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Δείτε εδώ φωτογραφίες από την απεργιακή διαδήλωση στις 1 Νοέμβρη - πατήστε εδώ

Απεργιακές περιφρουρήσεις από το πρωί και αυξημένη συμμετοχή στην απεργία
στους κλάδους που κήρυξαν την διακλαδική απεργία στις 1 Νοέμβρη.
Μεγάλη και μαχητική η απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση από τα Χαυτεία
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διακλαδική απεργία σωματείων του
ιδιωτικού τομέα την Πέμπτη 1 Νοέμβρη, με κύρια αιχμή τη διεκδίκηση Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων.
Μια απεργία που οργανώθηκε από τα κάτω, μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις των
εργαζομένων στα σωματεία τους, με συνεχόμενες συσκέψεις για τον συντονισμό των
σωματείων που την διοργάνωσαν, κόντρα στον εργοδοτικό-κυβερνητικό συνδικαλισμό, αλλά
και τους κομματικούς σχεδιασμούς με ...κινητές απεργίες που σέρνονται.
Από τις 7.30 το πρωί ξεκίνησαν οι απεργιακές περιφρουρήσεις σε μια σειρά μεγάλες
επιχειρήσεις των κλάδων που συμμετείχαν στην απεργία. Στο κέντρο της Αθήνας ο Σύλλογος
Υπαλλήλων βιβλίου-Χάρτου έκανε απεργιακά μπλόκα σε μεγάλα βιβλιοπωλεία και
πρακτορεία διακίνησης βιβλίου στην οδό Εμμ. Μπενάκη και την οδό Ιπποκράτους. Την ίδια
ώρα το σωματείο εργαζομένων στις ΜΚΟ έκλεινε τα κεντρικά γραφεία ΜΚΟ στην Αθήνα, ενώ
μαζική ήταν η παρέμβαση του σωματείου εργαζομένων στη ΝΟΚΙΑ στα κτίρια και τις
εγκαταστάσεις της ΝΟΚΙΑ Ελλάδος στην Κηφισιά.
Εκτίμηση είναι ότι η συμμετοχή εργαζομένων στην απεργία στους κλάδους στους
οποίους εδώ και μήνες δόθηκε η μάχη της απεργίας από τα κάτω ήταν αυξημένη,
απέργησαν περισσότεροι από συνήθως εργαζόμενοι, έκλεισαν καταστήματα και γραφεία.
Στις 11.00 π.μ. ξεκίνησε η απεργιακή συγκέντρωση των Σωματείων ΣΕΦΚ, ΣΥΒΧΨΑ,
ΣΜΕΔ στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ασκληπιού. Η πορεία που ξεκίνησε λίγο
μετά τις 11.30 π.μ. κατευθύνθηκε στα γραφεία των εργοδοτικών οργανώσεων ΕΝΕΛΒΙ
(Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, όπου συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι εκδότες του κλάδου) και
κατόπιν στην Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων. Στη συνέχεια η πορεία των σωματείων
αυτών κατευθύνθηκε μέσω οδού Πατησίων προς τα Χαυτεία, όπου στις 12.00 μ.
ξεκινούσε η κοινή απεργιακή συγκέντρωση της διακλαδικής απεργίας.

Στη
συγκέντρωση στα Χαυτεία διαβάστηκαν οι ανακοινώσεις και τα καλέσματα όλων
των σωματείων και συλλογικοτήτων που στήριξαν την διακλαδική απεργία, ενώ ακριβώς
στις 1.00 μ.μ. ξεκίνησε η απεργιακή διαδήλωση προς το Υπουργείο Εργασίας. Στην
κεφαλή, το κοινό πανό των σωματείων που κήρυξαν την διακλαδική απεργία και
ακολουθούσαν τα μπλοκ και πανό των σωματείων (Βιβλίου-Χάρτου, ΝΟΚΙΑ, ΣΕΦΚ, ΣΣΜ,
ΣΒΕΜΚΟ, ΣΜΕΔ, ενώ ακολουθούσαν ο Σ.Π.Ε. Αριστοτέλης, η ΠΟΠΟΚΠ-Ομοσπονδία
εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για
συντονισμό, η Attack στην ανεργία και την επισφάλεια, το μπλοκ Φοιτητικών Συλλόγων της
Αθήνας, εργατικές κινήσεις και συλλογικότητες, ΕΕΚ-ΟΕΝ, κ.α.).
Όπως τόνιζαν στις ανακοινώσεις τους τα σωματεία που οργάνωσαν την διακλαδική απεργία
"Καλούμε όλα τα εργατικά σωματεία και όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους, το
σύνολο του κόσμου των ταξικών-κοινωνικών αγώνων να δώσουμε από κοινού τις μάχες
μας αυτές. Η επίθεση που δεχόμαστε όλοι και όλες μας ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες, ως
άνεργοι και άνεργες και συνολικά ο κόσμος της τάξης μας είναι κοινή. Κάθε αγώνας που
δίνεται σε ένα κλάδο ή σε ένα χώρο δουλειάς είναι ένα κομμάτι του συνολικού αγώνα όλου
του κόσμου της εργασίας. Η από τα κάτω οργάνωσή μας, η συλλογική αντίσταση και η
συναδελφική-ταξική αλληλεγγύη είναι τα βασικά όπλα μας."
Με μεγάλη μαζικότητα και πυκνά μπλοκ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα με τις
διεκδικήσεις τους: «Η Σύμβαση δεν πέφτει από τον ουρανό, η σύμβαση κερδίζεται με αγώνα
ταξικό», «Κανένας δεν ζει με 500 ευρώ, μήπως θα μπορούσες εσύ αφεντικό;», «Χωρίς εσένα
γρανάζι δεν γυρνά-εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», «Οι εργάτες δεν έχουν καμία
απορία-ΣΕΒ και ΓΣΕΕ έχουν συμμαχία», "ένας είναι ο δρόμος εργάτη να νικάς-οργάνωση και
αντίσταση στους χώρους της δουλειάς" και μια σειρά άλλα συνθήματα δόνησαν τους
δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Πρώτη στάση της μαζικής πορείας περίπου 2.000
απεργών, εργαζομένων και νέων η είσοδος του Υπ. Εργασίας στη Σταδίου, όπου

παραδόθηκαν τα ψηφίσματα-αιτήματα των σωματείων.
Η πορεία συνέχισε προς τα γραφεία του ΣΕΒ στο Σύνταγμα, όπου βρέθηκε αντιμέτωποι
με διμοιρίες ΜΑΤ που απαγόρευσαν τη διέλευση από την οδό Ξενοφώντος μπροστα στα
γραφεία του ΣΕΒ. Οι συγκεντρωμένοι σταμάτησαν αρκετή ώρα φωνάζοντας συνθήματα κατά
της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Τελικά η διαδήλωση συνεχίστηκε μέσω οδού
Αμαλίας και πέρασε μπροστά από τη Βουλή, για να ολοκληρωθεί στις 2.30 μ.μ. στα
Προπύλαια.
Αντίστοιχη απεργιακή πορεία πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, στις 12.00
από την Καμάρα.
Στην σημερινή διακλαδική απεργία συμμετείχαν με 24-ωρη απεργία:
Ο σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών-ΣΕΦΚ, Σύλλογος Μεταφραστών –
Επιμελητών – Διορθωτών, Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων Αττικής,
το Σωματείο βάσης εργαζομένων στις ΜΚΟ, Σωματείο Βάσης εργαζομένων στην ψυχική
υγεία και κοινωνική πρόνοια, τα σωματεία Σερβιτόρων Μαγείρων Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας, και το Σωματείο Εργαζομένων στη ΝΟΚΙΑ Ελλάδος.
Την απεργιακή κινητοποίηση στήριξαν επίσης με στάσεις εργασίας και με
αποφάσεις τους τα σωματεία:
Ο Σύλλογος εργαζομένων στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπ. Δικαιοσύνης, το σωματείο
εργαζομένων στην ΗΔΙΚΑ, το Σωματείο Μισθωτών Μηχανικών Ηρακλείου, ο ΣΑΔΑΣ
(διπλωματούχοι αρχιτέκτονες), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών
Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΟΠΟΚΠ, η ΠΕΝΕΝ, το Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου
Θεσσαλονίκης, ενώ στάση εργασίας μέσα από γενικές συνελεύσεις είχαν κηρύξει οι
σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριστοτέλης και Κ. Σωτηρίου και οι ΕΛΜΕ Α Αθήνας, Β’ Αθήνας,
Γ΄ Αθήνας, Ε΄ Αθήνας, Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, Ελευσίνας και Ε΄ Θεσσαλονίκης.
Η διακλαδική αυτή απεργία είναι ένα πρώτο αλλά ποιοτικό βήμα για έναν άλλο
δρόμο για τους εργατικούς αγώνες. Για αυτό αντιμετώπησε την εχθρική στάση του
κρατικού-εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Για αυτό λοιδωρήθηκε και
υποτιμήθηκε από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, αλλά και από μια σειρά δυνάμεις (όπως το
ΜΕΤΑ και τη ΛΑΕ, αλλά και άλλες "ενδιάμεσες" δυνάμεις) ως "περιθωριακή", "σεχταριστική",
"διασπαστική", "χωρίς σημασία" και άλλα που ακούστηκαν. Καταψηφίστηκε από τις δυνάμεις
αυτές σε μια σειρά σωματεία και συνδικαλιστικά όργανα, υπονομεύοντας τη δυνατότητα για
κοινό μέτωπο εργαζομένων και πολλών ακόμα σωματείων που απαιτείται για να βγουν
δυναμικά στο προσκήνιο οι διεκδικήσεις των εργαζομένων απέναντι στην κυβερνητική
πολιτική και τα σχέδια της εργοδοσίας, διαστρεβλώθηκε το περιεχόμενό της, ο
χαρακτήρας και τα αιτήματά της.
Στο δρόμο της οργάνωσης και της συντονισμένης δράσης από τα κάτω, κόντρα
στην υποταγή και τη μιζέρια, κόντρα στους σχεδιασμούς ξεφουσκώματος των εθιμοτυπικών
και εντός ορίων κινητοποιήσεων, το ταξικό ρεύμα και η αντικαπιταλιστική αριστερά θα
συμβάλλουν στα επόμενα βήματα για την ταξική ανασυγκρότηση του
συνδικαλιστικού και συνολικά του εργατικού κινήματος.
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