
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ« 

ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΙΣΑ  Α.Β.Ε.Ε» 
 
Από τις 7 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης «Αφοί Λουκίσα Α.Β.Ε.Ε» στο Περιστέρι, 

βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.  
Η επιχείρηση, με ετήσιο τζίρο 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δραστηριοποιείται στις μεταλλικές 

κατασκευές και σε εφαρμογές αλουμινίου, έχοντας στο ενεργητικό της πολλαπλά έργα. Με το 
αλουμίνιο της εταιρείας και με τις απεριόριστες και απλήρωτες ώρες εργασίας των εργαζομένων , 
έχουν επενδυθεί με αλουμίνιο υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του ΟΠΑΠ, των επιχειρήσεων Αλαφούζου, των Hondos, της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ακόμα 
και κατοικιών και διυλιστηρίων σε Σαουδική Αραβία και Αραβικά Εμιράτα αντίστοιχα. 
Από τους 35 εργαζόμενους της εταιρείας, οι 32 βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας 

δεδουλευμένα ενός χρόνου, υπερωριών, αργιών και σαββατοκύριακων, ενώ  ταυτόχρονα στην ίδια 
κατάσταση βρίσκονται και οι εργάτες των παρακείμενων βιομηχανιών αλουμινίου «Αλουμινέξ» και 
« Ρωμανάς-Α.Μυλωνάς». 
Η εργοδοσία στηριζόμενη στο γενικευμένο κλίμα κατάρρευσης της αγοράς και στο φόβο των 

εργατών για ένα μέλλον που οδηγεί στην ανεργία, αρκέστηκε στο να δίνει κάποια γραμμάτια και 
ακάλυπτες επιταγές διαιωνίζοντας το πρόβλημα ενώ διαμήνυε ό,τι κάνει τα πάντα για να βρεθεί μια 
λύση. Όταν η λύση βρέθηκε από τους ίδιους τους εργάτες, με την απόφαση της επίσχεση εργασίας, 
τότε η εργοδοσία έδειξε το αμείλικτο της πρόσωπο: το δώρο των Χριστουγέννων δεν θα 
καταβληθεί, ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού, κατέφυγε σε τακτικές επινοικιάσης 
εξοπλισμού-από εταιρεία της οποίας μέτοχος είναι η κόρη του ιδιοκτήτη- ενώ μήνυσε τους εργάτες 
επικαλούμενη «ψυχολογική βία». 
Όμως το παιχνίδι αυτό της ψυχολογικής βίας, το γνωρίζουν πολύ καλά τα εκάστοτε αφεντικά: το 

κέρδος πάνω απ` τον άνθρωπο, ο υποβιβασμός της ζωής του εργάτη αυτοσκοπός, η χειραφέτηση 
του αναγκαία, ενώ ο αγώνας για επιβίωση θα πρέπει να είναι διαρκής και αέναος. Κι αν αυτός είναι 
ο σκοπός των αφεντικών τότε η αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση και οι  διαρκής αγώνες θα πρέπει να 
είναι  η απάντηση μας. 

Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργατών της « ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΙΣΑ  Α.Β.Ε.Ε» 
Η ανάγκη αυτός ο αγώνας να μεταφερθεί και στις υπόλοιπες βιομηχανίες αλουμινίου  αλλά και να 

ενισχυθεί από την υπόλοιπη κοινωνία είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτικός. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει 
να καταλάβουν ότι τα εκβιαστικά διλήμματα  κάθε εργοδοσίας και ο φόβος που καλλιεργείται, να 
μην γίνουν τροχοπέδη στην δράση του, αλλά η δύναμη που θα του δώσει πίσω την αξιοπρέπεια του 
και τη χαμένη του ζωή. Τώρα που το σύστημα καταρρέει από αιτίες που το ίδιο παρήγαγε, είναι 
καιρός να αναζητήσουμε τι κοινωνία πραγματικά θέλουμε, μια κοινωνία που θα απελευθερώνει 
πραγματικά τον άνθρωπο και θα μιλάει με όρους ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.  

 
ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΙ;ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ; 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ,ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΓΙΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ. 
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