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Κύριε Πρόεδρε, 
 Πρόσφατα κατά την επίσκεψή σας στη Θράκη, μιλήσατε στην Κομοτηνή και στην 
τοποθέτησή σας αναφερθήκατε στην υγιή επιχειρηματικότητα αλλά και στις υγιείς 
εργασιακές σχέσεις. 

Στα πρώτα καθίσματα παρακολουθούσαν την  ομιλία σας  οι τρεις «διορισμένοι 
εκπρόσωποι των Σωματείων» που ίδρυσε ο κ. Λαυρεντιάδης στα Λιπάσματα Καβάλας. 

Είναι βέβαιο ότι οι τρεις καμπαλέρο του κ. Λαυρεντιάδη δεν μπορούν να 
εκπροσωπήσουν,  σε καμία περίπτωση, τις υγιείς  εργασιακές σχέσεις. Έχουν αποδεχθεί 
την πλήρη εργολαβοποίηση της εργασίας σε μια Βαρειά Βιομηχανία που κανένας 
εργαζόμενος σήμερα, δεν απασχολείται με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Όλοι γνωρίζουν ότι  182 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο των Λιπασμάτων έχουν 
απολυθεί εδώ και επτά (7) μήνες και μάλιστα αζημίως, χωρίς δικαίωμα εγγραφής τους 
στον ΟΑΕΔ, γιατί ο εργοδότης φρόντισε να τους μηνύσει με ψεύτικες κατηγορίες 
στηριζόμενος σ’ έναν Νόμο του 1920!!!  στοχεύοντας στην εξαθλίωσή τους μέχρι την 
ολοκλήρωση των Δικαστηρίων (2 – 3 χρόνια) που είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθούν. 

«Οι διορισμένοι εκπρόσωποι»  των τριών υποτιθέμενων Σωματείων και ο γνωστός 
για το θεάρεστο επιχειρηματικό του έργο, κ. Λαυρεντιάδης, που ήδη έχει καταδικαστεί για 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι αδύνατον να εκπροσωπούν τις υγιείς εργασιακές 
σχέσεις οι πρώτοι και την υγιή επιχειρηματικότητα ο δεύτερος. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 Οι συγκεκριμένοι «εκπρόσωποι των Σωματείων» που ουσιαστικά εκπροσωπούν 
τον κ. Λαυρεντιάδη και όχι τους εργαζόμενους, να είστε βέβαιος ότι δεν ήρθαν με δική 
τους πρωτοβουλία στην ομιλία σας, αλλά με εντολή της Διοίκησης της εταιρείας. 
 Είναι κανόνας οι πιο σκληροί και αφερέγγυοι εργοδότες να θέλουν να 
παρουσιάζουν ότι διαθέτουν και εργατική υποστήριξη γι’ αυτό άλλωστε ο ίδιος, 
δημιούργησε και τρία Σωματεία που εκπροσωπούν τις τρεις εταιρείες φαντάσματα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 Για δεύτερη φορά, ως Ομοσπονδία, επανερχόμαστε στο αίτημά μας για συνάντηση 
μαζί με το πραγματικό Σωματείο Εργαζομένων που ιδρύθηκε από τους εργαζόμενους των 
Λιπασμάτων και σήμερα είναι όλοι τους απολυμένοι, λόγω της εκδικητικής μανίας του κ. 
Λαυρεντιάδη. 
 Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο κάλεσμά μας. 
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