Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
Περίπου ένα μήνα πριν η Ελληνική Χαλυβουργική του μεγαλοβιομήχανου Μάνεση έγινε η πρώτη
βιομηχανία στην Ελλάδα που επιχείρησε την αλλαγή της εργασιακής σύμβασης (5ωρο, ελαστικές
σχέσεις εργασίας, ωρομίσθιο, απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων)
Η Γενική Συνέλευση των εργατών ομόφωνα απέρριψε την απαίτηση της εργοδοσίας να δουλεύουν
5ωρο με 40% μείωση των αποδοχών πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την τρομοκρατική
.
απόλυση 34 εργατών. Η απάντηση της Γενικής
Συνέλευσης, παρά τις απειλές για περαιτέρω
απολύσεις, ήταν η ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
"Είμαστε όρθιοι, είμαστε ήδη νικητές, δεν μπορεί κανείς να μας λυγίσει. Οι βιομήχανοι στα γύρω εργοστάσια περίμεναν να
έχουμε κουραστεί, να έχουμε πάει για δουλειά με σκυμμένο το κεφάλι, να έχουμε υπογράψει 5ωρο. Ο βιομήχανος Μάνεσης
ομολόγησε ότι δεν περίμενε τέτοιο αγώνα! Αποδείξαμε ότι οι εργάτες έχουν αστείρευτη δύναμη. 16 μέρες όλο το 24ωρο με
βάρδιες περιφρουρούμε την απεργία μας. Ενιωσαν τη δύναμή μας, και εμείς μάθαμε περισσότερα.
Ξεχωρίζουμε τους φίλους από τους εχθρούς.
Στηριζόμαστε στη δύναμη της αλληλεγγύης".
Η γενική συνέλευση των εργαζομένων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Έτσι, σχεδόν ένα μήνα μετά η απεργία συνεχίζεται με τη συμμετοχή και των 400 εργατών της
βιομηχανίας που από την αρχή στάθηκαν αλληλέγγυοι στους απολυθέντες συναδέλφους τους
αποδεικνύοντας πως ο συλλογικός αγώνας ξεπερνάει την τρομοκρατία των αφεντικών.
Όπως ήταν αναμενόμενο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποσιώπησαν και εξακολουθούν να
αποσιωπούν το γεγονός επαληθεύοντας για ακόμα μια φορά το βαθύ καθεστωτικό τους ρόλο στο
πλευρό των αφεντικών. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στηρίζει αυτή την
προσπάθεια των εργατών, από σωματεία, συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους και συλλογικότητες
μέχρι τον απλό κόσμο που βρίσκεται εκεί συνεισφέροντας όχι μόνο με την φυσική του παρουσία
αλλά και με χρήματα, τρόφιμα, κλπ.
Εμείς ως εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές που δραστηριοποιούμαστε στον κατειλημμένο χώρο της
Βίλας Ζωγράφου στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους απεργούς εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας.
Θεωρούμε ότι η επίθεση που δέχονται δεν είναι κάτι αποκομμένο από τη γενικότερη ταξική και
κοινωνική επίθεση που εξαπολύεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Όταν η επίθεση των αφεντικών είναι συντονισµένη
η µόνη απάντηση είναι η συλλογική αντίσταση και αλληλεγγύη.

Σάββατο 3/12
Από το πρωί µαζεύουµε οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια για τους απεργούς
και µετα τις 23:00 Party Οικονοµικής ενίσχυσης της απεργίας
Αυτοδιαχειριζόµενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου.
(Γ. Ζωγράφου 13)

