
«Αθνύζηε ηε θσλή ησλ ραιπβνπξγώλ. Ο αγώλαο καο είλαη θαη δηθόο ζαο. Απεξγνύκε ζαλ κηα γξνζηά από ηηο 31 

Οθηώβξε. Δηαιέμακε ην δξόκν ηεο ηηκήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο. Υπεξαζπίδνπκε ην ςσκί θαη ην κέιινλ ησλ 

παηδηώλ καο. Δε γπξλάκε γηα δνπιεηά κέζα ζηε θσηηά θαη ην ζίδεξν γηα 500 επξώ. Απαηηνύκε λα επηζηξέςνπλ ζηε 

δνπιεηά νη απνιπκέλνη ζπλάδειθνί καο. Νηθήζακε ην θόβν θαη ηνπο εθβηαζκνύο. Καηεβήθακε ζε απεξγία. Είκαζηε 

όξζηνη. Είκαζηε ήδε ληθεηέο. Οη βηνκήραλνη ζηα γύξσ εξγνζηάζηα πεξηκέλνπλ λα έρνπκε θνπξαζηεί, λα έρνπκε 

πάεη γηα δνπιεηά κε ζθπκκέλν ην θεθάιη. Απνδείμακε όηη νη εξγάηεο έρνπλ αζηείξεπηε δύλακε. Η λίθε ησλ 

ραιπβνπξγώλ ζα είλαη κηα κεγάιε λίθε γηα όιε ηελ εξγαηηθή ηάμε…». 
απόσπασμα από ανακξίνκση τκν απελγών χαλιβξιλγών (φσπλόπιλγξς 2011) 

 

      Ϗδκ καϋ 2,5 μήνες (από ϊϋς 31 Οκϊκβλίξι) 400 ελγάϊες ϊης εϊαϋλείας “Ϗλληνϋκή Φαλιβξιλγία» ωϊξν 

όωπλόπιλγξ, έχξιν κιλίμεϋ απελγία δϋαλκείας, ωαμπξϊάλξνϊας έϊωϋ ϊην παλαγκγή ϊξι ελγξωϊαωίξι. Με 

αιϊόν ϊξν ϊλόπξ ξϋ ελγάϊες ενανϊϋώνξνϊαϋ ωϊα ωχέδϋα ϊξι αφενϊϋκξύ Μάνεωη, ξ ξπξίξς θέλεϋ να επϋβάλεϋ 

έναν νέξ ελγαωϋακό μεωαίκνα (μείκση τξι 8ώλξι σε 5ώλξ, 40% μείκση στξ μυσθό, απλήλκτες 

ιπελκλίες, εντατυκξπξίηση, κατάλγηση ασφαλυστυκών δυκαυκμάτκν). Καϋ όλα αιϊά, κάϊκ από ϊξ 

εκβϋαωϊϋκό δίλημμα πξι έχεϋ βάλεϋ η ελγξδξωία, όϊϋ αν δεν ωιμφκνήωξιν θα πλξχκλήωεϋ ωε απξλύωεϋς, 

όπκς καϋ έγϋνε. Μέχλϋ ωϊϋγμής ξϋ απξλιμένξϋ έχξιν μεπελάωεϋ ϊξις 50. Η ελγξδξωία έλχεϊαϋ καϋ επϋκαλείϊαϋ 

ϊην ξϋκξνξμϋκή κλίωη καϋ ϊϋς “ξϋκξνξμϋκές διωκξλίες” πξι έχεϋ η επϋχείληωη γϋα να δϋκαϋξλξγήωεϋ όλη αιϊήν 

ϊην επίθεωη πξι έχεϋ εμαπξλύωεϋ. 

 
      Η πλαγμαϊϋκόϊηϊα όμκς εϋναϋ δϋαφξλεϊϋκή. Η παλαγκγϋκόϊηϊα καϋ ξϋ εμαγκγές παλαγκγών ωϋδήλξι ϊης 

ωιγκεκλϋμένης βϋξμηχανίας γνκλίζεϋ πλκϊξφανή αύμηωη ϊα ϊελειϊαία 2 χλόνϋα ενώ ξ τζίλξς της μόνξ γυα 

τξ 2010 ήταν πάνκ από 210 εκατξμμύλυα! Η απάνϊηωη όλκν ϊκν ελγαϊών ήϊαν άμεωη, καθώς 

ξμόφκνα επέλεμαν μέωα από ϊην γενϋκή ϊξις ωινέλειωη να μην δεχϊξύν να γιλίωξιν πίωκ δξιλέιξνϊας 

ωαν ωκλάβξϋ με μϋωθξύς πείνας ϊκν 500 ειλώ. όιϊό πξι επέλεμαν ήϊαν ξ ανιπξχώληϊξς αγώνας ενάνϊϋα 

ωϊην εμαθλίκωη πξι θέλεϋ να ϊξις επϋβάλεϋ η ελγξδξωία, απαϋϊώνϊας παλάλληλα ϊην επαναπλόωληψη όλκν 

ϊκν απξλιμένκν. Ο αγώνας αιϊός έχεϋ δεχϊεί έμπλακϊη ωιμπαλάωϊαωη, ιλϋκή καϋ ηθϋκή, με ϊλόφϋμα καϋ 

χλήμαϊα από δεκάδες ωκμαϊεία, ωινελεύωεϋς γεϋϊξνϋών, φξϋϊηϊών καϋ ωιλλξγϋκξϊήϊκν καϋ έχεϋ καϊαφέλεϋ 

να απξκϊήωεϋ κξϋνκνϋκή ανϊαπόκλϋωη παλά ϊην ωκόπϋμη ωϋκπή ϊκν ΜΜϏ 

    
      Η επίθεωη πξι δέχξνϊαϋ ξϋ ελγάϊες ϊης Φαλιβξιλγίας από ϊην ελγξδξωία δεν απξϊελεί μξναδϋκή 

πελίπϊκωη. ύλέπξιμε ανάλξγες πελϋπϊώωεϋς να δϋαδλαμαϊίζξνϊαϋ καϋ ωε άλλξις ελγαωϋακξύς χώλξις 

(όLTER, ϏΛϏΥΘϏΡΟΤΥΠΙό, 3ό ϏΚΤΥΠΩΤΙΚΗ, Notos Galleries, όφξί Λξύκϋωωα όύϏϏ). Όλα αιϊά ϊα 

παλαδείγμαϊα ελγξδξϊϋκής ϊλξμξκλαϊίας μαζί καϋ με πξλλά άλλα, απξϊελξύν ϊην ξιωία ϊης “κλίωης” καϋ 

αναδεϋκνύξιν ϊξν λόλξ ϊκν αφενϊϋκών εϋδϋκά ωε ϊέϊξϋες πελϋόδξις. Καθημελϋνά, ϊα αφενϊϋκά ωϊξ βκμό ϊκν 

ωιμφελόνϊκν ϊξις, μας ϊαπεϋνώνξιν, μας απεϋλξύν καϋ μας εκμεϊαλλέιξνϊαϋ. Η κλίωη γϋα εμάς 

μεϊαφλάζεϊαϋ ώς η κξλύφκωη ενός δϋαλκξύς ϊαμϋκξύ πξλέμξι καϋ η πλξωπάθεϋα επϋβξλής ϊκν δϋεθνών καϋ 

νϊόπϋκν ωιμφελόνϊκν ϊης καπϋϊαλϋωϊϋκής ϊάμης έχκνϊας ώς ωϊόχξ ϊην αύμηωη ϊης κελδξφξλίας με ϊην 



μείκωη ϊης αμίας ϊης ελγαϊϋκής μας δύναμης, ϊην επϋδείνκωη ϊης ανελγίας καϋ ϊην ξϋκξνξμϋκή εμαθλείκωη 

ϊης κξϋνκνίας. 

«… Η αιιειεγγύε κε ηνπο νξγαλσκέλνπο εξγάηαο όιεο ηεο Ειιάδνο θαη όινπ ηνπ θόζκνπ, δηά ηελ άκπλα ππέξ 

ησλ εξγαηηθώλ δηθαίσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εθκεηαιιεύζεσο από ην θεθάιαηνλ, κε ηειηθόλ ζθνπόλ λα 

δεκνζηνπνηεζνύλ ηα κέζα παξαγσγήο λα γίλνπλ ηα εθ ηεο εξγαζίαο αγαζά απνθιεηζηηθή απόιαπζηο ησλ 

παξαγσγώλ ησλ θαη λα παύζεη ε εθκεηάιιεπζηο ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ όκνηόλ ηνπ».              

                  απόσπασμα από τξ καταστατυκό τξι σκματείξι τκν μεταλλειτών (Σέλυφξς 1916) 
 
      όπό ϊην μελϋά μας, έχξιμε ϊην ιπξχλέκωη να δϋαδώωξιμε ϊην φκνή ϊκν ελγαϊών πξι μάχξνϊαϋ ωϊην 

Φαλϋβξιλγία, γϋα ϊξν λόγξ όϊϋ ξ αγώνας ϊξις είναϋ καϋ δϋκός μας. εν θα μπξύμε ωϊξ παϋχνίδϋ ενϊιπώωεκν 

πξι θέλεϋ να παίμεϋ η νεξλαία ϊξι ΚΚϏ ωϊα πανεπϋωϊήμϋα καϋ ωϊην ωχξλή μας, δϋεκδϋκώνϊας ϊα έιωημα καϋ 

ϊξν λόλξ ϊξι καθξδηγηϊή, καθαλά γϋα ϊξ πξλϋϊϋκό κέλδξς καϋ ϊην κξμμαϊϋκή ϊξις ιπελαμία. ώϋαϊί πξλύ απλά 

ξ αγώνας ϊκν απελγών, είναυ αγώνας όλης της ελγατυκής τάμης καυ δεν απξτελεί τσυφλίκυ 

κανενός. Σϊεκόμαωϊε δίπλα ωϊξις απελγξύς καϋ δεν χληωϋμξπξϋξύμε επϋλεκϊϋκά ϊην αλληλεγγύη όπκς 

ωινηθίζεϋ να κάνεϋ ϊξ Πό.ΜϏ (με κλϋϊήλϋξ αν ξϋ αγώνες είναϋ ιπξωϊηλϋκϊϋκξί πλξς ϊξ κόμμα ϊξι). Τέλξς, 

πϋωϊέιξιμε όϊϋ η αλληλεγγύη δεν πλέπεϋ να μείνεϋ μξνάχα ωϊην ηθϋκή καϋ ιλϋκή ωϊήλϋμη. Θα πλέπεϋ να 

δϋειλϋνθεϋ καϋ με ϊην ϊαμϋκή ενόϊηϊα ωϊην βάωη όλκν ϊκν εκμεϊαλλειόμενκν, κάνξνϊας πέλα ϊξις πλαωϊξύς 

δϋαχκλϋωμξύς πξι θα πλξωπαθήωξιν να επϋβάλξιν κάθε φξλά, κλάϊξς καϋ αφενϊϋκά. Θα πλέπεϋ ξ κάθε 

χώλξς δξιλεϋας να μεϊαϊλαπεί ωε μϋα εωϊία ανϊίωϊαωης καϋ αγώνα. Να γίνεϋ μϋα Φαλιβξιλγία. 

      όιϊό θα πλέπεϋ να είναϋ ϊξ ωύνθημα ωε κάθε χώλξ δξιλεϋάς. Φλεϋάζεϊαϋ να ωινεϋδηϊξπξϋήωξιμε όϊϋ εμείς 

είμαωϊε ξϋ παλαγκγξί ϊης ελγαωίας καϋ όλξι ϊξι κξϋνκνϋκξύ πλξύϊξι – όϊϋ η ελγαϊϋκή ϊάμη δεν χλκωϊά 

ϊίπξϊα καϋ ωε κανέναν. Τώλα πελϋωωόϊελξ απξ πξϊέ, χλεϋάζεϊαϋ να ξλγανώωξιμε ϊξις δϋκξύς μας αγκνες 

μέωκ δξμών ελγαϊϋκής αιϊξνξμίας ( αιϊξξλγανκμένα ωκμαϊεία βάωης, ελγαϊϋκές ξμάδες, επϋϊλξπές αγώνα 

καϋ απελγϋακά ϊαμεία αλληλεγγύης) όπξι θα εκφλάζξιν αιθενϊϋκά ϊα ωιμφέλξνϊα ϊης ϊάμης μας. 

Λεϋϊξιλγώνϊας ανϊϋϋελαλχϋκά καϋ αμεωξδημξκλαϊϋκά, χκλίς ανϊϋπλξωώπξις καϋ εϋδήμξνες. Έμκ καϋ ενάνϊϋα 

ωε κάθε ελγξδξϊϋκό γλαφεϋξκλαϊϋκό ωινδϋκαλϋωμό πλξχκλάμε με άμεωες δλάωεϋς καϋ λϋζξωπαωϊϋκές 

δϋεκδϋκήωεϋς, μπλξκάλκνϊας ωινξλϋκά ϊην παλαγκγή καϋ ϊα κέλδη ϊξις, μέχλϋ να πάλξιμε ϊην καϊάωϊαωη 

καϋ ϊξν πλξύϊξ ωϊα χέλϋα μας. Μέχλϋ ϊην γενϋκειμένη αιϊξδϋέιθινωη.  

 

 


