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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ και ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ !!! 
 

            Το τελευταίο διάστημα ο ελληνικός λαός γίνεται αποδέκτης των αποκαλύψεων της 
διαπλοκής, που κινείται γύρω από το όνομα Λαυρεντιάδης. 
            Η σύγκρουση Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης φέρνει καινούργια στοιχεία της 
σύνδεσης του "επιχειρηματία" με το πολιτικό κατεστημένο, που ως Ομοσπονδία την 
καταγγέλλουμε χρόνια τώρα και φυσικά τίποτα δεν μας εκπλήσσει από όσα έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας. 
           Άλλωστε τις μεθόδους Λαυρεντιάδη τις έχουμε ζήσει και στις εταιρείες 
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, ALAPIS,  ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ΙΝΤΕΡΚΕΜ κ.λ.π.,  όπου χιλιάδες εργαζόμενοι 
απολύθηκαν κακήν κακώς,  ενώ ο ίδιος πλούτιζε. 
          Η μέθοδος  που ακολουθούσε ήταν απλή, καταστροφική για τις εταιρείες και πολύ 
προσοδοφόρος για τον ίδιο: Εξασφάλιζε δάνεια έχοντας τους δικούς του ανθρώπους 
μέσα στο σάπιο τραπεζικό- πολιτικό σύστημα και αγόραζε επιχειρήσεις. Στη συνέχεια 
ξεζούμιζε τους μικρομετόχους και κατόπιν οδηγούσε τις επιχειρήσεις στο κλείσιμο και ούτε 
γάτα ούτε ζημιά! 
           Είναι ξεκάθαρο για εμάς  ότι, οι μεθοδεύσεις και οι πρακτικές του κυρίου 
αυτού δεν θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά αν το πολιτικό σύστημα δεν 
συνεργαζόταν μαζί του.  
           Ως Ομοσπονδία ζήσαμε και πολύ πρόσφατα, την καταστρατήγηση της νομοθεσίας 
σε κάθε επίπεδο από το «σύστημα Λαυρεντιάδη», στα Λιπάσματα Καβάλας.  
          Ομοσπονδία -  Σωματείο - Ε.Κ.Κ. – Γ.Σ.Ε.Ε.  παλέψαμε και αγωνιστήκαμε μαζί με  
τους εργαζόμενους απέναντι στις πρωτοφανείς  μεθοδεύσεις  εξόντωσής τους, μέσω ενός 
σχεδίου που είχε φτιαχτεί από αρρωστημένους εγκεφάλους που ήθελαν: α) τη μετατροπή 
των συμβάσεών τους,  σε ορισμένου  χρόνου, που καθιστούσε δηλαδή τους συναδέλφους 
μας «σκλάβους σε γαλέρα» και β) τη μεταφορά των χρεών που είχαν δημιουργήσει στην 
εταιρεία προς το κράτος, δηλαδή στον Έλληνα φορολογούμενο. 
           Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε δημιουργήθηκαν οι δήθεν ανεξάρτητες εταιρείες, που 
φύτρωσαν σαν μανιτάρια. Για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της μητρικής εταιρείας ELFE , 
δημιούργημα αυτού του κυρίου, που βαρύνεται με χρέη εκατομμύριων. 
           Απέλυσαν 180 εργαζόμενους από τη μία μέρα στην άλλη, καταστρατηγώντας 
κάθε νομοθεσία. Δεν αρκούσαν όμως μόνο οι απολύσεις αλλά έπρεπε και να τιμωρηθούν 
ιδιαίτερα επειδή δεν πειθάρχησαν στις μεθοδεύσεις Λαυρεντιάδη για την υλοποίηση ενός 
σχεδίου που όπως φαίνεται είχε εγκριθεί από πολύ ψηλά! 
          Τότε τέθηκε σε εφαρμογή  το δεύτερο μέρος του σχεδίου, που είχε σαν βάση του, 
την υποβολή μηνύσεων σε κάθε απολυμένο και χρήση ψευδομαρτύρων, ώστε να μην 
καταβληθούν αποζημιώσεις και να τρέχουν οι εργαζόμενοι δικαστικά περιμένοντας μετά 
από χρόνια τη δικαίωσή τους. 
          Πίστευαν, κακώς όπως αποδείχθηκε,  ότι με εξαθλιωμένους εργαζόμενους δεν θα 
υπήρχαν αντιδράσεις και οι απολυμένοι θα δέχονταν τη μοίρα τους χωρίς αντίσταση, όμως  
ήταν λάθος  ο όλος  σχεδιασμός τους, γιατί οι απολυμένοι δεν έσκυψαν το κεφάλι,  δεν 
έγιναν λαγοί και εύκολα θύματα, όπως είχε προσχεδιαστεί. 
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          Για 18 μήνες οι εργαζόμενοι  βρίσκονταν στους δρόμους μέρα - νύχτα , 
δημιουργώντας συμμαχίες με άλλους εργοστασιακούς χώρους, έχοντας στο πλευρό τους, 
το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος. Κινήθηκαν δε και δικαστικά δημιουργώντας 
τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση του δόλιου και απεχθέστατου σχεδίου. 
          Ο αγώνας των 180 σήμερα δικαιωμένων εργαζόμενων αποτελεί πλέον έναν φάρο 
για τον κόσμο της εργασίας και είναι βέβαιο ότι αν περνούσαν οι πρακτικές, οι μέθοδοι 
και τα δόλια σχέδια που δοκιμάστηκαν επάνω τους από το σύστημα Λαυρεντιάδη,   θα 
έβρισκαν και  άλλους πρόθυμους  μιμητές. 
          Παραφωνία σε αυτό τον αγώνα ήταν το πολιτικό σύστημα, οι τοπικοί 
άρχοντες, η εκκλησία  οι οποίοι έλαμψαν δια της απουσίας τους. 
          Η προσπάθεια της Ομοσπονδίας και του Σωματείου να κινητοποιήσει κυρίως την 
Αξιωματική Αντιπολίτευση δυστυχώς έπεσε στο κενό…… 
          Πολλοί στην πλάτη των απολυμένων ωφελήθηκαν ποικιλοτρόπως και αυτό σήμερα 
γίνεται κατανοητό στο σύνολο του ελληνικού λαού ακόμη και στους πιο δύσπιστους. 
          Πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να διαβάλλουν τον αγώνα των απολυμένων 
στοχεύοντας σε μικρά και μεγάλα κέρδη – οφέλη, πουλώντας υπηρεσίες στον «αφέντη- 
Λαυρέντη»!  
          Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, η νίκη των απολυμένων δεν είναι  απλή ΝΙΚΗ 
είναι ΑΘΛΟΣ,  απέναντι σε μία κοινωνική και οικονομική δυσοσμία που ξεχειλίζει 
ασταμάτητα. 
          Τραγικό και πλήρως απογοητευτικό για την κοινωνία σήμερα είναι, να διαπιστώνει 
ότι το ίδιο διάστημα που απολύονταν οι εργαζόμενοι με τον πιο βάρβαρο τρόπο, από την 
άλλη πόρτα προσλαμβανόταν ως αργόμισθος το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μανώλης 
Πετσίνης, φίλος του Πρωθυπουργού και του Υπουργού κ. Παππά με εισόδημα που 
ανέρχεται για τα έτη 2016-2017 στα 200.000€ που προέρχονται από υποτιθέμενη εργασία  
στα ELFE!!! Δηλαδή Λαυρέντης Λαυρεντιάδης!!! 
          Τραγικό και απογοητευτικό συγχρόνως είναι να διαπιστώνουμε σήμερα ότι, στην 
Κυβέρνηση υπήρχαν δύο πόρτες, από την μια έβγαινε ο Λαυρεντιάδης και από την άλλη 
έμπαιναν οι εργαζόμενοι!   
           Στο σκάνδαλο Λαυρεντιάδη δυστυχώς για το πολιτικό σύστημα δεν 
υπάρχουν αθώα περιστέρια…….. 
           Στο site της Ομοσπονδίας, www.oexbe.gr , είναι ανεβασμένες δεκάδες 
ανακοινώσεις για το επίμαχο διάστημα, στις οποίες απευθύναμε φωνή αγωνίας προς κάθε 
κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». 
 
Θυμίζουμε Ενδεικτικά : 
 

 1/7/2016 Δελτίο Τύπου με τίτλο: « Η κυβέρνηση χέρι χέρι με το Λαυρεντιάδη;;;»   

 8/7/2016 Επιστολή της Ομοσπονδίας προς όλους τους αρχηγούς των κομμάτων 
ζητώντας συνάντηση για πλήρη ενημέρωση ( ανταποκρίθηκε μόνο ο Γραμματέας 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος). 

 25/ 8/2016 Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με τίτλο: «Ήρθε η ώρα να 
ασχοληθεί ο πρωθυπουργός και να δώσει λύση. Η ιστορία γράφεται και ευθύνες θα 
αποδοθούν σύντομα» 

 19/9/2016 Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό 
του Λαυρεντιάδη» 

 20/12/2016 Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που τον 
ενημερώνουμε για τα εργοδοτικά Σωματεία δημιούργημα του εργοδότη και ζητάμε 
συνάντηση μαζί του για πλήρη ενημέρωση (καμία απάντηση). 

 27/7/2017 Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Ποιοί επιλέγουν να εκθέτουν τον Πρόεδρο της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης;» 

 31/8/2017 Καταγγελία για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της εποχής 
μας που ακούει στο όνομα Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. 

            Ως Ομοσπονδία ξοδέψαμε «πολύ μελάνι» , για να ενημερώνουμε τους θεσμικούς 
παράγοντες της πολιτείας αλλά και το δημοσιογραφικό κόσμο. 
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           Απογοητευτικό είναι, ότι σχεδόν το  σύνολο  των κομμάτων της Βουλής, δεν 
άκουγε  τις κραυγές αγωνίας μας για όσα γινόντουσαν και γίνονται στην πολυθρύλητη 
λιπασματοβιομηχανία  της Καβάλας, πλην των φωτεινών εξαιρέσεων  του  Κομουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδος  και  ανεξάρτητων βουλευτών καθώς και εξωκοινοβουλευτικών 
οργανώσεων. 
           Σήμερα το «ηφαίστειο έσκασε» και όλοι υποχρεούνται να πάρουν καθαρές θέσεις 
απομονώνοντας κάθε λογική συγκάλυψης, απέναντι σε έναν «επιχειρηματία» που δεν 
«ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  αλλά  ΛΕΗΛΑΤΕΙ. 
           Ως Ομοσπονδία καλούμε ΑΠΑΝΤΕΣ, να μην περάσει καν από το μυαλό τους ότι οι 
εργαζόμενοι μπορεί να γίνουν θυσία ( Ιφιγένεια ), στο βωμό της ολοκλήρωσης μιας 
εξυγιαντικής προσπάθειας αναμφιβόλου αποτελέσματος. 
           Οι θεσμοί του Κράτους δεν μπορούν να εξυπηρετούν «επιχειρηματίες» που  
μεθοδεύουν και βάλλουν κατά των εργαζομένων αλλά και του Δημοσίου συμφέροντος 
(ΔΕΠΑ,  ΔΕΗ, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.ά.) και συγχρόνως διαβρώνουν Πολιτικούς - 
Κρατικούς Υπαλλήλους, δημιουργώντας ταυτόχρονα κάθε είδους τυχοδιώκτες-
μαθητευόμενους  μάγους,  που παρουσιάζονται ως παράγοντες και σωτήρες! 
           Ο αγώνας που δόθηκε από τους εργαζόμενους είχε αντίπαλο τις δυνάμεις αυτές, 
που κινούνται στο σκοτάδι με μοναδικό στόχο το προσωπικό όφελος. 
          Το σύνθημα των εργαζομένων «ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ» είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ.                     
Η υπόθεση της ΔΕΠΑ, είναι η κορυφή του παγόβουνου στο σήριαλ της ανομίας που 
κινείται στη λιπασματοβιομηχανία της Καβάλας, μέσα από την πολυδιάσπαση της 
μητρικής εταιρείας προς όφελος του  Λαυρεντιάδη και των διαφόρων δορυφόρων  που 
κινούνται στην ανωνυμία και στο σκοτάδι! 
           Ομοσπονδία, Σωματείο, Εργαζόμενοι θα είμαστε εδώ, παρακολουθώντας, 
ενημερώνοντας και παίρνοντας θέση σε ότι συμβαίνει, ώστε επιτέλους η όποια εξυγίανση 
της κάθε επιχείρησης να είναι ωφέλιμη για τους εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή 
εργασία και με κανόνες ασφάλειας,  την εταιρεία,  την εθνική και τοπική οικονομία και όχι 
για τους τυχοδιώκτες, όποιον ιδεολογικό μανδύα και αν κουβαλάνε! 

 

ΕΜΕΙΣ  ΤΟ  ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ 

ΤΩΡΑ ΤΟ  ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ 

 

 

                                                                                            Γραμματεία  Τύπου  Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 


