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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ»
ΝΟΝΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ !!!
«Με βαθειά πίστη στα συνδικαλιστικά ιδεώδη της οφειλόμενης εργατικής
αλληλεγγύης…». Η ειρωνεία στο μεγαλείο της !!!
Με αυτή τη θέση ξεκινάει την Ανακοίνωσή του το Σωματείο που ίδρυσε ο
νονός - εργοδότης με την εφευρετική ονομασία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ».
Σ’ αυτό το Σωματείο που κανείς δεν γνωρίζει πόσα μέλη έγραψε, με τον
αγώνα του !!! ο εργοδότης, εμφανίζεται ως Πρόεδρος, ο κ. Τριαντάφυλλος
Σαραφίδης, συγγενής του γνωστού για το ένδοξο επιχειρηματικό του έργο κ.
Λαυρεντιάδη και ως Γεν. Γραμματέας η κ. Αγγελική Αραβαντινού ( κάτι μας θυμίζει
το όνομά της).
Αυτό το Σωματείο που πριν ακόμα γνωρίσουμε την ύπαρξή του είχε
υπογράψει ΣΣΕ καθώς και Κανονισμό Εργασίας. Φυσικά δεν χρειάστηκε να
αγωνιστεί για τις συγκεκριμένες επιτυχίες !!! γιατί απλά ο εργοδότης εκπλήρωσε τις
αντεργατικές του επιθυμίες.
Δυστυχώς ο εργοδότης δεν σταμάτησε εδώ. Ο νονός του υποτιθέμενου
Σωματείου το χρησιμοποιεί ως όργανο της εταιρείας κατά των αγωνιζόμενων
εργαζομένων των Λιπασμάτων Καβάλας.
Οι υπογράφοντες την Ανακοίνωση, κ. Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας, ποτέ
δεν εμφανίστηκαν στις εγκαταστάσεις Λιπασμάτων Καβάλας, ούτε φυσικά
πραγματοποίησαν Γενικές Συνελεύσεις για τα επιτεύγματά τους, όπως απαιτείται.
Ανάλαβαν αποκλειστικά να πουλήσουν υπηρεσίες μαύρης προπαγάνδας στα
αντεργατικά σχέδια του εργοδότη.
Δυστυχώς για σας, κ. Λαυρεντιάδη, το θεάρεστο έργο σας είναι γνωστό και
εκτός των συνόρων της Ελλάδας.
Οι πραγματικά εργαζόμενοι των Λιπασμάτων Καβάλας δεν θα υποκύψουν
ώστε να υλοποιήσετε τα παράλογα σχέδιά σας.

Οι πρώην εργαζόμενοι της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ, ΜΠΑΛΛΗΣ, ΙΝΤΕΡΚΕΜ,
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ALAPIS κ.ά. που βρέθηκαν στην ανεργία , ενώ εσείς πλουτίζατε,
τους δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν.
Ας το καταλάβουν καλά άπαντες, ότι τα ψευτοσωματεία ποτέ δεν
ευδοκίμησαν μόνο μελανά σημάδια ήταν για όσους εργοδότες τα χρησιμοποιούσαν.
Είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη Ανακοίνωση είναι καθαρά δημιούργημα του
εργοδότη. Η ντροπή ξεχειλίζει όμως όταν προσπαθούν να συγκριθούν οι
ανύπαρκτοι – το όργανο μαύρης προπαγάνδας του εργοδότη- με τους ιστορικούς
αγώνες των καπνεργατών. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ
Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε ιδέα τη σημαίνει Σωματείο και καμία γνώση από
εργατικά δικαιώματα, σταματήστε όμως να προκαλείται υποκρινόμενοι και με
περίσσιο θράσος.
Καλούμε την κυβέρνηση, αντί να παρακολουθεί ως θεατής το θεάρεστο έργο
του κ. Λαυρεντιάδη, να παίξει επιτέλους πρωταγωνιστικό ρόλο όπως οφείλει.
Η Ομοσπονδία μας και το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος θα στηρίξει
τον αγώνα του Σωματείου των Λιπασμάτων Καβάλας για να μην περάσουν τα
εγκληματικά σχέδια που στην ουσία στόχο έχουν την κατάργηση κάθε εργασιακού
δικαιώματος αλλά και στο βάθος το κλείσιμο του εργοστασίου.
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