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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΒΕΞ 

 
Η ΕΙΝΑ παρακολουθεί εδώ και καιρό τις εξελίξεις στην ΑΒΕΞ, μια παραδοσιακή και 

γνωστή βιομηχανία της Πάτρας. 
 
Παρακολουθούμε την προσπάθεια απαξίωσης της παραγωγής, που έχει μεγάλη ανάγκη η 

τοπική κοινωνία, από τη μεριά της εργοδοσίας.  
 
Παρακολουθούμε με ανησυχία την προσπάθεια απαξίωσης της εργατικής δύναμης που –

πάλι η εργοδοσία- έχει επιδοθεί την τελευταία χρονιά. 
 
Ένα εργοστάσιο που παρά την κρίση, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη λειτουργία του 

προσφέροντας εργασία στους εργάτες και απολαβές στις οικογένειές τους, μέσα στο 2011 
συρρίκνωσε τον κύκλο εργασιών του σε μηδενικό επίπεδο. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία  από τον Ιούνιο 
έχει αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους προφασιζόμενη έλλειψη ρευστότητας. 

 
Παρακολουθούμε, όμως, με ενδιαφέρον και αλληλέγγυα προσμονή, τον παραδειγματικό 

αγώνα των εργαζομένων της ΑΒΕΞ που από τον Ιούνιο αγωνίζονται για να πληρωθούν τα 
δεδουλευμένα τους και βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Έχουν κάνει το εργοστάσιο και την 
έδρα της εταιρίας στην ακτή Δυμαίων κέντρο του αγώνα τους και έχουν αποκαλύψει την πρόθεση 
της εργοδοσίας να κλείσει μια βιώσιμη και από τις παλαιότερες βιομηχανικές μονάδες της 
περιοχής, τσακίζοντας την αξιοπρέπεια των εργαζομένων αφήνοντάς τους απλήρωτους και στην 
ανασφάλεια έξι μήνες τώρα, απειλώντας τους να τους ωθήσουν στην εξαθλίωση με τις 
προσπάθειες υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς πτώχευσης. 

 
Βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους, ηθικά και υλικά, και καλούμε τους φορείς των 

εργαζομένων της Πάτρας να αναλάβουν ενέργειες στήριξης του επίμονου αγώνα τους για 
επιβίωση και αξιοπρέπεια. 

 
Κανείς δε θα μείνει μόνος του! 

Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε με αντίσταση και αλληλεγγύη! 
Η δικαίωση των εργαζομένων της ΑΒΕΞ θα είναι νίκη για όλους τους 

εργαζόμενους της Πάτρας! 
 

Για την Ε.Ι.Ν.Α. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιακουμής Τάσος 

 

http://www.eina.gr
mailto:cgian@med.upatras.gr

