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ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΒΟΠΥΡΚΑΛ) ΥΜΗΤΤΟΥ, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον δίκαιο
αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι μας στα Λιπάσματα Καβάλας, που μέσα από το Σωματείο τους
μαζικά και οργανωμένα μαζί με το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΥΚΚ) και την
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (OEXBE), αγωνίζονται ώστε να
προστατεύσουν τα δικαιώματά τους καθώς και τις θέσεις εργασίας τους.
Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις της εταιρείας, που παράνομα και καταχρηστικά συνεχίζει τις
απολύσεις φθάνοντας στο σημείο να απολύει και Συνδικαλιστικούς Εκπροσώπους καθώς και τις
αντεργατικές ενέργειές της, που με νομιμοφανείς διαδικασίες καταργεί τα εργασιακά δικαιώματα,
προχωρά σε εκφοβισμούς και μηνύσεις εργαζομένων.
Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη ενέργεια της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Καβάλας, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή του Προέδρου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (OEXBE) σ. Μ. Θεοχάρη, κατά την ώρα που έπραττε
το συνδικαλιστικό του καθήκον. Ο συνάδελφος συνελήφθη ενώ περιφρουρούσε την απεργία των
εργαζομένων στα λιπάσματα. Είναι αδιανόητο να συλλαμβάνονται Εκπρόσωποι των εργαζομένων
επειδή αντιδρούν στην επιχειρηματική αυθαιρεσία, για τη συντήρηση της οποίας φέρει ευθύνη
και η Κυβέρνηση. Τέτοιου είδους ενέργειες όχι μόνο δεν μπορούν να κάμψουν τον αγώνα των
εργαζομένων αλλά αντιθέτως τον ενισχύουν, όπως ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να
συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΒΟΠΥΡΚΑΛ) ΥΜΗΤΤΟΥ, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων για σταμάτημα των
απολύσεων, επαναπρόσληψη των απολυμένων και απόσυρση των μηνύσεων. Ο αγώνας των
εργαζομένων της Καβάλας αλλά και όλων των άλλων αγωνιζόμενων για το συνταγματικό
δικαίωμα στη δουλειά, πρέπει να στηριχθεί από όλους, όχι μόνο από καθήκον αλλά και γιατί
πρέπει να σταματήσουμε τη λαίλαπα που μας έχουν φέρει και τον εργασιακό μεσαίωνα που δεν
δίνει προοπτική στη ζωή μας και στο μέλλον των παιδιών μας.
Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να τους αντισταθούμε, με υπομονή επιμονή και αποφασιστικότητα.
Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να επαγρυπνούμε και να συμμετέχουμε στην προσπάθεια αλλαγής των
πολιτικών που ρίχνουν όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε
καθημερινά μάχη για τα μέχρι πρότινος αυτονόητα. Όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα
των εργαζομένων να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Για το Δ.Σ. του Σωματείου
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