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              ΚΑΠΟΙΟΙ  ΣΤΑ  ΕΑΣ  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΨΥΧΙΑΤΡΟ 

 
 Η Ομοσπονδία μας πάντα ήθελε, και έτσι θα συνεχίσει ν’ αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα, μακριά  και έξω από κομματικές γραμμές. 

Στην Ελλάδα των μνημονίων, στη χώρα της εξαθλίωσης και της μιζέριας  
καθημερινά προσθέτονται νέα θύματα στο βωμό των εφαρμοζόμενων ακραίων πολιτικών. 

Από τις πολιτικές αυτές δεν ξέφυγε η μοναδική Αμυντική Βιομηχανία της χώρας μας 
σε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα. Έφτασε στο χείλος του γκρεμού για οριστικό 
κλείσιμο, συρρικνώθηκε αλλά δεν έκλεισε κάτω από τις απαιτήσεις των θεσμών (τρόικα) 
και την υποχωρητικότητα της τότε κυβέρνησης. 

Η Αμυντική μας Βιομηχανία και οι εργαζόμενοι πλήρωσαν ακριβά τις πολιτικές των 
μνημονίων  και  των δανειστών μας. 

    ΟΙ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ  ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  Η  ΕΛΠΙΔΑ 
               ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΝΕΟ  ΞΕΚΙΝΗΜΑ  ΖΩΝΤΑΝΗ 

Η ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δημιούργησε θετικό πρόσχημα για τα ΕΑΣ και τους 
εργαζομένους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση συμβάλαμε όλοι μας, με την σκληρή κριτική 
απέναντι στην τότε κυβέρνηση. 

Η Ομοσπονδία μας ανάδειξε μαχητικά τις πολιτικές σε βάρος  των ΕΑΣ, συμβάλαμε 
ουσιαστικά μαζί με τα σωματεία ώστε να μην υπάρξει οριστικό κλείσιμο όπως απαιτούσαν 
οι θεσμοί.   

 Στη δύσκολη εκείνη πορεία παράλληλα παλεύαμε και επιζητούσαμε τον διάλογο 
ενώ υπήρχαν και ακραίες φωνές που το μόνο που αποζητούσαν ήταν άσκοπες 
συγκρούσεις, κανένα διάλογο , καμία προσπάθεια λύσης χωρίς να βλέπουν τους 
χειρότερους κινδύνους. 

Το σύνθημα «ΕΑΣ –ΕΑΣ να φύγει ο Σαμαράς» το φωνάξαμε όλοι μαζί. 
                    ΟΙ  ΧΘΕΣΙΝΟΙ  ΚΑΙ  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ  
             ΣΗΜΕΡΑ   ΖΟΥΝ  ΣΤΗΝ  ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ   ΚΑΙ  ΤΟ  ΨΕΜΑ 
Στις 14/6/2016 ανάρτησε ανακοίνωση στα ΕΑΣ η οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ. 

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς διαβάζοντάς την, καμία κριτική στη σημερινή 
κυβέρνηση, συνεχίζουν να απευθύνονται στις πολιτικές της κυβέρνησης Σαμαρά –
Βενιζέλου ξεχνώντας ότι σήμερα δεν έχουμε 2013 αλλά 2016. 

Καταγγέλλουν τον σημερινό αγώνα και τις προτάσεις των Σωματείων τη στιγμή που 
η εταιρεία βρίσκεται στο πέλαγος χωρίς πυξίδα, καταγγέλλουν όλους τους άλλους 
παριστάνοντας τις  αθώες περιστερές. 

Ως εδώ συνάδελφοι, σοβαρευτείτε, αφήστε τις ιδεοληψίες σας, απαγκιστρωθείτε 
από τα παιδικά ψυχικά νοσήματα και σταματήστε να ζείτε σε εικονική πραγματικότητα. 

Είναι βέβαιο ότι κλείνοντας τα μάτια δεν εξυπηρετείτε ούτε τα συμφέροντα των 
εργαζομένων και της εταιρείας αλλά ούτε της κυβέρνησης όπως νομίζετε. 

Στηριζόσασταν για χρόνια σε ακραίες κριτικές χωρίς περιεχόμενο και ουσία, στη 
λογική των μπάχαλων !!! Ενώ σήμερα η εξουσία σας μαγνητίζει!!! 
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      ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΕΣΤΕ ΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
Σταματήστε να προκαλείτε το αίσθημα αγανάκτησης που βαραίνει τους 

εργαζόμενους. 
Επειδή δεν γνωρίζετε, όπως φαίνεται από την ανακοίνωσή σας, σας ενημερώνουμε 

για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εταιρεία. 

 Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι παρά τις υποσχέσεις για άμεση καταβολή των 
δεδουλευμένων τους. 

 Οι θεσμοί αλωνίζουν τα Υπουργεία όχι με καλές προθέσεις. 

 Οι παραγγελίες δεν υλοποιούνται λόγω έλλειψης πρώτων υλών. 

 Δεν έχει προχωρήσει η κεφαλαιοποίηση παλαιών χρεών. 

 Δεν υπάρχει φορολογική ενημερότητα. 

 Δεν υπάρχουν κεφάλαια κίνησης. 
                        ΑΥΤΑ  ΜΕ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

            Κατανοήστε επιτέλους ότι με τον τρόπο σας δικαιώνετε την κυβέρνηση Σαμαρά  
Βενιζέλου. 

     Οι απλήρωτοι για 12 μήνες, εργαζόμενοι της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης, καθώς και  
η  Μ.Β.Η. που η πορεία της δεν άλλαξε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. , δεν είναι τα  
εύσημα για την σημερινή κυβέρνηση  
 Κατηγορείτε υπεύθυνες στάσεις, που αναγκάστηκαν να δεχθούν γιατί δεν 
μπορούσαν να αλλάξουν τις κυβερνητικές αποφάσεις,  την μεταφορά δραστηριοτήτων και 
κλείσιμο εργοστασίου (που αποφασίστηκε και από τη σημερινή κυβέρνηση).
 Προσέξτε όμως γιατί σήμερα διακυβεύεται η συνέχιση λειτουργίας συνολικά της  
εταιρείας και απαιτείται σοβαρότητα. 

                                       ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ  
              "ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ  ΚΑΙ  ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ" 
Σταματήστε επιτέλους, το υποτιθέμενο κλάμα για το κλείσιμο της Ελευσίνας.  
Οι εργαζόμενοι της Ελευσίνας πονάνε πολύ περισσότερο. Άλλωστε  αυτοί είναι που 

μετακινούνται καθημερινά από τα Μέγαρα στο Λαύριο δουλεύοντας αλλά και δίνοντας την  
τεχνογνωσία στους συναδέλφους τους. 

 Πολλές φορές αναδείξαμε τις δυνατότητες του εργοστασίου, αλλά όπως και η 
χθεσινή έτσι και η σημερινή κυβέρνηση, από την πώληση των εγκαταστάσεων της 
Ελευσίνας βλέπουν τα μοναδικά  σίγουρα  χρήματα για το ταμείο και τη συνέχιση της 
λειτουργίας  της εταιρείας.  

Αλήθεια αυτό εσείς δεν το βλέπετε ;  Γιατί αυτός ο φαρισαϊσμός ; 
Πολύ υποκριτικό δάκρυ και κλάμα για τους συμβασιούχους των ΕΑΣ. Δεν σας 

είδαμε όμως να προβάλετε την ίδια ευαισθησία για τους εκατοντάδες εργολαβικούς που 
κατακλύζουν τα νοσοκομεία, τα υπουργεία από συνεργεία καθαριότητας και τις εταιρείες 
φύλαξης. 

Επιτέλους σοβαρευτείτε, κατεβείτε από το καλάμι της εξουσίας που τόσο πολύ 
ποθήσατε, σταματήστε να παριστάνετε τους κατήγορους, βάλτε τέλος στην υποκρισία και 
το θέατρο. 

Αγωνιστείτε να απεμπλακεί η κυβέρνηση, που ο λαός στήριξε για να έρθει στην 
εξουσία, με το σύνθημα «την μια μέρα ερχόμαστε και την άλλη μέρα σχίζουμε τα 
μνημόνια». 

Δυστυχώς ένα έχουμε να πούμε,  χθεσινά κοκόρια  σημερινές  κότες λειράτες.      
                           Ο ιός  της εξουσίας σας μόλυνε αθεράπευτα. 

                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                           Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                      Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 


