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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΙ ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ

Ο αγώνας των εργαζομένων στα Λιπάσματα Καβάλας είναι μονόδρομος και θα δοθεί
στις πύλες του εργοστασίου.
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Οι καθημερινές προκλήσεις του γνωστού υποτιθέμενου επιχειρηματία δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασμού.
Μετά τις αναγκαστικές άδειες, προχώρησε στη διαθεσιμότητα των αγωνιζόμενων
εργαζόμενων πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα τους τιμωρήσει και θα τους
κάμψει το αγωνιστικό τους φρόνημα.
ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ ΝΥΧΤΑ ΚΥΡΙΕ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ.

Ο ρόλος σας είναι γνωστός στο πανελλήνιο, οι εργαζόμενοι στα λιπάσματα θα
συντρίψουν μια για πάντα τις πρακτικές εξόντωσης του κόσμου της εργασίας.
Χρόνια τώρα σας επιτρέπουν, να ικανοποιείτε τη βουλιμία σας για μεγαλύτερο
προσωπικό σας κέρδος εις βάρος των πάντων.
Φυσικά η ευθύνη ανήκει στη πολιτεία που δεν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοια
επιχειρηματικά φαινόμενα. Γιατί άραγε;;;
ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝΕ

Τη Δευτέρα 27/06/2016 οι πόρτες του εργοστασίου κλείνουν και θα ανοίξουνε όταν
τελειώσει ο εφιάλτης του Λαυρεντιάδη.
Οι πόρτες κλείνουν για όλους!!! Ας το γνωρίζουν καλά και αυτοί που το εκμεταλλεύονται
δολίως και έρποντας τον συνολικό αγώνα για τα ατομικά τους συμφέροντα σε βάρος όλων
των άλλων. Εδώ που φτάσαμε ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη για τη στάση του!!!
Η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει θέση ή με τον Λαυρεντιάδη ή με τους εργαζόμενους
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ!!!!

Η Ομοσπονδία μας και σύσσωμο το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα βρεθεί δίπλα στους
εργαζόμενους Η βαρβαρότητα και η ταπείνωση μας αφορά όλους και δεν θα περάσει.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

