
ΝΙΚΗ  ΣΤΟΝ  ΑΓΩΝΑ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΧΑΛYΒΟΥΡΓΙΑΣ  
Στεκόµαστε  αλληλέγγυοι  στην  σκληρή  απεργία  των  εργατών  της  Ελληνικής  
Χαλυβουργικής  ΑΕ  που  ξεκίνησε  στις  30 Οκτώβρη  και  κρατά  µέχρι  σήµερα .  Η  απεργία  
αυτή  αφορά  το  µέλον  όλων  µας .  Μεταφέρουµε  τα  λόγια  των  ίδιων  των  απεργών :  
 
Προς την εργατική τάξη, Τον εργαζόµενο λαό. 
Συνάδελφοι Διαδώστε το µήνυµά µας: Οι χαλυβουργοί δεν λυγίζουν! 
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 νίκη θα είναι δική µας 
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