Published on Νέο Αριστερό Ρεύμα (http://narnet.gr)
Home > Απεργία 14/11: Συγκέντρωση ταξικών σωματείων στα Προπύλαια στις 11.00 π.μ.

Απεργία 14/11: Συγκέντρωση ταξικών σωματείων στα
Προπύλαια στις 11.00 π.μ.
13.11.18

Συγκέντρωση ταξικών σωματείων στα Προπύλαια στις 11.00 π.μ., κοινή πορεία
στη Βουλή με όλους τους αγωνιζόμενους χώρους
Μετά τη σημαντική επιτυχία της διακλαδικής απεργίας και της μαζικής διαδήλωσης των
οκτώ σωματείων του ιδιωτικού τομέα την 1η Νοέμβρη, που οργανώθηκε και
πραγματοποιήθηκε «από τα κάτω», με την επίμονη και αταλάντευτη βούληση των ίδιων των
εργαζομένων και χωρίς την αστικοποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ,
επόμενη αγωνιστική κινητοποίηση είναι η 14η Νοεμβρίου.
Την ημέρα αυτή απεργούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, ενώ από τον
ιδιωτικό τομέα, 24ωρη απεργία έχουν οι οικοδόμοι, το σωματείο μισθωτών τεχνικών-ΣΜΤ, οι
εργαζόμενοι στην ιδιωτική υγεία (ΟΣΝΙΕ), οι μηχανικοί Δημοσίου (ΠΟΕΜΥΔΑΣ) κ.α.
Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 14/11 καλεί η Πρωτοβουλία
Πρωτοβάθμιων Σωματείων όλες τις ταξικές δυνάμεις και τους αγωνιστές,
προκειμένου να υπερασπίσουν το απεργιακό δικαίωμα, την ανεξάρτητη εργατική δράση και
να βάλουν ένα αποφασιστικό «στοπ» στον εκφυλισμό απομονώνοντας τον εργοδοτικό
-κυβερνητικό συνδικαλισμό. Καλεί δε σε απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια στις
11.00 πμ, με στόχο την κοινή πορεία στη Βουλή με όλους τους αγωνιζόμενους χώρους.
Ωστόσο η 14η Νοεμβρίου υπήρχε πραγματικά η δυνατότητα να εξελιχθεί σε πανεργατική
απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κόντρα στους απεργοσπαστικούς σχεδιασμούς της
αστικοποιημένης συνδικαλιστικής ηγεσίας της YES-ΕΕ (ΓΣΕΕ) και των ταγών του
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν με
αποφασιστικότητα δεκάδες ταξικοί συνδικαλιστές σωματείων και η ΑΤΕ-ΕΚΑ στην
συνεδρίαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Δευτέρα, προκειμένου να αποτρέψουν την
απαράδεκτη ανατροπή και νέα μετάθεση της απεργίας. Καταγγέλθηκε η υπονομευτική και
διαλυτική δράση της ΓΣΕΕ που κήρυξε απεργία στις 28/11, λειτουργώντας ως εξαπτέρυγο
κυβέρνησης και κεφαλαίου, καθώς αγνόησε επιδεικτικά τις αποφάσεις ΕΚΑ, ΑΔΕΔΥ και
δεκάδων ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και σωματείων, αλλά και την ανάγκη για
πανεργατικό αγώνα ανατροπής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, οι μάσκες έπεσαν
στο ΔΣ του ΕΚΑ, όπου εν μέσω συνθημάτων για απεργία στις 14/11, οι παρατάξεις ΕΑΚ
(ΣΥΡΙΖΑ), ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ (και ΕΜΕΙΣ) με συνοπτικές διαδικασίες «επανέφεραν» το ΕΚΑ στο
«μαντρί» της ΓΣΕΕ. Το ΠΑΜΕ (ΔΑΣ) εμφανίστηκε «και με το χωροφύλαξ και με τον
αστυφύλαξ», δε στήριξε ξεκάθαρα την απεργία 14/11 και παρέπεμψε σε σύσκεψη
ομοσπονδιών-ΕΚ την Τετάρτη, όπου και τελικά επικύρωσε –όπως είχε ήδη διαφανεί και από
τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη περί απεργίας χωρίς όμως ημερομηνία!- και τη δική του

«κωλοτούμπα» για 28/11!
Μάλιστα η πρεμούρα του ΠΑΜΕ για συμπόρευση με τη ΓΣΕΕ και σπάσιμο του κοινού απεργιακού
μετώπου στις 14/11 ήταν τέτοιο που σε πολλά σωματεία έθεσε επιτακτικά ζήτημα αλλαγής των
απεργιακών αποφάσεων, αγνοώντας συνελεύσεις και εργαζόμενους, και στηρίζοντας απόψεις όπως
«η ΓΣΕΕ κάνει πανεργατικές απεργίες»: Στο ΕΚ Πειραιά (μαζί με ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ!), στο
συνδικάτο επισιτισμού-τουρισμού, στο ΣΕΤΗΠ και αλλού.
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