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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΜΩΣΗ    

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 

Η «καρατόμηση» των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργολαβικών εργαζομένων του 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ αποτελεί ευθεία επίθεση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των 

εργαζομένων του εργοστασίου. 

H απόφαση των ABS/SARMED είναι μια πράξη αυταρχική και απαράδεκτη αφού 

βάζει στο στόχαστρο το δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης και της συλλογικής 

έκφρασης. 

Είναι μία πράξη εκδικητική αφού τιμωρεί και διώκει όσους συμμετέχουν δραστήρια στη 

συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο δουλειάς. Είναι μία προσπάθεια τρομοκράτησης των 

εργαζομένων και ποινικοποίησης της δράσης τους. 

Είναι μία πράξη φόβου αφού αυτό που τους ενοχλεί και φοβούνται είναι οι αγώνες των 

εργαζομένων. Βλέπουν ότι δυναμώνει η οργή και η δυσαρέσκεια και προκειμένου να 

καμφθεί κάθε ενδεχόμενη αντίδραση επιδιώκουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. 

Είναι μία πράξη δειλίας αφού δεν τολμάει η εργοδοσία να ακούσει και να συζητήσει τα 

προβλήματα των εργαζομένων της. Αντ’ αυτού διώκει, απολύει, τσακίζει εργατικά 

δικαιώματα γνωρίζοντας ότι απολαμβάνει μια πολύμορφη ασυλία από νόμους, 

κυβέρνηση και κρατικούς μηχανισμούς. 

Είναι πράξη που εναντιώνεται σε όσες φωνές αγωνίζονται και αντιστέκονται αφού 

επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να βάλει τέλος στην υπεράσπιση των συμφερόντων των 

εργαζομένων. Να «φιμώσει» όσους διεκδικούν δίκαια αιτήματα και όσους εναντιώνονται 

στην συστηματική παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, ακόμη και στην μη 

καταβολή νόμιμων και προβλεπόμενων παροχών. 

Ενδεικτικό άλλωστε της ευρύτερης κατακραυγής και των αντιδράσεων είναι οι 

αποφάσεις καταδίκης των διώξεων, με την απόλυση του ενός και τις «εκτοπίσεις» των 

άλλων δύο, απαιτώντας την άμεση ανάκλησή τους, που έχουν πάρει συνδικαλιστικές 

οργανώσεις μεταξύ άλλων το ίδιο το επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων του 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ καθώς και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής. 

Η διοίκηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα πάρει θέση για όλα αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν 

στις εγκαταστάσεις της; Θα συναντηθεί με το επιχειρησιακό σωματείο για την υπόθεση 

των τριών; Χρειάζεται να αντιδράσει απέναντι σε εργολάβους που αποδεδειγμένα 
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καταπατούν εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα και με την  πρόσφατη καταδικαστική 

απόφαση των δικαστηρίων εις βάρος της ABS/SARMED για τη μη καταβολή των 

νυχτερινών επιδομάτων στους εργολαβικούς εργαζομένους της στον ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ για 

σχεδόν τρία χρόνια;   

Ύστερα από καθημερινές εξορμήσεις στο χώρο και συζητήσεις με τους εργαζόμενους 

όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από την επιτυχημένη κινητοποίηση με 

στάση εργασίας των εργαζομένων εργολαβικών της ABS/SARMED τη Δευτέρα 5 

Σεπτέμβρη, προχωράμε με νέες πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις για να πάρει η εταιρεία 

πίσω την απόφασή της. 

Καλούμε όλους τους εργολαβικούς εργαζόμενους στο εργοστάσιο της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να συμμετέχουν μαζικά, να κάνουν δική τους υπόθεση την επιτυχία 

των κινητοποιήσεων. Η δίωξη ενάντια στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους της 

Σωματειακής Επιτροπής αφορά πρώτα και κύρια αυτούς, γιατί χτυπάει το δικαίωμα τους 

να διεκδικήσουν καλύτερους όρους εργασίας. Η δική τους μαζική και αγωνιστική 

απάντηση θα βάλει φρένο σε αυτό το χτύπημα και θα ανοίξει το δρόμο για νέες 

κατακτήσεις. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του εργοστασίου και γενικότερα της περιοχής 

του Θριασίου, να συμμετέχουν και να σταθούν αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα. 

Καλούμε επίσης όλα τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της περιοχής 

να είναι δίπλα στους εργαζόμενους και να στηρίξουν έμπρακτα και με κάθε τρόπο τις 

κινητοποιήσεις τους.   

Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν και να γυρίσουν νικητές πίσω στη δουλειά 

τα τρία μέλη της Σωματειακής Επιτροπής. Προχωράμε σε: 

 Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της εταιρείας  ACTIVE BUSINESS 

SERVICES (ABS) (Λ. Κηφισίας 362 στο Χαλάνδρι) την Τρίτη 13 Σεπτέμβρη στις 10.30 

πμ. 

 Tην Τετάρτη 14 Σεπτέμβρη στις 11 το πρωί θα παρευρεθούμε στην τριμερή 

συνάντηση με την εταιρεία στην Επιθεώρηση των Άνω Λιοσίων, όπου και εκεί 

θα παλέψουμε για να παρθεί πίσω η απόφαση και  

 

 

Συγκέντρωση στο εργοστάσιο της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ την Τετάρτη 14 

Σεπτέμβρη στις 19.00 το απόγευμα 
 


