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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριοι,
Οι εργαζόμενοι της αμυντικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα των Ελληνικών
Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), πιστεύω και το σύνολο του Ελληνικού λαού, σας
ευχαριστούν για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε, για τον αγώνα που δίνετε, ώστε
να πειστούν οι φίλοι σας τροϊκανοί για την ανάγκη, να έχει η χώρα μας αμυντική
βιομηχανία.
Δυστυχώς αυτοί οι «φιλέλληνες» δυσκολεύονται να πειστούν παρά τα
σοβαρά επιχειρήματα που εσείς, τους παρουσιάσατε και παρά τα σοβαρά οικονομικά
στοιχεία που τους παραθέσατε για να αποδείξετε ότι η αμυντική βιομηχανία όχι μόνο
δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα στα πρότυπα που αυτοί θέλουν, αλλά αντιθέτως
στερεί πόρους από φτωχούς και άπορους Έλληνες πολίτες.
Είναι απορίας άξιο γιατί μετά από όλα αυτά τα ακράδαντα στοιχεία, σας
απάντησαν κομψά και ευγενικά, με την ταχύτητα που τους παρέχει η σύγχρονη
ηλεκτρονική τεχνολογία μέσω e- mail, ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι προτιμότερο να
κλείσουν τα ΕΑΣ, η ΕΛΒΟ και η ΛΑΡΚΟ, όσο για πυρομαχικά, οπλικά συστήματα,
άρματα, σιδηρονικέλιο θα μας προμηθεύουν οι ίδιοι.
«Οι φίλοι σας οι Γερμανοί» δε, με πάθος υποστήριξαν ότι διαθέτουν τα
πάντα. Οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες είναι βέβαιο όμως ότι προσφέρουν άριστη
ποιότητα αρκεί να τα πληρώνουμε τοις μετρητοίς. Συγχρόνως υπόσχονται και καλή
προμήθεια ή κατά το λαό μας λάδωμα. Εξάλλου το έχουν αποδείξει στο παρελθόν με
τα άρματα Leopard όπου διέθεσαν 17,6 εκ. ευρώ, ως λάδωμα όπως γράφτηκε στον
τύπο καθώς και με τα περίφημα γυρτά υποβρύχια.
Σαν κύριοι ξεκαθάρισαν όπως φαίνεται ότι εάν η ελληνική αμυντική
βιομηχανία παράγει,
θα στερήσει κατασκευαστικό έργο από τις δικές τους
βιομηχανίες. Μας θύμισαν τα 2,4 δις. ευρώ που στοίχισαν τα έξι (6) υποβρύχια (δεν
έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα ποσά λαδώματος), τώρα θα μας πείτε τι αξία έχει εάν
τα πέντε (5) από τα έξι παραμένουν υποβρύχια της ξηράς και μόνο το ένα (1) πλέει
στη θάλασσα; Μας τόνισαν όμως ότι αυτό δε θα ξαναγίνει, υποβρύχια για τη θάλασσα
παραγγέλνετε, υποβρύχια για τη θάλασσα θα παραλαμβάνετε και όχι ξηράς.
.
Κύριε Ύπατε, κύριε Ανθύπατε,
Οι εργαζόμενοι των ΕΑΣ σας κατανοούν απόλυτα, γιατί έχουν δει τεράστια
εξοπλιστικά προγράμματα να οδηγούνται στο εξωτερικό ενώ στην εγχώρια αμυντική
βιομηχανία έμεναν ψίχουλα. Σήμερα κάποιοι δημοσιογράφοι (πληρωμένες πένες)
μονίμως κατηγορούν τους εργαζόμενους, τους συκοφαντούν ασύστολα, ζητούν εδώ
και τώρα το κλείσιμο της εταιρείας. Άραγε που ήταν όλοι αυτοί τόσα χρόνια που
γινόταν πάρτι μίζας και λαδώματος; δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν ή ήταν και αυτοί στο
κόλπο;

Σήμερα αποδεικνύεται ότι στο όνομα μιας δήθεν εξυγίανσης, το πολιτικό, το
εκδοτικό, το επιχειρηματικό και το δημοσιογραφικό κατεστημένο συνεργάζονται
άψογα: κρύβουν την αλήθεια και συκοφαντούν χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία κατά
βούληση. Μιλάνε για υψηλούς μισθούς όταν η πλειοψηφία των εργαζομένων, με
εικοσιπέντε (25) χρόνια και άνω εργασίας, δεν ξεπερνούν σήμερα τα 1000 ευρώ
μηνιαίως, που παραδόξως αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο ακόμη και το
εργατοτεχνικό προσωπικό που ως βάση έχει τη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως ορίζεται
για τους υπαλλήλους. Μιλάνε ακόμα και για υπέρογκες αποζημιώσεις όταν είναι
γνωστό ότι εφαρμόζεται το πλαφόν για τους υπαλλήλους και ο Ν.2112 για τους
εργατοτεχνίτες. Μιλούν για τα κόστη λειτουργίας και αποκρύπτουν ότι η Εθνική Άμυνα
την οποία υπηρετούν τα ΕΑΣ είναι δημόσιο αγαθό και όσο για τις αμυντικές ανάγκες
ανεξαρτητοποίησης των προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας
έρχονται δεύτερες μπροστά στα συμφέροντα των δανειστών.
Ούτε λέξη για τις υφιστάμενες παραγωγικές δυνατότητες των Ελληνικών
Αμυντικών Συστημάτων, για τις εφικτές λύσεις χρηματοδότησης εκτός κρατικού
προϋπολογισμού, για το χρέος του Ιράκ, για τις ανεκτέλεστες παραγγελίες προς τις
ένοπλες δυνάμεις, για τη μεγάλη εξαγωγική σύμβαση 250 εκ. ευρώ που βρίσκεται σε
τελικό στάδιο υπογραφής, για το υπάρχον σχέδιο βιωσιμότητας και ανάπτυξης, για τις
τεράστιες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε πυρομαχικά ύψους εκατοντάδων
εκατομμυρίων την επόμενη πενταετία. Αλήθεια που θα πάνε όλες αυτές οι
παραγγελίες των ενόπλων δυνάμεων κύριοι; Μήπως στους Γερμανούς φίλους;
Και βέβαια ούτε λέξη για τις περικοπές έως 60% στους μισθούς και στις
αποζημιώσεις των εργαζομένων και για την απάνθρωπη συμπεριφορά του
οικονομικού επιτελείου που τους έχει απλήρωτους επί οκτώ (8) μήνες! Αλήθεια πως
νιώθετε; γνωρίζοντας την τραγική κατάσταση των εργαζομένων στους οποίους
αρνείστε πεισματικά την καταβολή δεδουλευμένων 8 μηνών;
Για χρόνια οι εργαζόμενοι μάταια ζητούσαν την αναδιοργάνωση της
αμυντικής βιομηχανίας και την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων εξοπλιστικών
αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να γίνει εφικτός
και ο ανάλογος
προγραμματισμός από την εταιρεία και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.
Για χρόνια οι εργαζόμενοι μάταια ζητούσαν από τις κυβερνήσεις να δώσουν
δουλειά στην εταιρεία και έπαιρναν την ίδια στερεότυπη απάντηση από τους
αρμόδιους υπουργούς -με τον τελευταίο των Μοϊκανών προ μνημονίου, υπουργό
που παραμένει ακόμη στη Βουλή-:
« Τι θέλετε; δεν πληρώνεστε ; Εσείς είστε στρατιώτες και όταν σας χρειαστεί η
πατρίδα, θα σας δώσει παραγγελίες ».
Ποτέ καμία διοίκηση δεν επιλέχθηκε αξιοκρατικά με αποκορύφωμα την άκρα,
απαράδεκτη και επικίνδυνη διοίκηση του λοκατζή !!! κ. Πιλάλη (Μπελάλη), ο οποίος
σε απόλυτη συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, οραματιζόταν μια εταιρεία με δύο εργοστάσια
που δεν θα είχαν καμία μελλοντική προοπτική, αλλά το φαγοπότι θα γινόταν εύκολο
για την περιουσία των ΕΑΣ που δεν είναι και λίγη. Δυστυχώς είναι βέβαιο ότι όλος ο
σχεδιασμός δεν είχε να κάνει με την ανάπτυξη και την προοπτική της εταιρείας, αλλά
καθαρά στην αξία γης, κάποιων εγκαταστάσεων της εταιρείας.
ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ;
ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ;
ΝΑΙ κύριοι η τρόικα διατάζει, πρέπει να κλείσετε τα πάντα γιατί είναι όλα
ζημιογόνα. Υγεία, Παιδεία, Συγκοινωνίες, Υπουργεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Εθνική
Ασφάλεια και Άμυνα, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δικαιοσύνη. Τρεις το λάδι τρεις το
ξύδι. Που πρέπει να πηγαίνουν οι φόροι; Όχι φυσικά στην δωρεάν παροχή δημόσιων
αγαθών αλλά στους δανειστές. Και οι Έλληνες εργαζόμενοι; Στον καιάδα της ανεργίας
και στην εξαθλίωση.

Για μια ακόμα φορά μένουν αλώβητοι όλοι όσοι πολιτικοί, επιχειρηματίες,
μεγαλοπαράγοντες, μεγαλοδημοσιαγράφοι, εκδότες και λοιποί που χρεοκόπησαν τη
χώρα, όλο αυτό το κατεστημένο της διαπλοκής που σήμερα στοχοποιεί τους
εργαζόμενους στα ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ και τη ΛΑΡΚΟ.

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗ
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΟΣΟΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ (θα άφηναν τα ΕΑΣ, χωρίς χρέη ;)
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ!

ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ !
Το τελευταίο e-mail της τρόικας διευκρινίζει, « …. την περιουσία των ΕΑΣ που
δεν είναι και λίγη ούτε ευκαταφρόνητη μπορείτε να τη μοιράσετε στους εγχώριους
προμηθευτές και φίλους σας. Όσο για τις ανάγκες της χώρας σε οπλικά συστήματα και
πυρομαχικά την αναλαμβάνουμε ΕΜΕΙΣ με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μαζί
σας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από εσάς να παραγγείλετε τα υπόλοιπα πυρομαχικά για τα
άρματα leopard, γιατί ως φίλοι σας, έχουμε ανάγκη να σας πουλήσουμε.
Μη θορυβείστε από τους εξοπλισμούς της Τουρκίας και τις σαράντα (40)
επιθετικές βιομηχανίες που έχει η γειτονική σας χώρα, γιατί είναι σύμμαχος χώρα, ως
μέλος του ΝΑΤΟ.
Κύριοι Στουρνάρα, Σταϊκούρα
Εσείς μην ανησυχείτε, μόλις τελειώσετε με τους Έλληνες θα έρθετε στις
Βρυξέλλες … ».
Βέβαιο είναι ότι εδώ που φτάσαμε είδαμε φίλους και εχθρούς και μέσα από την
ίδια την κυβέρνηση.
Η αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γεννηματά, συνέβαλε τα μέγιστα
στην κατεύθυνση στήριξης των ΕΑΣ πιστεύοντας και ή ίδια στις δυνατότητες της
εταιρείας. Η συγνώμη είναι αληθινή και ελάχιστη που μπορούμε να εκφράσουμε, για
μια μικρή μερίδα συναδέλφων μας, που είτε από σκοπιμότητα είτε από άγνοια
συμπεριφέρθηκαν απαράδεκτα.
Θεωρούμε άδικη την προσωποποίηση πολιτικών που είναι
καταδικαστέες.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)
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