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24 ΝΟΕΜΒΡΗ 1956 – 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016. 
 

 
 

 

Όπσο είλαη  θπζηνινγηθφ ε δεκηνπξγία ηφζν ησλ ζσκαηείσλ ινγηζηψλ φζν θαη ηεο 
Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο Ινγηζηψλ ζαλ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ε εμέιημε 
ηνπο  θαζνξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 
θεθαιαίνπ θαζψο θαη απφ ηελ πνιηηηθή ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ. Δπίζεο επεξεάδεηαη άκεζα 
απφ ηε ζπλνιηθή πνξεία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαζψο θαη απφ ηελ ηαθηηθή θαη ζηξαηεγηθή 
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ  πνπ επηρεηξνχλ λα δξάζνπλ εληφο απηνχ ηνπ θηλήκαηνο. 
 

Δεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ ινγηζηώλ δελ είρε 
επζύγξακκε πνξεία αιιά είρε πεξηόδνπο έμαξζεο θαη ππνρώξεζεο. Αλεμάξηεηα όκσο 
από ηελ θακπή ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο (άλνδνο ή ππνρώξεζε) ε ΠΟΛ κε 
ζηαζεξόηεηα δηεθδηθνύζε γηα ινγαξηαζκό ηεο ηάμεο καο ηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ 
αλαγθώλ, θόληξα ζην ξεύκα ηνπ «ξεαιηζκνύ» θαη ηεο ελζσκάησζεο ζηηο αλάγθεο ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο «αλάπηπμεο» ε νπνία ηαπηίδεηαη ζηνλ θαπηηαιηζκό 
κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ θαη έρεη ζαλ πξνϋπόζεζε ην ηζάθηζκα ηνπ ζπλόινπ 
ησλ δηθαησκάησλ θαη θαηαρηήζεσλ ηνπ ιανύ.  
  

Θαζψο ε εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο ζαλ επάγγεικα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ηδξχνληαη νη πξψηεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο ζρνιέο ήδε απφ ην 
1894. Απνηέιεζκα  ήηαλ ε δεκηνπξγία κηζζσηψλ εξγαδφκελσλ πνπ αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά 
κε ηελ ινγηζηηθή σο επάγγεικα. Έηζη δεκηνπξγείηαη, θαη θάησ θαη απφ ην θιίκα ηεο επνρήο, ε 
αλάγθε ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζψπεζεο είηε κέζα απφ ηα ζσκαηεία ηδησηηθψλ ππάιιεισλ είηε 
κέζα απφ νκνηνεπαγεικαηηθα ζσκαηεία φπσο απηά πνπ ηδξχζεθαλ ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1920 έσο 
θαη 1939 φπσο ή « Ξαλειιήληαο Δπηζηεκνληθή Ινγηζηηθή Δηαηξεία», ν  «Πχιινγνο Αλαγλσξηζκέλα 
Αξρηινγηζηψλ Αζελψλ – Ξεηξαηά», ν  «Πχλδεζκνο Ινγηζηψλ Διιάδνο», θαη ε  «Ξαλειιήληα 
Έλσζεο Ινγηζηψλ» ην νπνίν είλαη θαη ην πξψην ζσκαηείν κηζζσηψλ Ινγηζηψλ. 
 

Αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο ζπλζήθεο, ζηα πην καχξα ρξφληα γηα ην εξγαηηθφ θίλεκα 
(δηθηαηνξία Κεηαμά, Θαηνρή) νη ινγηζηέο πξσηνζηάηεζαλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα. Απφ ηνλ 
αγψλα απηφλ πνηέ δελ έιεηςε ε πίζηε φηη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, φηη 
θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη θαη αμίδεη λα θηηάμεη θαιχηεξα ηελ δσή ηνπ γηαηί απηφο είλαη ν 
παξαγσγφο ηνπ πινχηνπ.  

 

Σε απηό ην πιαίζην ππήξμαλ θαη ζπνπδαίεο ζηηγκέο εξσηζκνύ θαη 
απηνζπζίαο, πξνεμέρνληνο ηνπ Ναπνιένληα Σνπθαηδίδε, ν νπνίνο αλέπηπμε 

έληνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δξάζε. 
 

Ξξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε κηαο ζεηξάο εξγαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ ζηελ Θξήηε 
θαη αλαδείρηεθε ζε πξφεδξν ηνπ Πσκαηείνπ Ηδησηηθψλ θαη Δκπνξνυπαιιήισλ Ζξαθιείνπ θαη  
πξσηνζηάηεζε ζην λα θαηαθηήζεη ην Δξγαηηθφ Θέληξν Ζξαθιείνπ ηαμηθή θαηεχζπλζε. Αλάκεζα 
ζε πνιιά, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξσηζκνχ θαη ηεο αηαιάληεπηεο πίζηεο ηνπ ζην δίθαην ηνπ αγψλα 
θαη ηελ ηειηθή λίθε,  ππήξμε ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα. Ρν 1944 ζε 
αληίπνηλα γηα ηελ επηηπρεκέλε επίζεζε ηνπο ΔΙΑΠ  ζηελ πεξηνρή ησλ Κνιάσλ Ιαθσλίαο, δίλεηαη 
ε εληνιή απφ ηελ γεξκαληθή δηνίθεζε γηα εθηέιεζε 200 θνκνπληζηψλ, αλάκεζα ηνπο θαη ν ίδηνο, 
ν νπνίνο παξά ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δφζεθε γηα λα απνθχγεη ηελ εθηέιεζε, ν ίδηνο αξλήζεθε λα 
δνζεί ε ζέζε ζε άιινλ. 
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1950-1960 
 

Πηηο αξρέο ηνπ 1950, ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα βξηζθφηαλ ζε πνιχ άζρεκε 
θαηάζηαζε, αθνχ είρε δερηεί ζνβαξά ρηππήκαηα. Ήηαλ ε επνρή πνπ αθνινχζεζε ηελ ιήμε ηνπ 
εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηελ ήηηα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πηξαηνχ Διιάδνο, πνπ ε ηξνκνθξαηία 
νξγίαδε. Ξέξα απφ φια ηα άιια, ζπλδηθαιηζηέο νξγαλψζεηο πνπ είραλ εθιέμεη κε ειεγρφκελνπο 
απφ ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία είραλ απνβιεζεί απφ ηελ ΓΠΔΔ ζηελ εγεζία ηεο νπνίαο 
θπξηαξρνχζαλ εξγνδνηηθέο θαη αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο. Ξάλσ απφ 1200 ζπλδηθαιηζηέο ήηαλ 
θξαηνχκελνη.  
 

To 1952 ηδξχζεθε ε Ξαλειιήληα Έλσζε Διιήλσλ Ινγηζηψλ (Ξ.Δ.Δ.Ι) πξνπνκπφο ηεο 
Έλσζεο Δπαγγεικαηηψλ Ινγηζηψλ Ξξσηεπνχζεο (Δ.Δ.Ι.Ξ) θαη  ζεκεξηλήο απφ ην 2013 Έλσζεο 
Ινγηζηψλ Διεγθηψλ Ξεξηθεξείαο Αηηηθήο (Δ.Ι.Δ.Ξ.Α) άιια θαη άιισλ ζπιινγψλ ινγηζηψλ φπσο 
ηνπ Ξεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Αραΐαο, Θαβάιαο. 
 

Ζ καδηθνπνίεζε ηνπο, ηδηαίηεξα ηεο Ξ.Δ.Δ.Ι, πξνρσξεί βξαδχηεξα παξά ηελ αλάπηπμε ηελ 
δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ινγηζηηθή. Απηφ ζπλέβε γηαηί 
ε ηφηε δηνίθεζε θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο επνρήο  θαη κέιε ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ην 
«ζπλδηθαιηζηηθφ» ηεο αζθάιεηαο κε ζθνπφ λα απνθιείνληαη φζνη ζπλδηθαιηζηέο δελ έρνπλ 
«εζληθά» θξνλήκαηα. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε επηζηνιή ηεο δηνίθεζεο ηεο Ξ.Δ.Δ.Ι πξνο ηνλ 
Φψηε Καθξή γεληθφ γξακκαηέα ηεο ΓΠΔΔ, κε ηελ νπνία παξαδέρνληαη φηη θαλέλα κέινο ηνπ Γ.Π 
δελ έρεη θάθειν ζηελ αζθάιεηα.  
 

Θφληξα ζην θαζεζηψο ηξνκνθξαηίαο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ηελ επνρή πνπ φια ηα 
«έζθηαδε ε θνβέξα», κε ηελ επίκνλε πξσηνπφξα δνπιεηά εθαηνληάδσλ ζπλάδειθσλ πνπ 
εθθξάζηεθε κε δηαθφξνπο ηξφπνπο (παξεκβάζεηο, αξζξνγξαθία θιπ) ε ΞΔΔΙ αιιάδεη 
θαηεχζπλζε. Πηηο  3/5/1957 απνκαθξχλεηαη ε δηνίθεζε ηνπ Φηιηππίδε θαη εθιέγεηαη λέα πνπ 
ζπκβάιιεη ζηελ καδηθνπνίεζε αιιά θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο ηαμηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ ζσκαηείνπ, 
αλνίγνληαο ηηο πφξηεο δηάπιαηα γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ ηνπ θιάδνπ. 
  

Έλα ρξφλν λσξίηεξα ηέζζεξηο ζχιινγνη  ινγηζηψλ (ΞΔΔΙ, Ξεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, 
Ιάξηζαο) ζπλέξρνληαη θαη ηδξχνπλ ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ινγηζηψλ (ΞΝΙ) (1956) 
εθιέγνληαο πξνζσξηλφ Γ.Π κέρξη θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξψηνπ ζπλεδξίνπ ην 1957 θαη 
ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Ζ ίδξπζε ηεο ΞΝΙ ζηελ νπζία ήξζε γηα λα θαιχςεη έλα 
κεγάιν θελφ ζηελ εληαία ηαμηθή θαηεχζπλζε θαη δξάζε ησλ ινγηζηψλ παλειιαδηθά. 
 

Ζ Νκνζπνλδία καο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή απνηέιεζε θάξν ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη 
ζπζπείξσζεο απέλαληη ζηνλ εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ. Κε ηελ ίδξπζε ηεο, ζαλ 
πξψηνο ζηφρνο κπαίλεη ε ππνγξαθή ρσξηζηήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο γηα ηνπο ινγηζηέο. Πηελ 
δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη, βξίζθεη απέλαληη ηελ εξγνδνζία αιιά θαη ηελ Νκνζπνλδίαο 
Ηδησηηθψλ πάιιεισλ, ηεο νπνίαο ηελ δηνίθεζε απνηεινχζαλ εξγαηνπαηέξεο-εγθάζεηνη ηεο 
επνρήο. Ζ ζχκβαζε πξνσζείηαη αξρηθά ζην πξσηνβάζκην δηαηηεηηθφ  θαη κεηά ζην δεπηεξνβάζκην 
πνπ κε ηελ 25/1960 απφθαζε θαζηεξψλνληαη απμεκέλα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηφζν ησλ ινγηζηψλ 
φζν θαη ησλ βνεζψλ ινγηζηψλ. Απηή απνηειεί ζπνπδαίν επίηεπγκα θαζψο είλαη ε πξψηε 
δηαηηεηηθή απφθαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ηελ νπνία γηα παξερφκελε ίζε εξγαζία κεηαμχ 
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ παξέρεηαη ίζε ακνηβή.  Θα πεξάζνπλ δεθαεηίεο γηα ηελ γελίθεπζε απηήο 
ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπίζεο ε ίδηα απφθαζε πξνζδηνξίδεη επίδνκα γάκνπ 100 δξρ 
ην κήλα γηα ηνπο άληξεο. 
 

Ρελ ίδηα ρξνληά, κε πξσηνβνπιία ησλ ζσκαηείσλ Αζήλαο θαη Ξεηξαηά νξγαλψλεηαη 
Ξαλινγηζηηθή ζπλέιεπζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξψηνπ ζρεδίνπ ζπιινγηθήο Πχκβαζεο ηεο ΞΝΙ. 
Ρν 1962 ην ζπκβνχιην ηεο επηθξαηείαο αλαγλσξίδεη θαη ηππηθά ην δηθαίσκα ηεο ΞΝΙ λα 
δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ησλ ινγηζηψλ θαη θαηνρεηξψλεηαη ε πξνυπεξεζία φισλ ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζε «νκφηηκα θαη ζπλαθή θαζήθνληα».  
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Ζ χπαξμε θαη ε δεκηνπξγία ζπιινγψλ ινγηζηψλ ζε Αζελά, Ξεηξαηά, Θεζζαινλίθε, Ξάηξα, 
Βφιν, Ιάξηζα, Θαβάια, Σαιθίδα θαη αιινχ, ε ηππηθή ηεο αλαγλψξηζε απφ ην ζπκβνχιην ηεο 
επηθξάηεηαο, αιιά θπξίσο νη θαζεκεξηλνί αγψλεο ησλ ζπλαδέιθσλ κέζα απφ ηα ζσκαηεία, 
εδξαηψλνπλ ηελ ζέζε ηεο ΞΝΙ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Κεγάιν βάξνο δίλεηαη ζηελ ζηαζεξή 
ηαμηθή θαηεχζπλζε ηνπ αγψλα κε ηελ ηαπηφρξνλε αιιαγή ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ ζσκαηείσλ θ.α. 
Θαζηεξψλεηαη επίζεο ε απιή αλαινγηθή γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ησλ ζσκαηείσλ αιιά θαη 
ηεο ΞΝΙ. 
 

1961-1974 
 

Κε ηειεπηαίν παξάδεηγκα ηελ παξέκβαζε αζηηθνχ θξάηνπο θαη εξγνδνηψλ ζηηο απνθάζεηο 
ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΔΘΑ, απνδεηθλχεηαη φηη ε αζηηθή ηάμε ρξεζηκνπνίεη θάζε κέζν (δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο, εξγνδνηηθνχο ζπλδηθαιηζηέο, λνζείεο θ.α.) γηα λα ειέγμεη πιήξσο ην εξγαηηθφ θίλεκα, 
ηηο δνκέο ηνπ. Κε ηνλ λέν ζπλδηθαιηζηηθφ λφκν, πνπ έρεη έηνηκν ε ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ, 
πξνεηνηκάδεηαη ρηχπεκα ζην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο θαζψο θαη λα κπνπλ λέα εκπφδηα ζηελ 
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Δλψ παξνπζηάδεηαη απφ ηα αζηηθά πνιηηηθά θφκκαηα σο 
«εθζπγρξνληζκφο» ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ηεο αχμεζεο ησλ 
θαπηηαιηζηηθψλ θεξδψλ – ηαπηίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ κε ησλ εξγαδφκελσλ, ζηελ 
νπζία είλαη ε αληηπαξάζεζε ηεο ηαμηθήο πάιεο ελάληηα ζηνλ ζπκβηβαζκφ θαη ηνλ «θνηλσληθφ 
εηαηξηζκφ».  
 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηελ εξγνδνζία λα επηθξαηήζεη ζηγή λεθξνηαθείνπ ζε θάζε 
ηφπν δνπιεηάο, ε ζχγθξνπζε ησλ ηαμηθψλ Νκνζπνλδησλ-ΔξγαηηθψλΘέληξσλ-Πσκαηείσλ κε ηηο 
μεπνπιεκέλεο θαη ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. 
 

Σαξαθηεξηζηηθή ηεο θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ ΓΠΔΔ είλαη φηη ελψ βάδηδε πξνο ην 
14ν Ππλέδξην ηεο ην 1961, ε εγεζία ηεο θήξπζζε φηη «ζην 14ν Ππλέδξην ζα γίλεη αλακέηξεζε 
ησλ δπλάκεσλ ηνπ ειεπζέξνπ ζπλδηθαιηζκνχ κε ηνλ θνκνπληζκφ» πξνδηαγξάθνληαο έηζη ηνλ 
ηαμηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Δλδεηθηηθφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ ππήξμε ήηαλ φηη απφ ηηο 
50 νκνζπνλδίεο πνπ ππήξραλ πήξαλ κέξνο νη κηζέο, ελψ απφ ηα 67 Δξγαηηθά Θέληξα πνπ 
ππήξραλ, πήξαλ κέξνο κφλν ηα 47. Νη ηαμηθέο Νκνζπνλδίεο θαη ηα Δξγαηηθά Θέληξα πνπ είραλ 
απνθιεηζηεί απφ ην 13ν Ππλέδξην ηεο ΓΠΔΔ (1958) θαη είρε απνθαζηζηεί ε επαλεγγξαθή ηνπο δελ 
πήξαλ θαη πάιη κεξνο, αθνχ αξλήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ ην «καθαξζηθφ φξν πίζηεσο» ζηνλ 
θαπηηαιηζκφ θαη ηελ αζηηθή ηάμε πνπ έζεζε ν Καθξήο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ ζπλνκνζπνλδία.  
 

Ζ ζηάζε ησλ νξγαλψζεσλ ηεο ΞΝΙ ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θέξλεη 
ηελ δηαγξαθή ηεο Δ.Δ.Ι.Ξ θαη ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο καδί κε αιιά ζσκαηεία απφ ηα 
εξγαηηθά θέληξα Αζελάο θαη Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. Γηα ηελ Δ.Δ.Ι.Ξ εηδηθφηεξα, πνπ 
δηαγξάθηεθε καδί κε αιιά έληεθα ζσκαηεία κε δηθαζηηθή απφθαζε, ήηαλ φηη «απηά έρνπλ 
πεξηέιζεη ζε θνκνπληζηηθφ έιεγρν». Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Ξξσηνδίθε Γ. 
Θαλειιφπνπινπ ν νπνίνο ζηελ αηηηνινγηθή ηνπ έθζεζε γηα ηελ δηαγξαθή ηεο Δ.Δ.Ι.Ξ. απφ ην 
Δ.Θ.Α αλαθέξεη φηη απηή απαζρνιείηαη «…κε ηα ζθιαβνπάδαξα, ηνλ Θάζηξν, ηνπο ππξαχινπο, 
ηνπο εμφξηζηνπο θνκκνπληζηάο θαη ππνλνκεχεη ηελ ζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηελ Δ.Ν.Θ. θιπ…». 
 

Ρα ζσκαηεία πνπ δηαγξάθηεθαλ εθπξνζσπνχζαλ πεξίπνπ 50.000 εξγαδφκελνπο, ζηελ 
ζέζε ησλ νπνίνλ ηδξχνληαη ζσκαηεία ζθξαγίδεο. Πε απάληεζε γηα ηελ δηαγξαθή ηνπο, ηα 
ζσκαηεία πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά παξεκβάζεηο δηαβήκαηα θιπ.  Δίραλ ηελ αιιειεγγχε άιισλ 
ζσκαηείσλ ηεο επνρήο. Σαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην Πσκαηείν Διιήλσλ 
Ζζνπνηψλ, ην Πσκαηείν πάιιεισλ Ηνληθήο θαη Ιατθήο Ρξάπεδαο, ησλ εκπνξνυπάιιεισλ θιπ.  
 

Απέλαληη ζηελ λέα απηή θαηάζηαζε ε ΞΝΙ, καδί κε ηηο Νκνζπνλδίεο Ζιεθηξηζκνχ θαη 
Ρχπνπ, ζα εγεζνχλ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ησλ αγψλσλ ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο ελάληηα ζηελ 
παξέκβαζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θ.α. 
Πηηο 16.04.1962 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Ππλδηθαιηζηηθνχ Θηλήκαηνο 
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ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Ξεηξαηά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζέξησλ. Πηελ 
ζπγθέληξσζε θαη δηαδήισζε ζπκκεηείραλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνη. 
 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο θίλεζεο ησλ «Ππλεξγαδφκελσλ Δξγαηνυπαιιειηθψλ 
Νξγαλψζεσλ».  Πηελ πξψηε ζπζπείξσζε εθπξνζσπνχληαλ 55 εξγαηηθέο ελψζεηο. Ρνλ Απξίιε 
ηνπ 1963 έθηαζαλ ηηο 82 θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ηηο 115. Ν αξηζκφο ησλ νξγαλψζεσλ 
πνπ ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ηηο «115 ΠΔΝ» ζα πξνζεγγίζεη ηηο 1000 κέρξη ηελ επηβνιή ηεο 
δηθηαηνξίαο. 
 

Ζ ζπζπείξσζε πξαγκαηνπνηήζεθε γχξσ απφ αηηήκαηα γηα ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, ηελ 
θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζηα ζπλδηθάηα κέζσ ηεο παξαθξάηεζεο απφ ην κηζζφ 
πνπ ήζειαλ λα επηβάινπλ θπβέξλεζε, ΠΔΒ θαη ΓΠΔΔ άιια θαη απφ ηελ θαηάζεζε αληεξγαηηθψλ 
λνκνζρεδίσλ πνπ είραλ ζαλ ζηφρν ηελ ζσκαηεηαθή λνκνζεζία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 
 

Νη εμειίμεηο ησλ ρξφλσλ 1965 – 1966 είραλ ζηξψζεη ην δξφκν γηα ηελ επηβνιή 
ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο. Νη αηηίεο ηεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο νμπκέλεο ελδναζηηθέο θαη 
Ηκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ην 1946 θαη κεηά. Απηέο νη 
αληηζέζεηο, ήηαλ αληαλάθιαζε θαη δηεζλψλ αληαγσληζκψλ ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη 
δηαηεξήζεθαλ θαη κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960.  Ν ξφινο πνπ έπαηδε ε βαζηιεία ζην αζηηθφ 
πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε δηαηήξεζε απφ ηελ κηα πιεπξά ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 
ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο πνπ είραλ ελζσκαησζεί αθφκα θαη ζηελ εθπαίδεπζε, έρνληαο 
ζπγθξνηήζεη θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηεο λενιαίαο ζχκθσλα κε ηελ αληηδξαζηηθή ηδενινγία θαη 
ηελ εζηθή ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ, θαη ηαπηφρξνλα ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκνχο 
πνπ επηρείξεζαλ θάπνηνη πνιηηηθνί (Ξαπαλδξένπ Θαξακαλιήο) πνπ ηνπο έθεξλαλ ζε ζχγθξνπζε 
κε ην Ξαιάηη, θαζψο θαη ε θξίζε ζην θππξηαθφ, φια απηά νδεγνχζαλ ζε φμπλζε ηεο θαηάζηαζεο. 
Απνηέιεζκα, ην ηκήκα ηεο άξρνπζαο ηάμεο πνπ είρε ηελ δχλακε θαη ηνλ πην ηζρπξφ κεραληζκφ, 
ην ζηξαηφ, λα δψζεη ηελ δηδαθηνξηθή ιχζε  (H ΞΝΙ κέρξη ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο είρε 21 
ζσκαηεία κέιε). 
 

Ρελ πεξίνδν εθείλε ε ΞΝΙ θαη νη δπλάκεηο πνπ ζπλεξγάδνληαλ καδί ηεο, πξνεηδνπνηνχζαλ 
ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ην ελδερφκελν δηθηαηνξηθήο εθηξνπήο κε  αλαθνηλψζεηο, παξεκβάζεηο θιπ. 
Ζ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, κε απαγνξεχζεηο ζπγθεληξψζεσλ, 
κε ζσκαηεία θαη νκνζπνλδίεο λα εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη εγγεγξακκέλα ζην ΔΘΑ  θαη ζηελ 
ΓΠΔΔ, κε δηνξηζκνχο θαη θαζαηξέζεηο ηεο εγεζίαο ηεο ΓΠΔΔ, ήηαλ αζθπθηηθή. Αθφκα θαη ε 
ηειεπηαία δηνξηζκέλε δηνίθεζε ηεο ΓΠΔΔ, παξά ηελ νκνινγία πίζηεσο πξνο ηελ δηθηαηνξία, 
αληηθαηαζηάζεθε θαη απηή. 
 

Ζ πεξίνδνο ηεο δηθηαηνξίαο (1967 – 1974) αλάκεζα ζηα άιια επεξέαζε θαη ην 
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαζψο θαη ηελ ΞΝΙ φπνπ πνιιά ζηειέρε ηνπ θιάδνπ νδεγήζεθαλ ζηηο 
θχιαθεο θαη ηηο εμνξίεο. Πηηο 4 Καΐνπ ηνπ 1967, δεθαηέζζεξηο εκέξεο απφ ηελ επηβνιή ηεο 
ρνχληαο, ην Γεληθφ Δπηηειείν Πηξαηνχ επηθαινχκελν ην λφκν «Ξεξί Θαηάζηαζεο Ξνιηνξθίαο» 
απνθάζηζε ηελ δηάιπζε ηεο ΞΝΙ θαη ησλ ζσκαηείσλ ηεο, ηελ θαηάζρεζε ηεο θηλεηήο θαη 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο θαζψο θαη ηνπ αξρείνπ ηεο. Πηελ ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε 
ζσκαηείσλ ζθξαγίδσλ πιήξσο ειεγρφκελα απφ ηελ ίδηα. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε πεξίπησζε 
ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ Ξεηξαηά, νξίδνληαο σο πξφεδξν ηνλ αξρηραθηέ ινγηζηή Πνπγειά ν νπνίνο 
αλέιαβε ην θαθέισκα ησλ ινγηζηψλ κε ηαρηηθέο αλαθνξέο ζηελ αζηπλνκία πφιεσλ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο Νκνζπνλδίαο ζήκεξα θαη ηα 
νπνία πξνέξρνληαη απφ ην «ζπλδηθαιηζηηθφ» ηεο αζθάιεηαο…  
 

1974-1980 
 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηαηνξίαο ε ΞΝΙ, κε αλαθνίλσζε ηεο απνθαζηζηά ην 
λφκηκα εθιεγκέλν ΓΠ ηεο πξηλ ηελ ρνχληα. Ρν 1975 ππφ ηελ ζθέπε ηεο ΞΝΙ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
23 ζχιινγνη. Απφ ηα πην θχξηα πξνβιήκαηα πνπ είρε λα ιχζεη ε ΞΝΙ θαη ην ηαμηθφ 
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ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ήηαλ  ε εθθαζάξηζε  ζηνπο ζπιιφγνπο – αληηζπλδεζκνπο ζε Ξεηξαηά θαη 
Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη Ξαλειιαδηθά απφ εγθάζεηνπο ηεο εξγνδνζίαο θαη ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο.  
Ξαξά φκσο ηηο νπνίεο πξνζπάζεηεο, θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία ειέγρνπλ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 
κε απνηέιεζκα ηα ζπλεπή ηαμηθά ζσκαηεία, Νκνζπνλδίεο θαη Δξγαηηθά Θέληξα λα παξακέλνπλ 
εθηφο δνκήο ηεο ΓΠΔΔ π.ρ ε ΔΔΙΞ έγηλε δεθηή ζην ΔΘΑ κφιηο ην 1982. 
 

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΛΓ, πξνζπαζψληαο λα παξέκβεη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θέξλεη ην 
1976 ηνλ αληεξγαηηθφ Λφκν 330 κε ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 
απεξγία. Ζ ΞΝΙ θαη άιιεο ηαμηθέο νξγαλψζεηο δήηεζαλ λα απφζπξζε ηνπ λφκνπ θαη νξγάλσζαλ 
θηλεηνπνίεζεο  ηεο ρψξαο. Παλ απνηέιεζκα κηα ζεηξά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ θαηαξγνχληαη, 
ε αιιάδνπλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ. Όκσο Ζ ΓΠΔΔ απνδέρεηαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν θαη 
ζπλερίδεη ζηελ γξακκή θπβέξλεζεο θαη εξγνδνηψλ πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ε ΞΝΙ θαη άιιεο 
νκνζπνλδίεο κέρξη θαη ην 19ν  ζπλέδξην ηεο (1978),  λα κείλνπλ εθηφο.  Όκσο ε πξνζπάζεηα ηεο 
αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο λα θαηαξγήζεη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία, λα βάιεη 
θξέλν ζηελ ηαμηθή νξγάλσζε θαη πάιε ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ ζηακαηά.  

 

1980-1990 
 

Από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ε ΠΟΛ ξίρλεη όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο 
ζηνλ αγώλα γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 

Πηηο 22/5/1980 νξγαλψλεη κεγάιε θιαδηθή απεξγία κε ζπκκεηνρή εψο 100% ζε κεγάινπο 
ρψξνπο δνπιεηάο ηεο επνρήο (θαηαζηήκαηα Καξνχζεο, Θαηξάηδνο, Γξαγψλαο θ.α.) κε αηρκή ηελ 
αχμεζε ζηνπο κηζζνχο, ηελ θαηνρχξσζε επηδφκαηνο ηζνινγηζκνχ ίζνπ κε έλαλ κηζζφ, ηα 
νηθνγελεηαθά επηδφκαηα λα δίλνληαη θαη ζηηο ινγίζηξηεο θ.α. θαηαδηθάδνληαο ζηελ απεξγηαθή 
ζπγθέληξσζε ηφζν ηελ πνιηηηθή ιηηφηεηαο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ηεο ΛΓ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
απμήζεσλ ησλ κηζζψλ κε παξεκβάζεηο ζην δηθαζηηθφ ζψκα θαζψο θαη ηελ Νκνζπνλδία 
Ηδησηηθψλ παιιήισλ ε νπνία εμππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγνδνζίαο ππέγξαςε 
ζχκβαζε κε απαξάδεθηνπο φξνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Πην θελφ έπεζε ε πξνζπάζεηα ηεο 
θπβέξλεζεο λα θηκψζεη θαη λα ηξνκνθξαηήζεη ηελ ΞΝΙ, κε ηελ άζθεζε πνηληθψλ δηψμεσλ ζε 
κέιε ηνπ Γ.Π (ελάληηα ζηνλ ηφηε πξφεδξν Θψζηα Καξαγθνπδάθε θαη ηνλ γεληθφ γξακκαηέα Ξάλν 
Θνηζφβνιν) γηα δήζελ εμχβξηζε ηεο δηθαηνζχλεο. 
 

Όπσο θαη ζήκεξα, κέζα απφ ηηο γξακκέο ηνπ ΞΑΚΔ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χπαξμεο 
ηεο, ε Νκνζπνλδία πξσηνζηαηεί ζην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ζσκαηείσλ θαη Νκνζπνλδηψλ ζε 
ηαμηθή θαηεχζπλζε. Καδί κε άιιεο 16 Νκνζπνλδίεο ην 1980 εληείλεη ηελ αληηπαξάζεζε κε ηελ 
εγεζία ηεο ΓΠΔΔ, πνπ βάδεη πιάηε γηα ηελ εθαξκνγή αληηιατθψλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο 
ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλσληθνχο δηαιφγνπο κε θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία, απαηψληαο κε 48σξε 
απεξγία ζηηο 10 θαη 11 Λνεκβξίνπ κε αηηήκαηα γηα απμήζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, κέηξα ελάληηα ζηελ αλεξγία, θαηάξγεζε ηνπ αληεξγαηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θ.α. 
 

Ο αγώλαο θέξλεη απνηειέζκαηα : Καηνρπξώλεηαη γηα πξώηε θνξά επίδνκα 
ηζνινγηζκνύ ίζν κε κηζό κηζζό γηα ινγηζηέο θαη βνεζνύο ινγηζηέο. Τελ 1/11/1981 
απνθηνύλ επηθνπξηθή αζθάιηζε όινη νη ινγηζηέο θαη βνεζνί ινγηζηέο. Τν 1981 
θαηνρπξώλεηαη ε θαηαβνιή επηδόκαηνο γηα ηνπο ρεηξηζηέο θαη ηηο ρεηξίζηξηεο 
ινγηζηηθώλ κεραλώλ.  
 

Ρελ ίδηα πεξίνδν, ζηελ κάρε γηα ηελ ππνγξαθή ΠΠΔ, ε ΞΝΙ αλαπηχζζεη έληνλε δξάζε. 
Πηαζκφο απνηειεί ε παλειιαδηθή θιαδηθή απεξγία  ηελ 25/5/1982 ε ΞΝΙ φπνπ ζα βξεη απέλαληη 
ην ζχλνιν ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ: Tελ θπβέξλεζε ηνπ ΞΑΠΝΘ, ην 
πνπξγείν Δξγαζίαο, πξνβνθαηφξηθα δεκνζηεχκαηα απφ ηελ εθεκεξίδα «ΡΝ ΒΖΚΑ» θαζψο θαη 
ηελ κεξνιεπηηθή ζηάζε ηεο ΔΟΡ θαη ηεο ΔΛΔΓ. Ξαξφια απηά ε απεξγία πέηπρε. 
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Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο θαη έδσζαλ ψζεζε ζηελ ππνγξαθή ΠΠΔ 
ζην ίδην έηνο. Απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ απηψλ ήηαλ ππνγξαθή ζεηξάο ΠΠΔ, ζρεδφλ ζε εηήζηα 
βάζε, πάληα κε θαιχηεξνπο φξνπο. Κεγάιε θαηάθηεζε απνηέιεζε θαη ε θαηαβνιή ηνπ 
επηδφκαηνο γάκνπ χςνπο (10 % ηνπ κηζζνχ) θαη γηα ηηο ινγίζηξηεο ην 1984.  
 

Σαξαθηεξηζηηθφο επίζεο είλαη ν αγψλαο ελάληηα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 
ΞΑΠΝΘ ην 1983, ε νπνία κε εληνιή ησλ κνλνπσιίσλ, ηεο Δ.Ν.Θ. θαη ηνπ Ν.Ν.Π.Α πξνζπαζεί λα 
πεξάζεη λφκν γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο ζην δεκφζην. Σαξαθηεξηζηηθέο 
είλαη νη νκνηφηεηεο κε ηηο ζεκεξηλέο επηδηψμεηο ηνπ ΠΔΒ θαζψο ην λνκνζρέδην πξνέβιεπε φηη γηα 
ηελ πξνθήξπμε ηεο απεξγίαο ζα απαηηείηαη ην 50%+1 ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπ ζσκαηείν 
ελψ γηα λα απνθάζηδε απεξγία έλα Δξγαηηθφ Θέληξν ή Νκνζπνλδία ζα απαηηνχληαλ ε ζχγθιεζε 
ζπλεδξίνπ… Ρν ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο ην ελέθξηλαλ ηα 12 απφ ηα 13 κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο ηεο ΓΠΔΔ. Ζ ΞΝΙ, ελάληηα ζηνπο ζρεδηαζκνχο απηνχο ζπκκεηέρεη ζηε παλειιαδηθή 
απεξγία ζηηο 27/5/1983 θαη νξγαλψλεη θαη  θιαδηθή απεξγία ζηηο 30/5/1983 θαη καδί κε ην 
ζχλνιν ηνπ ηαμηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, απνηξέπεη ηνπο ζρεδηαζκνχο.  
 
 

Ζ δηαπάιε κε ηνλ εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ νμχλεηαη. Κε ζπλερήο 
παξεκβάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΞΑΠΝΘ ζηελ ΓΠΔΔ – ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 1985-1989 - κέζα 
απφ πξαμηθνπήκαηα θαη λφζεο δηαδηθαζίεο δηνξίδνληαη θπβεξλεηηθνί εγθάζεηνη, ππνγξάθνληαο 
θαηάπηπζηεο γηα ηελ επνρή Δ.Π.Π.Δ. Ηδηαίηεξα ην 1985, φηαλ ε θπβέξλεζε ΞΑΠΝΘ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηθαηνζχλε θαη αμηνπνηψληαο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, θαηαξγεί ηελ αηξεηή 
δηνίθεζε ηεο ΓΠΔΔ θαη δηνξίδεη εγθάζεηνπο, ε ΞΝΙ καδί άιια ηαμηθά ζσκαηεία απαληάεη κε 
παλειιαδηθή απεξγία, ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο φινη νη ζχιινγνη ηεο.  
 

Ζ ΞΝΙ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο χπαξμεο ηεο απνηέιεζε νξγαληθφ ηκήκα ηνπ 
αληηπνιεκηθνχ θηλήκαηνο θαη θάξν ηεο ηαμηθήο θαη δηεζληζηηθήο αιιειεγγχεο. Θαηαγγέιιεη ηελ 
δνινθνλία ηεο Πσηεξίαο Βαζηιαθνπνχινπ απφ ηελ εξγνδνζία ηεο ΔΡΚΑ ζηελ πχιε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ ηελ 27/7/1980. Κε θηλεηνπνηήζεηο, δηαβήκαηα, αλαθνηλψζεηο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο 
θάζε κέζσ, θαηαδηθάδεη ηα εθαηνληάδεο πεξηζηαηηθά θξαηηθήο βίαο, θαηαζηνιήο θαη 
ζπλδηθαιηζηηθψλ δηψμεσλ. Δληζρχεη κε φια ηα κέζα, αθφκα θαη νηθνλνκηθά, απεξγνχο εξγάηεο 
φπσο ζηελ ΑΚΠΡΔΙ (12/5/1988), ζηελ Σαιπβνπξγία Βφινπ (11/5/1988).  
 

Πεκαληηθή είλαη επίζεο ε ζέζε ηεο Νκνζπνλδίαο, απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή, γηα ηελ 
ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Νηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Κε αλαθνίλσζε ηεο ηελ 
11/3/1981, αθνχ θαηαγγέιιεη ηνπο ΔΘΝΦΗΡΔΠ δηνξηζκέλνπο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓ ζηελ 
δηνίθεζε ηνπ ΝΔΔ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «…ε Θπβέξλεζε απνθάιπςε ηη πξαγκαηηθά 
επηδηψθεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΝΔΔ: πνηαγή ησλ Νηθνλνκηθψλ επηζηεκφλσλ ζε θνξέα 
πξννξηζκέλν λα κεηαβιεζεί ζε γινηψδε πκλεηή ηεο αληηιατθήο, αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο ηεο…». 
35 ρξφληα κεηά, αλαδπθλχεηαη ην πφζν επίθαηξε θαη κπξνζηά απφ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ ε 
ηνπνζέηεζε ηεο ΞΝΙ. Θαη ζήκεξα, ην Ν.Δ.Δ. σο ζχκβνπινο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, είλαη 
κεραληζκφο εμσξατζκνχ θαη απνδνρήο ηνπ ηαμηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
θαη απνηειεί εξγαιείν ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ελζσκάησζεο, φπνπ θαινχληαη λα δξάζνπλ καδί 
εξγαδφκελνη θαη απηναπαζρνινχκελνη κε ζηειέρε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο, κε 
εθπξνζψπνπο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ ΞΝΙ θαη ηα κέιε ηεο αλαπηχζζνπλ δξάζε θαη ηνπνζεηνχληαη γηα φια ηα κεγάια 
πξνβιήκαηα ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο (ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνηλψζεηο 
γηα ηνπο ενξηαζκνχο ηεο πξσηνκαγηάο, άξζξα γηα ηελ Θνηλή Δπξσπατθή Αγνξά θιπ). παίξλνπλ 
απνθαζηζηηθά ζέζε γηα ην πξφβιεκα ηεο εηξήλεο, ησλ βάζεσλ, ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΝΘ, 
ην ΛΑΡΝ, ελάληηα ζηνλ Ηκπεξηαιηζκφ, κεηέπεηηα γηα ηελ ζπλζήθε ηνπ Κάαζηξηρη θαη ηελ Δ.Δ. 
Πηέθεηαη ελάληηα ζηηο Ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο, ζηνπο πνιεκηθνχο εμνπιηζκνχο, ζηνλ 
απηαξρηζκφ θαη ηελ θξαηηθή θαηαζηνιή. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή παιεχεη γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 
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ησλ ζπλδηθάησλ θαη Νκνζπνλδηψλ, γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπο απφ εγθάζεηνπο ηνπ αζηηθνχ 
θξάηνπο αιιά θαη ηεο επηαεηίαο. Ξξνβάιιεη έκπξαθηα ηελ δηεζληζηηθή αιιειεγγχε 
πξαγκαηνπνηψληαο δεθάδεο παξεκβάζεηο, δηακαξηπξίεο θαη δηαβήκαηα ζηηο πξεζβείεο ησλ ΖΞΑ, 
ηεο Ρνπξθίαο,  ηνπ Ηζξαήι, ηεο Βξεηαλίαο θ.α. 
 

Ζ ΓΟΑΠΖ ΚΑΠ ΚΔΡΑ ΡΝ 1990 
 

Ζ αληεπαλάζηαζε πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990, ζηηο ρψξεο πνπ 
νηθνδνκνχζαλ ην ζνζηαιηζκφ, δελ αθήλεη αλεπεξέαζην ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Αζθνχληαη 
έληνλεο πηέζεηο απφ ηελ κεγαινεξγνδνζία, ηελ εγεζία ηεο ΓΠΔΔ, ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο, 
γεληθφηεξα ηνλ εξγνδνηηθφ-θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ λα σζήζνπλ ηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη 
νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζην ζπκβηβαζκφ. Απέλαληη ζηελ ζεσξία ηνπ «ηέινπο ηεο 
ηζηνξίαο», ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηεο αλάπηπμεο γηα φινπο – εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο – 
ε ΞΝΙ φρη κφλν δηαηεξεί ηα ηαμηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά αιιά νξγαλψλεη αγψλεο ελάληηα ζηελ 
εξγνδνζία θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Κε ηελ πάιε ηεο 
θαηαθηά ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κε απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη επέθηαζε ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη κέζα απφ απηή. 
 

Όκσο ήηαλ θαλεξφ φηη απέλαληη ζηελ γηγάλησζε ησλ κνλνπσιίσλ, ηελ πιήξε 
ελζσκάησζε ηεο ΓΠΔΔ θαη ΑΓΔΓ ζηηο επηδηψμεηο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ λέα θαηάζηαζε πνπ 
δηακνξθψζεθε κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Κααζηξηρη θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Δ.Δ, ήηαλ επηηαθηηθή 
αλάγθε ε ζπγθξφηεζε δηαθξηηνχ πφινπ ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ εληαία νξγάλσζε ηεο 
δξάζεο θαη ηεο αληηπαξάζεζεο κε ηελ εξγνδνζία.  
 

Έηζη ζηηο 3 Απξίιε ηνπ 1999, ε ΠΟΛ καδί κε άιιεο Οκνζπνλδίεο θαη ζσκαηεία 
πνπ πξσηνζηαηνύλ ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ ΠΑΜΕ, νξγαλώλνπλ ηελ ηδξπηηθή 
παλειιαδηθή Σύζθεςε ζην Σηάδην Εηξήλεο θαη Φηιίαο, όπνπ ζπκκεηείραλ 2.500 
εθιεγκέλνη από 18 θιαδηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο νξγαλώζεηο θαη από 230 πξσηνβάζκηα 
Σσκαηεία. 
 

Θνηλή ζπκθσλία απηψλ ησλ δπλάκεσλ είλαη λα αθνινπζνχλ ηε γξακκή ηνπ Αγώλα, 
απέλαληη ζην θεθάιαην, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Θπβέξλεζε. Λα είλαη αληίπαινη ζηνλ 
Ηκπεξηαιηζκφ θαη ζηνπο πνιέκνπο ηνπ. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή έγηλε θαζαξφ πσο ε  πάιε 
γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ κεηψπνπ θαηά 
ηνπ εξγνδνηηθνχ – θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, θαηά ησλ πιεηνςεθηψλ ηεο ΓΠΔΔ θαη ηεο 
ΑΓΔΓ. 

 

Πηηο εηζεγήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ηδξπηηθήο Πχζθεςεο αλαιπφηαλ ε αλάγθε λα 
αλαζπγθξνηεζεί θαη λα αλαδσνγνλεζεί ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζε ηαμηθή θαηεχζπλζε, ζε 
αληηπαξάζεζε κε ηηο ινγηθέο ηεο «θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο» θαη κε φζνπο ζηεξίδνπλ ηε γξακκή 
ηεο ελζσκάησζεο ηνπ θηλήκαηνο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχληαη απφ ηελ αηαιάληεπηε πνξεία ηνπ εξγαηηθνχ ηαμηθνχ θηλήκαηνο 
ζηελ ρψξα καο θαη ηεο ΞΝΙ σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά ηφζν γηα ηελ νξγάλσζε 
ηεο πάιεο φζν θαη γηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αγψλα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηηο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο: 
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Η ζύγθξνπζε ησλ δύν γξακκώλ, απηήο ηεο ξήμεο θαη ηεο ελζσκάησζεο κέζα ζην 
εξγαηηθό θίλεκα θαη ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο είλαη δηαρξνληθή. Δθθξάδεηαη θαη ζήκεξα, απνξξέεη  
κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ πείξα πνπ αληινχκε θαζεκεξηλά απφ ηελ δξάζε καο απέλαληη ζηα κνλνπψιηα ηνπ 
θιάδνπ. Απφ ηε κία θαζεκεξηλά αληηκεησπίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη κεγαινεξγνδνζίαο 
λα ελζσκαηψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην ηδενιφγεκα πεξί δίθαηεο αλάπηπμεο, 
δειαδή φηη αλ απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ηφηε ζα βειηησζνχλ θαη νη φξνη 
δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ην επηρείξεκα πεξί 
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγψλσλ, φηη ηα κέηξα είλαη πξναπνθαζηζκέλα θαη ζα πεξάζνπλ έηζη θαη 
αιιηψο. Απφ ηελ άιιε αληηηάζζνπκε ηελ πάιε καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ, 
φηη φια θαηαθηηνχληαη κέζα απφ ηελ νξγαλσκέλε ηαμηθή πάιε θαη ζχγθξνπζε κε ηελ εξγνδνζία θαη ην 
θξάηνο ηεο.  

 

Δπηπιένλ, επηβεβαηώλεηαη αθξάδαληα όηη ελώ ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
νξγάλσζε ηεο πάιεο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ησλ αγώλσλ θαη ηελ 
απόζπαζε θαηαθηήζεσλ, απηή δελ εμαζθαιίδεηαη απηόκαηα, κόλν θαη κόλν από ηελ 
ρεηξνηέξεπζε ησλ όξσλ δσήο. Ζ ζπκκεηνρή εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκειηψδεο αξρήο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη εκείο νη εξγαδφκελνη παξάγνπκε 
ηνλ πινχην θαη δηθαηνχκαζηε λα παιεχνπκε γηα λα δνχκε θαιχηεξα. Ρν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη 
θαζνξηζηηθφ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο πάιεο απέλαληη ζηα κνλνπψιηα,  ηα νπνία θαξπψλνληαη ην 
απνηέιεζκα ηνπ κφρζνπ καο. Ελώ ν πινύηνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο δνπιεηά καο απμάλεηαη, 
ζην θπλήγη ηνπ θέξδνπο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ κνλνπσιίσλ, ε 
εθκεηάιιεπζε κεγαιώλεη. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη φηη ελψ ηα κνλνπψιηα ζπλνιηθά αιιά θαη 
ηνπ θιάδνπ καο απμάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα θέξδε ηνπο, ε επίζεζε απέλαληη ζηα δηθαηψκαηα καο 
(ζπκβάζεηο, κηζζνί, σξάξηα θ.α.)  εληείλεηαη θαη νη φξνη δνπιεηάο θαη δσήο καο ρεηξνηεξεχνπλ.  

 

Δπίζεο, θαζνξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο γηγάλησζεο ησλ 
κνλνπσιίσλ θαη ζηνλ θιάδν καο, έρεη δηακνξθσζεί κηα λέα θαηάζηαζε. Δπηβεβαηψλνληαη νη εθηηκήζεηο ηεο 
ΞΝΙ φηη δηακνξθψλεηαη πιένλ έλαο νξηδφληηνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο απηφο ησλ ηερληθννηθνλνκηθώλ 
ππεξεζηώλ. Απηέο νη ππεξεζίεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε κεγάια κνλνπψιηα εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ  θαζψο θαη ηνλ 
αληαγσληζκνχ, πνπ ζήκεξα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ ρψξα καο αιιά θαη 
παγθνζκίσο. Πηηο ειεγθηηθέο-ινγηζηηθέο εηαηξίεο κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε εξγαδφκελνπο φπσο ν ινγηζηήο 
θαη ν ειεγθηήο, αιιά θαη πιεξνθνξηθάξηνπο, κεραλνγξάθνπο, δηθεγφξνπο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θ.α. 
Άξα ην δεηνύκελν ζήκεξα γηα εκάο είλαη ε νξγάλσζε ηεο πάιεο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 
θιάδνπ καδί κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζε γξακκή ξήμεο κε ηα κνλνπώιηα.  
 

Απηέο νη εμειίμεηο ζπλδπάδνληαη κε ηελ έληαζε ηεο επίζεζεο ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα απφ 
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη κεηά. Ζ ζηάζε ηεο νκνζπνλδίαο κε ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο θαη 
θηλεηνπνηήζεηο ζε ππνπξγεία θαη ΝΔΔ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ αληηδξαζηηθψλ 
αλαδηαξζξψζεσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Ζ πξνζαξκνγή ζπκπιεξψλεηαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 
Δζληθνχ Ξιαηζίνπ Ξξνζφλησλ απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο, φπνπ δίλεηαη νξηζηηθό ηέινο ζηελ έλλνηα 
ηνπ πηπρίνπ πνπ νδεγεί ζε επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. Βαζηθφ ξφιν ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη 
παίμεη δηαρξνληθά ην ΝΔΔ σο δηαρεηξηζηήο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Ξαξάιιεια νη κεγάιεο 
ειεγθηηθέο εηαηξίεο κε ηα δηάθνξα θέληξα θαηάξηηζεο παξέρνπλ πηζηνπνηήζεηο κε ην «αδεκίσην», 
εηνηκάδνληαο θηελφ, επέιηθην θαη επηθαλεηαθά κνξθσκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε βάζε ηεο απαηηήζεηο 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο. Δειαδή πξόθεηηαη γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ππξακίδαο, όπνπ νη 
ζπλάδειθνη καο απνθηνύλ βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη ε θνξπθή, δειαδή κηα κηθξή ειίη (κέηνρνη, 
ζηειέρε θιπ) έρεη πξόζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή γλώζε. Θαη’ επέθηαζε, παχνπλ ζηαδηαθά ηα φπνηα 
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ππήξραλ κέρξη ζήκεξα. Ζ εμέιημε απηή, δειαδή ε κείσζε ηεο αμίαο ηεο 
εξγαηηθήο δχλακεο ησλ κηζζσηψλ ηνπ θιάδνπ καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αθαληζκφ δεθάδσλ ρηιηάδσλ 
κηθξώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ επαγγεικαηηώλ ζέηεη σο πξώην θαζήθνλ καο ην δπλάκσκα 
ηεο θνηλήο δξάζεο καο, κέζα από πξσηνβνπιίεο καο απέλαληη ζηα κνλνπώιηα ηνπ θιάδνπ. 

Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε, ζεκαληηθόο ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο ΠΟΛ, είλαη ην 
2013 ε ελνπνίεζε ησλ δπν ζσκαηείσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
επέθηαζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ σο πξνο ην δηθαίσκα εγγξαθήο. Απηό ζεκαίλεη όηη 
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έρνπκε πιένλ ην όρεκα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ θαη ηελ 
εληαία δξάζε ζε ηαμηθή θαηεύζπλζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο 
ηνπ θιάδνπ ζε επίπεδν Αηηηθήο.  

 

Δπίζεο, αλεμάληιεηε ε βνήζεηα ηεο Νκνζπνλδίαο καο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζσκαηείσλ ηφζν 
ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηαο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ 
ελδπλάκσζε ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 

Ππλαδέιθηζεο, Ππλάδειθνη, 
 

Πήκεξα, ε αλαζχληαμε θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηνλ θιάδν καο 
κεηαθξάδεηαη ζε ηζρπξνπνίεζε ησλ ζσκαηείσλ ηεο Νκνζπνλδίαο κε εγγξαθή λέσλ κειψλ, κε 
ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζσκαηείσλ αιιά θχξηα κε ηελ δεκηνπξγία ζσκαηεηαθψλ επηηξνπψλ αγψλα 
θαη δπλάκσκα ηεο παξέκβαζεο καο ζηνπο κεγάινπο ρψξνπο δνπιεηάο, πνπ ζηνλ θιάδν καο είλαη 
νη ειεγθηηθέο-ινγηζηηθέο εηαηξίεο.  

 

Πεκαίλεη επίζεο ην δπλάκσκα ηεο Ιατθήο Ππκκαρίαο κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο κε ηνπο 
απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο κηθξνχο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. 

   

Πηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα:  

 

Ρα  ζσκαηεία (θχξηα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο) παξεκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο 
ειεγθηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαθξηηφ ξφιν θαη ζέζε ζηνλ ΠΔΒ θαζψο θαη απνηεινχλ ηνπο 
ζπκβνχινπο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ. 

 

Κε πεξηνδείεο, παξεκβάζεηο γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο 
(κηζζνί, σξάξην, εληαηηθνπνίεζε θ.α.) ζήκεξα κεηξάκε κέιε ησλ ζσκαηείσλ καο ζε θάζε κεγάιν 
ρψξν δνπιεηάο. Κε παξεκβάζεηο καδί κε ηα ζσκαηεία θαηαθέξακε λα απνζπάζνπκε κηθξέο αιιά 
ζεκαληηθέο θαηαρηήζεηο, λα θξελάξνπκε ηελ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία ε νπνία εθθξαδφηαλ κε 
απνιχζεηο. 

 

Νξγαλψζακε ζπζθέςεηο θαη ζπληνλίζακε απφ θνηλνχ ηελ δξάζε καο κε ηνπο 
απηναπαζρνινπκέλνπο, ηνπο θνηηεηέο-ζπνπδαζηέο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ελάληηα π.ρ 
ζην αζθαιηζηηθφ λφκν ηεο θπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, κε θνηλφ 
αληίπαιν θπβέξλεζε θαη κνλνπψιηα. Νξγαλψζακε απφ θνηλνχ παξεκβάζεηο ζην πνπξγείν 
Νηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Ν.Δ.Δ. 

 

Πην ηειεπηαίν, ζην 27ν ζπλέδξην πήξακε ηελ απφθαζε ε ΞΝΙ λα εληαρηεί ζηηο γξακκέο ηεο 
Ξαγθφζκηαο Ππλδηθαιηζηηθήο Νκνζπνλδίαο. Βεβαίσο θαη ζην παξειζφλ ζηειέρε ηεο ΞΝΙ έπαημαλ 
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ ΞΠΝ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε 
εθδήισζε γηα ηα 70 ρξφληα δξάζεο ηεο ΞΠΝ κε παξνπζία ηνπ Γ.Γ. ηεο θαη άιισλ ζηειερψλ ηεο 
δηνίθεζεο ηεο. Πηελ ζπλέρεηα ζπκκεηείρακε κε αληηπξνζσπεία ηεο Νκνζπνλδίαο καο ζηελ δηεζλή 
ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ζηηο Βξπμέιεο γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο 
δξάζεο ησλ ζπλδηθάησλ ζε Ξαγθφζκην Δπίπεδν απέλαληη ζηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο. 
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Ππλαδέιθηζεο, Ππλάδειθνη 
 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηελ 60ρξνλε ηζηνξία ηεο Νκνζπνλδίαο καο, φπσο θαη ηνπ εξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο, φηη ηίπνηα δελ θαηαθηηέηαη ρσξίο αγψλεο. Αγψλεο νη νπνίνη βάδνπλ απέλαληη ηνλ 
πξαγκαηηθφ ερζξφ, ηα κνλνπψιηα. Αγψλεο πνπ έξρνληαη ζε ξήμε θαη ζχγθξνπζε κε ηελ ινγηθή 
ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ πνπ πξνβάιιεη ε εγεζία ησλ θπβεξλεηηθψλ-
εξγνδνηηθψλ ηεο ΓΠΔΔ-ΑΓΔΓ.  

 

Η ΠΟΛ πάληα ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη θνκκάηη ηνπ ηαμηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ 
θηλήκαηνο. Δηαρξνληθά ζπγθξνύεηαη κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγνδνζίαο θαζώο θαη κε 
ην αζηηθό θξάηνο. Απνδεηθλύεηαη όηη απηή ε ζσζηή γξακκή πάιεο, ε αζπκβίβαζηε 
θαηεύζπλζε ηνπ αγώλα πνπ εκπλέεηαη από ηελ πίζηε ζην δίθην όηη εκείο νη 
εξγαδόκελνη παξάγνπκε ηνλ πινύην θαη καο ηνλ θιέβνπλ νη εξγνδόηεο καο κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηελ καδηθή νξγάλσζε ηεο πάιεο  αθόκα θαη θάησ από ηηο πην δύζθνιεο 
ζπλζήθεο.  

 

Σήκεξα επαλαβεβαηώλνπκε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΟΛ ζην ΠΑΜΕ, κπξνζηά θαη 
ζηελ 4ή παλειιαδηθή ζπλδηάζθεςε. Απηφ ζεκαίλεη ζρέδην δξάζεο ηέηνην πνπ ζα ζπκβάιιεη 
ζηελ ελφηεηα ηεο δξάζεο φισλ ησλ ζσκαηείσλ θαη νκνζπνλδηψλ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
ελίζρπζε ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο ζηνλ θιάδν θαη ζπλνιηθά ζηε ρσξά, αιιά βεβαίσο θαη ηελ 
ελίζρπζε ηεο δηεζληζηηθήο αιιειεγγχεο. 

 

Σήκεξα, κε αηζηνδνμία δίλνπκε όινη ηελ κάρε γηα ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο ηελ 
24/11/2016, πνπ γηα καο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνη απεξγνί ζηνλ θιάδν καο, καδηθφηεξα 
απεξγηαθά κπινθ ησλ ζσκαηείσλ παλειιαδηθά. Πεκαίλεη καδηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ 
ζσκαηείσλ καο κε πεξηερφκελν θαη ζρέδην πάιεο πνπ ζα δίλνπλ ψζεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ 
αγψλα καο.  

 

Μπξνζηά ζηηο εθινγέο ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Αηηηθήο, δίλνπκε όιεο καο ηηο 
δπλάκεηο γηα λέεο εγγξαθέο, γηα καδηθνπνίεζε ηνπ ζσκαηείνπ. Γηα καδηθή 
εθιννγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε ηελ Τεηάξηε 23/11/2016. Τελ καδηθνπνηήζε ηνπ 
ζσκαηείνπ ηόζν ηεο Αηηηθήο όζν θαη ηεο ππόινηπεο Ειιάδαο πνπ είλαη ζηελ δύλακε 
ηεο ΠΟΛ, ηελ ίδξπζε λέσλ ζσκαηείσλ. 

 

Αμηνπνηνύκε όιν ην επόκελν δηάζηεκα ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. 

Έρνπκε ηελ δύλακε, ηελ εκπεηξία. 

Με ζπιινγηθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε, κε ζρέδην είκαζηε ζίγνπξνη όηη 
ζα ηα θαηαθέξνπκε. 
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