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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ
Την Πέµπτη 28-7-2011 η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ
απέστειλε κάλεσµα συνάντησης στο Σωµατείο της ΙΝΤΕΡΚΕΜ Α,
θυγατρική της Νεοχηµικής µε έδρα την Αυλίδα Χαλκίδος και τους
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 38 απολύσεις εφαρµόζοντας το
νόµο της κυβέρνησης Παπανδρέου που επιτρέπει ποσοστό
απολύσεων 5% κάθε µήνα.
Η Νεοχηµική που κάποιοι την παρουσίασαν ως θαύµα ανάπτυξης στη
συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για διάφορα παιχνίδια στο Χρηµατιστήριο
και µοχλό ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος, εξαγοράστηκε από τον
παλιό ιδιοκτήτη Λαυρεντιάδη και σήµερα παρουσιάζεται ως
ιδιοκτήτης Γαλλικός επενδυτικός οίκος carnail
µέσα από µια
περίεργη και αδιαφανή αγοραπωλησία.
∆υστυχώς σήµερα αυτό που έχει αποµείνει από το θαύµα ανάπτυξης
είναι ο σκελετός µιας εταιρείας µε µονάδες εργοστασίων να έχουν
ερηµώσει µε την πλειοψηφία των εργαζοµένων να έχουν απολυθεί
και τους υπόλοιπους να εργάζονται πλέον µε τριήµερη εργασία.
Σε αντίθεση µε τον πρώην ιδιοκτήτη Λαυρεντιάδη ο οποίος ζει
πλουσιοπάροχα στο εξωτερικό στην υγεία του Ελληνικού κράτους
που µε την πολιτική του διευκολύνει τον κάθε τυχοδιώκτη, τον
δανείζει και ύστερα καλείται ο λαός να πληρώσει το λογαριασµό στα
πλαίσια της Παγκάλειας λογικής του «όλοι µαζί τα φάγαµε».
Η οµοσπονδία µας στηρίζει µε όλες τις δυνάµεις της τους
εργαζοµένους της Ιντερκέµ στον αγώνα που ξεκίνησαν για την
ανάκληση και τη συνέχιση των απολύσεων.
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ είναι δύο λέξεις που ταιριάζουν απόλυτα σε
αυτούς που παίξανε τα βρώµικα παιχνίδια τους στις πλάτες των
εργαζοµένων. Ντροπή και αίσχος για την πολιτεία που διευκολύνει
τον κάθε τυχάρπαστο να θησαυρίζει σε βάρος της ανάπτυξης της

χώρας, σε βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας. Η πολιτεία
επέτρεψε στον «κύριο» αυτό να δηµιουργήσει µέσω της αδιάκοπης
παροχής «θαλασσοδανείων» τεράστια χρέη
προς το Ελληνικό
∆ηµόσιο τα οποία θα κλιθεί να φορτωθεί στις πλάτες του ο Έλληνας
πολίτης. Αυτού του είδους την ανάπτυξη µε τέτοιους αναξιόπιστους
επενδυτές θέλει η κυβέρνηση; Να τους χαιρόµαστε!
Οι εργαζόµενοι της ιντερκέµ έχουν αποφασίσει να στρατοπεδεύουν
στο χώρο του εργοστασίου µε απεργία διαρκείας. Κλιµάκιο της
οµοσπονδίας θα βρίσκεται σε καθηµερινή βάση δίπλα τους. Καλούµε
τη διοίκηση της Νεοχηµικής να επανεξετάσει την απόφαση της. Αν
πραγµατικά θέλουν να επαναλειτουργήσει η εταιρεία πρέπει αφού
ανακαλέσει άµεσα τις απολύσεις, να προχωρήσει σε διάλογο µε τους
αντιπροσώπους των εργαζοµένων για να βρεθεί µια λύση µέσα από
την οποία και η εργοδοσία θα αναλαµβάνει τις ευθύνες που της
αναλογεί.
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