford: Basil Blackwell. 
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Κριηική ηων θεωριών για ηη «ζυνδικαλιζηική γραθειοκραηία» 
 
Η  γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ησλ ζπλδηθάησλ δελ είλαη νχηε αλαπφθεπθηε νχηε αηψληα. Η 

πεζηκηζηηθή άπνςε ηνπ Michels εθθξάζηεθε ζε κηα επνρή πνπ ν θξαηηζκφο, ζε φιεο ηηο 
κνξθέο ηνπ, θέξδηδε γξήγνξα έδαθνο ππνβνεζνχκελνο απφ ηε κεζνπνιεκηθή νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε. Η ήηηα ησλ δπλάκεσλ ηεο δηεζληζηηθήο επαλαζηαηηθήο 

αξηζηεξάο ππνβνήζεζε ηε λίθε ησλ δπλάκεσλ ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λαδηζκνχ απφ ηε κηα 

κεξηά θαη ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ζνζηαιδεκνθξαηίαο θαη θευλζηαληζκνχ απφ ηελ άιιε. Καηά 
ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, νη εξγαηηθνί αγψλεο απφ ηα θάησ, νη εμεγέξζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟60 ζε Γχζε θαη Αλαηνιή, ηα λέα θνηλσληθά θηλήκαηα ακθηζβήηεζαλ, ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

βαζκφ, ην «ζηδεξέλην λφκν ηεο νιηγαξρίαο», ηελ «θνξπνξαηηζηηθή δηεπζέηεζε» θαη, εζράησο, 
ηε λέν-θηιειεχζεξε αληεπαλάζηαζε. Γελ είλαη, ζπλεπψο, ηπραία ε αλαδσπχξσζε ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλαηξνπήο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ζπλδηθάησλ.
36

 
 

ηηο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο δπλακηθήο αιιαγήο ησλ ζεζκψλ ηνπο ηίπνηα δελ 

κέλεη γηα πάληα ζηαζεξφ. πλεπψο, θαλέλαο ζεζκφο δελ είλαη αζθπθηηθά απνθιεηζκέλνο απφ 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηνπ θαη ηφζν απνζηεηξσκέλνο ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 
εμειίμεηο. Κάζε εμνπζηαζηηθφο ζεζκφο απνηειεί ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ηελ 

ζπκπχθλσζε ελφο θνηλσληθνχ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ.
37

 Σα ζπλδηθάηα είηε είλαη εθ θχζεσο 

δεκνθξαηηθνί ζεζκνί είηε κπνξνχλ λα εθδεκνθξαηηζηνχλ κε ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο αληαπνθξηλφκελα ζηηο θνηλσληθέο επηηαγέο κέζα απφ πνιηηηθέο 

ζπγθξνχζεηο.
38

  

 
Απφ ηηο ζεσξίεο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε κπνξνχκε λα αληιήζνπκε θάπνηα θξηηηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε ζπγθξφηεζε κηαο πην νινθιεξσκέλεο ζεσξίαο ζε 

ζηελή ζπλάθεηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 
ηε ζεσξία ησλ πινπξαιηζηψλ κπνξνχκε λα αζθήζνπκε θξηηηθή γηα ηελ ακέιεηα πνπ 

δείρλνπλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη 

γηα ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα ηελ επζχλε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ λα απνινγνχληαη 
ελψπηνλ ησλ κειψλ ηεο βάζεο ησλ ζπλδηθάησλ.

39
 Σν επηρείξεκά ηνπο φηη, έηζη θη αιιηψο, 

πξνέρεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ είλαη αλαπφθεπθηα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

κειψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, φηη πξέπεη λα πεηζαξρνχλ ηα κέιε πξνο ηηο ηζρπξέο εγεζίεο ηνπο 

θαηαξξίπηεηαη ζηελ πξάμε απφ ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ησλ Βξεηαληθψλ ζπλδηθάησλ ζηε 
δηάξθεηα ηεο ζαηζεξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ ζπλδηθάησλ ησλ 

Η.Π.Α. πνπ πξνέβεζαλ ζε ηέηνηεο ππνρσξήζεηο πξνο ηελ εξγνδνζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Ρεεγθαληθήο δηαθπβέξλεζεο ψζηε λα νδεγήζνπλ ηα ζπλδηθάηα ζηελ παξαθκή απφ ηελ νπνία 
πξνζπαζνχλ ζήκεξα λα βγνπλ εθδεκνθξαηηδφκελα θαη θεκηληζηηθνπνηνχκελα.  

 

ηε ζεσξία ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ «θνξπνξαηηζκνχ», πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ 
ηθαλφηεηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εγεζίαο λα ζπλαιιάζζεηαη πνιηηηθά κε ηελ θπβέξλεζε θαη 

ηνπο εξγνδφηεο ζε εζληθφ επίπεδν, πξνθαιψληαο ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε 

θαη ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, κπνξεί λα αληηηάμεη θαλείο ηελ εκπεηξία ησλ 

                                                
36  Γηα ηηο πξνζπάζεηεο εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ Διιάδα πνπ απνηέιεζαλ ην θχξην κέιεκα 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ εθινγηθή λίθε ηεο «Δλψζεσο 
Κέληξνπ» ην 1964, βι. Κνπθνπιέο Γ.( 2000) Τν εξγαηηθό θίλεκα θαη ν κύζνο ηνπ Σίζπθνπ (1964-1966), Αζήλα: 
Δθδ. Οδπζζέαο. Γηα κηα λέα πξφηαζε δηεμφδνπ απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε ηεο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο, βι. Λχηξαο Α. 
(2000) Κνηλωλία θαη εξγαζία: Ο ξόινο ηωλ θνηλωληθώλ ηάμεωλ, Αζήλα: Δθδ Παπαδήζε.  
37  Όζνλ αθνξά ηε ζρεζηαθή αληίιεςε γηα ηελ εμνπζία, βι. Πνπιαληδάο Ν. (1982) ν.π. θαη Jessop B. 2001, 
«Η ζηξαηεγηθή επηιεθηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο: θέςεηο ζρεηηθά κ‟ έλα ζέκα ηνπ Πνπιαληδά», ζην Ρήγνο Α. θαη 
Σζνπθαιάο Κ (επηκ.)., Η Πνιηηηθή ζήκεξα: Ο Νίθνο Πνπιαληδάο θαη ε επηθαηξόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, Αζήλα: Δθδ. 
Θεκέιην, ζζ. 87-123. 
38  Βι. Hyman R. (1971), Marxism and the Sociology of Trade Unionism. London: Pluto Press  
39  Βι. Batstone E. (1988) The Reform of Workplace Industrial Relations: Theory, Myth and Evidence, 
Oxford, Clarendon Press.ζ.ζ. 17-8. 
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θνξπνξαηηζηηθψλ δηεπζεηήζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζηε Βξεηαλία, πνπ νδήγεζαλ ζε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, κε απνηέιεζκα ηε γεληθή 
δπζαξέζθεηα, ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θιαδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ ηειηθή 

εμφξκεζε ηνπ πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο θαη ησλ ζαηζεξηθψλ ζηελ θπβεξλεηηθή εμνπζία.
40

 

Μηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο «θνξπνξαηηζηηθήο δηεπζέηεζεο» ήηαλ ν ηδενινγηθφο 

θαη πνιηηηθφο αθνπιηζκφο κεγάινπ κέξνπο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο βάζεο κπξνζηά ζηελ 
επέιαζε ηνπ ζαηζεξηζκνχ.

41
 

 

Οη ζεσξίεο ησλ ζχγρξνλσλ Μαξμηζηψλ ζεσξεηηθψλ ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, αλ θαη πην θνληά 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αληηκεησπίδνπλ θαη απηέο πξνβιήκαηα. Οη ζέζεηο ηνπο, βέβαηα, πεξί 

δεκνθξαηηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπλδηθάησλ ψζηε λα είλαη ππνρξεσκέλεο νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο λα απνινγνχληαη ελψπηνλ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ, πεξί ηνπ 
δηθαηψκαηνο ησλ κειψλ λα εθιέγνπλ θαη λα αλαθαινχλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ηνπο 

εγέηεο ηνπο θαζψο θαη πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ κειψλ λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ 

εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ ησλ ζπλδηθάησλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ 

ηνπο, είλαη, πέξα γηα πέξα, ζσζηέο. Σν πξφβιεκα ηίζεηαη θπξίσο φηαλ ππεξεθηηκνχλ ηηο 
δπλαηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηεο βάζεο θαη ηηο κπζνπνηνχλ. Σφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη 

ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπκε δήζεη πεξηπηψζεηο πνπ ε βάζε αξλήζεθε λα 

αθνινπζήζεη ηηο εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ ζε απεξγίεο πνπ ζεσξνχζε εθ ησλ πξνηέξσλ 
ρακέλεο ή πνπ ζεσξνχζε ππεξβνιηθέο σο κνξθή αληίζηαζεο.

42
 

 

Η ζπληεξεηηθή ζεσξία γηα ην ζπλδηθαιηζκφ, πνπ ππνζηεξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ σο 
αηφκσλ απέλαληη ζην ζπλδηθάην, βξήθε ηελ πνιηηηθή ηεο έθθξαζε ζηε Θαηζεξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο. ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ ρνξεγήζεθαλ λέα 

δηθαηψκαηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αξλνχληαη λα ππαθνχνπλ ζηηο πηέζεηο ησλ ζπλδηθάησλ 

θαη ησλ εγεηψλ ηνπο. Δπηβιήζεθε ε κπζηηθή ςεθνθνξία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ 
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο έλαξμεο απεξγηαθήο δξάζεο, ηεο εθινγήο κε πεληαεηή 

ζεηεία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ, γεληθψλ γξακκαηέσλ θαη πξνέδξσλ. Υηππήζεθε ε 

ινγηθή ηνπ closed shop ζπλδηθάηνπ
43

, πνπ ζήκαηλε φηη ηα κέιε ηνπο δελ ζα είραλ πιένλ 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξνζιήςεηο ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Σέινο, δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ 

Δπηηξφπνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Μειψλ ησλ πλδηθάησλ. Οη πληεξεηηθνί, φκσο, είδαλ ηηο 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπο λα αρξεζηεχνληαη πνιηηηθά κε ηελ καδηθή πξνζθφιιεζε ησλ 

                                                
40  Η αλεξγία έθηαζε ζε ηέηνηα χςε γηα πξψηε θνξά κεηά ην Β  ́Π.Π. θαη αλήιζε ζε 1,4 εθαηνκκχξηα 
άηνκα, ην δε βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ έπεζε γηα πξψηε θνξά ζε ηφζν ρακειά επίπεδα, βι. Kelly J. 
(1987) Labour and the Unions, London: Verso. 
41  Η ζπδήηεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εηδηθά ζηε Βξεηαλία, βι. MacInnes J. (1990), «The Future of 

This Great Movement of Ours» ζην Fosh P. and Heery E., ν.ε.π., ζ.ζ.206-232. 
42  ηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 νη κνλνήκεξεο απεξγίεο ηεο ΓΔΔ ζπλαληνχζαλ ηελ αδηαθνξία ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ ηηο ζεσξνχζαλ «ηνπθεθηέο ζηνλ αέξα», ζε νξηζκέλεο δε απεξγίεο, φπσο ζηελ Ινληθή Σξάπεδα, 
ελψ νη εξγαδφκελνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ζπκκεηείραλ καδηθά δελ κπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ηηο 
απεξγίεο ζπκπαξάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο – ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 
ζηελ «κεηξηθή» Δκπνξηθή Σξάπεδα ην πνζνζηφ ησλ απεξγψλ δελ μεπέξαζε πνηέ ην 40% γηα πνιινχο ιφγνπο, πνπ 
ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ηνπο ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ (ελδνΠΑΟΚηθή ζχγθξνπζε εθζπγρξνληζηψλ – 
«αληηεθζπγρξνληζηψλ») φζν θαη κε ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο ησλ εθζπγρξνληζηηθψλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ λα 

ρεηξαγσγνχλ ηδενινγηθά ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηε δσξεάλ (ή κε ρακειφηεξεο, απφ ηηο αγνξαίεο, ηηκέο) ρνξήγεζε 
κεηνρψλ (stock option plans). Η πψιεζε ηεο Ινληθήο ππνηίζεηαη φηη ζα είρε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηηκή ησλ 
κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο θαη ζα δεκηνπξγνχζε αθφκε κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ 
ππφινηπσλ ηξαπεδψλ (πνζνζηά απεξγψλ κεηαμχ 0,5% θαη 10%) ελφςεη ησλ επεξρφκελσλ αλαθαηαηάμεσλ ζην 
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γηα ηε ζαηζεξηθή Βξεηαλία, βι. Kelly J. (1988), Trade Unions and Socialist Politics, London, 
Verso. 
43  Closed shop ζεκαίλεη «θιεηζηή επηρείξεζε», δειαδή «επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ην πξνζσπηθφ αλήθεη 
απνθιεηζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν, κε ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε. Αλ ην ζσκαηείν δελ 

δέρεηαη άιια κέιε, ηφηε πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ή ηελ επρέξεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζιακβάλεη ή λα απνιχεη 
πξνζσπηθφ». Οξηζκφο απφ ην Υξπζνβηηζηψηε Ι. & ηαπξαθφπνπινπ Ι., (1995) Λεμηθόλ Αγγινειιεληθώλ & 
Ειιελναγγιηθώλ Εκπνξηθώλ – Τξαπεδηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Όξωλ, Αζήλα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει.145. 
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εξγαδνκέλσλ ζηελ «παξαδνζηαθή» ζπλδηθαιηζηηθή πξαθηηθή ππεξςεθίδνληαο πξνηάζεηο 

απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80
44

 θαη ηνπ ‟90.
45

  
 

Σα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ πξνηάζεσλ ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο γηα ηα ζπλδηθάηα ήηαλ ηα 

εμήο: α) αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ησλ ζπλδηθάησλ ψζηε λα κπνξνχλ νη γπλαίθεο λα 

αλέιζνπλ ζηηο ζέζεηο εμνπζίαο, β) ιήςε κέηξσλ ψζηε λα ππνζηεξηρηεί ε άλνδνο ηνπ γεληθνχ 
επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη γ) ζπιινγηθή 

νξγάλσζε ησλ γπλαηθψλ κέζσ δηθηχσλ γπλαηθψλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ψζηε λα 

αγσληζηνχλ γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο κέζα ζηα ζπλδηθάηα. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 
ππάξρεη κηα θνηλή γξακκή πνπ δηαηξέρεη ηφζν ηηο θεκηληζηηθέο φζν θαη ηηο ζχγρξνλεο 

καξμηζηηθέο ζεσξίεο γηα ην ζπλδηθαιηζκφ, δειαδή ε πξνηίκεζε γηα ηηο άηππεο νξγαλψζεηο, 

ηελ άκεζε δξάζε ησλ κειψλ ηεο βάζεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ απνδνρή ελφο ζπκκεηνρηθνχ 
κνληέινπ ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο αληί ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ. Η θεκηληζηηθή θξηηηθή 

ηφζν πξνο ηα παξαδνζηαθά φζν θαη πξνο ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθήο ή αξηζηεξήο καξμηζηηθήο 

επηξξνήο ζπλδηθάηα εζηηάδεηαη ζην φηη δελ δίλνπλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ θηλεηνπνηνχληαη κέζσ ησλ ζπλδηθάησλ θπξίσο φηαλ απηά 
πξνβάιινπλ λέα αηηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ελδηαθέξνληα ησλ 

γπλαηθψλ ηφζν σο εξγαδνκέλσλ φζν θαη σο κειψλ  ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο.
46

 Βέβαηα, εθείλν πνπ θαίλεηαη λα ππνηηκά κηα νξηζκέλε θεκηληζηηθή νπηηθή 
γσλία είλαη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε θεκηληζηηθή θξηηηθή θαη δξάζε αιιά θαη νξηζκέλα 

πξννδεπηηθά ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε αξζεληθνχ θχινπ – πξνζθείκελα πάληα ζηελ επξχηεξε 

αξηζηεξά – έρνπλ θαηαθέξεη λα εληάμνπλ γπλαηθεία αηηήκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ.

47
  

 

Μορυές σσνδικαλιστικής δημοκρατίας 

 
Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζα ρξεηαζηεί λα 
επηθεληξψζνπκε γηα ιίγν ηελ πξνζνρή καο ζηελ έλλνηα ηεο «δεκνθξαηίαο». χκθσλα κε ηελ 

θιαζηθή θηιειεχζεξε αληίιεςε ε (αληηπξνζσπεπηηθή) δεκνθξαηία νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν 

ξεηψλ θαη πξνεγθαηεζηεκέλσλ θαλφλσλ γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ηνλ αλνηρηφ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Οη πνιηηηθέο ξπζκίζεηο είλαη κε 
ηελ ζεηξά ηνπο απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε νπζηαζηηθή έθβαζε δελ είλαη 

απφιπηα βέβαηε. Χο θχξηνη θνξείο απηνχ ηνπ ζπκβηβαζκνχ νξίδνληαη νη δνκέο πνιηηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο πνπ ζπλδένληαη ζπρλά κε ηα πνηθίια ζπκθέξνληα κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Οη 
πνιηηηθνί δηακεζνιαβεηέο είλαη απαξαίηεηνη ζην βαζκφ πνπ παίδνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο.
48

Έλα απφ 

ηα βαζηθφηεξα εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε χπαξμε κηαο 
ειεχζεξα εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππφινγε γηα ηηο πξάμεηο ηεο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη εθινγέο απνηεινχλ ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο πνιηηείαο 

σο δεκνθξαηηθήο. Σν ίδην κπνξεί λα ιερζεί φζνλ αθνξά ην ζρεκαηηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ 

ζσκάησλ θαη ηε ζπγθξφηεζε θαη θαηάξγεζε ησλ θπβεξλήζεσλ.
49

 Όκσο, ε δεκνθξαηία σο 

                                                
44  Βι. Kelly J. (1989) “British Trade Unionism 1979-89: Change, Continuity and Contradictions”, 
αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην ηεο επηζεψξεζεο Work, Employment and Society: Α Decade of Change, University of 

Durham, 14-15 επηεκβξίνπ. 
45  Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ηα ηεχρε ηνπ κεληαίνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ πεξηνδηθνχ Labour 
Research. 
46  Βι. Cockburn C. (1985) Machinery of Dominance, London, Pluto Press θαη ηεο ίδηαο (1987), Women, 
Trade Union and Political Parties, London, Fabian Society. 
47  Βι. Heery E. and Kelly J. (1988) “Do Female Representatives Make the Difference? Women Full Time 
Officials and Trade Union Work”, Work and Employment and Society, Vol.2, no.4. 
48  Γηα ηε ζπδήηεζε απηή, βι. Morlino L. (1998) Democracy between Consolidation and Crisis: Parties, 

Groups, and Citizens in Southern Europe. Oxford: Oxford University Press, ζζ. 9-49.  
49  Βι. Keman H. (2002) “Comparing Democracies: Theories and Evidence” ζην Keman H. (ed) 
Comparative Democratic Politics. London UK, Thousand Oaks CA, and New Delhi: Sage Publications, ζζ. 32-
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έλλνηα είλαη επξχηεξε απφ ηε ζηνηρεηψδε πξνυπφζεζε ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ 

επξχηεξε έλλνηα είλαη ε θπξηαξρία ή εμνπζία ηνπ δήκνπ, ιατθή θπξηαξρία ή θπξηαξρία ησλ 
πνιιψλ. Η δεκνθξαηία «πξνέξρεηαη απφ ην ιαφ, αζθείηαη απφ ην δήκν (ή ηνπο εθιεγκέλνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ) θαη, θαηά ηεθκήξην, εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ».
50

 Απηφο ν νξηζκφο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχκε ηε δηάθξηζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο απφ ηελ (έκκεζε) 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία ηεο θιαζηθήο θηιειεχζεξεο ζθέςεο. Η άκεζε δεκνθξαηία 
εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ αξραία Αζελατθή Γεκνθξαηία. Δπί δχν αηψλεο νη 

άξξελεο πνιίηεο κέζσ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ αζθνχζαλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο θαη 

ζπάληα εμέιεγαλ δεκφζηνπο αμησκαηνχρνπο.
51

Δθηφο απφ ηελ Αζήλα κηα κνξθή άκεζεο 
δεκνθξαηίαο εθαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο Ρσκατθήο Γεκνθξαηίαο κεηαμχ 449 π.Υ. θαη 43 

π.Υ. φηαλ θαηαξγήζεθε κε ην λφκν Lex Titia. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή άκεζεο δεκνθξαηίαο 

πξνέβιεπε ηε «λνκνζεζία ησλ πνιηηψλ» (citizen lawmaking), δειαδή ηε δηαηχπσζε απφ ηνπο 
πνιίηεο θαη ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ θαζψο θαη ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο (veto) ησλ πνιηηψλ 

επί ησλ ςεθηδφκελσλ λφκσλ.
52

 H ζχγρξνλε κνξθή άκεζεο δεκνθξαηίαο πξσηνεθαξκφζηεθε 

ην 13 αηψλα ζηηο πφιεηο ηεο Διβεηίαο. Σν 1847 ςεθίζηεθε ν «Νφκνο πεξί Γεκνςεθηζκάησλ» 

πνπ έδηλε δηθαίσκα ζηνπο πνιίηεο λα αζθνχλ veto ζηηο απνθάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ην 
1891 ςεθίζηεθε ν λφκνο γηα ηελ «Πξσηνβνπιία πληαγκαηηθψλ Αλαζεσξεηηθψλ 

Σξνπνπνηήζεσλ» πνπ έδηλε ζηνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα λα δηαηππψλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ 

λνκνζρέδηα πξνο έγθξηζε δηα δεκνςεθίζκαηνο.
53

  
 

Όπσο ηνλίζακε, ην θεληξηθφ επηρείξεκα πνπ επηθαινχληαη νη ζπλδηθαιηζηέο εθείλνη πνπ 

εγθαινχληαη σο ππεχζπλνη γηα ηε δηαηψληζε ζηα ζπλδηθάηα ηεο ινγηθήο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 
γξαθεηνθξαηίαο είλαη ε «απνηειεζκαηηθφηεηα».  

 

Οη S. and B. Webb έζεζαλ πξψηνη ην δήηεκα ηεο δεκνθξαηίαο ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, 

ακθηζβεηψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζε 
κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα.

 54
 Η ζέζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο έλλνηεο: 

αληαπνθξηζηκφηεηα (responsiveness) θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα (representativeness). Η 

πξψηε πξνσζείηαη κε ηελ πιάγηα επηθνηλσλία (lateral communication) θαη ε δεχηεξε 
δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ χπαξμε θάζεησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο (vertical communication 

channels). Ο ξφινο ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο είλαη ζεκαληηθφο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Webbs, θαζφζνλ φηη ζηα κελ κηθξά ζπλδηθάηα είλαη δπλαηή ε επηθξάηεζε 

ηεο αξρέγνλεο (άκεζεο) δεκνθξαηίαο (primitive democracy) κε ζπλέπεηα λα ηζρχεη ε έλλνηα 
ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ζηα δε κεγάια ζπλδηθάηα δίλεηαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ εθιεγκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ απέλαληη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ.
55

  

                                                                                                                                       
64˙ Dahl R. (1971) Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven and London: Yale University Press θαη 
ηνπ ηδίνπ (1985) A Preface to Economic Democracy. New Haven: Yale University Press˙ Przeworski Α. (1985) 
Capitalism and Social Democracy. Paris: Cambridge University Press θαη ηνπ ηδίνπ (1991) Democracy and the 

Market. Cambridge: Cambridge University Press˙ Schumpeter J. (1942) Capitalism, Sosialism, and Democracy. 
London, New York: Routledge. (ειι. Έθδνζε 1972, Καπηηαιηζκόο, ζνζηαιηζκόο θαη δεκνθξαηία. Αζήλα: Δθδ. 
Παπαδήζε.) Sartori G. (1968) “Democracy” ζην Sills D. (ed). International Encyclopedia of the Social Sciences. 
New York: The Macmillan Company, ζζ.112-121. 
50  Βι. Schmidt M. (2004) Θεωξίεο ηεο δεκνθξαηίαο. Αζήλα: Δθδ. αββάιαο, ζει. 19. 
51  Βαζηθή αξρή ε αλαθιεηφηεηα ησλ φζσλ δηνξίδνληαλ δηα θιεξψζεσο ζε δεκφζηα αμηψκαηα. Μφλν ν 
ζηξαηεγφο δηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνχ ηεο πφιεο εθιεγφηαλ σο αληηπξφζσπνο. 
52  Cary M. (1967) A History of Rome: Down To The Reign Of Constantine. N.Y.: St. Martin‟s Press. 
53  Kobach Kr. (1993) The Referendum: Direct Democracy in Switzerland. Aldershot, UK: Dartmouth 
Publishing Company. 
54  Webb S. & Webb B. (1911) Industrial Democracy, London: Longman. 
55  Δδψ ζα ήζεια λα παξαζέζσ έλα απφζπαζκα απφ άξζξν ηνπ Άγγινπ ηζηνξηθνχ Eric Hobsbawm 
(«Democracy can be bad for you», πεξ. New Statesman, 5/3/2001, http://www.newstatesman.com, «Η δεκνθξαηία 
ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», εθ. ΑΥΓΗ, 14/4/2001, http://www.avgi.org  κηθ. Μ. Σξίθθαο) πνπ εθθξάδεη 
αθξηβψο ην λφεκα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ρψξν ησλ ζπλδηθάησλ: «Δλ 
ζπληνκία, ε „ιατθή βνχιεζε‟, φπσο θαη αλ εθθξάδεηαη, δελ κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Όπσο παξαηήξεζαλ νη S. and B. Webb εμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδηθάησλ, ε ιατθή 
βνχιεζε δελ κπνξεί λα θξίλεη ζρέδηα παξά κφλν απνηειέζκαηα. Δίλαη θαηά πνιχ θαιχηεξε φηαλ ςεθίδεη θαηά 
παξά φηαλ ςεθίδεη ππέξ».  

http://www.newstatesman.com/
http://www.avgi.org/
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν C. Summers ζεσξεί φηη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε 
αληαπνθξηζηκφηεηα απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα αιιειέλδεηεο έλλνηεο.
 56

  Η ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία εκπεξηέρεη ηφζν ηελ 

αξρή ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο φζν θαη ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ, 

φπσο ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη, ε ίζε κεηαρείξηζε θαη νη δίθαηεο δηαδηθαζίεο. Η νπζία 
ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη φηη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα είλαη ζηνηρείν ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο. 

Οη δχν κνξθέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο είλαη ε αλαθιαζηηθή (reflective) αληηπξνζψπεπζε 

θαη ε πξνζηαθηηθή (authoritative) αληηπξνζψπεπζε. Η πξψηε είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ κε βάζε ηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ ελψ ε δεχηεξε είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ κε βάζε πνηεο λνκίδνπλ ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ φηη είλαη νη επηζπκίεο ησλ κειψλ. Σν δίδπκν ησλ αξρψλ απηψλ είλαη, ζπλεπψο, ε 
απνδνρή θαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ζπλδηθάησλ απφ ηα κέιε ηνπο.  

 

Σν 1979 E. Davis κειέηεζε νρηψ ζπλδηθάηα κε βάζε ηξία εξσηήκαηα ζηεξηδφκελα ζηελ 

ππάξρνπζα ηφηε ζπλδηθαιηζηηθή βηβιηνγξαθία: ηχπνη απνθάζεσλ πνπ παίξλνπλ ηα εγεηηθά 
ζηειέρε ησλ ζπλδηθάησλ θαη θαηά πφζν εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ (ηε «βάζε ηνπ 

ζπλδηθάηνπ»), ηξφπνη ιήςεο απνθάζεσλ θαη θαηά πφζν κπνξνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ζ‟ 

απηή, πνηνη ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη θαηά πφζν είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ επηζπκηψλ 
ησλ κειψλ. 

57
 

 

Οη S. Lipset, M. Crow θαη J. Coleman κειεηψληαο ην ζπλδηθάην ησλ ηππνγξάθσλ ησλ Η.Π.Α. 
ζπκπέξαλαλ φηη ε ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο απεξρφκελνο 

αμησκαηνχρνο ηνπ ζπλδηθάηνπ κπνξεί λα εηηεζεί ζε κηα εθινγηθή δηαδηθαζία.
 58

  Σελ επνρή 

ηεο έξεπλαο απηήο, ζην ζπλδηθάην ησλ ηππνγξάθσλ ησλ Η.Π.Α. (ITU) ίζρπε εθινγηθφ 

ζχζηεκα κε δχν ςεθνδέιηηα. Καηά ηνπο ελ ιφγσ εξεπλεηέο, ν αληαγσληζκφο απηφο γηα ηηο 
αλψηεξεο ζέζεηο εμνπζίαο ζην κεραληζκφ ηνπ ζπλδηθάηνπ απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ ζπληειεί ζηελ χπαξμε ζπλζεθψλ ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο. ε άιιε 

κειέηε ηνπ, ν Lipset ακθηζβήηεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη 
αληαπνθξηζηκφηεηαο κε ην αηηηνινγηθφ φηη ππάξρεη ζπλερήο ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο αλάγθεο 

γηα δξάζε ππέξ ησλ βξαρππξφζεζκσλ (αληαπνθξηζηκφηεηα) ζπκθεξφλησλ θαη ηεο αλάγθεο 

γηα δξάζε ππέξ ησλ καθξνπξφζεζκσλ (δεκνθξαηία) ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ. ηεξίρηεθε 

ζηε βάζε κηαο ζηελήο αληίιεςεο γηα ηε δεκνθξαηία ππνλνψληαο φηη ε αληαπνθξηζηκφηεηα 
δελ απνηειεί ζχγρξνλε αξρή ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο πάιεο 

γηα ηελ εμνπζία ζην πιαίζην ησλ ζπλδηθάησλ.  

 
Έλα βήκα παξαπέξα, ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε απηή, θάλνπλ νη J. Edelstein θαη M. Warner,

59
 

νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ ζπλδηθαιηζηηθήο 

δεκνθξαηίαο είλαη ε εγγχηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζην βαζκφ, 
βέβαηα, πνπ απηέο έρνπλ δηεμαρζεί επί ίζνηο φξνηο. Η εκπεηξία φκσο δείρλεη φηη νη 

απεξρφκελνη αμησκαηνχρνη δηαζέηνπλ ηνπο κεραληζκνχο, ηελ πείξα θαη ηα κέζα πνπ ηνπο 

δίλνπλ ην πιενλέθηεκα ζηελ εθινγηθή κάρε θαη ηνπο θέξλνπλ έλα βήκα πην κπξνζηά απφ 

                                                
56  Summers. C. (1988) “Trade Union Democracy and Industrial Relations”, Bulletin of Comparative 
Labour Relations, No.17, ζζ 146-148. 
57  Βι. Davis E. (1979) “A Decision-Making Approach to Trade Union Democracy”, New Zealand Journal 
of Industrial Relations, Vol.4, No.2, ζζ. 26-39. Βι. επίζεο Davis E. (1986) “Unions and Industrial Democracy” 
ζην E. Davis and R. Lansbury (eds), Democracy and Control in the Workplace, Melbourne: Longman Chesire, ζζ. 
133-145 θαζψο θαη Davis E.M. (1987), Democracy in Australian Unions: A Comparative Study of Six Unions, 
Sydney, Allen and Unwin. 
58  Lipset S.M., Trow M.A. & Coleman J.S. (1956), Union Democracy: The Internal Politics of the 
International Typographical Union, Glencoe, Free Press. Βι. επίζεο Lipset  S. (1960), «The Political Process in 
Trade Unions: A Theoretical Statement», ζην W. Galenson and Lipset  S.  (eds), Labor and Trade Unionism: An 

Interdisciplinary Reader, NY and London: John Wiley and Sons Ltd, ζζ. 216-242. 
59  Edelstein J.D. & Warner M. (1975) Comparative Union Democracy: Organization and Opposition in 
British and American Unions, London, Allen and Unwin. 
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ηνπο εθινγηθνχο αληαγσληζηέο ηνπο.
60

Σα θξηηήξηα πνπ, θαη‟ απηνχο, ρξεηάδνληαη ψζηε λα 

κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη πεξί ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 
ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, ε επζχλε ινγνδνζίαο ησλ αμησκαηνχρσλ, ε 

λνκηκφηεηα ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ νκάδσλ, ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ. 

 
Καηά ηελ C. Dickenson,

61
 κέζσ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ 

παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ εγεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Αθνχγεηαη, θαη‟ 
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε «θσλή» ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη ηελ 

εμαζθάιηζε κέζσλ θαη ηξφπσλ γηα ηε καδηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο.
62

  

 
Σέινο, θαηά ηνλ J. Anderson

63
 ηα επηζπκεηά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δεκνθξαηίαο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε 

αληαπφθξηζε ησλ αμησκαηνχρσλ ζηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ.
64

 

 
Η δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ ζεσξήζεσλ γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

γξαθεηνθξαηία θαη απηψλ ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε είλαη ε γξακκή «αηνκηθφ-ζπιινγηθφ».  

 
ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

«ζπιινγηθνχ», ν P. Fairbrother
65

ζεσξεί φηη πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ν δνκηθφο 

ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ ζην πιαίζην ηεο «ηαμηθήο πάιεο». Η ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή ησλ 
κειψλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο θαη δξάζεο ησλ ζπλδηθάησλ θαζψο θαη ε θάζεηε θαη 

νξηδφληηα ελεξγή επηθνηλσλία κεηαμχ αμησκαηνχρσλ θαη κειψλ είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο πξνψζεζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θάηη πνπ άιισζηε είλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο πίεζεο θαη θηλεκαηηθνχο θνξείο ηεο «θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ».
66

 

 
Καηά ηνλ R. Hyman, ζην κέηξν πνπ, πξάγκαηη, ππάξρεη ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία, απηή ζα 

πξέπεη λα πξνσζεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ απιψλ κειψλ ηνπ ζπλδηθάηνπ.
67

 Οη εθινγέο γηα 

ηελ αλάδεημε αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπ ζπλδηθάηνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλά ψζηε λα δίλεηαη 

δπλαηφηεηα ζηα απιά κέιε λα ειέγρνπλ ηνπο εθιεγκέλνπο αμησκαηνχρνπο, λα πξνιαβαίλνπλ 
ηελ αλάπηπμε ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη λα απνηξέπνπλ ηηο θαηαρξήζεηο εμνπζίαο 

εθ κέξνπο ησλ εθιεγκέλσλ θαη δηνξηζκέλσλ αμησκαηνχρσλ.
68

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ν 

                                                
60  ε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηεο έληαζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη 
αληαπνθξηζηκφηεηαο αλαθέξεηαη (ρσξίο λα θάλεη ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ) ν Μαπξνγνξδάηνο Γ. (2001), Οκάδεο 
πίεζεο θαη Δεκνθξαηία, Αζήλα, Δθδ. Παηάθε, ζ.ζ. 195-224. 
61  Dickenson C. (1982), Democracy in Trade Unions, St. Lucia, University of Queensland Press.  
62  Απηφο ν θαλφλαο δελ αθνξά κφλν ηα εληαία ζπλδηθάηα αιιά θαη ηηο νκνζπνλδίεο θαη ζπλνκνζπνδίεο 
ζπλδηθάησλ πνπ δελ απαξηίδνληαη απφ νκνηνγελείο αιιά απφ εηεξνγελείο κνλάδεο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, 
ηδέεο θαη εκπεηξίεο. Βι. O‟Brien J. (1999), «The „Strategic Legitimacy‟ of Union Democracy in a Fragmented 
Bargaining Environment: The NTEU and Enterprise Bargaining in Universities», Current Research in Industrial 
Relations, Volume 1, Adelaide, University of South Wales Press ζζ. 169-180. 
(http://www.mngt.waikato.ac.nz/depts/sml/airaanz/conferce/adelaide1999/fullrefabstracts.htm#o'brien).  
63  Anderson J.C. (1978), «A Comparative Analysis of Local Union Democracy», Industrial Relations, 
Vol. 17 No.3, ζζ. 278-295. 
64  Οη  παξαπάλσ αλαιχζεηο πεξί ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο ζεσξείηαη φηη εληάζζνληαη ζην ζεσξεηηθφ 
πιαίζην ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Βι. Glenane A., Hanley G. and Teicher J. (2000), «Union Democracy: Competing 
Theories And Members‟ Opinions», AIRAANZ – Conference Newcastle 2000, Vol.III, Non-refereed papers, 
http://www.mngt.waikato.ac.nz/depts/sml/airaanz/conferce/newscastle2000/volumeIII.htm 
65  Fairbrother P. (1984), Trade Union Democracy, Labour Studies Programme, Working Paper, No. 13, 
Melbourne, The University of Melbourne, September. 
66  Γηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην δεκνθξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ νκάδσλ πίεζεο βι. Μαπξνγνξδάηνο 
Γ.Θ. (2001), ν.ε.π., ζζ. 251-267. 
67  Hyman R. (1975), Industrial Relations: A Marxist Introduction, London, Macmillan. 
68  Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν ηνπ δηνξηζκνχ αμησκαηνχρσλ είηε 
ελδπνκέλσλ ην καλδχα ηνπ «εηδηθνχ» είηε κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε παξαξηεκάησλ ηνπ ζπλδηθάηνπ. 

http://www.mngt.waikato.ac.nz/depts/sml/airaanz/conferce/adelaide1999/fullrefabstracts.htm#o'brien
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Hyman επηζεκαίλεη φηη ηα ζπλδηθάηα δελ ιεηηνπξγνχλ ζε θνηλσληθν-πνιηηηθφ θελφ. 

Πεξηβάιινληαη θαη πηέδνληαη απφ ηε κφληκε δχλακε ηζρπξψλ εμσηεξηθψλ ζεζκψλ πνπ 
ππαγνξεχνπλ ην πιαίζην λνκηκφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλδηθάησλ.

69
 

Άξα, ζπκπεξαίλεη ν Hyman, ε ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία παξακέλεη αθφκε ζηε θάζε ηνπ 

νξάκαηνο θαη δελ είλαη ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα ζπλδηθάηα. 

 
Μηα παξφκνηα ζπγθξνηεκέλε ζέζε γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία δηαηχπσζε o J. 

Hughes.
70

 Η ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ πιεξνχληαη ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηε δσή ηνπ ζπλδηθάηνπ θαη ζηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζπκβάιιεη ζηελ άζθεζε ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Δίηε άκεζα είηε έκκεζα δη‟ εθπξνζψπσλ, ε άζθεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο 

ζεκαίλεη ελίζρπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζψπεζεο έλαληη ηνπ εξγνδφηε θαη πξνζηαζία 
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ 

ζηα ζπλδηθάηα. Γεχηεξνλ, ε χπαξμε ζπλδηθαιηζηηθψλ εθπξνζψπσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

είηε πξφθεηηαη γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ζσκαηείσλ είηε γηα επηηξνπέο εθπξνζψπεζεο κε 
αλαθιεηφηεηα ησλ κειψλ ηνπο απφ ην ζψκα πνπ ηηο εθιέγεη θάζε θνξά, πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ εξγνδφηε. Σέινο, είλαη 

ζεκαληηθφηαηνο φξνο γηα ηελ χπαξμε ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο, ε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ 
εθινγψλ αλάδεημεο εγεζηψλ κε αληαγσληδφκελα ςεθνδέιηηα θαη πιήξε ειεπζεξία ιφγνπ γηα 

φια ηα κέιε ζε φια ηα επίπεδα. 

 
χκθσλα κε ηνλ R. Undy θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ,

71
ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηα 

ζπλδηθάηα πεξλάεη κέζα απφ θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο. ηνλ θάζεην 

δίαπιν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαη ζηνλ νξηδφληην δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία δηαιφγνπ θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλδηθάηνπ.
72

 Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ειέγρνπ ησλ αμησκαηνχρσλ θαη ηελ 

ζπγθεληξνπνίεζε κέζα ζηνπο δηαχινπο απηνχο. 

 

                                                                                                                                       
Σφζν ε αληίιεςε πεξί «εηδηθψλ» πνπ θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία φζν θαη ε αληίιεςε ησλ 
νξγαλσηψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ λα νξγαλψζνπλ ζπλδηθαιηζηηθά αλνξγάλσηνπο εξγαδφκελνπο, κπνξνχλ ζην 
βαζκφ πνπ αθεζνχλ άλεπ ειέγρνπ θαη θξηηηθήο λα αλαπηπρζνχλ θαη λα επηβιεζνχλ δεκηνπξγψληαο αζθπθηηθέο 
θαηαζηάζεηο ζην ζπλδηθάην παξακεξίδνληαο ηα κέιε ζην ξφιν ηνπ απινχ ζεαηή ή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηνπ 
«πειάηε». 
69  Απφ ηελ ειιεληθή εκπεηξία: εξγνδνηηθά «θίηξηλα» ζσκαηεία, ζσκαηεία-θαληάζκαηα, θξαηηθέο θαη 
εξγνδνηηθέο θαηαζηαιηηθέο παξεκβάζεηο, εμαγνξά ζηειερψλ, εηδηθέο ζπληάμεηο θαη πξνλφκηα ζε ζπλδηθαιηζηέο 

θ.ν.θ. Βι. Κνπθνπιέο Γ., (2000), ν.ε.π. θαζψο θαη Κνπθνπιέο Γ.(1983), Γηα κηα Ιζηνξία ηνπ Ειιεληθνύ 
Σπλδηθαιηζηηθνύ Κηλήκαηνο: Εηζαγωγή ζηελ Παηδαγωγηθή ηεο Ιζηνξηθήο Έξεπλαο, Αζήλα, εθδ. Οδπζζέαο 
Κνπθνπιέο Φ.Γ. θαη Σδαλεηάθνο Β. (1986), Σπλδηθαιηζηηθό θίλεκα 1981-1986: Η κεγάιε επθαηξία πνπ ράζεθε, 
Αζήλα, Δθδ. Οδπζζέαο θαη Κνπθνπιέο Γ.(1995), Τν ειιεληθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη νη μέλεο επεκβάζεηο 
(1944-1948), Αζήλα: εθδ. Οδπζζέαο,. Σέινο γηα κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή αληηκεηψπηζεο, βι. Μαπξνγνξδάηνο Γ.Θ. 
(1988), Μεηαμύ Πηηπνθάκπηε θαη Πξνθξνύζηε: Οη επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο ζηε ζεκεξηλή Ειιάδα, Αζήλα, Δθδ. 
Οδπζζέαο. 
70  Hughes J. (1968) “Trade Union Structure and Government”. Research Paper 5(2), Royal Comission on 

Trade Unions and Employers' Associations, HMSO, London. 
71  Undy R., Ellis V., McCarthy W.E.J., & Halmos, A.M. (1981), Change in Trade Unions, London: 
Hutchinson. 
72  ήκεξα ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ βνεζάεη: α) ηελ νξηδφληηα επηθνηλσλία 
ηφζν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-line) φζν θαη ζε λεθξφ ρξφλν (off-line) β) ζηελ πιεξέζηεξε θαη άκεζε ελεκέξσζε 
ησλ κειψλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη γ) ζηελ εγθαηξφηεξε θαη εγθπξφηεξε ιήςε απνθάζεσλ ηφζν 
ζηνλ θάζεην δίαπιν (ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα) φζν θαη ζηνλ νξηδφληην (δεκνςεθίζκαηα, on-line ζπλειεχζεηο). Γηα 
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. Shostak A.B. (1999), CyberUnion: Empowering Labor through Computer 

Technology, Armonk N.Y.-London, M.E.Sharp. Βι. επίζεο θαη Σζαθίξεο Θ., «Φεθηαθά ζπλδηθάηα: Σν θάξκαθν 
ζηε γεξνληηθή αξξψζηηα ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ;», εθ. Επνρή, 18/3/2001 
(http://users.eone.gr/epohi/text.htm).  

http://users.eone.gr/epohi/text.htm
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ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ν W.Howard
73

επηθεληξψλεη ηνπο θαθνχο ηνπ ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

κειψλ ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε δσή ηνπ ζπλδηθάηνπ σο δείθηε 
ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο. Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ εληνπίδεη ν Howard ζηελ 

πξνζπάζεηα εκπέδσζεο ζεζκψλ ζπκκεηνρηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ε απάζεηα 

πνιιψλ κειψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αθήλνληαο ην πεδίν ειεχζεξν ζηελ 

θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο εθ κέξνπο αμησκαηνχρσλ ησλ ζπλδηθάησλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ 
παξαηάμεσλ. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ ν Howard επηθνξηίδεη ηνπο 

ζπλδηθαιηζηέο κε ην θαζήθνλ ηεο θαζηέξσζεο ζεζκψλ, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ απφ ηηο αλεμέιεγθηεο κεηνςεθίεο.  
 

Η θξηηηθή ηεο Α. Glenane θαη ησλ ζπλεξγαηξηψλ ηεο
74

ηνλίδεη φηη ηφζν νη νπαδνί ηεο 

θηιειεχζεξεο φζν θαη νη νπαδνί ηεο ζπκκεηνρηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο αγλννχλ ηηο 
απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ φζνλ αθνξά ηηο κνξθέο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ επηιέγνπλ. Αληηζέησο, αληινχλ ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα 

θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο κε ηππηθφ ηξφπν. Γηα λα 

ππεξβνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά νη εξεπλήηξηεο ηεο νκάδαο θαηέβαιαλ πξνζπάζεηα λα 
αλαδεηήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο γλψκεο ησλ εξγαηψλ / ηξηψλ κειψλ 

ελφο βηνκεραληθνχ ζπλδηθάηνπ ηεο Απζηξαιίαο. Υξεζηκνπνηψληαο εξεπλεηηθά εξγαιεία ηφζν 

πνηνηηθήο φζν θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο θαηάθεξαλ λα ζπκπεξάλνπλ, ρσξίο φκσο λα 
γεληθεχνπλ, φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ην ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο
75

, επηθξαηνχζε ε ινγηθή ηεο θηιειεχζεξεο 

αληίιεςεο γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηίαο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ηεο 
ζπκκεηνρηθήο αληίιεςεο αθήλνληαη ζην πεξηζψξην, θαζφζνλ απφ ηηο απαληήζεηο έβγαηλε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα κέιε ηνπ ζπλδηθάηνπ επηζπκνχζαλ ηελ ελίζρπζε ησλ δηαχισλ νξηδφληηαο 

επηθνηλσλίαο.  

 
Μηα πνιιαπιψλ απνδεθηψλ έξεπλα αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ κε απηή ηεο νκάδαο Glenane et 

al αιιά κε παλεζληθήο εκβέιεηαο θηινδνμίεο δηεμήρζε ζηηο Η.Π.Α. απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα 

ησλ R. Freeman θαη J. Rogers.
76

Η έξεπλα απηή έπξεπε πξψηα απ‟ φια λα αλακεηξεζεί κε ηε 
δχλακε ησλ «επηρεηξεκάησλ» πνπ πξνέβαιιαλ νη αληίπαινί ηεο: «Γηαηί λα αζρνιεζνχκε κε 

ην ηη επηζπκνχλ νη εξγάηεο ζην ρψξν εξγαζίαο φηαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ δηαξθείαο 

(πιήξνπο απαζρφιεζεο) αλήθνπλ ζην παξειζφλ;», «Γηαηί λα αζρνιεζνχκε κε ην πφηε είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη νη εξγάηεο φηαλ ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο κπνξεί πάληνηε λα είλαη θάπνηνο 
άιινο;», «Γηαηί λα αζρνιεζνχκε αθνχ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαη ηα εηζνδήκαηα 

απμάλνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο;»
77

θαη «Γηαηί λα αζρνιεζνχκε κε ην ηη ζέινπλ νη απινί 

εξγάηεο, φηαλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη εηδηθνί ησλ ζπλδηθάησλ γλσξίδνπλ 
θαιχηεξα πψο λα ζρεδηάδνπλ ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη λα 

λνκνζεηνχλ;». ηα εξσηήκαηα απηά απνηππψλνληαη κε ζαθή ηξφπν ηφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζπλδηθάησλ, δειαδή ην 

                                                
73  Howard W.A. (1974), «Democracy in Trade Unions», ζην J.E. Isaac & G.W. Ford (eds.), Australian 
Labour Relations. Melbourne: Sun Books, ζζ. 264-279. Με ηνλ Howard θιείλεη ν θχθινο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο 
ζπκκεηνρηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο. 
74  Βι. Glenane et al (2000), ν.ε.π. 
75  Σν γεγνλφο θαη κφλν φηη απφ ην ζχλνιν πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ θπξίσο πιήξσο 
απαζρνινχκελνη, άλδξεο, ςεθνθφξνη ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Απζηξαιίαο, είλαη ελδεηθηηθφ ηεο πιάλεο ζηελ 
νπνία κπνξεί θαλείο λα πέζεη αλ γεληθεχζεη ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδηθάηνπ ήηαλ φηη αθφκε δελ είρε βηψζεη ηηο ζπλέπεηεο  ηεο  κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ 
πνπ πξνθαιείηαη ζε άιινπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο απφ ηε κείσζε ηνπ εηδηθνχ ηνπ βάξνπο ζην ζχλνιν ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηε ζηξνθή πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 
76  Freeman R.B. & Rogers J. (1999), What Workers Want.  Ithaca, NY: Cornell University Press. 
77  Σνλ θαηξφ ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζηηο Η.Π.Α. φλησο ε απαζρφιεζε εηδηθά ζηε ιεγφκελε «λέα 
νηθνλνκία», αλ θαη πνιιέο θνξέο πξφζθαηξε θαη κεξηθή, απμαλφηαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ε αλεξγία 
κεησλφηαλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ ηνπ 20νχ αηψλα. ήκεξα, φκσο, ε αληηζηξνθή είλαη 
θαλεξή, κεηά ηε ξαγδαία πηψζε ησλ εζφδσλ ησλ dot.com εηαηξηψλ ηεο «λέαο νηθνλνκίαο» πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ 

θαηαθξήκληζε ηνπ δείθηε κεηνρψλ NASDAQ (εηαηξείεο ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο). Μφλν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2000 αλαθνηλψζεθαλ 200.000 απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ απφ κηθξέο θαη κεγάιεο 
εηαηξείεο ηεο «λέαο νηθνλνκίαο» (Ειεπζεξνηππία, Μεγ. Σεηάξηε, 11.4.2001). 
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πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, φζν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξακε 

εμεηάδνληαο ηηο θπξηφηεξεο απφςεηο πεξί ζπλδηθαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο, εηδηθά απηψλ ηεο 
θηιειεχζεξεο αληίιεςεο.  

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε νινέλα θαη πην ξαγδαία κεηαβαιιφκελε θνηλσληθν-πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ επηβάιινπλ ηελ 
αλαζπγθξφηεζε, αλαζχληαμε θαη αληεπίζεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Δίλαη, 

επίζεο, ζαθέο φηη ρξεηάδεηαη ηαπηφρξνλα ν εθδεκνθξαηηζκφο ηεο νξγάλσζήο ηνπο θαη ην 

άλνηγκα ησλ ζπλδηθάησλ ζηα λέα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο 
λέαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο (λένη, γπλαίθεο, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, εξγαδφκελνη κε 

πξφζθαηξε θαη κεξηθή απαζρφιεζε, ηειεξγαδφκελνη θ.α.) θαη απαηηνχλ ηελ ζπλδηθαιηζηηθή 

έληαμή ηνπο. Η εηζαγσγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ δελ έρεη απνθιεηζηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (απνιχζεηο θαη απνεηδίθεπζε) 

θαζψο παξέρεη ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ ζπκβάιινληαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ 

ησλ ζπλδηθάησλ, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε  ησλ απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζήο 
ηνπο απφ ηηο εθιεγκέλεο εγεζίεο ηνπο. Οη δπλαηφηεηεο θαηνρχξσζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δεκνθξαηίαο θαη απηνδηαρείξηζεο ησλ ζπλδηθάησλ είλαη ζήκεξα κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη ζην 

παξειζφλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δεκνθξαηία κπνξνχλ πιένλ λα ζπλππάξρνπλ. 

 

 

 

 


