
Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

 

 

 

Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ 

 

Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη 

νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπγθξφηεζήο ηνπ: 

Πφηε, πψο θαη γηαηί ζπγθξνηήζεθε ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα; 

 

Η μιζθωηή εργαζία 

Ζ πξψηε θαη εληειψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ αλακθίβνια ε εκθάληζε ζην 

θνηλσληθφ πξνζθήλην ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη εξγαηηθφ 

θίλεκα, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ζεζκηθή ηνπ έθθξαζε, νη ζπλδηθαιηζηηθέο δειαδή 

νξγαλψζεηο, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. 

ηελ Διιάδα, ε κηζζσηή εξγαζία εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, 

θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Αγξφηεο ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ εξγάδνληαλ σο 

εξγάηεο γεο ζηηο δπλακηθέο θαη εθρξεκαηηζκέλεο ζηαθηδνθαιιηέξγεηεο ηεο βφξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. Δξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, νξηζκέλνπο κήλεο ην ρξφλν, ψζηε λα 

θαιχςνπλ ηνλ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ.  

Μία θξίζηκε ζηηγκή ήηαλ ε κεηάβαζε απφ ην ρσξάθη ζην εξγνζηάζην. Ζ 

κεηάβαζε απηή εθηπιίρζεθε ζηαδηαθά θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. Σν εθζπγρξνληζηηθφ εγρείξεκα ηνπ Σξηθνχπε (δεθαεηία ηνπ 1880) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε ηεο ζηαθίδαο (δεθαεηία ηνπ 1890) έζηξεςε έλα ηκήκα ησλ 

εξγαηψλ γεο ζηε λενγέλλεηε βηνκεραλία, ηα κεηαιιεία, ηε λαπηηιία θαη ηνπο 

ζηδεξνδξφκνπο. Κξίζηκεο κάδεο εξγαηψλ άξρηδαλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηηο πξψηεο 

ειιεληθέο βηνκεραληθέο πφιεηο: Σνλ Πεηξαηά, ην Βφιν, ηελ Πάηξα, ηε χξν, ην 

Λαχξην. 

Ζ ηάζε απηή εληείλεηαη ζηηο δπν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θαζψο 

δηεπξχλεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. εκαληηθά ζπληειεί θαη ν 

εδαθηθφο δηπιαζηαζκφο ηεο Διιάδαο πνπ επεηεχρζε κε ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο 

ηνπ 1912-13: Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (θαη άξα ηε δηεχξπλζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο), κία επηπιένλ ζεκαληηθή πφιε-ιηκάλη, ε Θεζζαινλίθε, πεξηήιζε 

εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Παξφια απηά ε κηζζσηή ζρέζε παξέκελε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εξγαδνκέλνπο κία πεξηζηαζηαθή, ζπκπιεξσκαηηθή, δεπηεξεχνπζα επηινγή. Ο ζηφρνο 

ηνπο ήηαλ ε ζχληνκε επηζηξνθή ζην ρσξηφ, πξάγκα πνπ δελ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε 

ελφο δηαθξηηνχ εξγαηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ δηαθνξεηηθνχ, πην 

λεσηεξηθνχ, πην ξηδνζπαζηηθνχ απφ ην παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ.  

Κξίζηκε απφ απηή ηελ άπνςε ήηαλ ε δεθαεηία ηνπ 1920 φηαλ έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ κηζζσηψλ, νη κηθξαζηάηεο πξφζθπγεο, νη νπνίνη ζπγθξφηεζαλ ζπλνηθίεο 

ζηα φξηα ησλ πφιεσλ, κελ έρνληαο πιένλ ρσξηφ επηζηξνθήο, πξνζδέζεθαλ ζηαζεξά 

ζην δεπηεξνγελή ηνκέα.  

Ζ ζηαζεξή κηζζσηή ζρέζε έγηλε πιένλ ν θαλφλαο. 

 

                                                 

 Σν πξνθνξηθφ χθνο ηεο γξαθήο θαη ε απνθπγή ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ 

νθείινληαη ζην ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ: Αμηνπνηήζεθε σο αθήγεζε γηα ηελ θαηαζθεπή δχν 

«ηειενπηηθψλ καζεκάησλ» (DVD) κε ζέκα ηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Δξγαηηθνχ Κηλήκαηνο πξνο 

ρξήζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο Αθαδεκίαο Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ. Καηαβιήζεθε, σζηφζν, ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα ψζηε ε αλαγθαία εθιαΐθεπζε λα κε κεηψζεη ηελ αλαιπηηθή θαη εμεγεηηθή επάξθεηα ηνπ 

θεηκέλνπ. 



Ζ χπαξμε, σζηφζν, εξγαηψλ θαη γεληθφηεξα κηζζσηψλ ππαιιήισλ, παξφηη 

απνιχησο αλαγθαία πξνυπφζεζε, δελ αξθεί γηα ηε ζπγθξφηεζε εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. 

Όπσο, γηα λα αλαθέξσ έλα θάπσο αδφθηκν παξάδεηγκα, ε χπαξμε γπλαηθψλ δελ αξθεί 

γηα ηελ εκθάληζε θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Οχηε νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

πηέζεηο, νη ρακεινί κηζζνί, ηα εμαληιεηηθά σξάξηα θαη νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη δηαβίσζεο κεηαηξέπνληαλ απηφκαηα ζε θίλεκα κε νξγαλψζεηο, δηάξθεηα θαη 

ζρέδην. πλήζσο νδεγνχζαλ ζηε κνηξνιαηξία ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

εθηνλψλνληαλ πεξηζηαζηαθά κε απζφξκεηεο εμεγέξζεηο, φπσο ζηα κεηαιιεία ηεο 

εξίθνπ. Γηα λα ζπγθξνηεζεί έλα θνηλσληθφ θίλεκα δελ αξθνχλ νη θνηλσληθέο 

πξνυπνζέζεηο, ρξεηάδνληαη θαη νη ηδενινγηθέο. 

 

Οι ιδεολογικές προϋποθέζεις 

Ζ πιένλ αμηνζεκείσηε απφ ηηο ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ήηαλ αλακθίβνια ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

ζνζηαιηζηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο. Οη πξψηνη  Έιιελεο ζνζηαιηζηέο, επεξεαζκέλνη 

απφ ηνλ καξμηζκφ ηεο Β΄ Γηεζλνχο, εηζήγαγαλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηε δεχηεξε θπξίσο 

δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα, ηελ πξνβιεκαηηθή πεξί θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ηαμηθήο 

πάιεο. Έδσζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνπο εξγάηεο κία δηαθξηηή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

θαη ζηηο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζρέδην θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Απφ ηηο πξψηεο 

καξμηζηηθέο αλαιχζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αμίδεη λα αλαθεξζεί «Σν θνηλσληθφλ 

καο δήηεκα» ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ, ην νπνίν γξάθηεθε θαη εθδφζεθε ζηα 1907, 

ελφζσ ν θιεξφο ζπνχδαδε ηαηξηθή ζηε Γεξκαλία. Απφ ηηο νιηγάξηζκεο 

ζνζηαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ε πην ζπγθξνηεκέλε ζεσξεηηθά θαη ε πην δξαζηήξηα ήηαλ 

αλακθίβνια ε Φεληεξαζηφλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΔ ζηα 1918.  

ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα, ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, επηρεηξνχζε λα ζπγρξνλίζεη 

ηελ Διιάδα κε ηα πξνεγκέλα θξάηε ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Δπξψπεο. Μέξνο 

απηνχ ηνπ θηιειεχζεξνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ε 

εηζαγσγή ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο 

λφκνπο, ν λφκνο 281 ηνπ 1914 «πεξί ζσκαηείσλ», απνηειεί ηε λνκηθή βάζε ηεο 

ίδξπζεο ζπλδηθάησλ. Ωο βαζηθφηεξε ξχζκηζή ηνπ ζεσξήζεθε εθείλε πνπ απαγφξεπε 

ζε εξγάηεο θαη εξγνδφηεο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νξγάλσζε, ζέηνληαο έηζη νξηζηηθφ 

ηέινο ζηε ζπληερληαθή παξάδνζε ησλ ζσκαηείσλ αιιειεγγχεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζνζηαιηζηηθή δηαλφεζε θαη ε θηιειεχζεξε πνιηηηθή 

ιεηηνχξγεζαλ σο θαηαιχηεο, ψζηε νη λέεο  θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε 

εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο λα εθθξαζηνχλ κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

Ο ρόλος ηης ζσγκσρίας 

Σφζν φκσο νη θνηλσληθέο, φζν θαη νη ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο ρξεηάδνληαη ηελ 

θαηάιιειε πνιηηηθή ζπγθπξία γηα λα εθθξαζηνχλ ζεζκηθά. Γηα λα κνξθνπνηεζεί 

δειαδή ην εξγαηηθφ θίλεκα ζε εζληθά δηθηπσκέλε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε: ε 

Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο. 

Κξίζηκν ξφιν ζηελ πεξίπησζή καο έπαημε ην ιεγφκελν πλέδξην Δηξήλεο, ην 

νπνίν ζπγθιήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1919 ζην Παξίζη γηα λα επηκεξίζεη θφζηε θαη 

νθέιε ζηνπο εηηεκέλνπο θαη ηνπο ληθεηέο ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

Δπηρεηξψληαο λα απμήζεη ηα εζληθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

ζπκκαρία ησλ ληθεηψλ, ν Βεληδέινο πξφβαιιε ζπζηεκαηηθά ηελ Διιάδα σο έλα 

ζχγρξνλν απφ φιεο ηηο απφςεηο επξσπατθφ θξάηνο απέλαληη ζε κηα παξσρεκέλε 



Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Απφ έλα λεσηεξηθφ επξσπατθφ θξάηνο δελ ζα κπνξνχζε 

λα ιείπεη, βεβαίσο, ην ζεζκηθά ζπγθξνηεκέλν εξγαηηθφ θίλεκα, ηφζν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ εθδνρή (ζπλδηθάηα) φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ (ζνζηαιηζηηθφ 

θφκκα).  

Γη’ απηφ αθξηβψο, απφ ηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ, ν Βεληδέινο παξείρε 

αθεηδψο θξαηηθή ππνζηήξημε ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΔ, φπσο θαη γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΚΔ, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο. Φξφληηζε 

κάιηζηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή δχν ζνζηαιηζηψλ ζηε δηπισκαηηθή αληηπξνζσπεία 

ειπίδνληαο φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληίβαξν ζηηο εδαθηθέο αμηψζεηο ηεο 

Βνπιγαξίαο, κηαο ρψξαο κε πην ηζρπξή ζνζηαιηζηηθή παξάδνζε απφ ηελ ειιεληθή. 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ ζχλνςε, θάλεθε, ειπίδσ, φηη ε αλάδπζε θαη νξγαλσηηθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο (φπσο θαη θάζε θηλήκαηνο) ππήξμε 

κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. ήκεξα, έλα ζρεδφλ αηψλα κεηά, γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ην 

αθξηβψο αληίζεην: γηα ηελ θξίζε θαη ηελ απνζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

ε πνην βαζκφ αληαπνθξίλεηαη απηή ε ζπδήηεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Αλ 

πξάγκαηη ε θξίζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ απνηειεί πξφβιεκα ζηηο κέξεο καο, ηφηε πνηεο 

είλαη εθείλεο νη θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

ππφβαζξν απηήο ηεο θξίζεο; Καη πνηα ζα ήηαλ ε θαηάιιειε απάληεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο; 

 

 

Β. Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΣΑΞΔΩΝ 

 

Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ φζνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο επέιεμαλ 

σο αληηθείκελν κειέηεο ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ήηαλ ε ζρέζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή ζθελή. Πνηεο, δειαδή, ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη 

αλάκεζα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη πψο απηέο 

επεξεάδνπλ ηα αηηήκαηα, ηηο κνξθέο δξάζεο θαη γεληθφηεξα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ζπλδηθάησλ.  

Οη επηκέξνπο εζληθέο παξαδφζεηο ζηελ Δπξψπε γηα ην δήηεκα απηφ δχζθνια 

ζα έιεγε θαλείο φηη ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο. ηε Γεξκαλία θαη ηελ Αγγιία, γηα 

παξάδεηγκα, ηα ζπλδηθάηα αλέπηπμαλ πξνλνκηαθέο ζρέζεηο κε έλα κφλν θφκκα: Σν 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφ (SPD) ζηε Γεξκαλία θαη ην εξγαηηθφ (Labour Party) ζηελ 

Αγγιία. Αιιά ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο ην θφκκα έιεγρε ηα ζπλδηθάηα, 

ζηελ Αγγιία ζπλέβαηλε κάιινλ ην αληίζηξνθν – σο ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

ηνπιάρηζηνλ. 

ηε λφηηα Δπξψπε, αληηζέησο, ζηελ Ηηαιία θπξίσο θαη ηελ Διιάδα, φια 

ζρεδφλ ηα θφκκαηα επηρείξεζαλ θαη απέθηεζαλ πξνζβάζεηο ζηα ζπλδηθάηα. Αιιά 

ελψ ζηελ Ηηαιία, ε θαηεχζπλζε απηή θαηέιεμε ζηε ζπγθξφηεζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπλνκνζπνλδηψλ, ζηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε ε πξαθηηθή ησλ δηαθξηηψλ παξαηάμεσλ, 

νη νπνίεο φκσο ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε.  

Μία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαλείο γηα λα εξκελεχζεη 

απηέο ηηο δηαθνξέο είλαη θαη ε ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

νηθνδνκήζεθαλ νη ζρέζεηο ζπλδηθάησλ θαη θνκκάησλ ζε θάζε ρψξα. Πψο 

κνξθνπνηήζεθαλ νη παξαηάμεηο ζην ειιεληθφ εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα; Γηα 

λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ ζα αλαηξέμνπκε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 

1930 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη πξψηεο δηαθξηηέο νκάδεο ζπλδηθαιηζηψλ κε 



δηαθνξεηηθνχο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο κνξθνπνηήζεθαλ νξηζηηθά ζε 

παξαηάμεηο. 

 

Οι κομμοσνιζηές 

Ζ πξψηε δηαθξηηή νκάδα ζπλδηθαιηζηψλ ήηαλ νη θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη επέδεημαλ 

επζχο εμαξρήο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, 

πξάγκα απνιχησο εμεγήζηκν, εθφζνλ ε εξγαηηθή ηάμε ήηαλ γη’ απηνχο ην βαζηθφ 

ππνθείκελν ηεο ηζηνξίαο.  

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, ηελ νπνία ίδξπζε ν Λέληλ ζηα 

1919, ε εξγαηηθή ηάμε ζπγθξνηείηαη νξγαλσηηθά ζην πνιηηηθφ επίπεδν κε ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν κε ηα ζπλδηθάηα. Σε ζπλνιηθή 

καηηά ζηα πξάγκαηα, θαη άξα ηελ πξσηνθαζεδξία, ηελ έρεη ην Κφκκα, ην νπνίν 

νθείιεη λα θαζνδεγεί ηα ζπλδηθάηα έηζη ψζηε απηά λα ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο κε 

ηνλ επξχηεξν πνιηηηθφ αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

Οη αληηιήςεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζην ειιεληθφ εξγαηηθφ θίλεκα ήδε απφ ην 

ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ, ζηα 1918, φηαλ νη θνκκνπληζηέο (πνπ ηφηε αθφκα δελ 

είραλ δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ζνζηαιηζηέο) επηδίσμαλ θαη θαηάθεξαλ λα εηζαγάγνπλ 

ζην θαηαζηαηηθφ ηεο δχν δηαηάμεηο. Ζ πξψηε ππνδείθλπε πσο ε δξάζε ηεο ΓΔΔ 

νθείιεη λα έρεη σο θαηεπζπληήξην άμνλα ηελ αξρή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ. Ζ δεχηεξε 

επέβαιε ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ΓΔΔ κε ην νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα 

Διιάδνο, ην ΔΚΔ.  

ηελ πην θαζαξή ηεο κνξθή ε αληίιεςε ησλ θνκκνπληζηψλ γηα ηε ζρέζε 

θφκκαηνο-ζπλδηθάησλ εθθξάζηεθε κεηά ην 1924, φηαλ ην ΔΚΔ κεηεμειίρζεθε ζε 

ΚΚΔ, θαη θπξίσο αλάκεζα ζηα 1928 θαη 1933, φηαλ ζηελ Σξίηε Γηεζλή επηθξάηεζε ε 

γξακκή ηνπ ιεγφκελνπ ζνζηαιθαζηζκνχ, ε νπνία ζε αδξέο γξακκέο ζεσξνχζε φινπο 

ηνπο κε θνκκνπληζηέο αληηθεηκεληθά ζπκκάρνπο ηνπ αλεξρφκελνπ ηφηε θαζηζκνχ.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ε θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ήηαλ 

επηθείκελε θαη νη θνκκνπληζηέο έπξεπε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ψζηε λα 

πξνζαλαηνιίζνπλ ηε δξάζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε επαλαζηαηηθή 

θαηεχζπλζε κε απνθνξχθσκα, ζηελ θξίζηκε ζηηγκή, ηε γεληθή πνιηηηθή απεξγία. 

Αλ θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 θάλεθε λα εληζρχεη ηελ 

αλάιπζε ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, θαη παξφιν πνπ νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο πξάγκαηη 

εληάζεθαλ, νη πξνβιέςεηο γηα ην ηέινο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ επαιεζεχηεθαλ. Έηζη, 

ην κφλν πνπ απέθεξε ε πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ θνκκνπληζηψλ λα εθαξκφζνπλ ηε 

«γξακκή» ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, ήηαλ ε δηάζπαζε ηεο ΓΔΔ θαη ε ζπγθξφηεζε κηαο 

δεχηεξεο αλεπίζεκεο νξγάλσζεο, ε νπνία είρε σο θνξκφ ηελ νκνζπνλδία ησλ 

θαπλεξγαηψλ θαη νλνκάζηεθε Δλσηηθή ΓΔΔ. 

 

Οι Σοζιαλιζηές 

Μηα δεχηεξε δηαθξηηή νκάδα ήηαλ νη ζνζηαιηζηέο. Αξρηθά, απφ ην 1918 σο ην 1924, 

ζπλππήξραλ κε ηνπο θνκκνπληζηέο ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΔ, ηνπ νζηαιηζηηθνχ 

Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο. Απνδέρνληαλ, άιισζηε, θαη απηνί πσο ε δξάζε ησλ 

ζπλδηθάησλ ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζην ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο. 

Γηαθνξνπνηήζεθαλ φκσο φηαλ ην ΔΚΔ κεηεμειίρζεθε ζε ΚΚΔ, ζεσξψληαο 

φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε 

δηαξθή εηξεληθφ αγψλα γηα θηιεξγαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αθνινχζεζαλ δειαδή, ζην 

ζηξαηεγηθφ απηφ δήηεκα, ηηο αλαιχζεηο ηεο επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. Δθφζνλ 

φκσο ζηελ Διιάδα δελ ππήξρε θάπνην ηζρπξφ ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα, ηα 



ζπλδηθάηα έπξεπε λα αλαιάβνπλ κφλα ηνπο ηελ επζχλε ηνπ αγψλα γηα ηε βειηίσζε 

ησλ κηζζψλ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο.  

Ωο πξφηππν θιάδνπ θαη ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο νη ζνζηαιηζηέο πξφηαζζαλ 

ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο, ζηνπο νπνίνπο άιισζηε είραλ ηηο πην ηζρπξέο πξνζβάζεηο. 

Πξάγκαηη νη ζηδεξνδξνκηθνί απνηεινχζαλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο έλα είδνο 

εξγαηηθήο αξηζηνθξαηίαο. Δίραλ αμηνπξεπείο απνδνρέο, θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

πέηπραλ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ γηα ην νθηάσξν θαη ηελ αξγία ηεο Κπξηαθήο, 

πξάγκα ζπάλην γηα ηνπο άιινπο θιάδνπο, είραλ ζπληάμεηο, είραλ αθφκα θαη Απηφκαηε 

Σηκαξηζκηθή Πξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ ηνπο. 

Με επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξε ηξαηή, νη ζνζηαιηζηέο ζπλδηθαιηζηέο 

θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΔ ζην δηάζηεκα 1926-29. ην 

δηάζηεκα απηφ βξίζθνληαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο θνκκνπληζηέο αιιά είραλ 

εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ βεληδειηθψλ.  

Ζ ζπκκαρία ηνπο φκσο κε ηνπο βεληδειηθνχο έιεμε ζηα 1929 φηαλ ςεθίζηεθε 

ην πεξηβφεην ηδηψλπκν, ην νπνίν αλ θαη επηζήκσο ζηφρεπε κφλν ηνπο ερζξνχο ηνπ 

αζηηθνχ θαζεζηψηνο, δειαδή ηνπο θνκκνπληζηέο, ζηελ πξάμε αμηνπνηήζεθε γηα λα 

θαηαζηείιεη θάζε εξγαηηθή θηλεηνπνίεζε. Λίγν αξγφηεξα, ζηα 1931, νη ζνζηαιηζηέο 

απνρψξεζαλ νξηζηηθά απφ ηε ΓΔΔ ζπγθξνηψληαο ηα ιεγφκελα Αλεμάξηεηα 

Δξγαηηθά πλδηθάηα. 

 

Οι Φιλελεύθεροι (Βενιζελικοί) 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν Βεληδέινο έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ΓΔΔ. Ζ ζπγθξφηεζε εξγαηηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ήηαλ ζηνηρείν ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε, βεβαίσο, φηη ε 

δξάζε ηνπο δελ ζα μεπεξλνχζε ηα φξηα ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Ο Βεληδέινο επηρείξεζε λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν απηφ, ζέηνληαο ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο, ξπζκίδνληαο λνκνζεηηθά 

ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, θαη, θπξίσο, θηλεηνπνηψληαο ηνπο θξαηηθνχο 

κεραληζκνχο ψζηε λα ειέγμεη ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 

Πξάγκαηη, ζην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ, νη βεληδειηθνί ζπλδηθαιηζηέο κε 

επηθεθαιήο ηνλ Δπάγγειν Μαραίξα θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (έμη έλαληη πέληε ζνζηαιηζηψλ), αιιά ζα ηελ 

ράζνπλ έλα κφιηο ρξφλν αξγφηεξα θαη δελ ζα ηελ μαλαπνθηήζνπλ παξά κφλν κεηά ην 

1929.  

ηε δεχηεξε απηή πεξίνδν ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ νκάδα ελφο ηζρπξνχ 

αλεμάξηεηνπ ζπλδηθαιηζηή, ηνπ Ησάλλε Καινκνίξε. Γηα ηνλ Καινκνίξε νη 

ζπλδηθαιηζηηθνί αγψλεο έπξεπε λα είλαη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνί ρσξίο άιιεο 

πνιηηηθέο ή ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο. Απηφ βεβαίσο ζήκαηλε απνδνρή θαη πξνάζπηζε 

ηνπ ππάξρνληνο αζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ή, αλ δηαβαζηεί αλάπνδα, ζήκαηλε ελαληίσζε 

ζηελ πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηνπ. Αθξηβψο γη’ απηφ, κεηά ην 1929, ζην πλεχκα ηνπ 

ηδησλχκνπ, κε ηελ νκάδα ηνπ Καινκνίξε ζπλεξγάζηεθαλ θαη νη ιηγνζηνί ηφηε 

αληηβεληδειηθνί ζπλδηθαιηζηέο, φπσο θαη ν Αξηζηείδεο Γεκεηξάηνο, κία 

πξνζσπηθφηεηα ακθηιεγφκελε, ν νπνίνο μεθίλεζε απφ ηνλ θνκκνπληζηηθφ ρψξν ζηα 

1918 θαη δηαηξέρνληαο φιν ην πνιηηηθφ θάζκα έθηαζε λα γίλεη πθππνπξγφο εξγαζίαο 

ηνπ Μεηαμά είθνζη ρξφληα αξγφηεξα. 

 

Σσμπεραζμαηικά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ππήξραλ, ζπλεπψο, ηξεηο ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο: Ζ επίζεκε 

ΓΔΔ ειέγρεηαη απφ ηνπο θηιειεχζεξσλ (βεληδειηθψλ) κε ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ 

ιηγνζηψλ ζπληεξεηηθψλ (αληηβεληδειηθψλ), ηα Αλεμάξηεηα Δξγαηηθά πλδηθάηα 



δεκηνχξγεκα ησλ ζνζηαιηζηψλ, θαη ε Δλσηηθή ΓΔΔ θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο 

θνκκνπληζηέο. Μηα εηθφλα πνπ ζα πξνζηδίαδε ζην ηηαιηθφ κνληέιν αλ δελ ππήξραλ νη 

δηαξθείο δηαβνπιεχζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ επαλέλσζε. 

Γηφηη φινη ζπλέρηδαλ λα νκλχνπλ ζην φλνκα ηεο ελφηεηαο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο, ηελ νπνία κφλν ε επίζεκε ΓΔΔ παξείρε.  

Οη πξνζπάζεηεο απηέο θάλεθε λα θέξλνπλ απνηέιεζκα γχξσ ζηα 1936, φηαλ ν 

θφβνο πνπ δεκηνχξγεζε ε άλνδνο ησλ θαζηζηηθψλ θηλεκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, 

ψζεζε ηηο αληαγσληζηηθέο νξγαλψζεηο λα επηρεηξήζνπλ ηε ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ 

αληηθαζηζηηθνχ κεηψπνπ. Οη δηεξγαζίεο απηέο, σζηφζν, αλαθφπεθαλ κε ηελ επηβνιή 

ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, ην νπνίν ζα επηβάιεη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα πάλσ ηελ 

ελφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά βεβαίσο, κε ηνπο δηθνχο 

ηνπ φξνπο θαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. 

 

Ζ ελδνζπλδηθαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα, ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, είλαη νπσζδήπνηε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ κεζνπνιέκνπ. Οη 

δηαθξηηέο φκσο παξαηάμεηο εληφο ηεο ίδηαο ζπλνκνζπνλδίαο, ε ζπρλή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ επηκέξνπο παξαηάμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, νη εθιεθηηθέο ζπγγέλεηέο ηνπο 

κε νξηζκέλα πνιηηηθά θφκκαηα, φια απηά αληινχλ θαηαθαλψο απφ ηελ παξάδνζε ηεο 

αξρηθήο, κεζνπνιεκηθήο, πεξηφδνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ εθείλεο ηηο δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ, φηη, 

ε έγθπξε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ παξειζφληνο ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ παξφληνο θαη, ελδερνκέλσο, ζε κία πεξηζζφηεξν 

νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ κέιινληνο. 

 

 

Γ. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ 

 

Οη θνηλσληθνί ζεζκνί (ε πγεία, ε αζθάιεηα, νη ζπληάμεηο, ε εθπαίδεπζε), 

δηεπξχλζεθαλ ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Δπξψπε θπξίσο κεηαπνιεκηθά, ζηα ιεγφκελα 

ηξηάληα «έλδνμα ρξφληα», απφ ην 1945 σο ην 1974, φηαλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ηελ 

ηδενινγηθή εγεκνλία θαηείραλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά 

θφκκαηα, ηα νπνία είραλ δηαξθείο θαη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα. Ο 

θηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο ηνπ 19νπ αηψλα έδσζε έηζη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ 

θαπηηαιηζκφ ηνπ 20νχ αηψλα. 

Γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί, βεβαίσο, ην εθηεηακέλν απηφ πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ 

ζεζκψλ, απνιχησο απαξαίηεηα ήηαλ δχν ζηνηρεία: Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε 

πςειή θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε επηηεχρζεθε φηαλ ηα 

επξσπατθά θξάηε, ππφ ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ, εθάξκνζαλ 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ είρε πξνηείλεη ν Βξεηαλφο νηθνλνκνιφγνο Σδσλ 

Μέπλαξλη Κέπλο: Δπηρείξεζαλ ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά κεγάιεο θιίκαθαο 

επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκία, ηδηαηηέξσο ζηνπο βαζηθνχο ηεο ππιψλεο (ελέξγεηα, 

ζπγθνηλσλίεο, επηθνηλσλίεο). Ζ  αλνρή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ πςειή θνξνινγία 

δηαζθαιίζηεθε ηφζν επεηδή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αχμεζε ηα θέξδε φζν θαη, 

θπξίσο, επεηδή ππήξρε ε δηαξθήο πίεζε ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ν θφβνο ηνπ 

αληίπαινπ δένπο: ηνπ θνκκνπληζκνχ. Ήηαλ ε επνρή ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. 

 

Η ιδιαιηερόηηηα ηης Ελλάδας 

Σα ηξηάληα «έλδνμα ρξφληα» ηεο επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο δελ ήηαλ, σζηφζν, 

γηα ηε ρψξα καο δηφινπ έλδνμα. Κπξίσο, δηφηη ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα ηεο 

Δπξψπεο, ζηελ νπνία ν ςπρξφο πφιεκνο εθδειψζεθε εμαηξεηηθά ζεξκά. Σν ζρίζκα 



πνπ πξνθάιεζε ν εκθχιηνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ήηαλ βαζχ θαη δηήξθεζε γηα 25 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, σο ηελ πηψζε ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Ζ 

νηθνλνκηθή άλζεζε έθαλε βεβαίσο θαη εδψ ηελ εκθάληζή ηεο, αιιά ην πιεφλαζκα 

πνπ παξήγαγε, φπσο άιισζηε θαη ηα ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπ ακεξηθαληθνχ ζρεδίνπ 

αλαζπγθξφηεζεο, ηνπ ιεγφκελνπ ζρεδίνπ Μάξζαι, δελ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζεζκψλ.  

Αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ 

θξάηνπο, ηνπ ζηξαηνχ, ηεο αζηπλνκίαο, ησλ ηφπσλ εμνξίαο, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη εηηεκέλνη ηνπ εκθπιίνπ δελ ζα εμεγεξζνχλ εθ λένπ. 

Αμηνπνηήζεθαλ επίζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Παλεπηζηήκηα, θαη, θπξίσο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαλ επηξξεπή ζηελ πξνπαγάλδα ηεο Αξηζηεξάο. 

 

Οι μέθοδοι ελέγτοσ 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ησλ νκνζπνλδηψλ, 

ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ θαη θπξίσο ηεο ζπλνκνζπνλδίαο, ηεο ΓΔΔ, θάζε άιιν παξά 

δεκνθξαηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ. Οη νξγαλψζεηο πνπ εκθάληδαλ 

αμηνζεκείσηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ραξαθηεξίδνληαλ θνκκνπληζηηθέο θαη 

δηαγξάθνληαλ απφ ηε ΓΔΔ ή κε δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θαζαηξνχληαλ ηα 

δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα, ελψ ηα εγεηηθά ηνπο ζηειέρε πθίζηαλην δηαξθείο δηψμεηο, 

απνιχζεηο ή εθηνπίζεηο κε βάζε λνκνζεηήκαηα ηεο εκθπιηαθήο πεξηφδνπ. Αληηζέησο, 

φζεο νξγαλψζεηο, παξαηάμεηο ή νκάδεο ζπλδηθαιηζηψλ ππνζηήξηδαλ ηηο θπβεξλεηηθέο 

κεζνδεχζεηο, ρξεκαηνδνηνχληαλ πξνλνκηαθά κέζσ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη 

ηζρπξνπνηνχζαλ ηε ζέζε ηνπο, ελψ δελ έιεηπαλ θαη ηα ζσκαηεία ζθξαγίδεο πνπ 

ζηήλνληαλ εθεί φπνπ ππήξρε θίλδπλνο λα ραζεί ε πιεηνςεθία.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπγθξνηήζεθαλ ηαρχηαηα δχν παλίζρπξεο νκάδεο 

εξγαηνπαηέξσλ, κία ζηελ Αζήλα, κε επηθεθαιήο ηνλ Φψηε Μαθξή, θαη κία ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξε Θενδψξνπ, νη νπνίεο έιεγραλ απνιχησο 

ηελ ΓΔΔ θαη ηελ αμηνπνηνχζαλ γηα ηελ ηδενινγηθή θαη θνηλσληθή θαζππφηαμε ηεο 

αξηζηεξάο θαη, βεβαίσο, γηα ηελ δηθή ηνπο αλαπαξαγσγή. ην έξγν ηνπο απηφ εθηφο 

απφ ηελ εγρψξηα θπβεξλεηηθή ζηήξημε, είραλ θαη ηελ ελεξγή ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ηεο ιεγφκελεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο ησλ Διεχζεξσλ Δξγαηηθψλ 

πλδηθάησλ, ε νπνία κε επηθεθαιήο ηνλ Σδνλ Μπξάνπλ πξνσζνχζε ζπζηεκαηηθά ηελ 

ακεξηθαληθή κέξηκλα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ 

Γπηηθή Δπξψπε. Τπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί ην γεγνλφο 

φηη νη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε ΓΔΔ εγήζεθε θάπνησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ θαη πξνψζεζε νξηζκέλα εξγαηηθά ζπκθέξνληα είλαη ειάρηζηεο θαη 

νθείινληαη θαηαθαλψο ζηελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ νη ιεγφκελεο 115 ΔΟ. 

 

Οι 115 ΣΕΟ  

Με ην φλνκα «115 ΔΟ» (πλεξγαδφκελεο Δξγαηνυπαιιειηθέο Οξγαλψζεηο) έγηλαλ 

γλσζηά φζα αληηπνιηηεπφκελα ζσκαηεία μέθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΔ θαη 

αλέπηπμαλ δπλακηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Σα ζσκαηεία 

απηά, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1950 δελ μεπεξλνχζαλ ηα 20, ζηα 1962 είραλ ήδε εθηηλαρζεί 

ζηα 82 θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην θαινθαίξη ηνπ 1963, φηαλ ε δξάζε ηνπο δελ 

κπνξνχζε πιένλ λα αγλνεζεί, είραλ θηάζεη ζηνλ αξηζκφ 115, κε ηνλ νπνίν έκεηλαλ 

ζηελ ηζηνξία, παξφηη ζπλέρηδαλ λα απμάλνληαη αικαησδψο γηα λα αγγίμνπλ ηα 1000 

σο ηνλ Απξίιην ηνπ 1967, φηαλ επηβιήζεθε ε Γηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Απφ 

ηηο πνιιέο θαη ζεκαληηθέο εγεηηθέο κνξθέο πνπ μεπήδεζαλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ 

αλεμάξηεησλ απηψλ ζπλδηθάησλ αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε ηνλ Οξέζηε 



Υαηδεβαζηιείνπ, ν νπνίνο αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 δηεηέιεζε θαη πξφεδξνο 

ηεο ΓΔΔ.  

Ζ εκθάληζε θαη δξάζε ησλ 115 ΔΟ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

ζπγθξφηεζε θαη εθινγηθή άλνδν ηεο Έλσζεο Κέληξνπ. Όζν ε ΔΓΑ, θαηείρε ηε ζέζε 

ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, φζν δειαδή ε επάλνδνο ηεο εηηεκέλεο αξηζηεξάο 

πξφβαιιε επηθίλδπλα, ε νπνηαδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζηηγκαηηδφηαλ σο 

θνκκνπληζηηθή θαη απνκνλσλφηαλ απνηειεζκαηηθά. Μφιηο φκσο νη θεληξψεο 

δπλάκεηο, κε ηα αλαγλσξηζκέλα αληηθνκκνπληζηηθά ηνπο δηαπηζηεπηήξηα, 

αλαζπγθξνηήζεθαλ θαη κε επηθεθαιήο ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ δηεθδίθεζαλ ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο, ηφηε ε έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε απέθηεζε 

λνκηκνπνίεζε θαη εμαπιψζεθε ηαρχηαηα. Δθηφο άιισζηε απφ ην αίηεκα γηα 

πξαγκαηηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ, ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηθαηνινγνχζε 

απφιπηα, νη 115 ΔΟ αλήγαγαλ θαη απηέο ζε βαζηθφ ηνπο αίηεκα ηνλ 

«εθδεκνθξαηηζκφ» ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ηνλ νπνίν θαηαλννχζαλ σο 

κέξνο ηνπ επξχηεξνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ρψξαο. Γη’ απηφ θαη ε εληππσζηαθή ηνπο 

αχμεζε αξρίδεη ηαπηφρξνλα κε ηνλ αλέλδνην αγψλα πνπ θεξχζζεη ν Παπαλδξένπ κελ 

αλαγλσξίδνληαο ηηο εθινγέο ηνπ 1961, ηηο ιεγφκελεο εθινγέο «βίαο θαη λνζείαο». 

 

Ο ζσγκροσζιακός κύκλος 

Αλ φκσο ε πνιηηηθή επθαηξία πνπ πξνζθέξεη ε Έλσζε Κέληξνπ ππξνδνηεί πξάγκαηη 

ηελ αλάπηπμε ελφο καρεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ αλεμάξηεηνπ απφ ηε ΓΔΔ, νη 

θηλεηνπνηήζεηο πνπ νξγαλψλνπλ νη 115 ΔΟ ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαζνξηζηηθά ζηε δπλακηθή πνπ θέξλεη ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ζηα 1964, ηελ Έλσζε 

Κέληξνπ ζηελ εμνπζία. Μία δπλακηθή πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απεξγηψλ: νη 103 απεξγίεο ηνπ 1961 γίλνληαη 183 ην 1962, 212 ην 1963 

γηα λα θνξπθσζνχλ ζηνλ αξηζκφ 335 ην 1964 θαη λα μαλαπέζνπλ ζηηο 252 ην 1965 

θαη λα αθνινπζήζνπλ θζίλνπζα πνξεία ζηε ζπλέρεηα σο ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο. 

Αιιά, βεβαίσο, νη απεξγίεο, παξφηη απνηεινχλ ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή 

ζπιινγηθήο δξάζεο, δελ είλαη νχηε ε κφλε νχηε θαη’ αλάγθελ ε πην απνηειεζκαηηθή. 

Απφ ην κεζνπφιεκν ήδε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ θίλεκα μεδίπισζε έλα αμηφινγν 

θάζκα δξάζεσλ πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηελ παξάζηαζε ζηηο αξρέο γηα ηελ ππνβνιή  

ησλ εθάζηνηε αηηεκάησλ, ηε δεκφζηα ζπγθέληξσζε θαη ηελ πνξεία-δηαδήισζε γηα 

ηελ θνηλσληθή πξνβνιή ηνπο, ηε ζηάζε εξγαζίαο θαη ηελ απεξγία σο άζθεζε πίεζεο 

γηα πξνψζεζή ηνπο, θαη νξηζκέλεο θνξέο, φηαλ ε αληηπαξάζεζε θιηκαθσλφηαλ, ηελ 

θαηάιεςε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ε νπνία ζπλήζσο θαηέιεγε ζε βίαηεο ζπγθξνχζεηο κε 

ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο. Αλ ινηπφλ ζηηο απεξγίεο πξνζηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο 

κνξθέο δηακαξηπξίαο (θη αλ πξνζζέζνπκε θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ 

απφ ην θνηηεηηθφ θίλεκα ηεο επνρήο) ηφηε ε εηθφλα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

«Σν 1959, παξά ηελ ελίζρπζε ηεο Αξηζηεξάο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην θαη 

ηελ αλαγφξεπζή ηεο ζε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε, θαηαγξάθνληαη κφιηο 172 

ζπκβάληα δηακαξηπξίαο. Σν 1960 ζα εληνπηζηνχλ 212 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο, ελψ 

ην 1961, έηνο εθινγψλ (29 Οθησβξίνπ), ηα ζπκβάληα δηακαξηπξίαο βξίζθνληαη ζην 

ίδην πεξίπνπ επίπεδν (226). Ζ ζρεδφλ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ζπκβάλησλ 

δηακαξηπξίαο ζεκεηψλνληαη ην 1962 θαη ην 1963. (…) γηα ην 1962 ζα εληνπηζηνχλ 

503 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο, ελψ ην 1963 ζα θηάζνπλ ηα 540 θαη ην 1964 ζα 

ππνρσξήζνπλ ζηα 408». (εξληεδάθηο 2007) 

Αλαπηχρζεθε ζπλεπψο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 έλαο ζπγθξνπζηαθφο θχθινο, ν 

νπνίνο μεθηλψληαο απφ ζπλδηθαιηζηηθά, θπξίσο νηθνλνκηθά αηηήκαηα, θιηκαθψλεηαη 

κεηά ην 1961 θαη απνθηά μεθάζαξεο πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο. Απαληά ζηελ αλάγθε γηα 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζπλαξηάηαη κε ηελ ππφζρεζε ηεο 



Έλσζεο Κέληξνπ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Όηαλ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ 

εμσζείηαη απφ ην παιάηη ζε παξαίηεζε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1965 έρνπκε ηηο κεγαιχηεξεο 

δηαδειψζεηο ηεο πεξηφδνπ. Σφηε παγηψζεθε θαη ε θιαζηθή πιένλ πνξεία ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο: Δθθίλεζε απφ ηα πξνπχιαηα, θάζνδνο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, θχθινο ηεο 

Οκφλνηαο, άλνδνο ηεο ηαδίνπ θαη ζπκβνιηθή πνιηνξθία ηεο Βνπιήο. Έλα κήλα 

αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1965, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο 

ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ θχθινπ, ε νπνία, άιισζηε, απνηππψλεηαη θαη ρσξνζεηηθά κε ηελ 

πεξηνξηζκφ ηεο πνξείαο κέζσ ηεο νδνχ Κνξαή. 

Ζ απνηπρία ηνπ θεληξψνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζα νδεγήζεη ζηελ 

απνζηξάηεπζε, φπσο γιαθπξά πεξηγξάθεη αγσληζηήο ηεο επνρήο: «Απφ ηηο 

ιανζάιαζζεο ησλ Ηνπιηαλψλ πεξλάκε ζε κηθξνζπγθεληξψζεηο ζηα ζέαηξα. Απφ ηηο 

ζξηακβεπηηθέο πξνειάζεηο ζηηο αηκαηεξέο θαη απνκνλσκέλεο ζπγθξνχζεηο. Απφ 

θαηήγνξνη [γηλφκαζηε] απνινγνχκελνη… απφ ηελ αηζηνδνμία ζε έλα θαηαζιηπηηθφ 

εξψηεκα: Θα γίλεη δηθηαηνξία; Πφηε; Πνηνο;» (εθεξηάδεο 2007) 

Ζ εξγαηηθή αληηπνιίηεπζε ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ην αίηεκα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ κέζα 

ζηελ πην ζθνηεηλή επνρή πνπ πέξαζε ε ειιεληθή θνηλσλία, αλ θαη βεβαίσο, δελ 

θαηάθεξε λα εκπνδίζεη ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο – νη δηαδειψζεηο δελ ζηακαηνχλ 

ηα ηαλθο. πλέβαιε επίζεο κε ηνπο αγψλεο ηεο ζηε ζπληήξεζε ελφο ειάρηζηνπ 

επηπέδνπ εξγαηηθήο δηαβίσζεο, αιιά νη εκθπιηνπνιεκηθέο ινγηθέο θαη νη αληίζηνηρεο 

λνκηθέο ξπζκίζεηο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξηβφεην πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ 

θξνλεκάησλ) δελ επέηξεςαλ λα αμηνπνηεζεί ε επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη λα 

πξνσζεζεί ην θνηλσληθφ θξάηνο – ε ηζηνξηθή απηή θαηάθηεζε ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.  

Όηαλ κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο δφζεθε επηηέινπο θαη ζηε ρψξα καο ε 

πνιηηηθή επθαηξία, άξρηζε λα εθιείπεη ε νηθνλνκηθή. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

είρε ήδε εθδεισζεί θαη ε επξσπατθή ζνζηαιδεκνθξαηία άξρηζε λα θινλίδεηαη απφ ηηο 

νινέλα εληεηλφκελεο επηζέζεηο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

 

Η άνοδος ηοσ νεοθιλελεσθεριζμού 

Πξάγκαηη, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε εληππσζηαθή σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο θαη ε ζπλαίλεζε πνπ απνιάκβαλε 

θινλίδνληαη αξρηθά απφ ηηο αιιεπάιιειεο πεηξειατθέο θξίζεηο (ηνπ 1973 θαη ηνπ 

1979), ελψ ε θάκςε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο (ηδηαηηέξσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980) 

ηεο αθαηξεί ηα θνηλσληθά ζηεξίγκαηα θαη ε πηψζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ 

(1989 κε 1992) εμαθαλίδεη ην αληίπαιν δένο.  

Αμηνπνηψληαο ηε ξηδηθή απηή αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ, νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο 

ζα πξνσζήζνπλ ζπζηεκαηηθά σο ιχζε ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, 

εθθηλψληαο απφ ηε Βξεηαλία πεξί ην 1979. Σν θξάηνο απνζχξεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηα άηνκα αθήλνληαη «ειεχζεξα» λα βξνπλ 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπο θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο παξαγσγηθέο 

ζρέζεηο.  

Απηφ, σζηφζν, δελ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο απηνπεξηνξίδεηαη ζε ξφιν 

«λπρηνθχιαθα» θαηά ην θιαζηθφ πξφηππν ηνπ 19νπ αηψλα. Οη λενθηιειεχζεξνη 

πξνσζνχλ ζπζηεκαηηθά έλα κηθξφ, αιιά ηζρπξφ θξάηνο, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπληάζζεη θαη λα επηβάιιεη ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαλφλσλ, πνπ απφ 

ηε κηα κεξηά ζα πξηκνδνηνχλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

απφ ηελ άιιε ζα «νρπξψλνπλ» ην θξάηνο απέλαληη ζηηο πηέζεηο πνπ αζθνχλ νη 

πνηθίιεο «νκάδεο ζπκθεξφλησλ», δειαδή θπξίσο ηα ζπλδηθάηα. Σν θξάηνο, ζχκθσλα 

κε απηή ηελ αλάιπζε, είλαη ηζρπξφ, φηαλ κπνξεί λα επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο 



ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη αδχλακν, φηαλ γίλεηαη έξκαην ησλ 

ζπλδηθάησλ.  

Όζν ν ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη, ηφζν ε έλλνηα «θνηλσληθά αγαζά» 

ζπξξηθλψλεηαη. Αξρηθά εγθαηαιείθζεθαλ φζα απφ απηά ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά. Γηα λα κεησζεί ν πιεζσξηζκφο εγθαηαιείθζεθε ν ζηφρνο ηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη γηα λα πεξηνξηζηεί ην δεκφζην ρξένο κεηψζεθαλ δξαζηηθά 

νη δεκφζηεο επελδχζεηο. Αθνινχζεζαλ πεξηθνπέο ζηελ αζθάιεηα θαη ηε δεκφζηα 

πγεία, ηηο ζπληάμεηο θαη, ελ ηέιεη, ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. Όζα, σο ηφηε ζεσξνχληαλ 

θνηλσληθά αγαζά επηρεηξείηαη πιένλ λα λνεκαηνδνηεζνχλ μαλά σο ηδησηηθά αγαζά θαη 

λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Επιλογικά 

Τπήξμε ηειηθψο θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα; Τπήξμε πνηέ ζπκκαρία θξάηνπο θαη 

ζπλδηθάησλ φπσο ζηελ Δπξσπατθή ζνζηαιδεκνθξαηία;  

ηελ κεηαπνιίηεπζε πιένλ, ηφζν νη πξψηεο θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, φζν θαη θπξίσο νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

επηρείξεζαλ λα θαιχςνπλ ηε ρακέλε γηα ηε ρψξα καο ηξηαθνληαεηία ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Δθαξκφδνληαο «θευλζηαλέο» νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 

πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά ππφ ηελ πίεζε ησλ 

αλεμέιεγθησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ 

πηέζεσλ, εγθαηέιεηςαλ νξηζηηθά ηελ πξνζπάζεηα ζηα ηέιε ηνπ ’80.  

Απφξξνηα, σζηφζν, ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε εληππσζηαθή 

δηεχξπλζε ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ε ηζρπξνπνίεζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο αλαδείρζεθαλ ζε θνξείο ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ αηηεκάησλ θαη αλέπηπμαλ κία 

θνηλσληθή ζπκκαρία κε ην θξάηνο, θπξίσο κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ, ην νπνίν 

έδξαζε ζηελ πξψηε ηνπ πεξίνδν σο ε εγρψξηα εθδνρή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο.  

Αμηνπνηψληαο απηή ηελ εηδηθή ζρέζε ηα ειιεληθά ζπλδηθάηα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο είραλ ηε δηθή ηνπο δηαθξηηή ζπκβνιή ζηελ νηθνδφκεζε ελφο 

ειάρηζηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Δλφο ιεηςνχ, σζηφζν, θαη αζηαζνχο θνηλσληθνχ 

θξάηνπο, ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα αληέρεη ζηε ζχγρξνλε επέιαζε ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ. 
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