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Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI-0340 

 

Η Εργατική ∆ιεθνιστική Ένωση (Ε∆Ε) ιδρύθηκε το 1963, ως ελληνικό τµήµα της 

«∆ιεθνούς Επιτροπής» της Τετάρτης ∆ιεθνούς. Παράνοµη από την 21η Απριλίου 

1967 αναδιοργανώθηκε στο εξωτερικό σε συνεργασία µε το «βρετανικό τµήµα» 

της ∆ιεθνούς Επιτροπής. Την περίοδο αυτή εξέδιδε την εφηµερίδα Ώρα της 

αλλαγής. Στη µεταπολίτευση επαναδραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η 

εφηµερίδα Σοσιαλιστική Αλλαγή αποτέλεσε το δηµοσιογραφικό της όργανο, ενώ η 

«Σοσιαλιστική Πανσυνδικαλιστική Ένωση (Σ.Π.Ε.) και οι «Νέοι Σοσιαλιστές» 

αποτέλεσαν την έκφραση της στο συνδικαλιστικό και νεολαιϊστικο χώρο, 

αντίστοιχα. Το Νοέµβριο του 1985, σε ιδρυτικό συνέδριο αποφασίστηκε η 

µετατροπή της Ε∆Ε σε κόµµα µε τίτλο Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα (ΕΕΚ), το 

οποίο δραστηριοποιείται έως σήµερα στο χώρο της τροτσκιστικής αριστεράς.  

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

• Σειρές πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου και της 

Κεντρικής Επιτροπής, πρακτικά συνεδρίων και συνδιασκέψεων, εκθέσεις και 

κείµενα επιµέρους επιτροπών (Οικονοµική, Εξελεγκτική κ.ά.) 

• Αλληλογραφία µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή της Τετάρτης ∆ιεθνούς και τεκµήρια 

από τα συνέδρια και τις συνδιασκέψεις της 

• Αρχειακά τεκµήρια από τη λειτουργία της «Σοσιαλιστικής 

Πανσυνδικαλιστικής Ένωσης» - Σειρές συνδικαλιστικού τύπου και συλλογή 

υλικών από τα σωµατεία και τις εργατικές οµοσπονδίες 

• Σειρές τεκµηρίων από τη δράση των «Νέων Σοσιαλιστών», της 

«Σοσιαλιστικής Μαθητικής Παράταξης» και της «Συνδικαλιστικής 

Φοιτητικής Παράταξης» (ανακοινώσεις και αποφάσεις, υλικά συνεδρίων, 

κ.ά.) Τεκµήρια από τη συµµετοχή τους την περίοδο 1975-1989, στη «∆ιεθνή 

Επιτροπή Νεολαίας της Τετάρτης ∆ιεθνούς» (διεθνή συνέδρια, ευρωπορείες, 

αλληλογραφία) 

• Σειρά της εφηµερίδας Ώρα της Αλλαγής 
• Σειρά της εφηµερίδας Σοσιαλιστική Αλλαγή - Αλληλογραφία µε τους 

συνδροµητές της – Ύλη εφηµερίδας - Φωτογραφικό αρχείο 

• Εκδοτική δραστηριότητα της Ε∆Ε και του ΕΕΚ: προκηρύξεις, µπροσούρες, 

φυλλάδια 

• Μεγάλες σειρές ξενόγλωσσων εφηµερίδων από το διεθνές τροτσκιστικό 

κίνηµα (1972-1987), όπως News Line, Young Socialists, Workers News, 

Prensa Obrera, Keep Left, Neue Arbeiter Press κ.ά. 


