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Συνάδελφοι – Συναδέλφισες .  

Σύντροφοι στο δρόμο της θλίψης, του θυμού, και της οργής . 

Είμαι πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων της alapis αλλά σήμερα δεν 
θα αναφερθώ στην εταιρεία που αποτελεί μια ακριβή μικρογραφία της 
Ελλάδας.  

Και αυτό γιατί συγκεκριμένοι τα φάγανε, και έφαγαν πολλά, έχοντας 
ονοματεπώνυμο χρησιμοποιώντας πουλημένους πολιτικούς των κομμάτων που 
κυβερνούν την χώρα εδώ και 40 χρόνια , εκμεταλλευόμενοι το ανίκανο, 
διεφθαρμένο και  παθητικό δημόσιο κρατικό και δικαστικό μηχανισμό, 
στηριζόμενοι σε συνδικαλιστικές ηγεσίες τουλάχιστον αποπροσανατολισμένες 
και ανίσχυρες.    

Σήμερα θα αναφερθώ στην επέτειο της πρωτομαγιάς  που πάντα ήταν ημέρα 
μνήμης και τιμής σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που από το 1886 
πάλευαν και κατακτούσαν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων . 

Σήμερα όμως είναι ημέρα για να τιμήσουμε όλους αυτούς για όλα αυτά που 
ΕΙΧΑΝ κατακτήσει αφού στο σύνολο τους έχουν πλέον χαθεί μετά τις επιθέσεις 
που δέχτηκε το σύνολο του εργατικού κόσμου (συμπεριλαμβανομένου και του 
συνόλου των ελεύθερων επαγγελματιών ) με μέτρα που συνόδευαν τα 
μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις.  

Μέτρα που έγιναν ΄΄για το καλό μας ΄΄ από τους δανειστές μας και τους 
ντόπιους συνεργάτες τους που έχουν ονοματεπώνυμο και που οι δυνάμεις της 
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ αλλά και τα αφεντικά τους Τραπεζίτες , μεγαλοβιομήχανοι , 
μεγαλοεπιχειρηματίες και διεθνείς εταιρείες εκφράζουν .  

Τα πάντα από αυτά που κατάκτησαν έχουν χαθεί  



Το δικαίωμα για  δουλειά χάθηκε, η ανεργία έχει φτάσει σε αριθμούς 
απίστευτους που και μόνο όταν τους βλέπεις σε κυριαρχεί η θλίψη . 

Η αξιοπρέπεια σε όσους έχουν δουλειά χάθηκε και αυτή , 

ποιος μιλά για 8ωρο πλέον , ποιος μιλά για 5μερη εργασία ,  

οι συλλογικές συμβάσεις χάθηκαν , η έννοια της αποζημίωσης εξαλείφθηκε , 
τα ασφαλιστικά ταμεία χρεοκόπησαν , η δημόσια και δωρεάν υγεία αποτελεί 
παρελθόν και η σύνταξη όνειρο και φαντασία . 

Σε όλα αυτά παρόλο που οι πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ζυγίστηκαν και 
βρέθηκαν ελλιποβαρείς ,  απάντησε το εργατικό κίνημα με ανάπτυξη αγώνων , 
απεργιών , κινητοποιήσεων πρωτόγνωρες σε συμμετοχή και ένταση , 

αγώνων σε κάθε χώρο εργασίας . 

Ο λαός μας όμως βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση .  

Κάποιοι , που έχουν ονοματεπώνυμο , προσπαθούν να μετατρέψουν τον 
θυμό σε φόβο .  

Την ελπίδα , από ελπίδα αλλαγής κάθε διεφθαρμένου και ποταπού τείνουν 
να την κάνουν ελπίδα επιβίωσης 

 έστω και αν αυτή μας γυρνά 50 χρόνια πίσω . 

Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών . 

Θα πρέπει να αναζητήσουμε την πραγματική ελπίδα  . 

Σας καλώ να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΠΩΣ? 

Με μαζικοποίηση των σωματείων  

Με αλλαγή των συσχετισμών με αριστερό ταξικό  πλέον προσανατολισμό. 

Με οργάνωση αγώνα με τις δυνάμεις που εξυπηρετούν τον εργαζόμενο και  
όχι τα πολιτικά και εργοδοτικά αφεντικά τους . 

ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ και έχουμε μια χρυσή ευκαιρία 
άμεσα να το δηλώσουμε και να το διεκδικήσουμε.  



Σε 5 μέρες στην χώρα μας θα διεξαχθούν οι πιο κρίσιμες εκλογές των 
τελευταίων 40 χρόνων .  

Πρέπει να δώσουμε ηχηρό μήνυμα  , μήνυμα όχι μόνο θυμού αλλά να 
επιδιώξουμε πραγματικές λύσεις .  

Πρέπει να βροντοφωνάξουμε ότι δεν θα γίνουμε ούτε βούλγαροι, ούτε 
βορειοκορεάτες εργαζόμενοι . 

Μας δίνεται η ευκαιρία συνάδελφοι να τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους της 
σημερινής κατάστασης που έχουν όνομα και κομματική ταυτότητα και 
εκφράζουν τα σημερινά μνημονιακά  κόμματα  και ταυτόχρονα να αναδείξουμε 
τις Αριστερές ριζοσπαστικές δυνάμεις που έχουν πρόταση, λύσεις και 
πρόγραμμα για να βγούμε από την κρίση . 

ΝΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ έχουμε υποχρέωση για όλα αυτά τόσο στην μνήμη αυτών 
που αγωνίστηκαν όσο για εμάς και τα παιδιά μας . 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  

ΖΗΤΩ Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
& ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ     
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ !!! 

 

 

 

 


