
Ομιλία Λειβαδά Νίκου 

Πρόεδρου του Σωματείου Εργαζομένων στην ALAPIS και Θυγατρικών Εταιρειών. 

 

Συνάδελφοι ,Συναγωνιστές 

       Μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των συναδέλφων της εταιρείας Alapis και των θυγατρικών 
εταιρειών της .                                                                                             

1400 εργαζόμενοι  και οι οικογένειες μας ζούμε, όπως και το σύνολο της εργατικής τάξης, τον εφιάλτη 
της ανεργίας ,της εφεδρείας, της διαθεσιμότητας ,της μη καταβολής  μισθών και των δώρων τους . 

Την ίδια ώρα που τα ΄΄αφεντικά ΄΄ αυτής της εταιρείας διαπραγματεύονται την αθωότητα τους με τις 
δικαστικές αρχές αυτού του παράλογου κράτους , καμιά αρχή και εξουσία δεν ενδιαφέρετε για το που πήγαν 
τα 2,5 δις euro  του ελληνικού λαού .                                                                                                                           

Ούτε η δικαιοσύνη , ούτε οι Χρηματιστηριακές Αρχές , ούτε τα κόμματα του μνημονίου δείχνουν να 
έχουν την στοιχειώδη ΄΄τσίπα΄΄να ασχοληθούν με το μεγαλύτερο σκάνδαλο  μετά την μεταπολίτευση. Αλλά 
γιατί να ασχοληθούν όταν η πρακτική της Alapis είναι η πρακτική της χώρας .             

Οι μεγαλοκαρχαρίες κατέστρεψαν τον παραγωγικό ιστό  κερδίζοντας   δισεκατομμύρια , οι κάλπικοι 
πολιτικοί εξασφάλιζαν τις καρέκλες τους ,οι πουλημένοι συνδικαλιστές απαξίωναν το συνδικαλιστικό κίνημα, 
οι δικαστές και δημοσιογράφοι πουλιόνταν για χρήμα και δόξα και το αποτέλεσμα ποιο?       

Τελικά τα σπασμένα τα πληρώσαμε εμείς, ο λαός,  ο εργαζόμενος λαός που για ακόμα μια φορά 
προδόθηκε από όλους αυτούς αλλά κυρίως παραδόθηκε στο ζοφερό μέλλον που έρχεται. 

Συνάδελφοι ακόμα και σήμερα όμως (και κρίνω πρώτα από όλα από τους δικούς μας συναδέλφους) η 
συμμετοχή παραμένει χαμηλή στις κινητοποιήσεις , ο ωχαδερφισμός κυριαρχεί και είναι εύκολο να 
διασπαστεί ο αγώνας μας . 

Ποια είναι η λύση? 

ΜΑΖΙΚΟΙ ‐ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

‐ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ,  ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΟΙ 
‐ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
‐  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΜΑΔΩΝ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ     

‐ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ‐ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ‐ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Πρέπει επιτέλους οι λίγοι να φοβηθούν τους πολλούς αρκεί αυτοί να είναι όλοι μαζί με 
συντεταγμένες και έξυπνες δράσεις . 
Πρέπει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία και την αυθαιρεσία. 
Πρέπει επιτέλους να σηκωθούμε από τον καναπέ πριν μας φέρουν εκεί και την κάσα μας, μαζί με 
τον παππά και τους ψάλτες ! 
 
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ –ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ   


