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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Οι 250 συµβασιούχοι συνάδελφοι µας που για χρόνια δούλευαν δίπλα µας, µε 

αµοιβές 700-800 Ε, έχουν ήδη απολυθεί. 
Αγωνίζονται για την ανανέωση των συµβάσεων τους αντιµετωπίζοντας πάρα 

πολύ δύσκολες συνθήκες, κυρίως οικονοµικής µορφής, µε αποτέλεσµα η διαβίωση 
των ίδιων αλλά κυρίως των οικογενειών τους να είναι πλέον πάρα πολύ 
προβληµατική. 

Ακόµη τους οφείλονται χρήµατα από τις πενιχρές αποδοχές τους, µε ευθύνη των 
ΕΑΣ, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι εργολαβικές εταιρείες. 

Απολύθηκαν µε το παράπονο, ότι παρ’ όλο που για όλα αυτά τα χρόνια ήτανε 
δίπλα µας, εργαζόµαστε µαζί, βιώναµε τις χαρές και τα προβλήµατα της 
καθηµερινότητας µαζί, τελικά το µόνιµο προσωπικό των ΕΑΣ στην δύσκολη για 
αυτούς στιγµή, δεν εξάντλησε τα όρια  ουσιαστικής βοήθειας και συµπαράσταση. 

Άραγε, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 
υφίσταται µεταξύ µας συναδελφική αλληλεγγύη ????? 

Όταν συνάδελφοι του ιδίου εργοστασιακού χώρου, άνθρωποι του διπλανού 
γραφείου, του διπλανού από εµάς εργασιακού χώρου βιώνουν τόσο δύσκολα 
προβλήµατα και εµείς δεν κάνουµε τίποτα, στην ουσία αδιαφορούµε για τον διπλανό 
µας. 

Ίσως να έχουµε επηρεασθεί από το γεγονός, ότι εργαζόµαστε σε ένα γερασµένο 
εργοστάσιο µε γερασµένους περισσότερο από τα µηχανήµατα και τα κτίρια εµάς τους 
ιδίους, ίσως έχουµε εγκλωβισθεί  στην µοναδική µας πλέον αγωνία πώς θα 
συµπληρώσουµε τα απαραίτητα για την σύνταξη ένσηµα για να αποχωρήσουµε άρον 
άρον και κακείν κακώς το 2010, πιστεύοντας ότι θα καταφέρουµε να κοροϊδέψουµε 
την σοσιαλιστική, φιλεργατική κυβέρνηση µας και να πάρουµε την πολυπόθητη 
σύνταξη πριν το 2011. 

Αλλά συναδέλφισσες - φοι µην κουράζεστε και µην τρέχετε, γιατί η «καλή» µας 
κυβέρνηση θα βάλει πλαφόν στις συντάξεις και θα έχετε ταλαιπωρηθεί άδικα, 
πληρώνοντας ακόµα και τα αναγκαία συµπληρωµατικά ένσηµα. 

Ανάµεσά µας υπήρξαν και συνδικαλιστικές φωνές, φωνές που ενώ έπρεπε να 
είναι υπέρ των εργαζοµένων, όπως τουλάχιστον τόσα χρόνια τα διάφορα 
σοσιαλιστικά µανιφέστα διακηρύττουν, αντίθετα βάναυσα καταφέρθηκαν κατά των 
συναδέλφων συµβασιούχων, ζητώντας την απόλυσή τους. Αντί να αγωνισθούν, βάσει 
του αυτονόητου για οποιονδήποτε συνδικαλιστή, για την µονιµοποίησή τους αυτοί 
έκαναν τα πάντα για να τους οδηγήσουν στην ανεργία. 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι όλοι πλέον έχουν αναθεωρήσει τέτοιου είδους θέσεις. 
Στην σηµερινή κατάσταση που βιώνουµε, που προηγούµενο της δεν υπάρχει, θα 

πρέπει όλοι µας να αντιληφθούµε την σκληρή πραγµατικότητα που καταγράφεται 
στις µέρες µας και η οποία µε την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, µε το πολιτικό 
σύστηµα σε σήψη και διαλυµένο είναι σίγουρο ότι θα φέρει για τους εργαζόµενους, 



τους συνταξιούχους και τους ανέργους πολύ χειρότερες ηµέρες και θα βιώσουµε πολύ 
πιο δύσκολες καταστάσεις. 

Είναι βέβαιο, ότι η µη ανανέωση των συµβάσεων των συναδέλφων µόνο 
αρνητικές καταστάσεις κρύβει για όλους µας. Ήδη πολλά ακούγονται για µεγάλες 
ιδιωτικές Γερµανικές, Γαλλικές και Αµερικάνικες εταιρείες, οι οποίες έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραγωγή και προµήθεια στην χώρα µας πυροµαχικών 
και οπλικών συστηµάτων.  

Είναι απορίας άξιο γιατί ενδιαφέρονται. ∆ιερωτάται κανείς πώς ενώ σήµερα δεν 
υπάρχει παραγωγή για να την καλύψουν οι εργαζόµενοι, τι θα γίνει και µε ποιο 
µαγικό τρόπο θα υπάρξει όταν θα εµπλακούν οι ιδιώτες αύριο. Μήπως ξαφνικά και 
αιφνιδίως το υπουργείο διαπιστώσει ότι οι ανάγκες του για εξοπλισµό είναι τόσο 
µεγάλες??? 

Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο συνεχίζει να εφαρµόζει την πολιτική της 
απαξίωσης της εταιρείας και ο καθένας µπορεί να υποθέσει ότι αυτό γίνεται 
εσκεµµένα και µε απώτερο στόχο να διευκολυνθούν τα σχέδια της ιδιωτικοποιήσεως 
της. 

Η σηµερινή διοίκηση, που µόλις ανέλαβε, όπου βρεθεί και όπου σταθεί τονίζει 
συνεχώς ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ξεχνώντας την προεκλογική ατάκα του 
πρωθυπουργού «λεφτά υπάρχουν». 

Συναδέλφισσες – φοι, 
Από σήµερα ο καθένας µας ατοµικά καθώς και τα Σωµατεία µας, έχουµε όλοι 

προσωπική ευθύνη για την δράση µας. Πρέπει να αγωνιστούµε για να µπορέσουµε να 
εξασφαλίσουµε τις θέσεις εργασίας µας, να µην βρεθούµε στην ανεργία και για να 
υπάρξει προοπτική επιβίωσης της εταιρείας. Χρειάζεται να επιδείξουµε 
υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, πέρα και µακριά από κοµµατικές αντιπαραθέσεις που 
δεν εξυπηρετούν κανέναν µας σήµερα. 

Όλοι µας πρέπει να αντιληφθούµε ότι αν δεν ανανεωθούν οι συµβάσεις των 
συναδέλφων, µε απώτερο στόχο τη µονιµοποίηση τους, δεν υπάρχει παραγωγικό 
µέλλον για την εταιρεία. 

Την Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2010 και περι ώραν 8.30 π.µ. οι συνάδελφοι, 
συµβασιούχοι θα συγκεντρωθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  Ηλιουπόλεως 
1 στον Υµηττό, για να ενηµερωθούν για τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις 
συµβάσεις τους. 
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