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                                             ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ   

    ΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΜΥΝΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ             

                                     ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ 

 
Η Ομοσπονδία μας συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στα Ελληνικά 

Αμυντικά συστήματα για να μην κλείσει η μοναδική Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας σε 
πυρομαχικά, όπλα και οπλικά συστήματα. 

Δυστυχώς όμως από τα μεγαλεπήβολα σχέδια επί χάρτου της κυβέρνησης που 
ψηφίστηκε με σύνθημα το σκίσιμο των μνημονίων και πραγματοποίησε το παραπέρα σκίσιμο 
της κοινωνίας, έτσι και στα ΕΑΣ οι καλύτερες μέρες που υποσχέθηκαν μεταμορφώθηκαν σε 
μέρες θανάτου για την εταιρεία και τους εργαζόμενους.  

Οι μάγοι με τα δώρα μεταλλάχθηκαν σε ζόμπι. Οι αθεόφοβοι υποκριτές, οι θεομπαίχτες  
οδηγούν την εταιρεία σε γρήγορο θάνατο και συνεχίζουν το θέατρο υποκρινόμενοι και 
μεταβιβάζοντας τις ευθύνες μεταξύ τους.  

Η Διοίκηση των ΕΑΣ ρίχνει τις ευθύνες στο Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο 
Άμυνας στη Διοίκηση, το Υπουργείο Οικονομικών σαν Πόντιος Πιλάτος, τις ρίχνει στο 
Υπουργείο Άμυνας και στη Διοίκηση. Τον ρόλο του καλού ειρηνοποιού έχει το Μαξίμου και ο κ. 
Φλαμπουράρης δίνει απλόχερα υποσχέσεις στους εργαζόμενους που μόλις βγουν από το 
γραφείο  του τις ξεχνάει. 

             ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ – ΑΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

      ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ  ΣΤΗΝ  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Φυσικά ευθύνες έχουμε και τα συνδικάτα που ανεχτήκαμε το διαίρει και βασίλευε της 
Διοίκησης. Ανεχτήκαμε τη διάλυση της Νομικής Υπηρεσίας και τις απολύσεις των δικηγόρων , 
ανεχτήκαμε  την τοποθέτηση διευθυντή στη Νομική Υπηρεσία ενός υπερήλικα δικηγόρου ο 
οποίος ανασύρθηκε από την αφάνεια σε ηλικία 70 ετών  και παράνομα, κατά τον δικηγορικό 
κώδικα παραμένει στην εταιρεία. 

Ανεχτήκαμε τα τερτίπια αυτού του ανθρώπου που απέκτησε ξαφνικά ρόλο ενώ όλα τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν ουσιαστικά απών από την εταιρεία και σήμερα καθοδηγεί την εταιρεία 
και τον Διευθύνων  Σύμβουλο που τον  προστατεύει αλλά και συντάσσεται μαζί του, στην 
υπεροψία και στην εκδικητική μανία. 

Ανεχτήκαμε τις απολύσεις άξιων στελεχών, που συνοδεύτηκαν με αβάσιμες κατηγορίες 
και λάσπη χωρίς αποδείξεις, χωρίς στοιχεία. Οι μιμητές του Γκέμπελ απέκτησαν ρόλο. 
Απέλυσαν  απλή εργαζόμενη γιατί απλά έτσι έκριναν!!! 

Ανεχτήκαμε τη διάλυση της οργάνωσης της εταιρείας, τις βλαπτικές μεταβολές, τις 
τοποθετήσεις στο οργανωτικό σχήμα της εταιρείας με μοναδικό κριτήριο την πολιτική ταυτότητα 
και την δουλοπρέπεια στις εντολές του αφέντη. 
  Ανεχτήκαμε όλα τα προηγούμενα γιατί πιστέψαμε σε λόγους τιμής - κάλπικους, γιατί  
πιστέψαμε στα ψέματά τους, γιατί μας εγκλώβισαν στη λογική ο σώζων εαυτό σωθήτω  και  στη 
λογική των συμφερόντων του κάθε εργοστασίου ξεχωριστά.  

Καλόπιστα  τους  εμπιστευθήκαμε και δεν αντιληφθήκαμε έγκαιρα, ότι παραδίδουν την 
εταιρεία σε ιδιωτικά τρωκτικά που έρχονται ως επίσημοι,  δήθεν συνεργάτες - χωρίς να έχουν 
καμία πιστοποίηση - για να κερδοσκοπήσουν στις πλάτες των ΕΑΣ και των εργαζομένων (βλέπε 
ΣΟΥΚΟΣ). 
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Η Διοίκηση πραγματοποίησε  ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς να φέρει  έστω και μια 
παραγγελία. Έφτασε η εταιρεία να χρωστάει  παντού . Επικαλέστηκαν στη Βουλή παραγγελίες 
που μας  έφερε αυτή η κυβέρνηση, αυτή η Διοίκηση.  Δυστυχώς εδώ δεν κρύβεται θησαυρός 
αλλά υποκρισία.  

        ΤΟΥΣ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!!! 

Έφτασε η ώρα ενωμένοι ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. 
Γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία είναι κλειστή,  η παραγωγή σταμάτησε, καμία αισιοδοξία και 
εμπιστοσύνη σε Κυβέρνηση και Διοίκηση.  

                 ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

                                          ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΛΠΕ!!! 

  Οι διαδικασίες ξεπουλήματος της Ελευσίνας βλάπτουν τα συμφέροντα της εταιρείας και 
εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη Διοίκηση, την Κυβέρνηση που  πιθανόν να απασχολήσουν και τη 
Δικαιοσύνη.  

Η κυβέρνηση της Αριστεράς, όπως θέλει να λέγεται, προσφέρει χωρίς διαγωνισμό στα 
ιδιωτικά συμφέροντα ένα εργοστάσιο που το 2010 είχε εκτιμηθεί περίπου στα 60 εκατομμύρια. 
Επίσης το 2009 τα ΕΛΠΕ ζήτησαν την  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 25 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  ΣΗΜΕΡΑ χαρίζονται  550 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ 23 ΕΚΑΤΟΜ. 
ΕΥΡΩ!! και μάλιστα απαλλαγμένο από πρόσθετα βάρη!!! 

Αυτή τη διαπραγμάτευση έκαναν ο διευθύνων Σύμβουλος παρέα με τον γνωστό και μη 
εξαιρετέο διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας  με τα ΕΛΠΕ! Και εκτός αυτών δεν έκαναν τίποτα 
για να αναγκάσουν τα ΕΛΠΕ να αποζημιώσουν την εταιρεία για την μόλυνση που έχουν 
προκαλέσει στο εργοστάσιο που οδήγησε τελικά στο κλείσιμο του. Τα πετρέλαια που σώζονται 
κυριολεκτικά από αυτή την αγορά επέβαλλαν  να βάλλουν τους όρους τους στα ΕΑΣ .Γιατί 
άραγε;;; 

Τα ΕΑΣ όπως όλοι γνωρίζουμε για να προβεί στην αγορά πρώτων υλών ώστε να 
ξεκινήσει η  παραγωγή και να εξοφλήσουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους,  χρειάζονται 
τουλάχιστον 70 εκ. Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης  για  χρηματοδότηση 
αποδεικνύονται,  όνειρο απατηλό.  

Είναι βέβαιο ότι οι κύριοι αυτοί κινούνται με κρυφά σχέδια… Σήμερα  προβάλλουν τις 
μετατάξεις ως λύση. Εάν τελειώσουν με το ξεπούλημα της Ελευσίνας είναι βέβαιο ότι σειρά έχει 
το εργοστάσιο του Υμηττού.  Όταν τελειώσουν με τα  ασημικά θα ακολουθήσει το οριστικό 
κλείσιμο της εταιρείας. 

                        ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κλείσουν την μοναδική Δημόσια Αμυντική 
Βιομηχανία. Να εμποδίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο  τα περίεργα παιχνίδια  με τον ιδιώτη που 
έχουν τοποθετήσει στο Λαύριο και ετοιμάζονται να τον τοποθετήσουν και στην Ελευσίνα. 
Αναλαμβάνει ως  ειδήμων  το  έργο της καταστροφής πυρομαχικών στο Λαύριο, ένα έργο για το 
οποίο τα ΕΑΣ έχουν την τεχνογνωσία, αφού οι εργαζόμενοι  έφτιαξαν  τις νάρκες, αυτοί  
μπορούν  και να τις καταστρέψουν. Επιτέλους  ας σταματήσουν κάποιοι στην κυβέρνηση να 
προωθούν νταβατζήδες  σε βάρος της Δημόσιας ΕΑΣ.  

Ως  Ομοσπονδία, ως Εργαζόμενοι, κάνουμε καθαρό προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα 
επιτρέψουμε σε τρωκτικά, από όπου και αν προέρχονται,  να λειτουργούν σε βάρος των ΕΑΣ  
και έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. 

Θα παλέψουμε τις εφαρμοζόμενες πολιτικές που οδηγούν, εταιρεία και εργαζόμενους 
στην εξαθλίωση. 
  Όλοι μαζί καλούμαστε να αντισταθούμε στις εγκληματικές πολιτικές που εφαρμόζονται  
σε βάρος μας.  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 

      ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/12/2016 ΚΑΙ ΣΤΗΝ    

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ 12.30 

 

 

                                                                                          Γραμματεία   Τύπου   Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 


