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              ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ   

 
         ΘΕΜΑ : ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Ν’ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Θ’ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ 

 

 

         Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

         Πάνω από πέντε μήνες οι εργαζόμενοι της μοναδικής λιπασματοβιομηχανίας της χώρας 

αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες αντιστεκόμενοι στα παράλογα σχέδια του γνωστού σ’ 

εσάς κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.  

         Ο αγώνας αυτός των εργαζομένων δεν έχει να κάνει με οικονομικές διεκδικήσεις, όπως 

εντέχνως αφήνει να εννοηθεί ο τελευταίος.  

         Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται για τον εαυτό τους ενάντια στην εξωπραγματική και ακραία 

αντεργατική επιθυμία του εργοδότη να δεχτούν να μεταφερθούν ως εργολαβικοί εργαζόμενοι με 

14μηνη σύμβαση εργασίας σε νέες εταιρείες «φαντάσματα» που παρουσιάζονται ως ενοικιαστές 

των εγκαταστάσεων της εταιρείας και ν’ απεμπολήσουν ταυτόχρονα κάθε εργασιακό τους δικαίωμα. 

         Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται για να βοηθήσουν ταυτόχρονα και τους συναδέλφους τους 

που υπό την πίεση της απόλυσης τους υπέγραψαν. Οι τελευταίοι τρομοκρατημένοι από την 

κατάσταση που επικρατεί εντός των εγκαταστάσεων της λιπασματοβιομηχανίας εδώ και πέντε μήνες 

τους ζητούν απεγνωσμένα να συνεχίσουν ν’ αγωνίζονται και γι’ αυτούς. 

         Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Ελληνικού 

Δημοσίου τα οποία, όπως ήδη γνωρίζετε, θίγονται βάναυσα από την δόλια συμπεριφορά του 

συγκεκριμένου επιχειρηματία και μάλιστα όχι για πρώτη φορά. 

 

         Πιστεύουμε ότι κατανοείται απόλυτα το δίκαιο των εργαζομένων. Κατανοείται απόλυτα ότι 

είναι αδύνατον σε μια βαριά χημική βιομηχανία με τους κινδύνους που την περιβάλουν ν’ 

απασχολούνται  αποκλειστικά εργαζόμενοι με εργολαβική σχέση εργασίας. 

          Πιστεύουμε επίσης ότι κατανοείται απόλυτα ότι τα σχέδια του εργοδότη υποκρύπτουν την 

διάλυση της μοναδικής λιπασματοβιομηχανίας της Χώρας, με την δόλια πτώχευση της μητρικής 

εταιρείας ELFE ABEE και  την διαγραφή του χρέους της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των 

Τραπεζών ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ταυτόχρονα πιθανολογείται αλλαγή χρήσης των 

εγκαταστάσεων της εταιρείας, υπό την Διοίκηση των νέων εταιριών. 

          Η δυναμική αντίσταση των εργαζομένων απαντήθηκε από πλευράς του εργοδότη με ακραία 

βαρβαρότητα. Αρχικά ενέταξε περίπου 200 εργαζόμενους στο μέτρο της διαθεσιμότητας ενώ στην 

συνέχεια με ψεύτικες κατηγορίες, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες, προχώρησε σε ομαδικές 

μηνύσεις και  στην συνέχεια απολύσεις 109 ατόμων μέσα σ’ ένα μήνα. Στόχος η οικονομική 

εξαθλίωσή τους στερώντας τους την νόμιμη αποζημίωση αλλά και την δυνατότητά τους να γραφτούν 

στις καταστάσεις του Ο.Α.Ε.Δ..  

          Παρόλα αυτά οι ταλαιπωρημένοι αλλά περήφανοι εργαζόμενοι συνεχίζουν δυναμικά τον 

αγώνα τους. Βρίσκονται μέρα-νύχτα έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με ψηλά το κεφάλι 
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κάτω από το ιστορικό πλέον γεφύρι περιμένοντας δικαίωση. Το γεφύρι αυτό να τονιστεί ότι 

επισκέφθηκαν πολλά στελέχη της κυβέρνησης σας και υποσχέθηκαν ενώπιον των εργαζομένων 

και των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ότι θα δοθεί λύση σύντομα και θ’ αποκατασταθούν 

οι εργασιακές σχέσεις ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου.    

          Ταυτόχρονα οι εκδιωχθέντες εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά σε δικαστικές διαμάχες, 

εξοντωτικές οικονομικά και ψυχολογικά γι αυτούς, αντιμετωπίζοντας την πρωτοφανής προσπάθεια 

κατάλυσης του Εργατικού Δικαίου από την πλευρά της εργοδοσίας.   

 

          Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

          Μεγάλη είναι η απορία όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας, που γνωρίζουν και 

στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων, για την αδράνεια της Κυβέρνησής σας στο συγκεκριμένο 

θέμα, μολονότι οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές της Καβάλας έχουν εκφραστεί ανοιχτά για το 

θέμα και έχουν δεσμευτεί ότι εάν δεν δοθεί λύση έως τέλος Αυγούστου θα παραιτηθούν. 
Υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από την παραίτηση τριών βουλευτών Σας το οποίο σας αναγκάζει να μένετε 

απαθής; 

 

          Η εκφρασμένη αιτιολογία του Υπουργείου Εργασίας ότι το νομικό πλαίσιο που έχει 

διαμορφωθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση δεν τους δίνει την δυνατότητα παρέμβασης είναι για 

γέλια. 

 

          Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

          Η Κυβέρνησή σας και Σεις προσωπικά ψηφιστήκατε από το σύνολο του Ελληνικού λαού 

γκρεμίζοντας τείχη που χώριζαν Αριστερά και Δεξιά. Ψηφιστήκατε γιατί εκπροσωπούσατε την 

ελπίδα. 

 

           Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν καταφέρατε να σκίσετε τα Μνημόνια, δεν καταφέρατε να 

επαναφέρεται τα εργασιακά (δεν ξέρουμε τι μας περιμένει όπως ακούγεται για τον μαύρο 

Σεπτέμβρη). Αναγκαστήκατε ή θελήσατε να συμβιβαστείτε; 

           Για τα παραπάνω κρίνεστε και θα κριθείτε ξεχωριστά για τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. 

 

           Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

           Θεωρούμε ότι είχατε ένα μοναδικό πλεονέκτημα, ένα ηθικό πλεονέκτημα υπέρ σας, να 

επέμβετε τουλάχιστον στα κακώς κείμενα όσον αφορά τους «νταβατζήδες» του Κράτους που πρώην 

Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χωρίς να αναλάβει τις ανάλογες κινήσεις για να τους στείλει εκεί πού 

έπρεπε. 

 

           Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

           Το Πανελλήνιο και όχι μόνο γνωρίζει ότι ο κύριος Λαυρεντιάδης είναι ένας από αυτούς. 

 

           Ποιός δεν γνωρίζει ότι είναι ένας μεγαλοαπατεώνας;;;;;; 

           Ποιός δεν γνωρίζει ότι σήμερα είναι εκτός φυλακής με χάρη που του απένειμε η Δικαιοσύνη 

για λόγους υγείας;;;;;;;!!!!!!!!!! 

           Ποιός δεν γνωρίζει, σύμφωνα με τόσα δημοσιεύματα, ότι μοίραζε εκατομμύρια σε 

καναλάρχες, μεγαλοδημοσιογράφους και Πολιτικούς για να τον προστατεύουν;;;;;;;; 

           Ποιός δεν γνωρίζει ότι άνοιγε επιχειρήσεις όπως φυτρώνουν τα μανιτάρια χωρίς ιδία 

κεφάλαια αλλά με δάνεια που απλόχερα το τραπεζικό σύστημα του χορηγούσε;;;;;;;;; 

           Ποιός δεν γνωρίζει ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις κλείσανε από την μια μέρα στην άλλη και 

χιλιάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν κακήν κακώς χωρίς καν αποζημίωση απόλυσης ενώ ο κύριος 

Λαυρεντιάδης θησαύριζε κλέβοντας ακόμα και τους μικρομετόχους που ανυποψίαστοι αγόραζαν 

μετοχές αυτών των εταιρειών;;;;;;;;; 



           Ποιός δεν γνωρίζει αυτό το φαινόμενο εργοδότη πού πλούτιζε και με το άνοιγμα αλλά και με 

το κλείσιμο των εταιρειών;;;;;;;;;; 

           Ποιός δεν γνωρίζει ότι και σήμερα ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, διαλύει την μοναδική 

βιομηχανία λιπάσματος που διαθέτει η Χώρα, απολύει όλο το έμπειρο προσωπικό και για λόγους 

παραπλάνησης προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους με συμβάσεις ενός και δύο μηνών εμπαίζοντας 

και αυτούς για να τους χρησιμοποιήσει ως απεργοσπαστικό μηχανισμό αλλά και για λόγους 

προπαγάνδας ισχυριζόμενος ότι δήθεν υπάρχει διαμάχη εργαζομένων;;;;;;;;;; Σχέδιο ενός 

αρρωστημένου εγκεφάλου. 

            Ποιός δεν γνωρίζει ότι κατακρεουργεί στην πιο ακραία  μορφή τα εργασιακά 

δικαιώματα;;;;;;;; 

            Ποιός δεν γνωρίζει ότι και πάλι σήμερα δημιουργεί εταιρείες φαντάσματα και επικαλείται 

ότι δεν είναι δικές του λόγου ονόματος;;;;;;;!!!!!!! Ανακυκλώνει όμως τα ίδια πρόσωπα,  ως στελέχη 

αυτών των εταιρειών, καθώς και διευθύνσεις  νέων εταιρειών που εμφανίζουν ως έδρα τα 

αραχνιασμένα γραφεία από τις κλειστές παλαιότερες εταιρείες του, που από θαύμα ανάπτυξης όπως 

παρουσιάστηκαν, σήμερα είναι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις π.χ. Alapis.  

                                         Τι κάνει νίαου-νίαου στα κεραμίδια;;;;;;;;;;; 

 

             Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε και πάλι θεατές του θεάρεστου επιχειρηματικού έργου του 

κυρίου Λαυρεντιάδη. 

             Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα παραγωγή λιπάσματος δεν πραγματοποιείται και κάθε μέρα 

που περνάει η εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον Καιάδα και στο οριστικό κλείσιμο 

της ιστορικής βιομηχανίας λιπάσματος.  

             Όλοι γνωρίζουμε ότι η δημιουργία των εταιρειών που παρουσιάζονται ως ενοικιαστές των 

εγκαταστάσεων είναι δικό του έργο που στοχεύει σε νέες «αρπαχτές»  εις βάρος των εργαζομένων, 

της Εθνικής Οικονομίας, Αγροτικής Οικονομίας, Τοπικής Οικονομίας. 

             Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο εγκέφαλος νους μίας αδίστακτης ομάδας που αναφέρεται στο 

συμφέρον της φαμίλιας και μόνο. 

             Δυστυχώς Κύριε Πρωθυπουργέ, το Κράτος, οι αρμόδιοι Υπουργοί, η Κυβέρνησή σας είναι 

παντελώς απών. Καμία ουσιαστική παρέμβαση, καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για τις εγκληματικές 

και επιζήμιες ενέργειες του κυρίου Λαυρεντιάδη. 

             Όλοι απορούν και αναρωτούνται, τι συμβαίνει;;; Γιατί όλοι σιωπούν;;; Που είναι το 

Κράτος Δικαίου;;; Γιατί δεν απομονώνονται τέτοια φαινόμενα;;; Ποιος δίνει το πράσινο φώς στον 

κύριο Λαυρεντιάδη να συνεχίζει να εγκληματεί;;; 

 

               Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

               Ταπεινή μας άποψη είναι ότι έχετε χρέος και ευθύνη να παρέμβετε άμεσα πριν ο κύριος 

Λαυρεντιάδης διαλύσει στην κυριολεξία την εταιρεία. 

               Η Χώρα μας, ο λαός μας, οι εργαζόμενοι πλήρωσαν και πληρώνουν ακριβά τα 

επιχειρηματικά παιγνίδια « τέτοιου είδους επενδυτών ».  

               Θέλουμε να πιστεύουμε ότι άμεσα θα παρέμβετε και θα δώσετε λύση ζωής για την 

εταιρεία απομακρύνοντας τον κύριο Λαυρεντιάδη από την βιομηχανία,  που ουσιαστικά δεν του 

ανήκει. 

               Να είστε βέβαιος ότι ο αγώνας των εργαζομένων, ο αγώνας της κοινωνίας δεν θα 

σταματήσει εάν δεν υπάρξει δικαίωση όχι μόνο δικαστική αλλά και πολιτική.  

              Το σύνθημα των εργαζομένων « ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ » είναι πιο επίκαιρο και επιτακτικό από 

ποτέ άλλοτε. 
               Κλείνοντας Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ομοσπονδία μας και το Σωματείο εργαζομένων ζητάμε 

να διαθέσετε λίγο από τον χρόνο σας πραγματοποιώντας μία συνάντηση μαζί μας, άμεσα, στην οποία 

θα σας προσκομίσουμε και επιπλέον στοιχεία προς απόδειξη των ανωτέρω καταγγελλομένων. 

 

               Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

         



 

         

                                                                    Με  Τιμή 

 

 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

                ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                          ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


