
 Ψόφιςμα αλληλεγγύησ ςτουσ αγωνιζόμενουσ εργϊτεσ τησ Ελληνικόσ Χαλυβουργύασ  
 

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ! 
 
29 ημϋρεσ απεργύασ κλεύνουν ςόμερα οι 400 εργϊτεσ τησ Ελληνικόσ Χαλυβουργύασ Αςπροπύργου. 400 εργϊτεσ, 
400 οικογϋνειεσ με 2 και 3 παιδιϊ η κϊθε μύα, δύνουν ϋναν αγώνα για όλουσ τουσ εργϊτεσ, για όλουσ τουσ 
εργαζόμενουσ. Απαιτούν να ανακληθούν οι απολύςεισ των 34 ςυναδϋλφων τουσ και να μην περϊςουν τα νϋα 
αντεργατικϊ μϋτρα (το 5ωρο, η εκ περιτροπόσ εργαςύα, το ωρομύςθιο, οι απλόρωτεσ υπερωρύεσ, η κατϊργηςη 
αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων) που θϋλει να επιβϊλει η εργοδοςύα.  
 
Γρϊφουν οι ύδιοι ςε πρόςφατη ανακούνωςη τουσ: 
«…Κατεβόκαμε ςε απεργύα. 
Εύμαςτε όρθιοι, εύμαςτε όδη νικητϋσ. Ο βιομόχανοσ Μϊνεςησ ομολόγηςε ότι δεν περύμενε τϋτοιο αγώνα! Οι 
βιομόχανοι ςτα γύρω εργοςτϊςια περύμεναν να ϋχουμε κουραςτεύ, να ϋχουμε πϊει για δουλειϊ με ςκυμμϋνο το 
κεφϊλι, να ϋχουμε υπογρϊψει 5ωρο. Αποδεύξαμε ότι οι εργϊτεσ ϋχουν αςτεύρευτη δύναμη. Όλεσ αυτϋσ τισ μϋρεσ, 
όλο το 24ωρο με βϊρδιεσ περιφρουρούμε την απεργύα μασ. Ένιωςαν τη δύναμό μασ, και εμεύσ μϊθαμε 
περιςςότερα.  
Ξεχωρύζουμε τουσ φύλουσ από τουσ εχθρούσ. 
Δεκϊδεσ ςωματεύα μασ ςτηρύζουν από την πρώτη μϋρα με ψηφύςματα και αποφϊςεισ απ' τα ςυνδικϊτα, φορεύσ 
τησ γειτονιϊσ, ςυλλόγουσ αγροτών, νεολαύασ, φοιτητών, μαθητών, γυναικών, από παντού. Με την φυςικό τουσ 
παρουςύα ϋξω από την πύλη, με την ςυγκϋντρωςη χρημϊτων για τισ οικογϋνειεσ. των χαλυβουργών, με 
ςυγκϋντρωςη τροφύμων. Η απόχηςη του αγώνα μασ πϋραςε τα ςύνορα τησ χώρασ. Μασ ϋρχονται μηνύματα από 
ςυνδικϊτα και οργανώςεισ ϊλλων χωρών. 
Για τον χαλυβουργό δεν ϋχει γυριςμό!  
Χϊνοντασ εμεύσ, ανούγει η πόρτα για το 5ωρο και την εργαςιακό ζούγκλα όχι μόνο ςε μασ αλλϊ και ςτισ υπόλοιπεσ 
βιομηχανικϋσ μονϊδεσ. Οι βιομόχανοι περιμϋνουν ςτην γωνύα. Η νύκη των χαλυβουργών θα εύναι μια μεγϊλη νύκη 
για όλη την εργατικό τϊξη. Οι διευθυντϋσ των εργοςταςύων παρακολουθούν την εξϋλιξη του αγώνα μασ. Οι 
εργϊτεσ δεν ϋχουν όφελοσ από το να παρακολουθούν. Μπεύτε ςτον αγώνα χωρύσ χϊςιμο χρόνου! Οι βιομόχανοι 
ϋχουν κοινό ςχϋδιο και εύναι ςε ςυνεννόηςη. Αυτό αποκαλύφθηκε. Στισ ςυναντόςεισ ςτο υπουργεύο, ο υπουργόσ 
πύεζε να δεχτούμε τισ προτϊςεισ του Μϊνεςη! 
Τα ύδια ετοιμϊζουν ςε όλα τα εργοςτϊςια! 
Καταγγϋλλουμε ςε όλουσ τουσ εργαζόμενουσ την πλειοψηφύα τησ Ομοςπονδύασ Μετϊλλου και του Εργατικού 
Κϋντρου Ελευςύνασ που προκόρυξαν μια ...τρύωρη ςτϊςη εργαςύασ, όταν θα ϋχουμε κλεύςει 25 μϋρεσ απεργύασ! 
Περιμϋνουν και αυτού μϋχρι τότε να ϋχουμε λυγύςει. Γελιούνται! Για πϊνω από 18 μϋρεσ απεργιακού αγώνα των 
χαλυβουργών ούτε καν ςυνεδρύαζαν αλλϊ μασ «ςυμβούλευαν» να υποταχθούμε, μασ ςυκοφαντούςαν, 
προςπαθούν να μασ διαιρϋςουν.  
Συνϊδελφοι εργϊτεσ προςπερϊςτε τουσ και οργανωθεύτε ςε κϊθε χώρο δουλειϊσ. 
Απαιτόςτε Γενικό Συνϋλευςη, ζητόςτε ενημϋρωςη, πϊρτε αποφϊςεισ ςυμμετοχόσ ςτην ςτϊςη εργαςύασ… 
Πϊρτε αποφϊςεισ για απεργιακό αγώνα, μετατρϋψτε την απόφαςη για ςτϊςη εργαςύασ ςε αληθινό αγώνα που 
να ταρακουνόςει τουσ βιομόχανουσ….»  
 
Εύμαςτε μαζύ τουσ! Ο αγώνασ τουσ εύναι και δικόσ μασ αγώνασ, απϋναντι ςτον εργαςιακό-κοινωνικό μεςαύωνα 
που επιβϊλλει η πολιτικό τησ τρόικασ με την ανοιχτό πια ςυμπαρϊταξη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ.  
 
Ωσ Ανοιχτό Συνϋλευςη Κατούκων Ηλιούπολησ, ςτο πλαύςιο τησ ϋμπρακτησ ςτόριξησ του αγώνα αυτού 
προχωρϊμε ςτη  ςυλλογό  χρημϊτων και τροφύμων και προγραμματύζουμε μια μαζικό επύςκεψη αλληλεγγύησ 
ςτουσ απεργούσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ εταιρύασ ςτον Αςπρόπυργο ( το ερχόμενο Σϊββατο 3/12 –  εκκύνηςη: 
10.30πμ από το ϊλςοσ Ηλιούπολησ) 
 
[ Κατϊθεςη χρημϊτων για την αλληλεγγύη ςτον αγώνα τουσ μπορεύ να γύνει και ςτο λογαριαςμό αλληλεγγύησ  
ςτην Εθνικό Τρϊπεζα με αριθμό 200/623301-52 ] 

 
Καλούμε κάθε ςυνδημότη μασ, κάθε άνεργο και κάθε εργαζόμενο, να ςτηρίξουν με κάθε τρόπο το δίκαιο και 
ςπουδαίο αυτό αγώνα! 
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