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Κατά τά τελευταία ετη παρετηρήθη άναζωπύρησις
τού ένδιαφέροντος των εργατικών ένώσεων καί του
κοινωνικού συνόλου διά τό θέμα τής συμμετοχής των
εργαζομένων εις τήν διοίκησιν των έπιχειρήσεων καί
εις τά σώματα τά λαμβάνοντα αποφάσεις κοινωνικού
περιεχομένου. Έν τούτοις, εις τούς κύκλους των ερ
γατικών ένώσεων εξακολουθεί να ύφίσταται έντονος
ανησυχία, παρά τήν εύρεΐαν έπέκτασιν καί τόν ση
μαντικόν ρόλον τόν όποιον διαδραματίζουν αί συλλο
γικά! διαπραγματεύσεις, τήν τοποθέτησιν εργατικών
στελεχών εις καίριας κυβερνητικός θέσεις, τήν άνάπτυξιν τής συνεργασίας διοικήσεως καί εργαζομένων
καί τήν άξιοσημείωτον βελτίωσιν του βιοτικού έπιπέδου, τών παροχών καί τής κοινωνικής θέσεως τοϋ μι
σθωτού. Ή άνησυχία αυτή εκφράζεται μέ τήν διατύπωσιν τής κατηγορίας δτι, παρά τάς έπιτευχθείσας
προόδους, ή διαδικασία λήψεως άποφάσεων παραμέ
νει εκτός τών ορίων δυνατότητος τών εργατικών ένώ
σεων καί τών μισθωτών. Τό γερμανικόν εργατικόν κί
νημα κατευθύνεται κυρίως προς τό αίτημα τής ηύξημένης «βιομηχανικής δημοκρατίας». ’Επίσης, άλλαι
έργατικαί ένιόσεις έθνικοΰ επιπέδου δεικνύουν ενδια
φέρον διά σχήματα συμμετοχής εις τήν διοίκησιν
τών έπιχειρήσεων. Αί ύπάρχουσαι όμως προτάσεις
θεωρούνται άνεπαρκεΐς, αί παλαιαί μέθοδοι ελλιπείς
καί τά νέα σχέδια μή ικανοποιητικά. Ή σύγχρονος έποχή άπαιτεΐ νέας προδιαγραφάς.
’Ανταποκρινόμεναι είς τήν πίεσιν τών έργατικών
ένώσεων αί κυβερνήσεις έξετάζουν πλείστας προτά
σεις. Ό πρόεδρος De Gaulle παρέσχε δημοσία πλή
θος υποσχέσεων διά τήν συμμετοχήν τών μισθωτών
είς τήν διοίκησιν καί τά κέρδη τής βιομηχανίας. Τό
αύτό θέμα θά άποτελέση τό έπίμαχον σημεΐον κατά
τάς προσεχείς γερμανικός έκλογάς. Είς τήν 'Ολλαν
δίαν έξετάζεται πρότασις τής έπιτροπής Verdam
(1965) άναφερομένη είς τήν άναμόρφωσιν τής περί έταιριών νομοθεσίας. Είς τήν Σουηδίαν διηυρύνθη ή ι
σχύς τών συμβουλίων έργασίας καί κατεστρώθησαν
άκριβέστεροι κανονισμοί λειτουργίας αύτών, συνεχιζομένης ταυτοχρόνως τής έρευνητικής έργασίας. Οί
Νορβηγοί έπεξέτειναν τά δικαιώματα τών «Επιτρο
πών Επαφής» καί τών έπιτροπών έργασίας. Είς τήν
Μεγάλην Βρεττανίαν, ή έπιτροπή Donovan προέβη
είς κατάταξιν τών ειδικών προτάσεων προς έπαύξησιν
τής συμμετοχής τών μισθωτών είς τήν διοίκησιν τών
έπιχειρήσεων καί ελαβε θέσιν υπέρ τήςάναλήψεως
δράστηριότητος διά τής προτιμήσεως έκείνων αί όποΐαι περιεΐχον υποδείξεις ένεργειών είς θέματα μέ
μεγαλυτέραν προτεραιότητα. Είς τήν ’Ιταλίαν, αί ένώσεις έπιζητοΰν νά έπεκτείνουν τήν έπιρροήν των, μέ
σω συμφωνιών επιχειρησιακού έπιπέδου, ώς καί δι’
αιτημάτων προς διαμόρφωσιν προγραμμάτων άποταμιεύσεως έπενδυτικής κατευθύνσεως, ώστε δι’ αύτών
νά δύνανται νά έπηρεάζουν τάς περί έπενδύσεων απο
φάσεις είς τήν χώραν των. Είς τόν Καναδάν, ή κυβέρνησις ύποστηρίζει τήν συνεργασίαν μεταξύ τών
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εργαζομένων καί τής διοικήσεως εις επίπεδον έπιχειρήσεως. Έν τούτοις, εις τάς Ηνωμένας Πολι
τείας αί έπιτυχίαι των εργατικών ένώσεων εις τήν
διεύρυνσιν τοΰ πεδίου εφαρμογής των συλλογικών
διαπραγματεύσεων καί τήν άπόκτησιν οικονομικών
ώφελημάτων ήμβλυναν τά κατά καιρούς διατυπούμενα αιτήματα δι’ έθνικοποίησιν, δι’ ειδικά συμβούλια
βιομηχανίας καί δι’ έκπροσώπησιν των μισθωτών ή
τού δημοσίου είς τά διοικητικά συμβούλια τών έπιχειρήσεων.
Ή έκ νέου άσκουμένη πίεσις διά μεγαλυτέραν συμ
μετοχήν τών εργατών αποτελεί, έν μέρει, αντικατο
πτρισμόν παλαιών προγραμμάτων. ’Αποτελεί όμως,
επίσης, ένδειξιν ότι αί έργατικαί ένώσεις αναζητούν
περισσότερον ένεργόν ρόλον καί εύρυτέρας λειτουρ
γίας εντός τής συγχρόνου κεφαλαιοκρατικής κοινω
νίας. Παρά τάς μεγάλας έπιτεύξεις των, αδται έπιζητοϋν μεγαλυτέραν ίκανοποίησιν. Επιθυμούν υίοθέτησιν προγραμμάτων τά όποια θά συνεδύαζον τάς υπο
χρεώσεις των διά τήν έκπροσώπησιν τών άμέσων οι
κονομικών συμφερόντων τών μισθωτών προς μεγαλυτέρας ευκαιρίας διά τήν διατήρησιν τοΰ προστατευτι
κού των χαρακτήρος όσον άφορά είς τήν οικονομικήν
καί κοινωνικήν ισότητα καί πρόοδον. ’Ακόμη καί εις
τάς Ηνωμένας Πολιτείας, όπου αί έργατικαί ένώσεις
δίδουν εμφασιν είς τάς άπ’ ευθείας συλλογικός δια
πραγματεύσεις καί τήν διεύρυνσιν τής πολιτικής των
δραστηριότητος, οί ήγέται τούτων διακηρύσσουν περιοδικώς τάς άντιρρήσεις των καί τάς άνησυχίας των
δι’ ώρισμένους τρόπους συμπεριφοράς καί δράσεως
έντός τής βιομηχανίας.

είς τήν ’Ιταλίαν καί ήμποδίσθησαν είς τήν άνάπτυξίν
των λόγφ ισχυρός άντιδράσεως είς τάς Ηνωμένας
Πολιτείας.
Τά εύρωπαϊκά συστήματα συλλογικών διαπραγμα
τεύσεων κατέστησαν πρότυπα διά τήν λήψιν άποφάσεων έπί τών όρων άπασχολήσεως, καίτοι ή μορφή
των καί τό περιεχόμενόν των διέφερε σημαντικώς άπό
χώρας είς χώραν. Αί συλλογικαί συμβάσεις άπετέλεσαν τούς βασικούς κώδικας συμπεριφοράς είς τήν
βιομηχανίαν Καίτοι κατά τρόπον περισσότερον περιωρισμένον άπό ο,τι είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Αί
τοπικαί συνήθειαι, ή στάσις τών μισθωτών καί αί νομικαί προδιαγραφαί παρέμειναν τά κύρια έμπόδια είς
τάς προθέσεις καί τάς άποφάσεις τών έργοδοτών έπί
πλείστων προβλημάτων έντός τών έργοστασίων.
Αί έργατικαί ένώσεις, άλλοτε οργανισμοί άντιπολιτεύσεως καί διαμαρτυρίας κατά τής κοινωνίας, κατέ
στησαν συνεργάται μέ ένεργόν ρόλον, διαπραγματευταί καί σύμβουλοι τών διοικήσεων τών έπιχειρήσεων
καί τών κυβερνήσεων. Αί κυβερνήσεις άπέβλεψαν
προς αύτάς ώς είς είσηγητάς καί ύποστηρικτάς οικο
νομικής άνασυγκροτήσεως καί πραγματοποιήσεως ύψηλοτέρας παραγωγικότητος, είς χώρους όπου άλλαι
ομάδες, καί μάλιστα αί τής διοικήσεως έπιχειρήσεων,
έφαίνοντο νά υστερούν. Αί ένέργειαι καί ή παρακολούθησίς των κατέστησαν άπαραίτητοι διά τήν έκτέλεσιν πλείστων προγραμμάτων. Αί νέαι κυβερνήσεις
άνέθεσαν είς τούς ήγέτας τών έργατικών ένώσεων κεν
τρικόν ρόλον διά τήν χάραξιν κατευθύνσεων πολιτι
κής καί πλεϊστοι έξ αύτών διωρίσθησαν μέλη διοικη
τικών συμβουλίων.

Το παρόν άρθρον περιγράφει καί άξιολογεΐ τάς ύφισταμένας είς τό έργατικόν κίνημα άπόψεις καί κα
θορίζει άρκετά τρέχοντα θέματα τά όποια άπαιτοΰν
τήν προσοχήν τοΰ κινήματος καθώς καί τήν κατεύθυνσιν τών μεταβολών είς τήν πολιτικήν καί τήν διάρθρωσιν τούτων.

β. Ή επίτενξις τών σκοπών τών εργατικών ένώσεων

ή παρούσα κατάστασις τών
εργατικών ένώσεων καί τών έργατών
α. Ή νέα κατάστασις τών εργατικών ενώσεων κα) ai
συλλογικοί διαπραγματεύσεις
Ή περίοδος τοΰ πολέμου καί τών πρώτων μεταπο
λεμικών έτών έφερε μίαν νέαν έποχήν διά τάς έργατικάς ένώσεις κατά τήν όποιαν παρετηρήθη συνεχής
έπέκτασις καί νομιμοποίησις τοΰ θεσμού τών συλλο
γικών διαπραγματεύσεων. Τά έργατικά κινήματα τά
όποια κατελύθησαν υπό τοΰ φασισμού καί τοΰ ναζι
σμού—έξαιρέσει τοΰ κινήματος τής 'Ισπανίας—άνασυνεκροτήθησαν. Περί τά μέσα τής δεκαετίας 19511960 αί έργατικαί ένώσεις κατέστησαν εύμεγέθεις ορ
γανισμοί, άπασχολουντες μέγαν άριθμόν υπαλλήλων.
Παρά ταύτα, αύται παρέμειναν άσθενεΐς είς τήν Γαλ
λίαν, άνεπαρκεΐς διά συλλογικός διαπραγματεύσεις

Αί έργατικαί ένώσεις έχουν έπηρεάσει βαθύτατα
τήν πολιτικήν τών κυβερνήσεων. Αύται υιοθέτησαν
τό αίτημα τής έξαλείψεως τής άνεργίας. Ή πλήρης άπασχόλησις κατέστη πράγματι άντικειμενικός στό
χος. Ταχέως άποφάσεις διά τήν άνοδον τοΰ βιοτικού
έπιπέδου καί τήν αϋξησιν τών μέσων ύποβοηθήσεως
τής προσωπικής άναπτύξεως συνεδυάσθησαν προς ετι ύψηλοτέρους ρυθμούς οικονομικής άναπτύξεως, μέ
άποτέλεσμα τήν ένσωμάτωσίν των είς τά ήδη έφαρμοζόμενα προγράμματα, άφοΰ προηγουμένως έξητάσθησαν έξ άπόψεως ύφισταμένων, κατά περιόδους, άνησυχιών ώς προς τήν σταθερότητα τών τιμών, τάς πλη
θωριστικός πιέσεις καί τήν διατάραξιν τοΰ διεθνούς
ισοζυγίου πληρωμών. Καθώς οί μισθωτοί έπεδίωκον
νά άπαλλαγοΰν έκ τών περιορισμών τής πολεμικής
περιόδου, τών φασιστικών καί ναζιστικών έλέγχων,
καί άπήτουν προστατευτικά μέτρα κατά τής άναγκαστικής έργασίας είς στρατόπεδα, ώς τά ύφιστάμενα
είς τάς κομμουνιστικός χώρας, αί κυβερνήσεις έγκατέλειψαν τούς έλέγχους έπί τής έργασίας. Οί αντικει
μενικοί αύτοί σκοποί τής πολιτικής τών έργατικών έ
νώσεων ένεσωματώθησαν καί είς τήν έθνικήν νομο
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θεσίαν των διαφόρων κρατών καί εις τάς διεθνείς συμ
βάσεις έργασίας.
γ. 'Η βελτίωσις των συνθηκών ζωής και εργασίας
των μισθωτών
’Αξιοσημείωτος βελτίωσις έπετεύχθη εις τό επίπε
δον διαβιώσεως καί παροχων τό άπολαμβανόμενον
υπό των έργατών καί υπαλλήλων είς όλας τάς χώρας.
Τά επίπεδα πραγματικού εισοδήματος άνήλθον ση
μαντικός. Οί έργάται ήδυνήθησαν διά πρώτην φοράν
να. σημειώσουν, έπί μακράς χρονικός περιόδους, βελτίωσιν των πραγματικών αποδοχών των. Τοΰτο κατεφάνη ύπό, μορφήν καλυτέρων συνθηκών στεγάσεως
καί ένδυμασίας, άφθονωτέρας τροφής, οικιακού εξο
πλισμοί), νέων ή καί διπλών κατοικιών, συσκευών τηλεοράσεως καί αυτοκινήτων. Κανονικοί άδειαι μετ’
αποδοχών κατέστησαν κοινός τόπος. Ή κοινωνική
άσφάλισις έκάλυψεν είς μεγάλην κλίμακα τά απρόο
πτα τής ζωής, μέ σημαντικήν βελτίωσιν τής έπαρκείας τών προσθέτων παροχών. Τά έτη ύποχρεωτικής
σχολικής έκπαιδεύσεως ηύξήθησαν, ένω ταυτοχρόνως μεγαλύτερος αριθμός άτόμων χαμηλού εισοδημα
τικού έπιπέδου είσήλθεν είς τήν μέσην καί άνωτάτην
έκπαίδευσιν. Αί ύπηρεσίαι ύγειονομικής περιθάλψεως διηυρύνθησαν. Οί πολΐται ένεθαρρύνθησαν
προς άποκατάστασιν, διατήρησιν καί προώθησιν τού
έπιπέδου τών επιτευγμάτων των. Τά προγράμματα περιθάλψεως άντικατεστάθησαν προοδευτικώς δι’ υπη
ρεσιών άποκαταστάσεως καί ευκαιριών παραγωγικής
συμμετοχής εντός τής κοινωνίας. Ή άρχή τής θεσπίσεως κατωτάτων ορίων δικαιωμάτων καί παροχών, ε
πί εθνικού έπιπέδου, διεδόθη προοδευτικώς.
Έν αίσθημα εύημερίας διεπέρασε τό σύνολον τών
έργαζομένων. Ήρχισαν νά άπολαμβάνουν τά νέα αγα
θά, νά έπωφελοΰνται τών νέων υπηρεσιών καί ευκαι
ριών. Ή κατάστασις τής συνεχούς σπάνιος έργατικών χειρών είχεν ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ε
νός νέου αισθήματος αύτοπεποιθήσεως, συνοδευομένου υπό μεγαλυτέρας διαπραγματευτικής δυνάμεως
τόσον τών άτόμων όσον καί τών έργατικών ένώσεων.
Άλλ’ ή μεγάλης κλίμακος ανεργία εις τάς Ηνωμένας
Πολιτείας κατά τά τελευταία έτη τής δεκαετίας 19511960 υπενόμευσε τό νέον τοΰτο κλίμα αύτοπεποιθήσεως.Έπεκράτησαν φόβοι έκμηχανίσεως ή αύτοματοποιήσεως τής παραγωγής.Ή παρατηρηθείσα όπισθοδρόμησις άπό τού τέλους τού 1966 μέχρι τού 1968 είς
τήν Ευρώπην, καίτοι ούχί τόσον συνθλιπτική, ήπείλησεν έπίσης τό θετικόν τούτο κλίμα τό όποιον έδημιουργήθη κατά τά προηγούμενα ετη. Ή όπισθοδρόμησις ή όποια παρετηρήθη τελευταίως είς τήν
Γαλλίαν ίσως προκαλέση μεγαλυτέραν δυσαρέσκειαν.
δ. Ai θέσεις τών εργατικών ένώσεων
. 1. Σνμβιβαστικότης εις τους κόλπους τής ηγεσίας
και τα μέλη τώ>ν εργατικών ένώσεων. Αί πρόοδοι αύταί προεκάλεσαν είς τούς κόλπους τής ήγεσίας τών
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έργατικών ένώσεων καί είς τά μέλη των ίσχυράν τάσιν διαλλακτικής συμπεριφοράς, ακόμη δέ καί συν
εργασίας μέ τούς οικονομικούς παράγοντας καί τάς
κυβερνήσεις. Αί ένώσεις καί οί μισθωτοί ίκανοποιήθησαν έκ τών έπιτευχθέντων οικονομικών καί κοινω
νικών κερδών, ήσθάνθησαν δέ βεβαιότητα διά τήν συν
εχή βελτίωσιν τής θέσεώς των. Οί ήγέται ήσχολήθησαν μέ τόν καθιερωμένον μηχανισμόν διατυπώσεως αιτημάτων, διαπραγματεύσεως συμβάσεων,,συν
τάξεως προτάσεων καί πιέσεως προς τάς κυβερνήσεις.
Πλεΐστοι ήγέται έμειναν ικανοποιημένοι μέ τήν θεσμοθετηθεΐσαν, τρόπον τινά, διαδικασίαν προς έπίτευξιν άνοδικής πορείας. Τό κενόν τό δημιουργηθέν
άπό τήν έλλειψιν στελεχών τής νεωτέρας γενεάς εν
τός τής ήγεσίας ένίσχυσε τήν στάσιν αύτήν. Πράγμα
τι, έλάχιστοι νέοι μαχητικοί καί ικανοί δι’ αγώνας ένεφανίσθησαν. 'Ορισμένοι ήγέται έπεδίωξαν τήν έπανεξέτασιν τών προβλημάτων καί θέσεων ή τού πε
ριεχομένου παλαιοτέρων καί νεωτέρων στόχων. Ή
πλειονότης, έν τούτοις, άνέμενεν έξωτερικάς πιέσεις
διά νά έντοπίση νέα προβλήματα ή κατευθύνσεις. Οί
ίδιοι δέν θά ήδύναντο νά έπιταχύνουν τήν διεργασίαν
αύτήν διά τής προβλέψεως τών προβλημάτων ή τής
άναζητήσεως νέων λύσεων. Καίτοι τινές εξ αυτών θά
ήσαν πρόθυμοι νά παραδεχθούν τήν ανάγκην μεταβο
λών, έλάχιστοι θά έπεθύμουν ζωηρώς τήν έπίσπευσιν
αυτών. Ούτοι δέν ήσαν έτοιμοι νά μεταβάλουν τάς ύφισταμένας διαρθρώσεις άκόμη καί εάν αύται θά ήδύ
ναντο νά άναστείλουν τήν αποτελεσματικήν έξέλιξιν
τών πραγμάτων. Ή οργανωτική διάρθρωσις καί τά
προγράμματά των παρέμειναν σχετικώς αμετάβλητα
άπό τής έποχής τών πρώτων μεταπολεμικών έτών.
Ή ήγεσία ύστέρησεν είς κοινωνικήν κριτικήν, ή ο
ποία ήτο τόσον συνήθης είς προγενεστέρας περιό
δους. Τό νέον συμβιβαστικόν πνεύμα έδημιούργησε
κλίμα ύπομονής καί μετριοπάθειας. Οί ήγέται κατέ
στησαν περισσότερον ανεκτικοί προς τάς έκάστοτε
κυβερνήσεις, είδικώτερον δέ, άλλ’ ούχί άποκλειστικώς, προς τάς έλεγχομένας ύπό τών έργατικών καί σο
σιαλδημοκρατικών κομμάτων ή έκείνας είς τάς ό
ποιας τά κόμματα αύτά συμμετεΐχον, άσκήσαντες περιωρισμένην κριτικήν κατά τής έπικρατησάσης τελευ
ταίως ανεργίας, ή όποια άνήλθε σημαντικώς άπό τού
τέλους τού 1966 καί έντεύθεν. Όταν ύφίσταντο επι
θέσεις διά τήν σιωπήν των ταύτην, περιωρίζοντο είς
τυπικάς δηλώσεις έτι μάλλον αποκαλυπτικός τής άνεκτικότητός των ώς προς τά υφιστάμενα υψηλά επί
πεδα άνεργίας. Κατέστησαν έπίσης περισσότερον
πρόθυμοι προς άποδοχήν τών ύπό τών κυβερνήσεων
προβαλλομένων αιτιολογιών διά τήν άκολουθουμένην πορείαν συγκεκρατημένης οικονομικής πολιτι
κής, άποβλεπούσης είς τήν έπίτευξιν σταθερότητος
τιμών, ισοζυγίου πληρωμών καί βραδυτέρων ρυθμών
άναπτύξεως προς άποφυγήν έξαντλήσεως τών πλουτοπαραγωγικών πηγών, χωρίς νά ενοχλούνται έκ τής
νέας αύτής στάσεώς των.
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Ή ενεργός άπασχόλησίς των μέ τάς διαδικασίας
των συλλογικών διαπραγματεύσεων έμείωσε τήν ευαι
σθησίαν καί τήν ζέσιν διά τήν μεταβολήν ή τήν βελτίωσιν τής θέσεως των όλιγώτερον σημαντικών ομά
δων εντός τής αγοράς εργασίας. Οί έργάται έπανεπαύθησαν επί των επιτευγμάτων των εις τό πεδίον τής
κοινωνικής πολιτικής· καίτοι δε εθορυβήθησαν έκ
των κενών τά όποια διαρκώς έπεσήμαινεν ή κριτική
εις τό σύστημα τής «εύημερούσης κοινωνίας», ούδεμίαν έξεδήλωσαν σοβαράν δραστηριότητα προς διόρθωσιν τής καταστάσεως αυτής.
Οί στενοί δεσμοί των εργατικών ένώσεων πρός τάς
σοσιαλδημοκρατικάς καί εργατικός κυβερνήσεις ή
συνασπισμούς είχον καί έτερον περιοριστικόν άποτέλεσμα. Τά έργατικά κινήματα εις πλείστας χώρας
ήρχισαν νά βασίζωνται σημαντικώς, διά τήν χάραξιν
τής πολιτικής των επί γενικών προβλημάτων, έπί των
διανοουμένων καί τής ερευνητικής έργασίας των κομ
μάτων αύτών. Ή τάσις αύτή υπήρξε καταφανής ακό
μη καί είς τάς περιπτώσεις όπου οί πολιτικοί δεσμοί
ήσαν χαλαροί. Εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας αί θέ
σεις καί ή ιδεολογία των Νέων καί Δικαίων Διαπρα
γματευτών παρέσχον κατά μέγα μέρος τάς βάσεις διά
τήν οικονομικήν καί πολιτικήν θέσιν τού έργατικοΰ
κινήματος. Όταν όμως οί διανοούμενοι ουτοι είσήρχοντο είς τάς κυβερνήσεις καί προσηρμόζοντο πρός
τάς πολιτικός άνάγκας τών κυβερνητικών κύκλων, οί
όποιοι κατ’ ανάγκην έπιζητοϋν τήν ύποστήριξιν ολο
κλήρου τού έθνους μάλλον παρά ενός τμήματός του,
τά κινήματα τών εργατικών ένώσεων εχώλαινον σοβαρώς είς τήν άνάπτυξιν τών άπόψεών των, λόγιο τών
περιωρισμένων δυνατοτήτων των, τής μικρός εμπει
ρίας καί τών ασαφών θέσεων έπί τών όποιων έστήριζον τά έπιχειρήματά των.'Η αδυναμία αύτή ισχυρο
ποίησε τάς διαβρωτικάς δυνάμεις έντόςτοΰ κινήματος.
2. Κριτική. Ή μεγάλη ένδοτικότης έναντι τών παρατηρουμένων εξελίξεων καί ή μετατόπισις του εν
διαφέροντος τού κοινού πρός νέας κατευθύνσεις έξησθένισε τήν επιρροήν τών εργατικών ένώσεων. Αί ε
πιδιώξεις των περιωρίζοντο προοδευτικώς είς τά
πλαίσια τών επαγγελματικών των ενδιαφερόντων μό
νον. Οί ήγέται των παρέβλεψαν εύκαιρίας διατυπώσεως απόψεων καί άναλήψεως ήγετικοΰ ρόλου είς
πλείστας περιπτώσεις. Έν όλίγοις, ούτοι άπεσύρθησαν έκ τού κέντρου τής σκηνής.
Καθώς αί κυβερνήσεις ήρχισαν έφαρμόζουσαι τά
προγράμματά των, τά κύρια ένδιαφέροντά των έστράφησαν πρός νέας περιοχάς. Οΰτω, έδόθη προβάδισμα
είς μέτρα έπιτεύξεως οικονομικής σταθερότητος καί
άναπτύξεως, καθώς καί είς προγράμματα διαρθρωτι
κών μεταβολών. Έπί πλέον, αί κυβερνήσεις έπεδίδοντο όλονέν περισσότερον είς τήν ύποκίνησιν καί ύποβοήθησιν τών διοικήσεων τών επιχειρήσεων μέ σκο
πόν νά καταστήσουν ταύτας ίκανάς πρός έναρμόνισιν
μετά τής κρατικής πολιτικής. Μεγάλα ποσά κατέστη
απαραίτητον νά διατεθούν δι’ έπιστημονικάς μελέ-

τας, έφηρμοσμένην ερευνάν καί εισαγωγήν καινοτο
μιών είς τήν διοίκησιν. Τό αύξανόμενον επίσης κό
στος εκπαιδεύσεως άπήτει μεγάλα χρηματικά ποσά
καί όλονέν μεγαλυτέραν παραχώρησιν προτεραιότητος έναντι άλλων θεμάτων.
'Η νέα αύτή κατάστασις μετέβαλλε συχνάκις τούς ήγέτας τών εργατικών ένώσεων από άνακαινιστάς είς
αντιπάλους τής αλλαγής. Όταν τά κυβερνητικά σχέ
δια ήπείλουν συμφέροντα ώργανωμένων τομέων, ούτοι άντέδρων προκαλοΰντες μείωσιν τής δημοτικότητος τού εργατικού κινήματος.
’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ή αυξησις τής έσωτερικής κριτικής. Ή ερευνά πρός άναζήτησιν νέων θέ
σεων καί καλυτέρων λύσεων διά παλαιότερα προβλή
ματα συνεχίσθη. Οί ήγέται άνεζήτουν τρόπους πρός
διατήρησιν τού παλαιοτέρου αγωνιστικού καί ανα
καινιστικού σταυροφοριακού πνεύματος. Άνοικταί
όμως συζητήσεις έγένοντο είς όλίγας χώρας. Αί αντι
θέσεις ήκολούθησαν τήν παραδοσιακήν οδόν. Διαφοραί άνεφύησαν μεταξύ τών συμβιβαστικών καί έκείνων οί όποιοι ύπερήσπιζον τάς παλαιάς αγωνιστι
κός θέσεις. Άλλ’ άκόμη καί οί τελευταίοι ετεινον νά
καταστούν λίαν συνεργάσιμοι κατά τάς συνήθεις δια
δικασίας τών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δυσα
ρέσκεια εξακολουθεί νά όφίσταται ώς άπογοήτευσις
διά τόν άργόν ρυθμόν αύξήσεως τών μελών τών εργα
τικών ένώσεων.
Ή σοβαρωτέρα διάσπασις ή όποια προήλθεν έκ
τής έντάσεως αύτής ήτο ή άποχώρησις τού Walter
Reuther έκ τής AFL-CIO. Παρόμοιον διασπαστικόν
κίνημα δεν παρουσιάσθη είς άλλας χώρας.Έν τούτοις,
κίνησις ανεξαρτήτων έργατικών ένώσεων άνεπτύχθη
είς τήν 'Ολλανδίαν, είς δέ τήν Γαλλίαν ή στάσις τών
μισθωτών έναντι τής ήγεσίας τών ένώσεων κατέστη
επαναστατική. Ή ήγεσία τού σουηδικού κινήματος
ήναγκάσθη νά άντιμετωπίση τά οικονομικά αιτήματα
διαφωνουσών ομάδων, ή δέ ισχύς τών έπικεφαλής είς
τούς χώρους έργασίας αυξάνει συνεχώς είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν.
Ή σουηδική LO αποτελεί τήν μοναδικήν έξαίρεσιν εις τάς άναφερθείσας άνωτέρω έξελίξεις. Διετήρησε τάς ίδικάς της δυνάμεις έρεύνης πρός εξέτασιν
προβλημάτων καί άνάπτυξιν ανεξαρτήτων θέσεων, άσκοΰσα πίεσιν τόσον κατά τάς συλλογικός διαπρα
γματεύσεις όσον καί κατά τάς συζητήσεις πρός δια
μόρφωση» τής κυβερνητικής πολιτικής. Παρέμεινεν
έξαιρετικώς καινοτόμος, ανεξάρτητος καί κριτική.
ε. Ή παρούσα κατάστασις τών εργατικών ενώσεων
Αί έργατικαί ένώσεις, έπιδράσασαι είς τήν διαμόρφωσιν τής παρούσης οικονομικής καί κοινωνικής δο
μής, προωθήθησαν εις νέας καί ίσχυροτέρας θέσεις,
έκ τών οποίων αντιμετωπίζουν ήδη διαφορετικά προ
βλήματα. Δεν δύνανται πλέον νά παραμένουν άπλώς
είς τήν πλευράν τής άντιπολιτεύσεως καί τής κριτι
κής. Λαμβάνουσαι μέρος, έν πνεύματι φιλίας καί συν
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εργασίας, εις τάς διαπραγματεύσεις των καθ’ ημέραν
θεμάτων, δεν επιτρέπεται να θεωρούν τούς έαυτούς
των ώς ανήκοντας εις έτερον κύκλον. Αΐ δυνατότητές
των προς διασφάλισιν τής ομαλής λειτουργίας τής
παρούσης κοινωνίας καί τής ορθής συμμετοχής των
μελών των εις τήν έπιτυγχανομένην οικονομικήν ά
νοδον είναι σημαντικαί. Έπιπροσθέτως, ένω αδται
δυνατόν νά αισθάνονται ικανοποιημένοι, κατά περιό
δους, εκ των καθιερωθέντων συστημάτων διαπραγμα
τεύσεων, εν τούτοις ή διάρκεια των περιόδων αυτών
νηνεμίας είναι κατά πάσαν πιθανότητα βραχεία εξ αι
τίας έξωτερικών καί εσωτερικόν λόγων.
Εύρύταται μεταβολαί πραγματοποιούνται εις τήν
φύσιν τοΰ δυτικοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήματος (ΐδε Μ. Μ. Postan: An Economie History of Western
Europe, 1045-1964, London, 1967).Εξωγενή στοιχεία
εισορμούν είς τό προσκήνιον, έμφανιζόμενα ύπό τήν
μορφήν μή ισοσκελισμένων ισοζυγίων διεθνών πλη
ρωμών, έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, πληθωρι
στικών πιέσεων έν τώ εσωτερικό, βραδυτέρων ρυ
θμών άναπτύξεως, εύρείας κλίμακος διαρθρωτικών
δυσχερειών, μεγάλης έκτάσεως συγχωνεύσεων έπιχειρήσεων, παύσεως λειτουργίας έργοστασίων, ανομοιο
μορφιών είς τούς ρυθμούς οικονομικής άναπτύξεως
κατά περιοχάς, διευρύνσεως τοϋ αναπτύγματος μετα
ξύ άνωτάτων καί κατωτάτων εισοδημάτων, ύπεράνω
δέ όλων αύτών ύπό τήν μορφήν αύξανομένης κρατι
κής παρεμβάσεως είς τήν οικονομίαν. Βραδύτερον ή
ένωρίτερον αί έξελίξεις αύταί θά διαταράξουν τήν κατάστασιν εύδαιμονίας ή οποία έπικρατεΐ έντός τών έθνικών έργατικών κινημάτων.
Τά έσωτερικά προβλήματα έπίσης καθίστανται πε
ρισσότερον έντονα. Ή έλλειψις ικανοποιητικών
σχέσεων μεταξύ τών έργατικών ένώσεων έθνικοϋ έπιπέδου καί τών μελών των έντός τών έπιχειρήσεων α
παιτεί προσοχήν. Όλίγαι μόνον διαδικασίαι ύφίστανται προς ένημέρωσιν τούτων ύπό τής ήγεσίας
των επί τοϋ χειρισμού τών διαφόρων θεμάτων, ένω
τοιαΰται διαδικασίαι, όπως οί υπεύθυνοι έλεγχοι καί
έκθέσεις, αποτελούν τήν βάσιν τοϋ ύγιοϋς συνδικαλισμοϋ. 'Η περιορισμένη επιρροή τής ήγεσίας τών έ
νώσεων επί τής έν γένει πολιτικής τών έπιχειρήσεων
τήν άποξενώνει έκ τών κρίσιμων άποφάσεων τών διοικήσεών των. Τέλος, ένω αί σχέσεις τών ήγετών τών
έργατικών ένώσεων προς τούς χαράσσοντας τήν κυ
βερνητικήν πολιτικήν έχουν πολλαπλασιασθή, ούτοι
άπέφυγον νά καθορίσουν τάς θέσεις των ρεαλιστικώς
έναντι τών νέων πολιτικών κατευθύνσεων καί ευκαι
ριών, προτιμήσαντες απλώς τήν θέσιν τών άντιτιθεμένων είς οίανδήποτε πολιτικήν έπηρεασμοΰ τοϋ κι
νήματος καί παραμείναντες οΰτω είς τό περιθώριον.
Ή άκολουθουμένη σήμερον συμπτωματική άντιμετώπισις τών τρεχουσών έξελίξεων δέν είναι δυνατόν
νά διαρκέση έπί πολύ. Τά εξωτερικά καί έσωτερικά
προβλήματα άπαιτοϋν δραστηριότητα, όπως έπίσης
όργανωτικήν άναδιάρθρωσιν καί άναπροσανατολι226

σμόν τής πολιτικής τών ένώσεων. Αί έργατικαί ένώσεις οφείλουν νά απαντήσουν ένσυνειδήτως καί δραστικώς εις τούς συγχρόνους προβληματισμούς τούς
οποίους θέτει τό δυτικόν κεφαλαιοκρατικόν σύστημα.
αί πολυεθνικαί έπιχειρήσεις
Αί πολυεθνικοί έπιχειρήσεις αποτελούν ασφαλώς
μίαν τοιαύτην έξωτερικήν δύναμιν, ή όποια, ένδεχομένως, θά κλονίση τήν δομήν τοϋ ύφισταμένου συ
στήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων. 'Ορισμέ
νοι σκέψεις έχουν ήδη διατυπωθή προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν, άλλ’ αί μεγαλύτεροι έκ τών έθνικοϋ έπιπέδου έργατικών ένώσεων δέν έχουν αντιμετωπίσει
είσέτι τό πρόβλημα άπ’ ευθείας. Έτήρησαν, σχετικώς μέ τό θέμα αύτό,τήν στάσιν ή οποία τούς έζητήθη ύπό τών τμημάτων των είς τούς αντιστοίχους βιο
μηχανικούς κλάδους. Ό αύτοσχεδιασμός όμως αυτός
δέν φαίνεται νά ίκανοποιή.
Αί άμερικανικαί έταιρίαι έχουν σήμερον είς τό ε
ξωτερικόν έπενδύσεις ύπερβαινούσας τά 65 δισεκα
τομμύρια δολλαρίων. Εις τήν Ευρώπην έλέγχουν τάς
βιομηχανίας ήλεκτρονικών υπολογιστών καί μικροκυκλωμάτων, συμμετέχουν δέ σημαντικώς εις τάς βιο
μηχανίας αύτοκινήτων, τάς χημικάς, αγροτικών μη
χανών, πετρελαίου καί άλλας. Έπί πλέον, αί συγχω
νεύσεις ευρωπαϊκών εταιριών διαφόρων έθνικοτήτων
φαίνεται νά αυξάνουν. Ή κίνησις αύτή κατέστη αξιο
σημείωτος είς τήν παραγωγήν αύτοκινήτων, χημικών,
σιδήρου καί χάλυβος. Μία νομοθετική ρύθμισις περί
τής ΕΟΚ θά διάνοιξη πιθανώς, έν καιρώ, τήν οδόν διά
ίσχυροτέρας πιέσεις προς ύπερ-έθνικάς έπιχειρήσεις.
Κατά τάς προηγουμένας δεκαετίας αί έργατικαί ε
νώσεις κατέκριναν τήν ΐσχύν καί τήν δράσιν τών καρτέλ, ώς ύπονομευουσών τά συμφέροντα τοϋ κοινοϋ.
Έκπλήσσουσα καθίσταται ή παροϋσαήπίαάντιμετώπισις τοϋ νέου φαινομένου, όπου σαφώς αί άποφάσεις
τοιούτων πολυεθνικών έταιριών έπί θεμάτων έκλογής τοποθεσίας, έπεκτάσεως ή συμπτύξεως έχουν
μίαν δραματικήν έπίπτωσιν είς τάς δραστηριότητας
τών ένώσεων τών έπί μέρους χωρών. ’Αλλ’ αί άμφιβολίαι αί όποϊαι γεννώνται έν σχέσει προς τάς συγχω
νεύσεις έπί έθνικοϋ έπιπέδου δέν έχουν είσέτι άντιμετωπισθή είς τάς πολυεθνικός έξελίξεις, έν μέρει, διό
τι αί κυβερνήσεις άνθίστανται άκόμη κατ’ αύτών.
Πρωτοβουλίαι είς τόν τομέα αυτόν άνελήφθησαν
ευρέως κατόπιν τής έπιμονής τών αμερικανικών έργα
τικών ένώσεων. Οΰτω έδημιουργήθησαν, μέσω τών
Γραμματειών τών συνδικάτων, Διεθνή Εργατικά
Συμβούλια διά τρεις διεθνείς αμερικανικός έταιρίας
αύτοκινήτων (General Motors, Ford καί Crysler Simca-Fiat Rootes) καί μίαν γερμανικήν (VolkswagenDaimler-Benz). Έπίσης, ή Διεθνής 'Ομοσπονδία Ερ
γατών Μεταφορών καί ή Διεθνής 'Ομοσπονδία Χημι
κής Βιομηχανίας κινοΰνται προς τήν κατεύθυνσιν
τής δημιουργίας διεθνών έργατικών συμβουλίων.
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Ή αποτελεσματική, έν τούτοις, δράσις αύτών των
εργατικών συμβουλίων εντός των διεθνών έπιχειρήσεων προσκρούει είς εσωτερικός δυσχερείας. Μία έξ
αυτών είναι ή ελλειψις επί μέρους εργατικών ένώσεων ή ή ύπαρξις ελλιπών ή αυτονόμων ενώσεων. Ai
δυσχέρειαι αύταί απαιτούν προσοχήν, διά νά μή άποβούν άπατηλαί αί δοθησόμεναι λύσεις. Έπί τού πα
ρόντος τα εργατικά συμβούλια τών πολυεθνικών εται
ριών άποτελοϋν όργανα διοχετεύσεως πληροφοριών
καί έξειδικευμένων διαπραγματεύσεων υπέρ τών ερ
γατικών ένώσεων τών έπί μέρους κλάδων τών έταιριών αυτών. Τελικώς, αί εθνικού έπιπέδου έργατικαί
ένώσεις θά παράσχουν μεγαλυτέραν ελευθερίαν εις
τάς ενώσεις τών πολυεθνικών έταιριών.
διεθνείς εξελίξεις καί οργανισμοί
Οί νέοι διεθνείς οργανισμοί, είς τούς οποίους συζητούνται ή νομοθετούνται κατευθύνσεις πολιτικής ύπό
κυβερνητικών έκπροσώπων, άποτελοϋν νέα, άνωτέρου
έπιπέδου, κυβερνητικά όργανα. Είς τήν πρώτην σει
ράν εύρίσκεται ό ’Οργανισμός Οικονομικής Συνεργα
σίας καί Άναπτύξεως (ΟΟΣΑ). Είς τάς συνεδριάσεις
τού Συμβουλίου ή τών ’Επιτροπών του λαμβάνουν μέ
ρος ανώτατοι κυβερνητικοί άντιπρόσωποι εκ δεκαεν
νέα ευρωπαϊκών χωρών, τών ’Ηνωμένων Πολιτειών,
τού Καναδά καί τής ’Ιαπωνίας. Ή ανταλλαγή άπόψεων υπ’ αυτών τείνει νά διαμορφώση τό μεταξύ τών
κυβερνητικών ήγετών κλίμα οικονομικής σκέψεως.
Τά συμπεράσματά των δέν είναι δεσμευτικά. Καθορί
ζουν όμως τάς έπί τού παρόντος άποδεκτάς άπόψεις.
Τά κινήματα τών έργατικών ένώσεων τών χωρώνμελών τού ΟΟΣΑ εκπροσωπούνται υπό μιας συμβου
λευτικής επιτροπής, ή όποια δέν έχει διαδραματίσει
ζωτικόν ρόλον έντός τής όργανώσεως. Ό άσήμαντος
αύτός ρόλος όφείλεται, έν μέρει, είς τήν ύπό τών κυ
βερνήσεων έλλειψιν διαθέσεως προς παραχώρησιν
εύρυτέρας θετικής άρμοδιότητος είς τάς ομάδας τών
έκπροσώπων έργατικών καί έργοδοτικών ένώσεων.
Αί κυβερνήσεις θεωρούν τόν ΟΟΣΑ ώς τόπον έξετάσεως τών κυβερνητικών άπόψεων καί όχι ώς τόπον
συνελεύσεως διά τήν ανταλλαγήν άπόψεων ύπό τού
κοινού ή ομάδων ειδικών συμφερόντων. Αί προτά
σεις δι’ εν κοινοβούλιον έκπροσώπων ή όμάδων συμ
φερόντων, έχοντος έξουσιοδότησιν έκτελέσεως νο
μοθετικού έργου, ήγνοήθησαν. Αί επιστημονικοί ύπηρεσίαι τού ΟΟΣΑ, πλήν έξαιρέσεων, ελάχιστα ένδιαφέρονται διά τάς άπόψεις τών όμάδων αύτών.
Αί έργατικαί ένώσεις, όπως έπίσης καί οί επιχειρη
ματικοί κύκλοι, είναι οί κυρίως υπεύθυνοι διά τήν
τοιαύτην μειονεκτικήν θέσιν. Δέν κατέβαλον προσ
πάθειαν διά νά εξετάσουν έάν ό ΟΟΣΑ θά ήδύνατο νά
άποβή μία κινητήριος δύναμις τής όποιας ή σφραγίς
θά ετίθετο έπί τής οικονομικής καί κοινωνικής πολι
τικής τών κρατών-μελών. Ούτε έκινητοποιήθησαν
προς άσκησιν πιέσεως έπί τών κυβερνήσεών των.

Τό εργατικόν κίνημα υπήρξε κρίσιμος δύναμις κα
τά τήν διαμόρφωσιν τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος. Μία πρόσφατος άνάλυσις, έν τούτοις,
καταλήγει είς τό συμπέρασμα ότι αί έργατικαί ένώσεις είς τόν χώρον τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος εύρίσκονται σήμερον είς τήν περίεργον θέσιν νά διαθέ
τουν άξιοσημείωτον δύναμιν, κύρος καί πολιτικήν έπιρροήν είς τάς χώρας των, άλλά νά έπηρεάζουν ελά
χιστα τάς υποθέσεις τής κοινότητος. Ή τάσις νά έξαιροΰνται αί έργατικαί ένώσεις έκ τής διαδικασίας
χαράξεως πολιτικής τής ΕΟΚ είναι σήμερον ίσχυροτέρα άπό ό,τι κατά τά πρώτα έτη τής ίδρύσεώς της.Ό
έργατικός συνδικαλισμός έβράδυνεν, έναντι άλλων
ώργανωμένων όμάδων, νά άντιμετωπίση τήν πρόκλησιν αυτήν. 'Υπήρξε μία τάσις κατά τήν όποιαν έθεωρήθη ότι ήδύνατο νά έπαναπαύεταί τις έπί τών υφι
σταμένων έθνικών θεσμών διά τήν έπίτευξιν τών έπιθυμητών άποτελεσμάτων. Μεταξύ τών ήγετών τών
έργατικών ένώσεων ένισχύεται όλονέν ή πεποίθησις
ότι τό άθροισμα τών έθνικών δυνάμεων δέν συνιστά
μίαν εύρωπαϊκήν δύναμιν (Ellen Μ. Bussey, «Organiz
ed Labor and the E. E. C.», Industrial Relations, τό
μος 2ος, Φεβρουάριος 1968, σελίς 160).
Μικρά, αν μή άνύπαρκτος, ήτο ή πρόοδος προς
ύπερκέρασιν τών δυσχερειών αύτών. Ή παρούσα
Γραμματεία τών έργατικών ένώσεων είς Βρυξέλλας
λειτουργεί όις γραφεϊον πληροφοριών καί παροχής
υπηρεσιών καί ώς σημειον έπαφής διά τά συνδικαλι
στικά στελέχη τών συμβουλευτικών επιτροπών ή
συμβουλίων. ’Αποτελεί λίαν μετριόφρονα πρωτοβου
λίαν είς ένα χώρον όπου άπαιτοΰνται ριζικαί άνανεώσεις. Αί ένώσεις οφείλουν νά παρακάμψουν πλείστας
ιδεολογικός διαφοράς καί διαρθρωτικά προβλήματα,
ώστε νά δυνηθοΰν νά δημιουργήσουν μαχητικήν έκπροσώπησιν καί υπερεθνικός δυνάμεις. Τούτο δέν άποτελεΐ είσέτι άντικείμενον σοβαρών συζητήσεων.Αί
υφιστάμεναι σήμερον σχέσεις προς τήν Ευρωπαϊκήν
Οικονομικήν Κοινότητα άποτελοϋν ίσχυράν άπόδειξιν ότι αί έργατικαί ένώσεις ούτε έχουν έπιληφθή τών
σημαντικών προβλημάτων τού παρόντος ούτε έχουν
προετοιμασθή διά τό μέλλον.
ή έκπροσώπησις τών
εργατών έπί επιχειρησιακού έπιπέδου
α. Κενά είς τάς σχέσεις τών ένώσεων μετά τών είς
τους εργασιακούς χώρους μελών των
Τά σημαντικά αυτά θέματα τών προς λύσιν υποθέ
σεων είς τό διεθνές πεδίον συμπληροΰνται ύπό πλή
θους άλλων προβλημάτων τής καθημερινής δράσεως
τών έργατικών ένώσεων. Πιθανώς, περισσότερον πιε
στικόν, άπό πλευράς άσκήσρως έξωθεν κριτικής τού
ύφισταμένου συστήματος τών έργατικών ένώσεων, εί
ναι τό παρατηρούμενον είς πλέίστας χώρας χάσμα είς
τάς σχέσεις όργανώσεων Καί έπί μέρους μελών των άπασχολουμένων εις έργασιακόν περιβάλλον. Ή σχέ227
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σις είναι τόσον χαλαρά, ώστε νά παραμένη μόνον τό
αίσθημα τής ένότητος τής τάξεως ή άλλο τι ειδικόν
ενδιαφέρον, όπως π.χ. ή ανεργία ή αί παροχαί κοινω
νικής άσφαλίσεως ή ανεπίσημοι πιέσεις αί όποΐαι ύποβοηθοϋν εις τήν διατήρησιν των δεσμών.
Ή άνάπτυξις του συστήματος του εργατικού συνδι
καλισμού καί των συλλογικών διαπραγματεύσεων κα
τά τήν αρχικήν περίοδον τοϋ καπιταλισμού, οτε ύφίστατο άπλουστέρα βιομηχανική διάρθρωσις, έχει ρίψει μακράν σκιάν είς. τάς δραστηριότητας των έργατικών ενώσεων. Τα αιτήματα των εργατικών ένώσεων
τά όποια προεβλήθησαν είς περιόδους πλεονασμάτων
εργασίας άπεσκόπουν καί είς τήνέλαχιστοποίησιντοΰ
μεταξύ τών εργατών άνταγωνισμοδ. Αδται κατέληγον
είς τήν διαπραγμάτευσιν τών κατωτάτων όρίων άμοιβής καί τών όρων άπασχολήσεως δι’ έκάστην περιο
χήν ή κλάδον βιομηχανικής παραγωγής. Οί έργατικοί εκπρόσωποι τών έπιχειρήσεων, είς τάς ίκανοποιητικώς ώργανωμένας περιοχάς, έπεσκέπτοντο τον ερ
γοδότην ή τούς έκπροσώπους τής εργοδοτικής ένώσεως πρός διευθέτησιν άνακυπτουσών διαφορών. Μέ
τήν διόγκωσιν, όμως, τών μονάδων άπασχολήσεως,
πλειστοι επιχειρηματίαι, διά νά διασφαλίσουν τήν ίσχύν των, ήσχολήθησαν προοδευτικώς οί ίδιοι μέ τά
προβλήματα αύτά. Αί ίσχυραί είς επίπεδον επιχειρήσεως οργανώσεις καί ή προσεκτική εντός τών εργο
στασίων όργάνωσις, στοιχεία τά όποια δεν ύφίσταντο πάντοτε, άπέβησαν απαραίτητοι διά τήν άντιμετώπισιν τών νέων αύτών δυνάμεων.
Ώρισμέναι συνδικαλιστικοί οργανώσεις καί συ
στήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων άντεμετώπισαν τόν προβληματισμόν αυτόν. Είς τάς Ηνωμένας
Πολιτείας, τό σύστημα τοϋ προσδιορισμού διαπρα
γματευτικών μονάδων καί επιλογής έκπροσώπων-διαπραγματευτών δι’ αυτάς έδημιούργησεν αύτόνομα
διαπραγματευτικά συστήματα, τυπικώς άσχετα πρός
τάς έντός τού αυτού βιομηχανικού κλάδου επιχειρή
σεις ή πρός τάς ομάδας τής αυτής κοινότητος. Επί
σης, περιορισμένος άριθμός διαπραγματευτικών δια
δικασιών έδημιουργήθη από κοινού υπό τών ενδιαφε
ρομένων μερών. Τά συστήματα συλλογικών διαπρα
γματεύσεων τά περιλαμβάνοντα γραπτάς συμφωνίας
προεκάλουν εσωτερικός δυσαρέσκειας καί διαπρα
γματευτικός διαδικασίας άποληγούσας είς προβλέ
ψεις εθελοντικής διαιτησίας, ή όποια βασίζεται επί
τής αποδοχής ότι αί εργατικοί ένώσεις είναι ύπερασπισταί τών μισθωτών επί θεμάτων καθορισθέντων
διά τών γραπτών συμφωνιών.
Παρόμοιας ύφής συστήματα, δημιουργοΰντα δε
σμόν μεταξύ μισθωτών καί ένώσεων, ένεφανίσθησαν
είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, τάς σκανδιναβικός χώ
ρας, τό Βέλγιον καί τήν Ελβετίαν. Οί επικεφαλής έν
τός τών έπιχειρήσεων ένήργουν ύπέρ τών μισθωτών,
ώς έκπρόσωποι τών ένώσεων, κατά τήν άσκησιν πιέσεως πρός σύναψιν συλλογικής συμβάσεως έργασίας.
Είς ΐήν Μεγάλην Βρεττανίαν ή πληθύς τών έργατι228

κών ένώσεων έντός τών εργοστασίων ώδήγησε τούς
επικεφαλής αύτών είς συνδυασμούς, οί οποίοι συχνά
προητοίμασαν τήν όδόν δι’ εν άνεξάρτητον σύστημα
διαπραγματεύσεων, έργοστασιακοΰ έπιπέδου, τό ό
ποιον συμπληρώνει τάς γενικωτέρας συμφωνίας δι’ ο
λοκλήρους περιοχάς ή βιομηχανικούς κλάδους, ένω
ταυτοχρόνως καθιστά περίπλοκον τό όλον σύστημα
τών βιομηχανικών σχέσεων.
Είς άλλας όμως χώρας, αί ένώσεις δέν ύπήρξαν τό
σον άποτελεσματικαί. Είς τήν Γαλλίαν, άσθενεΐς καί
πολλαπλοί, άπέβλεψαν μετ’ έμπιστοσύνης είς τάς έκ
τής νομοθεσίας προβλεπομένας διαδικασίας διά τήν
έκλογήν είς τούς έργασιακούς χώρους έκπροσώπων
μή έχόντων σχέσιν πρός τάς έργατικάς ένώσεις, είς
τήν πραγματικότητα όμως διότι αί ενώσεις δέν ήσαν
ισχυρότεροι είς όργάνωσιν άπό δ,τι αί έντός τών έργοστασίων συνδικαλιστικοί μονάδες. Ίσχυραί καθ’ έαυτάς έργοστασιακαί ένώσεις άνέλαβον, δοθείσης εύκαιρίας, τήν πλήρη εύθύνην είς ώρισμένας έθνικοποιηθείσας επιχειρήσεις. Είς τήν Γερμανίαν, τά συμ
βούλια έργασίας έπιτελοΰν πλείστας λειτουργίας τών
έργατικών ένώσεων. Οί μισθωτοί στρέφονται πρός
τάς ένώσεις όταν συσσωρεύωνται άγωγαί είς τά εργα
τικά δικαστή ρια. Αί έργατικαί ένώσεις δύνανται νά πα
ράσχουν τάς υπηρεσίας των είς τά συμβούλια έργα
σίας μόνον όταν τούτο ζητηθή υπό τού ενός τετάρτου
τούλάχιστον τών μελών. Καίτοι τό πλεϊστον τών με
λών τών συμβουλίων έργασίας είναι συνδικαλισταί, ό
νομικός διαχωρισμός προεκάλεσε σημαντικός προστριβάς μεταξύ συμβουλίων καί ένώσεων. Οί έκπρόσωποι τής ένώσεως εντός τού εργοστασίου είς τήν καλυτέραν περίπτωσιν άσκοΰν κατ’ δνομα τόν ρόλον αυ
τόν. Είς τήν 'Ολλανδίαν, τά συμβούλια έργασίας εν
εργούν έπίσης ώς διαπραγματευταί είς περιπτώσεις
δυσαρεσκειών. Αί ένώσεις διατηρούν όλίγας σχέσεις
μέ τά συμβούλια αύτά, πλήν τής περιπτώσεως τής
βιομηχανίας μετάλλου. Όλίγαι έχουν αναπτύξει συ
στήματα έκπροσωπήσεως εις αύτάς τών όργανώσεων
έπιχειρησιακοΰ έπιπέδου. Είς τήν ’Ιταλίαν, αί «εσω
τερικοί έπιτροπαί», καίτοι έδημιουργήθησαν είς τά
πλαίσια τών συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύ
σεων, είναι πράγματι ανεξάρτητοι τών ένώσεων καί
έκλέγονται άπ’ εύθείας ύπό τών μισθωτών. Αί έργατικαί ένώσεις ενταύθα έπεμβαίνουν είς θέματα παραπό
νων μόνον όταν αύτά άγωνται ένώπιον τών δικαστη
ρίων, προσεπάθησαν όμως νά αποκτήσουν άμεσον έ
λεγχον μέσφ τών έπιχειρησιακοΰ έπιπέδου συλλογι
κών συμβάσεων. Είς τήν Αύστρίαν, ή αύτή νομική
διάσπασις υφίσταται μεταξύ τών συμβουλίων έργα
σίας καί τών ένώσεων, δεδομένου δτι τά πρώτα χειρί
ζονται τάς διαφοράς παραπόνων. Άλλ’ οί ισχυροί με
τά τών ένώσεων δεσμοί έχουν έλαχιστοποιήσει τάς
δυνατάς προστριβάς μεταξύ τών δύο σχημάτων. Είς
τό Βέλγιον, αί ίσχυραί έργατικαί ένώσεις παρενεβλήθησαν συχνά καί έπεφύλαξαν διά τόν έαυτόν των τήν
αρμοδιότητα αυτήν.
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β. Περιορισμοί είς το αντικείμενον των συλλογικών δια
πραγματεύσεων
Είς πλείστας ευρωπαϊκός χώρας τα συστήματα των
συλλογικών διαπραγματεύσεων όχι μόνον ένεφάνισαν κενά είς τάς διαδικασίας διά τήν άνάδειξιν εκ
προσώπων των μισθωτών έπί επιχειρησιακού έπιπέδου άλλα καί περιορισμούς όσον άφορά είς τό άντικείμενον διαπραγματεύσεων. Αί κατά περιοχάς καί
βιομηχανικούς κλάδους συλλογικαί συμβάσεις τεί
νουν νά περιλαμβάνουν ενα περιωρισμένον άριθμόν
βασικών σημείων άφορώντων είς τούς ορούς άπασχολήσεως, ώς αί άποδοχαί, αί ώραι εργασίας, αί διακοπαί καί τά προσωπικά έπιδόματα. Τό άντικείμενον αύτό τών συλλογικών διαπραγματεύσεων, συγκρινόμενον προς τούς λεπτομερείς κανονισμούς οί όποιοι πε
ριλαμβάνονται είς τάς άμερικανικάς συλλογικός συμ
βάσεις καί τά παραρτήματά των, άποτελεϊ άπλοϋν
σκελετόν βιομηχανικού κώδικος, παρέχοντος είς τάς
διοικήσεις τών έπιχειρήσεων εύρεϊαν δικαιοδοσίαν
κατά τήν άσκησιν τού διευθυντικού έργου των εντός
τών εργοστασίων. Αί πιέσεις τών μισθωτών καί αί άνεπίσημοι διαπραγματεύσεις εντός τών έργοστασίων
άπέβησαν σημαντικοί παράγοντες είς τήν διαμόρφωσιν τών εν τή βιομηχανία σχέσεων. Αί ένώσεις όφείλουν νά άνεύρουν τάς είδικάς έκείνας διαδικασίας
διά τών όποιων θά δυνηθοΰν νά έπιληφθοΰν τών ποι
κίλων πρακτικών προβλημάτων τά όποια άναφύονται
είς τον εργασιακόν χώρον.
Τά συμβούλια εργασίας προσπαθούν είς ώρισμένας
χώρας νά ικανοποιήσουν τάς άνάγκας αύτάς, χειριζόμενα πλειστα προβλήματα τά όποια είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας άποτελοΰν μέρος τού άντικειμένου
τών συλλογικών διαπραγματεύσεων.Είς τήνΑυστρίαν,
τό Βέλγιον, τήν Γερμανίαν καί τήν'Ολλανδίαν τά συμ
βούλια εργασίας έχουν έξουσιοδοτηθή υπό τών ενώ
σεων νά διαπραγματεύωνται, άνεξαρτήτως, συμπλη
ρωματικός συμβάσεις, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι αύται
δέν άντιτίθενται εις τάς βασικάς τοιαύτας. Τά συμ
βούλια όμως αύτά, εν τελευταία άναλύσει, έξαρτώνται ώς προς τήν άποτελεσματικότητά των εκ τής ι
σχύος τών ένώσεων ή εκ τής συνοχής τών άπασχολουμένων, προσκόπτοντα όπου ελλείπουν αί προϋπο
θέσεις αύται.
Αί περιωρισμέναι δυνατότητες τού ίσχύοντος συ
στήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων κατεφάνησαν λίαν έντόνως εκ τών μετατοπίσεων τών ήμερομισθίων αί όποϊαι παρετηρήθησαν είς πλείστας χώρας,
όπου ήμερομίσθια καί έπιδόματα καθορίζονται διά
διαπραγματεύσεων. Αύται είναι συνήθως άποτέλεσμα
πρωτοβουλίας τών έργοδοτών ή πιέσεως τών μισθω
τών περιοχής τίνος ή τών εργοστασιακών συμβου
λίων εργασίας. Αί έργατικαί ένώσεις εϊχον μικράν
σχέσιν με τήν έμφάνισιν ή τό μέγεθος τών μετατοπί
σεων αύτών, αί όποϊαι συχνά ήσαν τοιαύτης έκτάσεως ώστε νά καθίστανται ισοδύναμοι πρός γενικός
εκ διαπραγματεύσεων αυξήσεις. Είς Σουηδίαν έγένε-

το εκ τών υστέρων μελέτη τών εξελίξεων αύτών κατά
τήν διαπραγμάτευσιν νέων συλλογικών συμβάσεων.1
γ. Έξασθενησις προσπάθειας λόγω παραλλήλων συ
στημάτων εκπροσωπήσεως
Τό σύστημα τής παραλλήλου εκπροσωπήσεως, διά
τών ένώσεων καί τών συμβουλίων εργασίας, δέν οδη
γεί μόνον είς άνταγωνισμόν καί προστριβάς άλλά δη
μιουργεί επίσης όξύν διαχωρισμόν μεταξύ τής άποκτωμένης είς επίπεδον έπιχειρήσεως εμπειρίας καί
τού συστήματος τών συλλογικών διαπραγματεύσεων
τό όποιον άκολουθεϊται είς επίπεδον βιομηχανικού
κλάδου ολοκλήρου χώρας ή περιφερείας. Δέν ύφίσταται ευχερής μέθοδος διά τήν διοχέτευσιν έμπειρίας άπό τού ενός τομέως είς τόν έτερον. Αί συζητή
σεις έπί θεμάτων μή καλυπτομένων υπό συλλογικών
συμβάσεων δέν φθάνουν συνήθως είς τήν τράπεζαν
τών διαπραγματεύσεων, ή δέ πίεσις διά τόν τύπον τών
άναλυτικών συλλογικών συμβάσεων αί όποϊαι καθιερώθησαν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας είναι έλαχίστη. Έπί πλέον, ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας, αί άδυναμίαι τών ένώσεων είς θέματα όργανώσεως καί έκπροσωπήσεως, αί όποϊαι τείνουν νά καταστούν ένδημικαί, ούτε άποκαλύπτονται ευκόλως ούτε ύφίσταται κίνητρόν τι ή μέθοδος πρός διόρθωσιν τών έλλείψεων.
Είς τήν πραγματικότητα, ή προσοχή ή όποια άπεδόθη
υπό τών ένώσεων εις τά θέματα έκλογών τών συμβου
λίων έργασίας τών έργοστασίων συνίστατο είς τήν άπορρόφησιν σημαντικού μέρους τών πόρων των, έναν
τι ολίγων άμέσων άντιπαροχών ή πλεονεκτημάτων.
Έπί πλέον, οί έργοδόται έχουν τήν τάσιν νά άνθίστανται είς τήν έπέκτασιν τού πεδίου εφαρμογής τών
συλλογικών διαπραγματεύσεων ή τών έπαφών μεταξύ
ένώσεων καί μισθωτών. Ουτω, αί μεταβολαί εις τήν
νομοθεσίαν, πρός διεύρυνσιν τών άρμοδιοτήτων τών
συμβουλίων έργασίας, έπέρχονται βραδέως.
Ή Σουηδία είναι μία έκ τών όλίγων χωρών ή ό
ποια, έν τώ πλαισίφ σοβαρών μακροπροθέσμων δε
σμεύσεων, άναζητεΐ τήν διαμόρφωσιν ορθών σχέσεων
μεταξύ τού έπικεφαλής τού συλλόγου τού εργοστα
σίου καί τών συμβουλίων έργασίας, διά τής παραχωρήσεως είς τήν διοίκησιν εύρέων περιθωρίων διακρι
τικής έξουσίας, Οί διοικοΰντες τάς έπιχειρήσεις συμ1. Είς τήν Αυστρίαν τά συμβούλια έργασίας διαπραγματεύ
ονται μετά τής διοικήσεως ιδιαίτερα μισθολογικά συστήματα,
κανόνας έργασίας καί άπασχολήσεως, μεταβιβάσεις περιλαμβανούσας μείωσιν τών μισθών, καταλόγους διακοπών καί πει
θαρχικά μέτρα. Είς τό Βέλγιον έχουν έξουσιοδοτηθή νά καθο
ρίζουν κριτήρια δΓ απολύσεις, πλεονάσματα έργασίας, κανό
νας έργασίας, άλλαγάς είς τάς ώρας έργασίας καί πίνακας έτησίων άδειών. Είς τήν Γερμανίαν συζητούν θέματα σχετικά πρός
τήν πρόσληψιν, τάς μετακινήσεις, τάς άτομικάς καί όμαδικάς
άπολύσεις, τό πρόγραμμα έργασίας καί άδειών, θέματα πειθαρ
χίας, ρυθμούς άποδόσεως καί μισθολογικά κίνητρα. Επίσης,
θέματα έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί μεταβολών αί όποϊαι
συνεπάγονται σημαντικάς άλλαγάς διά τούς μισθωτούς. Είς τήν
'Ολλανδίαν τά συμβούλια έργασίας έρωτώνται έπί τών κανονι
σμών έργασίας, τών έτησίων άδειών καί άργιών καί τής όργα
νώσεως τών έναλλασσομένων όμάδων έργασίας.
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βουλεύονται όλονέν περισσότερον τον επικεφαλής
των μισθωτών εις πλεΐστα επιχειρησιακά θέματα, τά
όποια έπηρεάζουν τήν θέσιν των μισθωτών προ τής
άνακοινώσεώς των. Τά συμβούλια εργασίας τά όποια
έξελέγησαν υπό τών μισθωτών τών κατά τόπους έργοστασίων έχουν έπισήμως τό δικαίωμα νά έρωτώνται
έπί καθωρισμένου αριθμού θεμάτων προσωπικού.
Μεγαλύτεροι προσπάθειαι θά έπρεπε νά εϊχον καταβληθή διά τήν αΰξησιν τού βαθμού διεισδύσεως
τών ένώσεων εντός τού έργατικοΰ δυναμικού καί τήν
έπέκτασιν τού πεδίου εφαρμογής τών συλλογικών δια
πραγματεύσεων πριν ή μεγαλύτεροι μεταβολαί πρα
γματοποιηθούν προς τήν όλοκλήρωσιν τών λειτουρ
γιών έκπροσωπήσεως. Ai εργατικοί ένώσεις εις πλείστας ευρωπαϊκός χώρας δεν έδωσαν εις τό πρόβλημα
αυτό τήν προτεραιότητα τήν όποιαν πράγματι αξίζει.
έκπροσώπησις τών εργατικών ένώσεων
έπί έπιχειρησιακοΰ έπιπέδου
a. Al άπόψεις τών εργατικών ένώσεων
Ένφ οί άμερικανοί έρευνηταί είναι άρκετά ευαί
σθητοι έναντι τών προβλημάτων τά όποια δημιουργοΰνται έκ τών κενών εις τήν όργάνωσιν καί τήν επα
φήν τών ένώσεων μέ τά μέλη των (άπόδειξις τά άνακύψαντα προβλήματα κατά τήν κατάρτισιν συλλογικών
συμβάσεων μετά πολλαπλών οργανώσεων είς τάς βιο
μηχανίας αυτοκινήτων, χάλυβος καί άλλους βιομη
χανικούς κλάδους), οΰτοι εμφανίζουν τάσιν νά κατα
νοούν όλιγώτερον τάς βλέψεις τών μισθωτών προς
έκπροσώπησίν των είς τούς κύκλους λήψεως καί έκτελέσεως αποφάσεων έπιχειρησιακοΰ έπιπέδου. Σκέ
ψεις επί τοιούτων δυνατοτήτων διετυπώθησαν υπό
τών ένώσεων έπ’ ευκαιρία μόνον καί κατά περιόδους
όπισθοδρομήσεως τών έργασιών, παύσεως λειτουρ
γίας εργοστασίων, τεχνολογικών μεταβολών καί άντιδράσεως εργοδοτών είς παραχωρήσεις δοθείσας γενι
κώς διά συλλογικών συμβάσεων έπιπέδου άνωτέρου
τού έπιχειρησιακοΰ. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς αί ε
νώσεις προέτειναν έθνικοποίησιν τών επιχειρήσεων
ή παρέμβασίν των είς τήν διοικητικήν διαδικασίαν
προς ύποβοήθησιν τής άνορθωτικής προσπάθειας ή
κυβερνητικός δεσμεύσεις ώς προς ώρισμένας ένεργείας τής διοικήσεως τών επιχειρήσεων ή άκόμη τήν
κυβερνητικήν ένθάρρυνσιν δΤ έρεύνας καί άνακαινίσεις είς τάς περιπτώσεις αποτυχιών τών διοικήσεων.
Άλλ’ αί προτάσεις αύταί μικράν μόνον έπίδρασιν έ
χουν έπί τών αντιλήψεων αί όποΐαι σήμερον έπικρατοΰν είς τό άμερικανικόν έργατικόν κίνημα.
Είς τήν Εύρώπην, έξ άλλου, αί ένώσεις αναζητούν
δράστηρίως μέσα διά τών οποίων θά ήδύναντο νά έ
πη ρεάσουν τάς άποφάσεις τών διοικήσεων έπί οικο
νομικών προβλημάτων ή προβλημάτων προσωπικού.
Ή προσπάθεια αυτή έκπηδά τόσον έκ τής περιορισμέ
νης έκτάσεως τού πεδίου τών συλλογικών διαπραγμα
τεύσεων, όσον καί έκ τής γενικής πιέσεως όπως προ230

ωθηθή τό πνεύμα τής «βιομηχανικής δημοκρατίας».
Τά διά τού συνθήματος αυτού έννοούμενα είναι ποικί
λα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ή άποψις ότι οί μι
σθωτοί θά έπρεπε νά συμμετέχουν είς όλας τάς άποφάσεις τής έπιχειρήσεως, δεδομένου ότι αδται έπηρε
άζουν τήν άπασχόλησίν των καί τάς δυνατότητας συμ
μετοχής των είς οφέλη καί άσκοΰν, ίσως, άμεσον έπίδρασιν έπί τής έργασίας των. Αί διοικήσεις έχουν συ
χνά ανατρέψει έπιχειρήσεις είτε έκ λόγων προσωπικών
είτε λόγω άκολουθουμένης πολιτικής. Ή δράστηριότης τών διοικούντων τάς έπιχειρήσεις θά έπρεπε νά έλέγχεται σταθερώς δι’άσκήσεως ανεξαρτήτου έθνικής
οικονομικής καί κοινωνικής κριτικής, κατά τήν ό
ποιαν νά χρησιμοποιούνται κριτήρια ευρύτερα τών
περί άποδόσεως τών έπενδύσεων. Ώς έκ τούτου, καί
αύτή αυτή ή διοίκησις, ή όποια έχει σφετερισθή τήν
δύναμιν τών έταιριών εν όνόματι τής ιδιοκτησίας τήν
όποιαν δέν κατέχει, θά έπρεπε νά συμπληρωθή διά τής
έκπροσωπήσεως εν αύτή καί έτέρων συμφερόντων.
β. Αί άπόψεις τών διοικούντων τάς επιχειρήσεις
Οίαιδήποτε δυνάμεις καί αν παρωθούν τούς μισθω
τούς καί τάς ένώσεις των είς τήν άναζήτησιν νέων
μορφών σχέσεων έντός τών έργοστασίων, παραλλήλως καί οί διοικοΰντες τά έργοστάσια καί ή κοινωνία
αξιολογούν έκ νέου τό παρόν σύστημα οργανώσεως
καί διακυβερνήσεως τών έπιχειριφεων. Οί έργοδόται
αναγνωρίζουν ότι αί παλαιαί μορφαί διοικήσεως τών
μισθωτών ίσως νά είναι άντιπαραγωγικαί. Είς τήν
σύγχρονον έποχήν ή συνεργασία τών μισθωτών μετά
τής διοικήσεως ή ή συναίνεσίς των καθίστανται βα
σικοί παράγοντες διά τήν έπίτευξιν τών έπιθυμητών
άποτελεσμάτων. Ή έννοια τού όρου «άνθρώπιναι
σχέσεις» είς τάς σχέσεις τών μισθωτών ύπήρξε δη
μοφιλής έπί τι διάστημα μετά τόν πόλεμον, άλλ’ άπεδείχθη μή έπαρκής κατά τήν έποχήν τής συνδικαλι
στικής άνεξαρτησίας. Ουδεμία φιλοσοφική θέσις ύποκατέστησε ταύτην, καίτοι προετάθησαν διάφοροι
τύποι διοικήσεως τών έπιχειρήσεων. Πιθανώς, ή
πλέον σημαντική νέα ιδέα νά προέρχεται έκ τού βρεττανικοΰ όμίλου Tavistock, δηλαδή έκ τής προτάσεως περί αύτοδιοικήσεως τεχνικώς αύτονόμων όμάδων έργασίας έργατών παραγωγής. Αί διοικήσεις άναζητοΰν νέας λύσεις μή έπιφερούσας ριζικός μεταβολάς είς τήν διάρθρωσιν τών έπιχειρήσεων. Είς τήν
Ευρώπην, συγκεντρώνουν τάς προσπάθειας των είς
τήν έπίτευξιν ύψηλοτέρας παραγωγικότητος, είσάγουσαι νέα συστήματα κινήτρων αμοιβής έργασίας αντί
έκείνων τά όποια παρεκώλυον τόν σκοπόν αύτόν.
Οί έργοδόται άπεδέχθησαν προτάσεις προς βελτίωσιν τής έπικοινωνίας. ’Αλλά συντόμως διεπίστωσαν
ότι τούτο έσήμαινεν έπικοινωνίαν προς άμφοτέρας
τάς κατευθύνσεις, άπαιτοΰσαν δραστηρίαν καί άνεξάρτητον έργατικήν όργάνωσιν έντός τής έπιχειρή
σεως, ή όποια νά έχη έμπιστοσύνην καί αύτοσεβασμόν. Αί διοικήσεις προετίμησαν πολύ περισσότε
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ρον συστήματα συνεργασίας βασιζόμενα εις την πα
ροχήν υποδείξεων επί θεμάτων έχόντων άμεσον σχέσιν με τά άτομικά συμφέροντα των μισθωτών.
Ώρισμένοι έκ των άσκούντων διοίκησιν άπεδέχθησαν προτάσεις συμβουλευτικής συνεργασίας. Είδον
όμως ότι αυτή τείνει νά άκολουθήση μίαν «φυσικήν»
σχεδόν πορείαν έπεκτάσεως. Εκκινούσα, μετά τήν ε
φαρμογήν τοϋ προγράμματος, εξ ένός σταδίου χορηγήσεως πληροφοριών, ώδηγεΐτο προς τά όπίσω εις
συζητήσεις επί των προς εφαρμογήν σχεδίων, κατό
πιν περαιτέρω προς τά όπίσω εις συζητήσεις δι’ άναθεώρησιν συγκεκριμένων άποφάσεων καί ετι περαι
τέρω εις τόν έλεγχον των βασικών αντιλήψεων διά
τήν καθιέρωσιν καινοτομιών. Έπί τοϋ παρόντος ή
πρόοδος εις τό όλον θέμα τής συμβουλευτικής συνερ
γασίας έπιτυγχάνεται διά τής μεταβάσεως έκ τών τρε
χόντων ειδικών καί έπί μέρους προβλημάτων προς τά
γενικά προβλήματα διοικήσεως έπιχειρήσεως καί μα
κροπροθέσμου προγραμματισμού. Βεβαίως, έλάχιστα
συστήματα συμβουλευτικής συνεργασίας έχουν καλύ
ψει ολόκληρον τόν χώρον αύτόν, άλλ’ ή άσκουμένη
πίεσις τείνει προς αύτήν τήν κατεύθυνσιν.
γ. Αί άπόψεις τον κοινού
Τό κοινόν καί τό κράτος έχουν, βεβαίως, τούς ίδικούς των άνεξαρτήτους λόγους νά ένδιαφέρωνται διά
τό θέμα τής άναδιαρθρώσεως τής όργανώσεως τών έπιχειρήσεων. Έχει καταστή γνωστόν ότι τά μικτά
συμβουλευτικά σώματα ή τοιαϋτα παραγωγικότητος
λειτουργούν άποτελεσματικώς, συμβάλλοντα εις τήν
προώθησιν τών συμφερόντων τόσον τής έπιχειρή
σεως όσον καί τής οικονομίας. Αί διοικήσεις καί οί
μισθωτοί θά ήτο δυνατόν νά συνεργάζωνται έπί πλείστων κοινών θεμάτων κειμένων πολύ πέραν τοϋ χώρου
ό όποιος καλύπτεται συνήθως υπό τής διαδικασίας
τών συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Έπί πλέον, οί δημόσιοι λειτουργοί άντιμετωπίζουν όλονέν περισσότερον τήν ιδιωτικήν έπιχείρησιν
όχι ώς άπλήν μονάδα, άλλ’ ώς προσδιοριστικήν καί
σημαντικήν οικονομικήν δύναμιν, ώς άξονα έπί τοϋ
οποίου στηρίζεται ή πραγματοποίησις τών έθνικών
αντικειμενικών σκοπών. Ή έπιχειρηματική δραστηριότης πρέπει νά είναι σύμφωνος προς τήν έθνικήν
πολιτικήν. Καθώς δε ό έθνικοϋ έπιπέδου οικονομικός
προγραμματισμός αποτελεί κεντρικήν μέριμναν τής
κυβερνητικής πολιτικής, καθίσταται επιτακτικόν όπως
οί σκοποί τοϋ προγράμματος άντικατοπτρίζωνται εις
τάς υπό τών έπιχειρήσεων λαμβανομένας άποφάσεις.
Ή κρατική έκπροσώπησις είς τά διοικητικά συμ
βούλια, ή αί κυβερνητικοί έπενδύσεις εις έπιχειρήσεις, ή άλλαι λύσεις, έχουν θεωρηθή ώς μέσα δυνάμενα νά προωθήσουν αύτήν τήν προσέγγισιν. Βεβαίως,
αποτελεί σημαντικήν συμβολήν προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν ή συμμόρφωσις προς κώδικας συνταχθέντας οίκειοθελώς ύπό τών έπιχειρήσεων καί ύπηρετοϋντας τούς αντικειμενικούς αύτούς σκοπούς. Πάν

τως,ή μεθόδευσις αύτή θεωρείται ώς μεταβατικόν στάδιον έν τή εξελίξει προς μίαν περισσότερον έπαρκή
λύσιν. Είναι ώς έκ τούτου λίαν συμπαθής ή προσπά
θεια προς άνασύνθεσιν τοιούτων συμβουλίων, κατά
τρόπον ώστε νά περιλαμβάνουν έκπροσώπους τών μι
σθωτών, τών καταναλωτών καί τοϋ δημοσίου.
<5. Συμβούλια εργασίας, έκπροσώπησις εργατών και
πολιτική τών επιχειρήσεων
Αί άνωτέρω άναφερθεΐσαι δυνάμεις ώδήγησαν εις
τήν προώθησιν είτε τών διά τής νομοθεσίας όριζομένων περί μικτών συμβουλευτικών έπιτροπών είτε τών
συμβουλίων έργασίας. Κατά τήν διάρκειαν τών δύο
πολέμων μικταί έπιτροπαί καί συμβούλια έργασίας
ένεφανίσθησαν είς πλείστας χώρας. Βραδύτερον ό
μως έμειώθη ή σημασία των είς τάς Ηνωμένας Πολι
τείας, τό Ήνωμένον Βασίλειον καί τόν Καναδόν. Είς
τήν Σκανδιναβίαν τά συμβαλλόμενα μέρη συνεφώνησαν όπως διατηρήσουν ύπό τό καθεστώς τών συλλο
γικών συμβάσεων τά συμβούλια έργασίας. Ταϋτα
προσέφερον υπηρεσίας ώς χρήσιμα, καίτοι ούχί κρί
σιμα, μέσα δι’ άνταλλαγήν άπόψεων, προώθησιν τών
κοινών αντικειμενικών σκοπών καί διεύρυνσιν τών έπαφών μεταξύ συνδικαλιστών καί διοικήσεως. Οί μι
σθωτοί άπέκτησαν διά τών μέσων αύτών πληροφο
ρίας περί τών οικονομικών συνθηκών καί εξελίξεων
έντός τής έπιχειρήσεως, προσανατολιζόμενοι ουτω
καλύτερον εις τάς ίδικάς των ένδοεπιχειρησιακάς οι
κονομικός δραστηριότητας. Είς άλλας χώρας ύφίστανται νομοθετικαί προβλέψεις διά τών όποιων παραχωρεΐται είς τά συμβούλια έργασίας τό δικαίωμα
νά λαμβάνουν πληροφορίας έπί τών δραστηριοτήτων
τής έπιχειρήσεως, έπί τών οικονομικών έκθέσεων, κα
θώς καί τό προνόμιον τής παροχής συμβουλών προς
τήν διοίκησιν. ’Απρόθυμοι αί διοικήσεις διά τήν έφαρμογήν τοιούτων διατάξεων δυσχερώς έπέτρεπον
τήν προώθησιν τής συμμετοχής τών μισθωτών μέχρι
τοϋ έπιπέδου λήψεως άποφάσεων. Έξ άλλου, εις τάς
Ηνωμένας Πολιτείας αί έργατικαί ένώσεις έλάμβανον εύκόλως πληροφορίας παρεχομένας ύπό τών ε
ταιριών προς ειδικούς όργανισμούς, χρηματιστηρια
κά καί πιστωτικά γραφεία. Αί εύρωπαϊκαί κυβερνή
σεις και τά χρηματιστήρια ζητούν, έπίσης, σήμερον
περισσοτέρας πληροφορίας. Αί έργατικαί ενώσεις θά
έχουν συντόμως εις τήν διάθεσίν των πλείστας οικο
νομικός πληροφορίας άνευ τής άνάγκης νά δώσουν
μάχην διά τήν συμμετοχήν των είς τήν διοίκησιν τής
έπιχειρήσεως προς άπόκτησιν αυτών.
Σημαντικώς πρωτοποριακά! θέσεις έπετεύχθησαν
είς τήν Αύστρίαν. Τά συμβούλια έργασίας δύνανται
νά εισάγουν διαμαρτυρίας είς τήν Έθνικήν Οικονο
μικήν Έπιθεώρησιν έπί τώ λόγω ότι άποφάσεις καί
δραστηριότητες τής έπιχειρήσεως άντίκεινται προς
τό δημόσιον συμφέρον. Έν τούτοις, τό προνόμιον αυ
τό δεν έχρησιμοποιήθη είσέτι. Είς τήν Αύστρίαν καί
τήν Γερμανίαν τά συμβούλια έργασίας έκλέγουν μέ
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λη διά τά έποπτεύοντα τάς επιχειρήσεις σώματα, εις
μέν τήν Αυστρίαν δύο μέλη, εις δέ τήν Γερμανίαν το
εν τρίτον του όλου άριθμοϋ των μελών. Εις τάς βιομη
χανίας σιδήρου καί χάλυβος τής Γερμανίας αί εργατι
κοί ενώσεις καί τά συμβούλια εργασίας συμμετέχουν
εις τήν ύπόδειξιν του ήμίσεος άριθμοϋ των μελών τών
διοικητικών συμβουλίων τών σωμάτων τά όποια άσκοϋν έποπτείαν καί τοϋ ενός εκ τών τριών διευθυν
τών αύτών. Καίτοι αί νέαι αύταί έξελίξεις προήγαγον
τήν περισσότερον προσεκτικήν έξέτασιν τών από
ψεων καί τών άναγκών τών μισθωτών ώς καί τών προ
βλημάτων ανθρωπίνων σχέσεων εις τήν βιομηχα
νίαν, δεν άπέβησαν σημαντικά μέσα προς ένίσχυσιν
νέων προσεγγίσεων προς αυτά ταϋτα τά οικονομικά
προβλήματα τής έπιχειρήσεως. Κατά τήν διάρκειαν
τής παρούσης κρίσεως είς τήν γερμανικήν βιομηχα
νίαν σιδήρου καί χάλυβος, ή ιδία ή κυβέρνησις διεμεσολάβησε, προτείνασα τήν υπό διαφόρων μονάδων
σύμπηξιν εταιριών, υποβοηθούσα οϋτω τήν συνένωσιν τών οίκονομικώς υγιών μερών καί στρέφουσα τάς
έναπομενούσας δυνάμεις προς νέας τοπικός εύκαιρίας
άπασχολήσεως.
Οι γάλλοι συνδικαλισταί πράγματι ετοποθετήθησαν
εις τά διοικητικά συμβούλια έθνικοποιηθεισών βιο
μηχανιών. Αί διοικήσεις, εν τούτοις, άνεζήτησαν
τρόπους άπομονώσεως αύτών καί έλαχιστοποιήσεως
τής έπιρροής των. Είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν ή
τοποθέτησίς των είς τά διοικητικά συμβούλια τοιούτων βιομηχανιών συνεισέφερεν είς τήν καλυτέραν κατανόησιν τών προβλημάτων τών βιομηχανικών σχέ
σεων. Τό δέ παρόν πείραμα είς τήν Βρεττανικήν Ε
ταιρίαν Χάλυβος (τοποθέτησίς είς τάς διοικήσεις
τών κλάδων τής εταιρίας άτόμων προερχομένων εκ
τοϋ έργασιακοΰ χώρου, διαφόρων έκείνων τά όποια
θά έπεθύμουν αί διοικήσεις) άναμφιβόλως θά διευρύνη τήν τάσιν αυτήν.
Δέν έχει είσέτι διαμορφωθή κατάλληλον σχήμα άποτελεσματικής συμμετοχής τών μισθωτών είς τήν
διαδικασίαν λήψεως άποφάσεων. Ή επιφυλακτική
στάσις τοϋ σουηδικοϋ έργατικοϋ κινήματος όμιλεΐ
εύγλώττως περί τής άνάγκης μεγαλυτέρας άκριβείας
κατά τον καθορισμόν τών άντικειμενικών σκοπών. Ή
προσπάθεια τών έργατικών ένώσεων προς δημιουρ
γίαν κλίματος οίκειότητος καί έξατομικεύσεως έκα
στου μισθωτού εντός τών έπιχειρήσεων καί τής οικο
νομίας είναι συνεχής. Παράδειγμα, αί προτάσεις τών
ένώσεων είς τήν Γερμανίαν, τήν ’Ιταλίαν καί τήν 'Ολ
λανδίαν διά τήν έπίτευξιν συμπεφωνημένων άποταμιευτικών σχημάτων τά όποια ενδεχομένως να παρά
σχουν τήν δυνατότητα τοϋ συλλογικού έλέγχου τών
επενδύσεων ύπό τών εργατών.
Αί έπιθυμίαι τοϋ δημοσίου μάλλον παρά αί έπιθυμίαι τών έργατικών ένώσεων—λόγω τοϋ ότι αύται έ
χουν άποκλίνοντα συμφέροντα, προβαλλόμεναι είς
τά σώματα τών έπιχειρήσεων τά έπιφορτισμένα με
τήν λήψιν άποφάσεων—τείνουν νά προσδιορίζουν
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τάς μελλοντικός μεταβολής είς τήν διάρθρωσιν τών
έπιχειρήσεων. "Οσον άφορά δέ είς τόν θεσμόν τών
έργατικών ένώσεων καί τούς ίδιους τούς μισθωτούς,
τά συμφέροντά των ένδεχομένως θά έξυπηρετηθοϋν
διά συμβολικής έκπροσωπήσεως έντός τών άντιπροσωπιών τοϋ δημοσίου. Ή άντιμετώπισις αύτή δυνα
τόν νά έπιτρέψη είς τάς ένώσεις νά επηρεάσουν τήν
συμπεριφοράν τών έπιχειρήσεων καί νά καθορίσουν
βασικός γραμμάς έπιθυμητοϋ τρόπου διοικήσεως αύ
τών άνευ έπιβαρύνσεώς των δι’ εύθυνών αί όποΐαι εί
ναι ξέναι προς τά βασικά των καθήκοντα.
έκπροσώπησις επί εθνικού επιπέδου
ή κλάδου βιομηχανίας
Αί έργατικαί ένώσεις έπραγματοποίησαν, πιθανώς,
μεγαλυτέρας προόδους προς τήν κατεύθυνσιν τής άσκήσεως έπιρροής έπί τής οικονομικής καί κοινωνι
κής πολιτικής τών κυβερνήσεων μάλλον ή τών έπι
χειρήσεων. Αύται τώρα παρέχουν υπηρεσίας ώς ομά
δες συμφερόντων, ώς σύμβουλοι καί ώς διαπραγματευταί. ’Ακόμη καί ένώσεις εχουσαι κομμουνιστικόν
προσανατολισμόν ή κατέχουσαι ήγετικήν θέσιν είς
τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιταλίαν έχουν άποδεχθή τόν ει
δικόν αύτόν ρόλον.
Αί έργατικαί ένώσεις άναζητοϋν σήμερον νέαν ι
σορροπίαν μεταξύ τών ύποχρεώσεών των προς διατήρησιν έπαφών μετά τής κυβερνήσεως, συμφωνοΰσαι
προς ώρισμένας άποφάσεις, καί προς συνεχή προώθησιν τών ίδικών των άπόψεων. Οίασδήποτε τοπο
θετήσεις καί άν έχουν έπιτύχει οί ήγέται τών ένώ
σεων δι’ αύτούς τούς ίδιους προσωπικώς, ουτοι έχουν
έπίσης τήν μεγαλυτέραν εύθύνην διά τήν δημιουρ
γίαν συνδέσμου μεταξύ αύτών καί τών οπαδών των,
συνδέσμου ό όποιος θά έπιτρέψη ώστε αί ένέργειαί
των καί εϋλογοι νά θεωρούνται ύπό τών μελών τών έ
νώσεων καί συνεπείς προς τάς ύπ’αύτών άναληφθείσας
ύποχρεώσεις. Ουτοι δέν δύνανται νά άποφύγουν τάς
έκ τής συμμετοχής των είς τήν διοίκησιν ευθύνας, άλ
λα δέν δύνανται έπίσης νά άποφύγουν νά λογοδοτή
σουν διά τάς ένεργείας των ώστε νά διατηρήσουν τήν
ύποστήριξιν τών μελών των.
Τά διατιθέμενα σήμερον μέσα προς έπηρεασμόν
τών κυβερνητικών ένεργειών καί τών ένεργειών τής
βιομηχανίας έχουν αύξηθή. Ή άνακίνησις τών θεμά
των καί ή προαγωγή αύτών, είτε θεωρητικώς είτε εν
τή πράξει, ώς καί ή χρησιμοποίησις τών προθαλάμων
καί τής τακτικής πιέσεων καί συμμαχιών ένισχύονται
σήμερον υπό πλήθους εύκαιριών παροχής έμπεριστατωμένης συμβουλευτικής βοήθειας προς τάς κυβερ
νήσεις, τούς δημοσίους λειτουργούς, τούς όργανισμούς καί τά μέλη νομοθετικών σωμάτων καί διοική
σεων. Ή σύγχρονος κυβέρνησις δέν δύναται νά άσκήση άποτελεσματικώς τά καθήκοντά της άνευ τοιαύτης βοήθειας. Έχει τήν άνάγκην τοϋ προσεταιρισμοϋ τών κυβερνωμένων διά τό πλεΐστον τών νομοθε
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τικών καί διοικητικών ενεργειών της, έπιτυγχάνουσα
ουτω τήν ένίσχυσιν καί συμπαράστασίν των προς αυ
τήν. Αί εργατικοί ενώσεις άποτελοΰν διόδους διά των
όποιων ή σύγχρονος κυβέρνησις δύναται νά έπιτύχη
τόν σκοπόν αύτόν. Πέραν τής επί συγκεκριμένων θε
μάτων έκπροσωπήσεως, αντιπρόσωποι των έργατικών ένώσεων τοποθετούνται ευρέως εις συμβουλευτι
κά σώματα. Ώς άτομα, άλλά καί ώς εκπρόσωποι, το
ποθετούνται εις τα διοικητικά σώματα ή τά σώματα
χαράξεως πολιτικής- τέλος, πρόσωπα προερχόμενα
έκ τού συνδικαλιστικού κινήματος έγένοντο μέλη
τής διοικήσεως καί των νομοθετικών σωμάτων ή ύπεύθυνοι διά τήν χάραξιν πολιτικής.
Το πρόβλημα τό τιθέμενον εις τάς έργατικάς ενώ
σεις είναι νά καταστήσουν τάς δυνατότητας αύτάς εκπροσωπήσεως άποτελεσματικάς.Ώρισμέναι έργατικαί
ένώσεις εθνικού επιπέδου άναζητοΰν δραστηρίως με
θόδους προς έπίτευξιν τού σκοπού αυτού. Καί ενώ δέν
αρκεί μόνον ή έπιλογή μαχητικών στελεχών καί ή υποβοήθησις αυτών προς έκπλήρωσιν τού ρόλου των,
έν τούτοις, έλάχισται ένώσεις πράττουν έστω καί αυ
τό εις ικανοποιητικόν βαθμόν. Ή έπιτυχία εις τόν το
μέα αυτόν άπαιτεϊ τήν χάραξιν καταλλήλου πολιτι
κής καί τήν διατύπωσιν κατευθύνσεων τών οποίων ούτοι θά είναι ύπέρμαχοι. Αί έργατικαί ένώσεις επιφορ
τίζουν τά στελέχη των μέ βαρείας εύθύνας καί ελπί
ζουν ότι ταΰτα θά τάς αντιμετωπίσουν, καθοδηγούμε
να υπό τής ευθυκρισίας καί τής άντιλήψεώς των. Ό
συντονισμός τής εργασίας τοιούτων έκπροσώπων εί
ναι ελάχιστος.Ή ισχυρά, όμως, εκπροσώπησις άπαιτεϊ πλήρη γνώσιν τού τεχνικού περιεχομένου τών
προβλημάτων καί μελέτην προς άντιμετώπισιν τών
προσπαθειών τών άντιθέτων ομάδων συμφερόντων
καί τής γραφειοκρατίας. ’Αλλά συνήθως οί έργατικοί
ήγέται οί οριζόμενοι διά τάς λειτουργίας αύτάς άποτελματοΰνται εντός τών εύθυνών πολλαπλών εκπρο
σωπήσεων, εις τρόπον ώστε όλίγας μόνον νά αντιμε
τωπίζουν έπαρκώς. Άτυχώς ούτοι σπανίως πραγμα
τοποιούν τήν έξαίρετον προσφοράν τήν όποιαν θά άνέμενέ τις λόγφ τής πεί ρας των. Ουτω, ή έκπροσώπησις καθίσταται ονομαστική καί αί έργατικαί ένώσεις
χάνουν τά πλεονεκτήματα τών θέσεων τάς όποιας έ
χουν κερδίσει. Έπί πλέον ούτοι υπήρξαν άδέξιοι εις
τόν χειρισμόν τών διαφόρων θέσεων τών άπαραιτήτων δΤ ένα διάλογον συναινέσεως, αποδοχήν υπό ό
ρους, διαφωνίαν Καί άκόμη τήν άπειλήν οριστικής άποχωρήσεως έκ τών οργάνων διαμεσολαβήσεως. Ή
τελευταία αυτή θέσις σπανίως λαμβάνεται κατά τάς
διαπ ραγματεύσεις.
'Έτερον σοβαρόν σημεΐον είναι τό κατά ποιον τρό
πον οί έκπρόσωποι τών ένώσεων προβαίνουν εις άπολογισμόν τής δράστηριότητός των προς τούς οπα
δούς των. Εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων
δέν ύποβάλλονται λεπτομερείς άναφοραί καί έλάχιστος έλεγχος ασκείται είτε έπί τών απόψεων είτε επί
τού τρόπου ύποστηρίξεως αυτών. Ή σχέσις μεταξύ

τού έκπροσώπου καί τών οριζόντων αυτόν σωμάτων
παραμένει συμπτωματική. Έν τούτοις, υπάρχουν το
μείς, όπως τό πεδίον τής οικονομικής πολιτικής, ό
που τοιαΰται χαλαραί καταστάσεις δέν είναι άνεκταί,
διότι έπηρεάζουν τά βαθύτερα συμφέροντα τών ένώ
σεων. Αυτό τό σημεΐον είναι έκεΐνο εις τό όποιον οί
συνδικαλιστικοί ήγέται, οί όποιοι προηγουμένως ήσαν συλλογικώς προσανατολισμένοι προκειμένου πε
ρί προγραμματισμών έπί έθνικοΰ έπιπέδου, αντιμετω
πίζουν καταστάσεις αί όποιαι έπιβάλλουν άναθεώρησιν τών θέσεών των. Ούτοι παρατηρούν ότι τά κυ
βερνητικά προγράμματα, άκόμη καί όταν περιλαμβά
νουν άποδεκτούς γενικούς στόχους, δέν σημαίνει άναποφεύκτως ότι άπολήγουν εις χάραξιν πολιτικής,
έπί μέρους προγραμμάτων ή ένεργειών άποδεκτών υ
πό τών έργατικών ένώσεων. Ουτω, οί συνδικαλιστικοί
ήγέται άποφεύγουν τήν άνάληψιν ύπερμέτρων ευθυ
νών έπί τών δραστηριοτήτων τών σωμάτων αυτών εις
τά όποια μετέχουν, έπιλέγοντες μάλλον τάς ανεξαρ
τήτους θέσεις.
Παρά ταΰτα ούτοι, εις άντιστάθμισμα διά τήν συμ
μετοχήν των εις κυβερνητικά σώματα, ύπεχρεώθησαν
έπανειλημμένως νά έπινοήσουν μηχανισμούς έπιτρέποντας εις αυτούς τήν έκπλήρωσιν τών προς ταΰ
τα ύποχρεώσεών των. Πάντως, διά τό έργον αυτό εύρέθησαν γενικώς άπαράσκευοι. Όλίγαι μόνον έργατικαί ένώσεις εις τήν Σουηδίαν δύνανται νά άντιπαραβληθοΰν εις ίσχύν προς τάς κεντρικάς οργανώ
σεις. "Αλλαι πάλιν σκανδιναβικοί ένώσεις έθνικοΰ έ
πιπέδου δέν διαθέτουν έπαρκή ίσχύν προς άσκησιν έποπτείας έπί τών άπαρτιζόντων αύτάς όργανώσεων.
Είς τό Ήνωμένον Βασίλειον είναι ετι όλιγώτερον ι
σχυρός ό υφιστάμενος έλεγχος, τό δέ νέον σύστημα
έπανεξετάσεως τών μισθολογικών αιτημάτων καί τά
έτήσια συνέδρια τών συνδικαλιστικών ήγετών έπί θε
μάτων οικονομικής πολιτικής καί αμοιβής έργασΐας
αποτελούν ριζοσπαστικός καινοτομίας. Εις τήν 'Ολ
λανδίαν ή πίεσις έπί τών πρωτοβαθμίων όργανώσεων
ασκείται περισσότερον δι’ έπισήμων κρατικών διαδι
κασιών άναθεωρήσεως τών συλλογικών συμβάσεων
καί όλιγώτερον δι’ άπ’ εύθείας ένεργειών τής κεντρι
κής ένώσεως. ’Άλλαι έργατικαί ένώσεις έθνικοΰ έπι
πέδου έπέδειξαν ετι μικροτέραν πρόοδον όσον αφο
ρά εις τήν όργάνωσιν μηχανισμού καταλλήλου διά
τοιαύτας συλλογικός δραστηριότητας. Είς τήν πρα
γματικότητα, αί κεντρικαί ένώσεις μάλλον προτιμούν
τήν άδυναμίαν αυτήν, διότι τούς παρέχει ευλογοφανή
κάλυψιν προς αποφυγήν τών έκ τής συμμετοχής των
είς τοιούτους μηχανισμούς ύποχρεώσεών των, τάς ό
ποιας άλλως θά έπρεπε νά άναλάβουν. Έν τούτοις, ό
λοι έπιδιώκουν εύκαιρίας συμμετοχής. Ή διχοτόμησις αύτή προσδιορίζει τό άντιμετωπιζόμενον δίλημ
μα καί προβάλλει τήν αστάθειαν τής παρούσης καταστάσεως.
Τά έργατικά κινήματα, τά όποια άντεμετώπισαν
τάς δυσχερείας τάς δημιουργηθείσας ένεκα τής συμ
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μετοχής των εις τήν κατάστρωσιν των έθνικών οικο
νομικών προγραμμάτων, τείνουν εις τροποποίησιν
του πρότερον κρατήσαντος τρόπου χειρισμού τοϋ θέ
ματος. Εντελώς αντίθετοι τοϋ προγραμματισμού ένεφανίσθησαν εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, τήν Γερ
μανίαν καί τήν Ελβετίαν. "Ετεροι, όπως εις τήν Γαλ
λίαν, τό Ήνωμένον Βασίλειον καί τήν Σουηδίαν, άπέκλιναν εις τήν άποδοχήν τροποποιήσεων αί όποΐαι
ώδήγουν βασικως είς άρνησιν τής αρχής τοϋ προγραμματισμοΰ άλλ’ούχίκαί τοϋ είδικοϋ συστήματος
κατευθύνσεως. ΑΕ έργατικαί ένώσεις αί όποΐαι συνε
χίζουν συμμετέχουσαι είς τον προγραμματισμόν είναι
έκεΐναι αί όποΐαι άσκοϋν σημαντικήν έπιρροήν έπί
των κυβερνήσεών των, όπως είς τό Βέλγιον, τήν 'Ολ
λανδίαν, τήν Νορβηγίαν, ή όπου ό οργανισμός προγραμματισμοϋ έχει απλώς συμβουλευτικήν αρμοδιό
τητα έπί γενικών θεμάτων, όπως είς τόν Καναδάν.
Ή φύσις τοϋ προβλήματος έχει καταστή εύρέως
άντιληπτή εντός τοϋ έργατικοΰ κινήματος. Βασικήν
προϋπόθεσιν διά τήν έπίτευξιν έθνικών στόχων απο
τελεί ή αύξανομένη κρατική παρέμβασις είς τήν οικο
νομίαν. ’Απαραιτήτους ή έλευθερία προς λήψιν άποφάσεων υπό τών έπιχειρήσεων πρέπει νά περιορισθή.
’Αλλά οί ήγέται τών έργατικών ένώσεων δέν δεικνύ
ουν προθυμίαν προς άποδοχήν περιορισμών είς τάς
διαδικασίας τών συλλογικών διαπραγματεύσεων.Έπιπροσθέτως ουτοι διαπιστώνουν ότι καί κυβερνήσεις
είς τάς όποιας έπικρατοΰν οί {δικοί των πολιτικοί
συνεργάται λαμβάνουν αποφάσεις δυσαρέστους διά
τάς ένώσεις.
Γνωρίζουν, έπίσης, ότι αί κυβερνήσεις ύπόκεινται
είς πιέσεις αί όποΐαι είναι ισχυρότεροι τής ίδικής
των έπιρροής. Έχουν δέ σκληρώς διδαχθή ότι συμφωνίαι καί δεσμεύσεις άναλαμβανόμεναι είς ενα το
μέα δυνατόν νά έξουδετεροΰνται ή νά αποβαίνουν αρ
νητικοί ένεκα δραστηριοτήτων είς έτερον τομέα, ό
πως έπίσης ότι αί κυβερνήσεις χειρίζονται εν εύρύ
φάσμα δυνατοτήτων κατά τήν χάραξιν τής έπί μέ
ρους πολιτικής των. Είναι δυσχερές νά άντιπαραβληθοϋν ούτοι προς τοιαύτην ικανότητα καί ίσχύν.
Αί έργατικαί ένώσεις έχουν έπιτύχει διείσδυσιν είς
διαφόρων έπιπέδων κυβερνητικά σώματα καί σώματα
χαράξεως πολιτικής καί άσκήσεως διοικήσεως. Αΰται πλέον άντιμετωπίζουν τό έργον τής άποσαφηνίσεως τοϋ προβλήματος, τοϋ καθορισμοϋ τών θέσεών
των, τής έπικοινωνίας μετά τών μελών των καί τής
διερευνήσεως τής ύπ5 αύτών ύποστηρίξεως. Προς έπίτευξιν τών σκοπών αύτών θά άπαιτηθοΰν περισσότε
ρα μέλη καί διεύρυνσις τών οικονομικών πόρων. Αί ένώσεις θά έξαναγκασθοΰν νά άναπτύξουν καί νά εύρύνουν τάς νέας των δραστηριότητας, καθώς παραλλή
λους θά άσκοϋν πίεσιν έπί τών μελών των δΓ ηύξημένας εισφοράς. Ένω δέ έντός τοϋ έργατικοΰ κινήμα
τος δημιουργοϋνται αί προϋποθέσεις διά τήν άνάληψιν τοϋ έργου αύτοϋ, άπογοήτευσις καί σύγχισις έπικρατεΐ μεταξύ τών μελών τής ήγεσίας.
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συμπέρασμα
Τά έργατικά κινήματα τών δυτικών κεφαλαιοκρατι
κών κοινωνιών άντιμετωπίζουν εν σύνολον νέων έσωτερικών καί έξωτερικών προβλημάτων. Αί εύχάριστοι καί συνήθεις δραστηριότητες άπλώς θά αναβά
λουν τήν ήμέραν τών μεταβολών καί δυνατόν νά απο
τελόσουν αφορμήν διά συσσώρευσιν ριζικών μεταβο
λών, έντονων έρίδων καί εύρέων σχισμάτων. Αί έργατικαί ένώσεις έσημείωσαν προόδους κατά τήν πο
ρείαν των έπί τής όδοϋ τήν οποίαν έχουν χαράξει,
καίτοι ύφίστανται μεγάλαι έλλείψεις είς τόν βαθμόν
όργανώσεως καί τήν διάρθρωσίν των είς πολλάς
χώρας.
Τά θέματα τά όποια άποτελοΰν άληθή πρόκλησιν
διά τάς εργατικός ένώσεις είναι ή διαμόρφωσις απο
τελεσματικής έκπροσωπήσεως τών μισθωτών είς τήν
τράπεζαν τών διαπραγματεύσεων διά προσώπων προερχομένων έξ αυτής ταύτης τής έργασίας καί ή άνάπτυξις προγραμμάτων καί καταλλήλων μηχανισμών
διά τήν έκπροσώπησιν τών μισθωτών είς έπίπεδα έπιχειρησιακά, βιομηχανικών κλάδων, έθνικά καί είς
διεθνή σώματα. Ή διάρθρωσίς των, αί παρεχόμενοι
διευκολύνσεις καί αί ακολουθούμενοι κατευθύνσεις
πολιτικής έπί τών έκάστοτε θεμάτων πρέπει νά είναι
συναφείς προς τήν τρέχουσαν οικονομικήν καί πολι
τικήν ζωήν. Με μεγαλυτέραν καθοδήγησιν άπό μέ
ρους τών κυβερνήσεων αί ένώσεις θά δυνηθοΰν νά
προσαρμόσουν έκουσίως τάς θέσεις των προς βραχυ
προθέσμους, μεσοπροθέσμους καί μακροπροθέσμους
στόχους. Ή αποδοχή τοϋ δικαιώματος άσκήσεως έ
πιρροής καί χρησιμοποιήσεως τών εύκαιριών συμμε
τοχής είς όργανα λήψεως άποφάσεων καί έκτελέσεως
αύτών έπί έπιχειρησιακοΰ καί κυβερνητικού έπιπέδου θά πρέπει νά συμβιβασθή μέ τήν έπιθυμίαν των
δι’ άνεξαρτησίαν καί αποτελεσματικός διαφωνίας έν
τός μιας κοινωνίας ή όποια άπεδέχθη ήδη πολλούς έκ
τών βασικών αντικειμενικών σκοπών των, καίτοι ούχί
άκριβώς είς τήν υπ αύτών προταθεΐσαν μορφήν, καί
εντός τής όποιας ή υπό τών έργατικών ένώσεων συνέχισις άσκήσεως πιέσεως αποτελεί σημαντικόν παρά
γοντα διατηρήσεως ισορροπίας μεταξύ τών άντιτιθεμένων συμφερόντων. Τό έργατικόν κίνημα θά παραμείνη μάλλον ώς μία όμάς κεντρική καί κριτικής ση
μασίας μεταξύ άλλων ομάδων, παρά ώς ή μόνη αντί
παλος αύτών.
Ή πρόκλησις διά τήν σφυρηλάτησιν μιας συνεχώς
έπεξεργασίμου προσαρμογής τών θέσεών των, έντός
τής νέας έποχής τών δυτικών κεφαλαιοκρατικών κοι
νωνιών, είναι ή μόνη τήν όποιαν αί έργατικαί ένώσεις όφείλουν νά άντιμετωπίσουν. Εύτυχώς αύται δια
τηρούν μέγαν βαθμόν έλευθερίας διά νά άναπτύξουν
τήν πολιτικήν καί τά προγράμματά των, υπό τό πρί
σμα τών ειδικών συμφερόντων τών οπαδών των άλλά
καί τών άπόψεών των περί έθνικών συμφερόντων.

