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                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Ο αγώνας  των εργαζομένων, συνεχίζεται δυναμικά και κανείς δεν μπορεί να τον 

σταματήσει. 

Η  προσπάθεια του εργοδότη, να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων, 

να τους τρομοκρατήσει και να τους εξαντλήσει οικονομικά  όχι μόνο το στόχο αυτό 

δεν πέτυχε, αλλά τους ενώνει ακόμα  περισσότερο. 

Πρώτοι στον αγώνα, βρίσκονται οι 51 απολυμένοι εργαζόμενοι που σε βάρος τους 

καταστρατηγήθηκε ακόμα και η εργατική νομοθεσία. 

Χρησιμοποιώντας  τον δρόμο των μηνύσεων, με ανύπαρκτες κατηγορίες, δεν τους 

καταβάλει την αυτονόητη αποζημίωση ενώ ταυτόχρονα τους στερεί τη δυνατότητα 

να γραφτούν στο ταμείο ανεργίας. 

Ο κ. Λαυρεντιάδης, ο γνωστός στο πανελλήνιο για την περίεργη επιχειρηματική του 

δράση, που στόχο είχε όχι την ανάπτυξη εταιρειών αλλά την αφαίμαξη τραπεζικών 

δανείων, που αντί να πάνε στις επιχειρήσεις, πήγαιναν στο τραπεζικό του 

λογαριασμό.  

Ταυτόχρονα μέσα από το δημοσιογραφικό κατεστημένο, δημιουργούσε  μια 

πλασματική εικόνα ευημερίας για τις εταιρείες που είχε στόχο την αφαίμαξη 

χρημάτων και  από τους μικρομετόχους. 
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Ο "κύριος" αυτός, που ποτέ δε πλήρωσε για το "θεάρεστο" αυτό του έργο, σήμερα 

συνεχίζει στον ίδιο δρόμο δημιουργώντας εταιρείες φαντάσματα μεταφέροντας το 

παραγωγικό έργο της μητρικής εταιρείας σε αυτές στοχεύοντας στη πτώχευση της. 

Όλο αυτό το σκηνικό που στήνει είναι για να φορτωθεί και πάλι ο λαός τα χρέη του 

κ. Λαυρεντιάδη. 

Ως μοναδικό εμπόδιο στα σχέδια του κ. Λαυρεντιάδη, βρέθηκαν δυστυχώς, μόνο οι 

απεργοί εργαζόμενοι, έχοντας να αντιμετωπίσουν μια περίεργη στάση της 

αστυνομίας  στη προσπάθεια τους να περιφρουρήσουν όπως έχουν υποχρέωση την 

απεργία τους. 

Είναι περίεργο να συλλαμβάνονται και να μηνύονται  εργαζόμενοι για δήθεν 

παραβατικές συμπεριφορές  ενώ αντιθέτως  η μόνιμη παράνομη πρακτική του 

εργοδότη να μένει στο απυρόβλητο. 

Καλούμε και πάλι τη Κυβέρνηση, να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε να 

υπάρξει λύση δικαίωσης για τον κόσμο της εργασίας, λύση ωφέλιμη για την εθνική, 

αγροτική και τοπική κοινωνία. 

Η απεργία συνεχίζεται με νέα 48ωρη από τις 6 το πρωί του Σαββάτου 30/06/2016  

Η Ομοσπονδία,  το σύνολο του συνδικαλιστικού  κινήματος  και  των εργαζομένων 

στηρίζει και συμπαραστέκεται στους απεργούς συναδέλφους μας. 

 

   Η  ΝΙΚΗ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ  ΑΥΤΟΥ  ΜΑΣ  ΑΦΟΡΑ  ΟΛΟΥΣ       

            

          


