
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

Τα  εργατικά  σωματεία  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Σωματείο  Μισθωτών  Τεχνικών

Μακεδονίας,  Συνδικάτο  Εργατοϋπαλλήλων  Μετάλλου  &  Εργαζομένων

Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Κ. Μακεδονίας, Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων

στα Δομικά Υλικά και τις Κατασκευές Ν. Θεσσαλονίκης, Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών

Επαγγελμάτων Ν. Χαλκιδικής, Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας

Βόρειας  Ελλάδας,  Σωματείο  Εργαζομένων  στις  Επιχειρήσεις  Παραγωγής  Επισιτιστικών

Προϊόντων Κ. Μακεδονίας) εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους στα

μεταλλεία Κασσάνδρας. 

Συνάδελφοι, στην επίθεση που δέχεστε, δεν είστε μόνοι. 

Μετά από πάμπολλες επιδοτήσεις, προνόμια, επιχορηγήσεις και στηρίξεις κάθε
μορφής από όλες τις κυβερνήσεις, με αποκορύφωμα την ψήφιση της νέας επενδυτικής
συμφωνίας  τον  περασμένο  Μάρτιο  προς  την  πολυεθνική  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΣ»,
παίρνει  σειρά  το  τσάκισμα  των  δικαιωμάτων  των  μεταλλωρύχων.  Με  σειρά
απολύσεων σε εργολαβικούς εργαζόμενους, με απειλές για μαζικές απολύσεις ακόμη
και  σε  εργαζόμενους  της,  με  τη  διακοπή  λειτουργίας  του  μεταλλείου  Μαύρων
Πετρών, με το «κόψιμο» εργατικών κατακτήσεων (διμηνιαίο μπόνους), με εφαρμογή
πολλών  ειδικοτήτων  σε  κάθε  εργαζόμενο  (γεγονός  που  αυξάνει  αφάνταστα  την
εντατικοποίηση της εργασίας αλλά και την περαιτέρω υπονόμευση της ασφάλειας),
με άρνηση να δώσει αυξήσεις στους μισθούς των εργαζόμενων –μιλώντας ακόμη και
για μειώσεις. 

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα ελλιπή μέτρα προστασίας που δεν
λαμβάνονται για την προστασία της Υγείας & Ασφάλειας, στα ακόμα πιο μειωμένα
δικαιώματα και  μισθούς των εργολαβικών εργαζόμενων –οι οποίοι  είναι σε ακόμα
χειρότερη κατάσταση- και στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις εργαζόμενουν
που διεκδικούν όλα τα παραπάνω. 

Και  όλα  αυτά  σε  ένα  χώρο  –όπως  ομολογεί  και  η  ίδια  η  εταιρεία-  με  πολύ
πλούσιο υπέδαφος, με εκτιμήσεις για τεράστια κέρδη για τις εταιρείες και τους
μετόχους τους. Κέρδη, που δεν πρόκειται ποτέ να μπούνε στα σπίτι όλων αυτών που
θα τα παράξουν, δηλαδή των ίδιων των μεταλλωρύχων. 

Αντίθετα,  βλέπουμε  καθημερινά  το  κόστος  ζωής  να  μεγαλώνει,  με  το
πετρέλαιο και το ρεύμα να έχουν εκτιναχθεί. Σε αυτές τις συνθήκες, οι μηδενικές
αυξήσεις σημαίνουν μείωση του πραγματικού εισοδήματός μας.

Σε αυτή την εργασιακή κόλαση που συνεχώς χάνουν οι  μεταλλωρύχοι  για τα
κέρδη των αφεντικών, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους μεταλλωρύχους των
μεταλλείων Κασσάνδρας και στα δικαιώματά τους. 
Σας καλούμε  να συνεχίσετε τον  αγώνα σας,  ενωμένοι  να παλέψετε για  τα δίκαια
αιτήματά σας:

● Για  να  μην  απολυθεί  κανένας  εργαζόμενος,  να  μη  χαθεί  καμία  θέση

εργασίας. Καμία περικοπή εργασιακών κατακτήσεων.



● Για ουσιαστικά μέτρα Υγειινής & Ασφάλειας σε όλα τα μεταλλεία (για

αερισμό, κάπνα, υποστήριξη στοών,  ασφαλή μηχανήματα,  ασφαλής διαδρομές,
κλπ).

● Για  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  με  αυξήσεις  στους  μισθούς  και

αναβαθμισμένα  δικαιώματα  για  όλους  τους  μεταλλωρύχους.  Κανείς
μεταλλωρύχος χωρίς ΣΣΕ.

● Για να μην προχωρήσει καμία συνδικαλιστική δίωξη εργαζόμενου.

● Για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των χωριών της περιοχής.

Τα εργατικά σωματεία σε όλη τη χώρα μπαίνουμε μπροστά στον μεγάλο αγώνα
για  να  μην  επιτρέψουμε  να  ζούμε  άλλο  στην  ανασφάλεια,  μακρυά  από  τις
πραγματικές δυνατότητες που γεννά η εργασίας μας στον 21ο αιώνα.

 Παίρνουμε δύναμη από τον νικηφόρο αγώνα των διανομέων της «e-food» και
των λιμενεργατών της «cosco» στο λιμάνι του Πειραιά. Αγώνες που αποδεικνύουν ότι
είμαστε δυνατοί, ότι μπορούμε να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Αγώνες που δείχνουν ότι
όταν  οι  εργάτες  είναι  αποφασισμένοι,  ενωμένοι,  με  σημαία  τα  συμφέροντά  τους,
μπορούν να επιβάλουν το δίκιο τους.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ – ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ!

Καλούμε  όλους  τους  μεταλλωρύχους,  τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις,  τα
εργατικά σωματεία να συμμετέχουν μαζικά, να μην αφήσουμε τίποτα να πάει χαμένο
και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, διεκδικώντας τα δίκαια
αιτήματά μας:

● Στην κινητοποίηση-συγκέντρωση την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στα χωριά

της περιοχής των μεταλλείων Κασσάνδρας, με συγκέντρωση στις 10:30
στην  κεντρική  πλατεία  της  Μεγάλης  Παναγιάς  (θα  ακολουθήσει
αυτοκινητοπορεία σε όλα τα χωριά).

● Στη συγκέντρωση την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στις 08:30 έξω από τα

δικαστήρια  Πολυγύρου,  ημέρα  όπου  εκδικάζεται  η  πρώτη  απόλυση
συνδικαλιστή  με  τον  νόμο  Χατζηδάκη  του  Προέδρου  του  Σ.Ε.Μ.ΛΑ.  Τζανετή
Νίκου, από την εταιρεία EDILMAC.


