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                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   
 

 

Το θέατρο του παραλόγου που παίζεται τον τελευταίο καιρό στα ΕΑΣ με 

πρωταγωνιστή τον πρόεδρο κ. Πιλάλη και συμπρωταγωνιστές μια μικρή ομάδα 

στελεχών  και θλιβερών  κομπάρσων,  κάποιους πρώην υπέρ-επαναστάτες, 

εξάγεται τώρα εκτός εταιρείας. 

Όποιος διάβασε την Παρασκευή 29-11-2012 στην ιστοσελίδα Defencenet  

τον «Ύμνο στον Πιλάλη» που η γνωστή «χρυσή κατευθυνόμενη πένα» του 

παρασκηνίου (παλιά διάτρητη καραβάνα ) έγραψε και  δημοσίευσε. Όποιος το 

διάβασε, θα νόμιζε ότι ζει ένα όνειρο αναπτυξιακής και παραγωγικής κοσμογονίας 

στα ΕΑΣ ! 

Θα νόμιζε, ότι οι παραγγελίες πέφτουν βροχή και η εταιρεία έχει λυμένα  

όλα της τα προβλήματα! 

Θα νόμιζε, ότι τα ΕΑΣ δεν απαξιώνονται καθημερινά και σχεδιασμένα, με 

σκοπό να  συρρικνωθούν,  να ξεπουληθούν ή να κλείσουν. 

Θα νόμιζε κανείς, ότι δεν υπάρχει στάση πληρωμών. Ότι οι εργαζόμενοι δεν 

είναι εξαθλιωμένοι και επιπλέον χρεωμένοι απέναντι στην εταιρεία. Ενώ  ο 

ονειροπαρμένος πρόεδρος, τους παραμυθιάζει καθημερινά από την ημέρα που 

διορίστηκε. 

Θα νόμιζε, ότι οι εργαζόμενοι είναι ευτυχισμένοι γιατί δεν εξαιρέθηκαν από 

το ενιαίο μισθολόγιο, όπως  διατεινόταν ο κ. Πιλάλης. 

   

Θα νόμιζε όποιος διάβαζε το  δημοσίευμα ότι υπάρχει διοίκηση στα ΕΑΣ ! 

 

Καλούμε τον κ. Πιλάλη να συνέλθει από τη μακαριότητα του και να 

αντικρίσει επιτέλους τη σκληρή πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει ακόμα,  

γιατί όλα του τα ψέματα αποκαλύφθηκαν.  

 

Ας τον επαναφέρουμε λοιπόν: 

 

Μας είπε ότι το ενιαίο μισθολόγιο δεν θα εφαρμοστεί στους εργαζόμενους 

γιατί καταστρέφει την εταιρεία και αποτελεί γι’  αυτόν «κόκκινη γραμμή». 

Διαψεύστηκε. 
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Μας είπε ότι μέχρι 18 Οκτωβρίου θα υπάρξει απόφαση για τα ΕΑΣ από τον 

ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διαψεύστηκε. 

Μας είπε ότι θα αποκαλύψει τη διαφθορά. Διαψεύστηκε. 

Μας είπε ότι θα κάνει  οργανόγραμμα με αξιοκρατία. Διαψεύστηκε. 

Μας είπε ότι θα φέρει δουλειές. Διαψεύστηκε.  

Η αλήθεια είναι ότι επί προεδρίας του, παραγγελίες δεν υπάρχουν, 

χρηματοδότηση δεν δίνεται, η παραγωγική ικανότητα πλήττεται, η εταιρεία 

απαξιώνεται και διαλύεται μέσα στο σπιράλ θανάτου που την οδήγησε με 

την πολιτική του. 

 

Επίσης ο Πρόεδρος  κ. Πιλάλης:  

 

Στηρίζεται στις συμβουλές παρασκηνιακών ομάδων που δρουν για τα δικά 

τους συμφέροντα. Αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν στη θέση του 

και έχει καταργήσει το πρωτόκολλο στο γραφείο του, για να μεταβιβάζει τις 

ευθύνες σε τρίτους. Κολακεύεται από τους κάθε λογής «κόλακες» που δήθεν τον 

υποστηρίζουν και το μόνο που επιδιώκουν είναι να καλύψουν τις παλιές τους 

αμαρτίες. 

 Οι μηνιαίες αποδοχές του προέδρου ανέρχονται στα 5.850 € και ανέλαβε 

διαχειριστής  της Εριουργίας, για να αυξήσει κι άλλο το εισόδημα του, με επιπλέον 

700€ μηνιαίως. Προσέλαβε παράνομα Νομικό και Οικονομικό Σύμβουλο, που 

εμφανίζονται  από την εταιρεία μόνο για να πληρωθούν, χρεώνοντας, το άδειο 

ταμείο της,  με 6.500 € το μήνα. Αν προσθέσουμε και τις συνολικές αποδοχές του 

προέδρου μας στοιχίζουν 13.050 € μηνιαίως, όταν για τους απλούς 

εργαζόμενους εφαρμόζει   υψηλές   περικοπές.  

 

Το θέατρο του παραλόγου έδωσε άλλη μία παράσταση την περασμένη 

Πέμπτη  στον Υμηττό, όπου οι μάσκες έπεσαν.  

Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι, το ατομικό συμφέρον κάποιων 

γνωστών στελεχών και άλλων,  θα ξεπερνούσε κάθε ιδεολογική και κομματική 

γραμμή. Αυτοί που μετρούσαν τις ημέρες και τις ώρες για να ξεκινήσουν επίσχεση 

εργασίας, αυτοί που καταλάμβαναν τον έβδομο όροφο των κεντρικών, αυτοί που 

έκαναν επανάσταση για την επανάσταση, αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους 

ασυμβίβαστους, σήμερα που η εταιρεία από την πολιτική κ.Πιλάλη πνέει τα 

λοίσθια, σφυρίζουν αδιάφορα.  Αλήθεια με ποιο τίμημα; 

Είναι οι ίδιοι, που σήμερα θεωρούν τελειωμένη την εφαρμογή του ενιαίου 

μισθολογίου στους εργατοτεχνίτες. Τους πληροφορούμε ότι η εφαρμογή του 

ενιαίου στους εργατοτεχνίτες αγνοεί την πραγματική σύνθεση του μισθού και την 

διαφορετικότητα του συστήματος αμοιβής σε μια βιομηχανική επιχείρηση, την 

παραγωγική δραστηριότητα και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων στα ΕΑΣ, τις ειδικές συνθήκες εργασίας και τον παραδοσιακό 

διαχωρισμό υπαλλήλων – εργατοτεχνιτών.  Ο  προσωπικός νομικός σύμβουλος  

του  κ. Πιλάλη και η πλειάδα των δικηγόρων που χρησιμοποιεί, άραγε δεν τον 

πληροφόρησαν ότι  τα προσδιοριστικά στοιχεία του μισθού των εργατοτεχνιτών 

δεν είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά η ειδικότητα,  η εξειδίκευση, το επικίνδυνο 

της εργασίας, η σωματική επιβάρυνση και όχι το πνευματικό στοιχείο;  

 



Οι πρώην υπέρ-επαναστάτες που ευθυγραμμίζονται με τον κ. Πιλάλη και 

τους μυστικοσυμβούλους του και  θεωρούν το μισθολόγιο στους εργατοτεχνίτες 

τελειωμένη υπόθεση, δεν ξέρουν ότι το άδικο παλεύεται και αγωνιστικά και νομικά; 

Το ξέχασαν μάλλον και μας καλούν δημοσίως να παραδοθούμε άνευ όρων, όπως 

έπραξαν οι ίδιοι.  

Τους απαντάμε λοιπόν, ότι δε θ’ ακολουθήσουμε τη συμβουλή τους 

μέχρι τελικής δικαίωσης. Όσοι δεν μπορούν ν’ ακολουθήσουν,  καλό θα είναι 

να μη γίνονται συνήγοροι του κ. Πιλάλη.  

 

Ο βασιλιάς είναι γυμνός 

 

Η βάρβαρη πολιτική της συγκυβέρνησης που υλοποιείται στα ΕΑΣ από τον 

κ.Πιλάλη με τη συνδρομή ενός αξιολύπητου  θιάσου  έχει ως αποτέλεσμα να 

εξοντώνει τους εργαζόμενους, να οξύνει την ανθρωπιστική κρίση, να πλήττει 

ανεπανόρθωτα την προοπτική της εταιρείας και μόνο ένας τυφλός (πρόεδρος) όχι 

μόνο δεν βλέπει αυτή την κατάσταση αλλά όπως σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, 

προσπαθεί να την ωραιοποιήσει προς τα έξω με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και 

με καθημερινές ανακοινώσεις. 

Έναν πρόεδρο που συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους σαν να είναι 

επαίτες, που περιμένουν το ξεροκόμματο που θα τους πετάξει.  

Έναν πρόεδρο που βλέπει την αξιοπιστία του να πλήττεται καθημερινά.  

Έναν πρόεδρο που διολισθαίνει σε αυταρχικές πρακτικές, ενισχύει τους 

μηχανισμούς, παραβιάζει στοιχειώδεις κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και 

μπαχαλοποιεί την εσωτερική λειτουργία. 

Έναν πρόεδρο που αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους εργαζόμενους και την 

εταιρεία. 

Έναν πρόεδρο που προσπαθεί να διατηρηθεί με νύχια και δόντια στην 

καρέκλα του, που  σπεύδει  να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να 

κρύψει τον αργό θάνατο της εταιρείας.  

 

Χρέος όλων των εργαζομένων, της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

στελεχών είναι να απενεργοποιήσουμε τον αυτόματο πιλότο που έχει 

ενεργοποιήσει ο κ. Πιλάλης, να πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας και να 

απομακρύνουμε το καράβι από τα βράχια που το οδηγεί η πολιτική του. 

 Γιατί αυτός θα φύγει, εμείς θα μείνουμε. Γιατί ο…βασιλιάς είναι 

γυμνός.  

 

                     ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 

 

                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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