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…κάθε τους λέξη είναι ένα ποτήρι κρασί 

μια γωνιά μαύρο ψωμί 
ένα δέντρο πλάι στο βράχο 

ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα. 
 

 (Γ. Ρίτσος, Καπνισμένο τσουκάλι) 
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στον εκλεκτό Νίκο ∆ινόπουλο 
που μου πρωτοαφηγήθηκε την ιστορία, 
και στον ακάματο Στέφανο Πράσσο,  

ενεργή παράδοση αυτού του συγκλονιστικού αγώνα 
 

τις πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες  
για τις γλαφυρές αφηγήσεις, 

στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της απεργίας 
και σε όλους τους τίμιους απεργούς της περιόδου 
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1 
Μια εφημερίδα 

 
 

το κομοδίνο του νοσοκομείου, δίπλα σε ένα κρεβάτι που 
μόλις άδειασε, μια εφημερίδα είναι διπλωμένη στη μέση, 

γυρισμένη σε ένα αφιέρωμα στο συνδικαλιστικό κίνημα του 
λεκανοπεδίου της Πτολεμαΐδας· τίτλος, Μικρό Χρονικό μιας 
Μεγάλης Απεργίας. Δίπλα στην εφημερίδα ένα μολυβάκι κι 
ένα ποτήρι νερό. 
 

 

28 Μαΐου 1988, Βέροια 
 
«Μετά την πτώση της χούντας, η κατάσταση σε πολιτικό 

και συνδικαλιστικό επίπεδο παραμένει για πολλά χρόνια τρα-
γική. Ο φόβος του μετεμφυλιοπολεμικού κράτους και της χού-
ντας πλανάται ακόμα βαρύς πάνω από την κοινωνία. Στις 
εκλογές του ’84, στα καφενεία ακόμα συζητιέται το σενάριο 
νέου στρατιωτικού πραξικοπήματος που επίκειται, για να ρίξει 
τη «σοσιαλιστική» κυβέρνηση∙ κάτι που, αν μη τι άλλο, αντα-
νακλούσε όχι μόνο φοβισμένες εικασίες, αλλά οπωσδήποτε και 
κάποιες προθέσεις. 

Σ
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Παρόμοια η κατάσταση και στον χώρο της ΔΕΗ στα τέλη 
του εβδομήντα. Στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας κάθε σκέψη 
διεκδίκησης καλύτερων μεροκάματων, προσλήψεων και δι-
καιωμάτων είναι στο στόχαστρο της διοίκησης και ιδιαίτερα 
των αυταρχικών εργοδηγών, ανθρώπων εκδικητικών και χου-
ντικών αντιλήψεων συνήθως, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος 
των εργαζομένων. Χωρίς υπερβολή, όλα τα ’σκιαζε η φοβέρα 
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.  

Ανάλογο και το επίπεδο πολιτικής και συνδικαλιστικής 
οργάνωσης της κομμουνιστικής πρωτοπορίας. Οργανωμένος, 
συνδικαλισμένος κομμουνιστής δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. 
Αφού τα μέλη του νομαρχιακού γραφείου του ΚΚΕ, σαρκάζο-
ντας το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης του συνδικαλιστικού κινή-
ματος στην περιοχή και τις αντικειμενικές δυσκολίες, αστειεύο-
νται λέγοντας «κομμουνιστική οργάνωση ή συνδικαλιστική 
παράταξη στη ΔΕΗ θα κάνουμε μια και καλή στο παλλαϊκό 
κράτος!» 

Στη διάρκεια της χούντας ιδρύεται «Ο Φυσιολάτρης», 
πολιτιστικός σύλλογος της ΔΕΗ, στο Κερατσίνι. Στην προσπά-
θεια «αποχουντοποίησης», παράλληλα με τη δράση του «Φυ-
σιολάτρη», επιδιώκεται η ίδρυση πανελλαδικής Ομοσπονδίας 
στη ΔΕΗ. Το 1975, το καλοκαίρι, ιδρύεται στον ΑΗΣ Καρδιάς 
το σωματείο «Ένωση», πάνω από τα τρία τέταρτα των μελών 
είναι μέλη του ΚΚΕ, ενώ συμμετέχουν ελάχιστοι δεξιοί και δη-
μοκράτες της εποχής. 
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Λίγους μήνες μετά γίνονται οι ιδρυτικές εκλογές της ΕΤΕ, 
πανελλαδικού σωματείου τεχνικών, ενώ ιδρύεται και η πανελ-
λαδική ομοσπονδία της ΓΕΝΟΠ με Τοπικές Διοικούσες Επι-
τροπές δικτυωμένες πανελλαδικά.  

Ιδρυτικά μέλη της οι Κίτσος, Τσιβγούλης, Φωτάκης, Κρη-
τικός, Πορφυρίδης, Βογιαντζόγλου, Άμαλος κ.ά. Η έκτη σειρά 
αποφοίτων της Πρότυπης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας της 
ΔΕΗ, αρχές του ’75, φεύγει να επανδρώσει τον ΑΗΣ Καρδιάς.  

Η μεγάλη προσφορά εργασίας στην αγορά, με γύρω στις 
τριάντα χιλιάδες δραχμές μισθό, όταν οι συμβάσεις των απο-
φοίτων μαθητείας στη ΔΕΗ αμείβονταν με λιγότερες από έξι 
χιλιάδες δραχμές, συνέβαλε στο αγωνιστικό «θράσος» που επέ-
δειξαν όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο οι απόφοιτοι μαθη-
τείας.  

Το ’78 στέλνονται με δυσμενή μετάθεση από τη Μεγα-
λόπολη στην Πτολεμαΐδα οι Κίτσος, Πορφυρίδης Γιάννης και 
Βογιαντζόγλου Αντώνης, με «περιφρουρημένη» την κομματική 
τους ιδιότητα ως μελών του ΚΚΕ. Σειρά «λευκών απεργιών 
διαρκείας», της διαθεσιμότητας δηλαδή των εργαζομένων μόνο 
για επείγοντα περιστατικά άμεσης κοινωνικής ωφελείας, οι 
οποίες φτάσανε τις εξήντα εφτά μέρες μόνο μέσα στο ’80, συνέ-
βαλαν στην ενδυνάμωση της ΕΤΕ και της ΓΕΝΟΠ ώς το ’81. 
Όλα τα μικρά τοπικά σωματεία διαλύονται και ενσωμα-
τώνονται στην ΕΤΕ.  

Από τη θαρραλέα δραστηριότητα των εν λόγω συνδικαλι-
στών, που πλαισιώνονται στην περιοχή και από μερικούς 
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ντόπιους, όπως ο Μιχάλης Ζουντουριάδης και ελάχιστοι ακόμα 
δημοκράτες, προκύπτει δύο χρόνια μετά η ΕΤΕ, το μόνο 
πανελλαδικά δικτυωμένο σωματείο τεχνικών στη ΔΕΗ.  

Αργότερα, στη διάρκεια της μεγάλης απεργίας του ’88, η 
ΕΤΕ αριθμεί πάνω από χίλια μέλη στο λεκανοπέδιο της 
Πτολεμαΐδας και κάπου τριακόσια μέλη στον νομό Ημαθίας. 
Πλέον η ΕΤΕ, όπου δραστηριοποιείται και η ΕΣΚ, είναι η πρώ-
τη συνδικαλιστική δύναμη πανελλαδικά. 

Το 1980, στην πρώτη απεργία στη ΔΕΗ κατά την οποία 
σβήνουνε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, απολύονται περίπου 
τριακόσιοι συμβασιούχοι από την περιοχή, τους οποίους το 
ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να επαναπροσλάβει, υπόσχεση που τηρεί 
μετά την εκλογική του νίκη το 1981.  

Την ίδια χρονιά, το ’81, ο Ράλλης διαλύει τη σχολή μαθη-
τείας ως «άντρο κομμουνιστών», κάτι που είχε εξαγγείλει ο 
Αβέρωφ δύο χρόνια πριν. 

Σε προεκλογική ομιλία στην Πτολεμαΐδα το ’81 ο υπηρε-
σιακός πρωθυπουργός Γ. Ράλλης χαιρετά το πλήθος των τριών 
και πλέον χιλιάδων συγκεντρωμένων στο δημαρχείο της πόλης 
και, παρ’ ότι δεν θέλει «ου» για την αντιπολίτευση, αποχωρεί 
άρον-άρον χωρίς να μιλήσει, υπό το βάρος του συνθήματος 
«να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι». Το πρώτο συνδικαλιστικό, 
σοβαρό σκίρτημα, το σωματείο της ΕΤΕ, γίνεται πλέον πρώτη 
δύναμη, με δύναμη πάνω από εξακόσια μέλη στο λεκανοπέδιο, 
ενώ η ΕΣΚ –παράταξη του ΚΚΕ– αποτελεί μεγάλη δύναμη του 
σωματείου με περίπου εβδομήντα μέλη. 
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Την τριετία ’82-’84 υπάρχει έντονη συνδικαλιστική δρα-
στηριότητα στην περιοχή. Στη διάρκεια της κατασκευής του 
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου γίνονται απεργίες συνολικής διάρκειας 
εβδομήντα τεσσάρων ημερών, ενώ οικοδόμοι και εργατοτεχνί-
τες - μέλη σωματείων ανέρχονται στις πεντέμισι χιλιάδες (τα 
στοιχεία προέρχονται από το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης). 

Τo 1985, το άρθρο 4 για την απεργία του Γεράσιμου Αρσέ-
νη, υπουργού Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, παίρνεται πίσω με 
απεργίες στις οποίες συμμετέχει και η ΓΕΝΟΠ, με σβήσιμο αρ-
κετών μονάδων στο λεκανοπέδιο.  

Απομεινάρια αντίστασης στο κλίμα εκδημοκρατισμού της 
εποχής αποτελεί το γεγονός πως ακόμα οι φύλακες των 
σταθμών, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, φρουρούν τις 
πύλες με όπλα που χρεώνονται από τοπικά στρατόπεδα, ενώ 
ελέγχονται από στρατιωτικά περίπολα. Το μέτρο καταργείται 
μόλις εκείνη τη χρονιά, στη διάρκεια απεργίας του ’85, όταν 
ένας φύλακας κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γ. Δραγασάκη 
σε ΑΗΣ, αρνείται να κρατήσει όπλο. Σε εκείνη την απεργία, 
στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, επεμβαίνει για πρώτη φορά εισαγ-
γελέας.  

Την επόμενη χρονιά γίνονται κινητοποιήσεις κατά τη 
διάρκεια της ανέγερσης του ΑΗΣ Αμυνταίου. Μόνο το Συνδι-
κάτο Οικοδόμων αριθμεί τρεισήμισι χιλιάδες εγγεγραμμένα μέ-
λη. Παράλληλα αναπτύσσεται και το αγροτικό κίνημα στην 
περιοχή. 
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Η Ενιαία Συνδικαλιστική Κίνηση (ΕΣΚ) εντάσσεται στην 
Ομοσπονδία. 

Το ’86 ιδρύεται η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή της ΕΤΕ 
στο νέο ΑΗΣ Αμυνταίου….» 

 
 

 

  




