
Απεργία 9/11?
Αφού όλα βαίνουν καλώς...

Οι εργαζόμενοι/ες βιώνουμε μια σημαντική πτώση του βιοτικού μας επιπέδου που για 
πολλές/ους είναι στα όρια της πραγματικής εξαθλίωσης. Κατακλυζόμαστε συνέχεια 
με ειδήσεις που περιγράφουν μια δυστοπική καθημερινότητα. Ενεργειακή κρίση, 
πόλεμος, ακρίβεια είναι καθημερινά στο μενού που σερβίρουν τα ΜΜΕ της 
ξεχασμένης (;) λίστας Πέτσα. Τα ίδια κανάλια βέβαια που σπέρνουν την τρομοκρατία 
είναι αυτά που μας νουθετούν να κάτσουμε στην γωνία να εμπιστευτούμε την κυβέρνηση 
να μην αντιδράσουμε και να αποθέσουμε τις ελπίδες μας στους σωτήρες μας για να 
επιβιώσουμε όχι να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Αυτή η συνταγή όμως έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει οικτρά. 
Με ρεκόρ θανάτων στην πανδημία, το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και 
τον πληθωρισμό να καλπάζει είναι προφανές πια ότι δεν έχουμε τίποτα 
να περιμένουμε από την κυβέρνηση της ΝΔ. Άλλωστε όσα χρήματα έχουν 
απομείνει στα δημόσια ταμεία πάνε κατά προτεραιότητα σε πολεμικές επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία, σε χρηματοδότηση των υπερκερδών των ιδιωτικών εταιρειών ρεύματος και 
σε επιχειρηματικούς ομίλους φιλικούς στην κυβέρνηση και τους υπουργούς της. 

Σε αυτή την συνθήκη όμως ακόμα και η εξαφανισμένη διοίκηση της ΓΣΕΕ 
αποφάσισε να προκηρύξει απεργία για τις 9/11. Χωρίς να έχουμε καμία 
αυταπάτη ότι οι υποταγμένοι γραφειοκράτες των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ θα μπουν μπροστά να 
οργανώσουν αυτόν τον αγώνα, πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για όλες και όλους 
εμάς που δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τον μήνα, να οργανωθούμε, να νεκρώσουμε 
τους χώρους εργασίας και να κατεβούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε τα βασικά και 
τα αυτονόητα.

Να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις 
μεγαλύτερες από τον  πληθωρισμό. Οτιδήποτε λιγότερο σημαίνει μείωση

του πραγματικού εισοδήματός μας. Μείωση του χρόνου εργασίας, για να 
ανοίξουν θέσεις εργασίας, για να δουλεύουμε ανθρώπινα σύμφωνα με τις 
δυνατότητες της εποχής.

Να απαιτήσουμε να μπει πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, να 
καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, βασικός λόγος που

έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ξανά ενιαία 
δημόσια ΔΕΗ, κάτι που καταλαβαίνει πλέον κάθε εργαζόμενη/ος. Είναι επιλογή 
της κυβέρνησης να συντηρεί αυτό το αποτυχημένο, για την εργατική τάξη, σύστημα, 
αλλά χρυσοφόρο για το κεφάλαιο.

Να υπάρξει έλεγχος των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης και στις 
τιμές νερού, ρεύματος, θέρμανσης, όπως και πολιτικές για το

δικαίωμα στη στέγη. Αν οι μεγάλες εταιρείες εμφανίζουν ρεκόρ κερδών τους 
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τελευταίους μήνες αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μείωση τιμών και κερδών.

Να αγωνιστούμε να καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη 
που καταργεί το 8ωρο και ποινικοποιεί την αγωνιστική δράση στους χώρους

δουλειάς. Να μπλοκάρουμε την εφαρμογή του με κάθε τρόπο μέχρι τότε. 

Σ ή μ ε ρ α  κ ά θ ε  μ ι κ ρ ό ς  η  μ ε γ ά λ ο ς  α γ ώ ν α ς  μ ε τ ρ ά ε ι . 
Κάθε ένας και καθεμία από εμάς που θα βρεθεί στο δρόμο στις 9/11 αντί να πάει 
στην δουλειά του/της, είναι μία πράξη αντίστασης απέναντι σε μια καθημερινότητα 
που μας πνίγει. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα όλοι και όλες μαζί. 

Είναι ανάγκη σήμερα, να πυκνώσουν τα συνδικάτα, να ζωντανέψουν οι 
συλλογικές διαδικασίες, να αναπτυχθεί η ενωτική αγωνιστική διεκδίκηση που 
θα επιβάλλει μέτρα υπέρ των εργαζομένων, κόντρα στην ατζέντα της αστικής 
τάξης και των πολιτικών συστημικών κομμάτων που είναι στην υπηρεσία 
της και θέλουν να φορτώσουν τα βάρη και της νέας κρίσης πάλι πάνω 
μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο η επιτυχία της απεργίας είναι σημαντικό 
βήμα εμπρός. Σήμερα απαιτείται η μέγιστη συσπείρωση συνδικάτων που 
κινούνται σε αγωνιστική τροχιά, πάνω στα κρίσιμα αιτήματα της περιόδου, 
ο δημοκρατικός διάλογος, η κοινή δράση. Για να μπουν στο περιθώριο 
οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που επιδιώκουν να βάλουν 
στον πάγο την συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. Με εμάς, τους 
εργαζόμενους, τις εργαζόμενες μπροστά! Για να εκφραστούν 
οι ανάγκες, οι διεκδικήσεις μας σήμερα. Μπορούμε να 

αγωνιζόμαστε, μπορούμε να νικάμε! 

Πο ι ε ς/ο ι  ε ί μασ τ ε?
Η ΜΑΧΗ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από αγωνίστριες και αγωνιστές του 
εργατικού κινήματος που θέλανε να ξεπεράσουν τον κατακερματισμό, τις παραδοσιακές 
συνδικαλιστικές παρατάξεις και τον εργατοπατερισμό των Παναγόπουλων. Από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Ροδόπη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Δράμα, 
μέχρι τα σχολεία του Ηρακλείου και τις τεχνικές εταιρείες των Χανίων, από τα νοσοκομεία 
των Ιονίων και την ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία, μέχρι τον επισιτισμό στην Θεσσαλονίκη 
και τις μεγάλες πολυεθνικές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνίων στην Αθήνα, 
επιδιώκουμε να αναπτυχθεί ένα ενωτικό, μαχητικό ρεύμα για την ανασυγκρότηση των 
σωματείων, για την ενίσχυση των διεκδικήσεων του κόσμου της δουλειάς, με αγώνες 
που θα πετυχαίνουν νίκες και όχι πιστολιές στον αέρα! Σε αυτή την μάχη σε καλούμε να 
συμμετέχεις και εσύ!
 

ΜΑΧΗ
Ανεξάρτητη Ενωτική Ταξική Κίνηση

https://nea-ergatiki-kinisi.gr/
Μail επικοινωνίας: mahi2022.info@gmail.com
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