
Η αλληλεγγύη όπλο 
των εργατών 

πόλεμο στον πόλεμο 
των αφεντικών

Προς την εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό.
Στην πύλη της Χαλυβουργίας γράφουμε όλοι μαζί μια ακόμη σελίδα 
στο μεγάλο βιβλίο των αγώνων του λαού μας. Σωματεία, άνεργοι, 
φτωχός λαός, φοιτητές, μαθητές, μας δίνετε υλική βοήθεια από 
το υστέρημά σας, από το μισθό που δεν έχετε, από το επίδομα 
ανεργίας που δεν φτάνει. Μας δίνετε δύναμη και πείσμα!
Κλείσαμε μήνα σε απεργία σκληρή και συνεχίζουμε. Σπάσαμε 
την σιωπή, αποδείξαμε ότι οι εργάτες έχουμε μεγάλη δύναμη. 
Οι βιομήχανοι ανησυχούν, ο βιομήχανος Μάνεσης αν και 
τρομοκρατημένος, δεν είναι μόνος του. Τον στηρίζουν γιατί έχει το 
ρόλο του λαγού. Αν τα μέτρα περάσουν στην χαλυβουργία, 
ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες για να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. 
Αν εδώ σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα δεν θα είναι ίδιο και για 
τα υπόλοιπα εργοστάσια.
Μην ακούτε τα ψέμματα των βιομηχάνων και των ανθρώπων 
τους. Δεν θα δουλεύουν αυτοί, για ψίχουλα στα εργοστάσια. 
Αυτοί πληρώνονται καλά για τη βρώμικη δουλειά τους. Αφού 
οι «επισκέψεις» στα σπίτια, οι «επιστολές», η τρομοκρατία με τα 
εξώδικα, έπεσαν στο κενό, τώρα βάζουν το Υπουργείο Εργασίας να 
μας «συμβουλεύει»: «Δεχθείτε τους όρους του Μάνεση, διαφορετικά 
θα βρεθείτε όλοι στο ταμείο ανεργίας». Μας απειλούν με 180 
ακόμα απολύσεις! Κύριοι βιομήχανοι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Την 
τελευταία μας λέξη δεν την είπαμε ακόμα! Είμαστε μια γροθιά. 
Έτοιμοι, για την πιο σκληρή ταξική αναμέτρηση! 
Δεν γυρνάμε στη φωτιά και το σίδερο για 500 ευρώ. 
Να γυρίσουν πίσω οι 34 απολυμένοι συνάδελφοί μας. 
Ο αγώνας μας, αφορά όλους τους εργαζόμενους. 

Οι τελευταίες εξελίξεις είναι αποκάλυψη. Οι βιομήχανοι αξιοποιούν 
τους νόμους της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – Καρατζαφέρη. 
Επιβάλλουν την εκ περιτροπής εργασία, κατάργηση συλλογικών 
συμβάσεων, μειώσεις μισθών στα 450 – 500 ευρώ. Όπου οι 
εργάτες υποχώρησαν η επίθεση της εργοδοσίας γιγαντώθηκε. 
Ακολούθησαν απολύσεις, εντατικοποίηση της εργασίας, μέχρι 
και κλείσιμο των επιχειρήσεων, με τους εργάτες απλήρωτους για 
πολλούς μήνες. Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα, όλοι έχουμε 
πείρα.
Οι βιομήχανοι μας κλείνουν τα σπίτια και όχι ο αγώνας μας για 
δουλειά. Το ψωμί μας το υπερασπίζουμε με αγώνα όχι με παρακάλια. 
Συνάδελφοι εργάτες, τα μέτρα γενικεύονται, δεν είναι μόνο οι 
χαλυβουργοί στο στόχο, είμαστε όλοι.
Ήρθε η ώρα ο αγώνας σαν φωτιά να ανάψει στα 
εργοστάσια. Τώρα η συμμετοχή σας στον αγώνα δεν 
είναι ζήτημα αλληλεγγύης είναι ζήτημα ζωής και 
θανάτου για όλη την εργατική τάξη. Παραμερίστε τους 
ανθρώπους των βιομηχάνων, μην τους φοβάστε, είναι ανίσχυροι 
όταν οι εργάτες πάρουν απόφαση. Κάντε γενική συνέλευση, ελάτε 
σε επαφή μαζί μας, αποφασίστε απεργία. Είναι η ώρα οι βιομήχανοι 
να πάρουν ένα καθαρό μήνυμα που μόνο ο αγώνας των εργατών 
στα εργοστάσια μπορεί να δώσει. Όλοι στον αγώνα.Η

Η νίκη θα είναι δική μας. 
Η γενική συνέλευση των εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας

Ασπρόπυργος 30/11/2011.

Στις 3 Δεκέμβρη ακολούθησαν άλλες 16 απολύσεις.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον 
αγώνα των εργαζομένων της  

Χαλυβουργίας, που σε αυτούς τους 
ζοφερούς καιρούς αντιστέκονται 
στη λεηλασία της ζωής τους, στη 

μείωση των μισθών, τις απολύσεις 
και τα εκβιαστικά διλήμματα.

Σήμερα περισσότερο από 
ποτέ, έχει έρθει η ώρα για 

την τάξη μας να δράσει από 
κοινού, συλλογικά, μέσα από 

συνελεύσεις των εργαζομένων με 
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες 

χωρίς διαμεσολαβήσεις και 
αντιπροσωπεύσεις.

Έχει έρθει η ώρα της ενότητας 
στη δράση, της αλληλεγγύης, της 
συμμετοχής, έχει έρθει η ώρα να 
πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
με ΑΠΕΡΓΟΥΣ από την Ελληνική Χαλυβουργία

Σωματεία βάσης, εργατικές ομάδες & συνελεύσεις, άνεργοι, εργαζόμενοι, αλληλέγγυοι/ες

Τετάρτη 21 
Δεκέμβρη 

19:00, ΑΣΟΕΕ
(πατησίων 76)

Οι χαλυβουργοί δεν λυγίζουν.
Απεργία από 31 Οκτώβρη 2011
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