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                                        ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ   ΣΤΕΛΝΕΙ  

ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΣΤΟΝ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ !!! 

 

  
          Δεκατέσσερις  εργαζόμενοι  των  ΕΑΣ  Ελευσίνας  καλούνται να  δικαστούν στις 
22 Μαΐου 2018 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας. 
 
          Με  βάση  το  κατηγορητήριο  κατηγορούνται  γιατί  εμπόδισαν  να μεταφερθούν 
πυρομαχικά για καταστροφή από τις αποθήκες των Δερβενοχωρίων στο Λαύριο. 
 
         Πράγματι  οι  εργαζόμενοι   πάλεψαν  και αγωνίστηκαν  για  να  εμποδίσουν 
παράνομες  ενέργειες  της Διοίκησης  των ΕΑΣ  για  να  εγκαταστήσουν από την πίσω 
πόρτα,  ιδιώτη  χωρίς καμία αξιοπιστία ως απόλυτο κυρίαρχο συνεργάτη!!! 
 
        Πράγματι   οι    εργαζόμενοι    πάλεψαν   και    αγωνίστηκαν     περιμένοντας  
«η αριστερή»  κατά τα   άλλα   κυβέρνηση,  να αντιληφθεί  ένα  μεγάλο  σκάνδαλο που 
παίρνει σάρκα και οστά στα ΕΑΣ. 
 
        Πράγματι  οι  εργαζόμενοι  πάλεψαν   και   αγωνίστηκαν  για   να   υπάρχουν 
μέτρα ασφαλείας,  τόσο για τη μεταφορά  των  πυρομαχικών ( κατάλληλα  κλαρκ ) όσο  
και  για  τους  εργαζόμενους  που   θα   χρησιμοποιηθούν για  την   απογόμωση    των  
πυρομαχικών. 
 
        Πραγματικά    οι    εργαζόμενοι      πάλεψαν    και     αγωνίστηκαν    για     να 
απομακρυνθούν    τα   αρπακτικά   από   τα    ΕΑΣ   που    κάποιοι   θέλουν   να   τους 
εγκαταστήσουν ως συνεταίρους μάλιστα με ποσοστό 50 %  σε  ένα   σημαντικό   έργο 
όπως είναι η καταστροφή ναρκών και πυρομαχικών!!! 
 
        Κύριοι  της αριστεράς και  της  ολίγο   δεξιάς   κυβέρνησης    κατανοήστε   ότι   οι  
εργαζόμενοι  δεν τρομοκρατούνται,  έχουν πληρώσει  ακριβά  τις  πολιτικές  εις  βάρος 
της  εταιρείας με διοικήσεις μαριονέτες των αρπακτικών του έργου της εταιρείας. 
 
        Κύριοι     της    κυβέρνησης  η   τοποθέτηση   με   παράνομες   διαδικασίες,   της 
SOUKOS     ROBOTS    ABEE   στα     ΕΑΣ   Λαυρίου   βαρύνει   εξ  ολοκλήρου    την 
κυβέρνηση και  την   ηγεσία  του Υπουργείου  Εθνικής   Άμυνας!!! 
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        Κύριοι  της  κυβέρνησης η  ευθύνη  σας ανήκει που οδηγούνται  οι   εργαζόμενοι  
στα   δικαστήρια   γιατί    μπήκαν  εμπόδιο  σε   μεθοδευμένα    σχέδια,  εξυπηρέτησης  
άνομων συμφερόντων!!! 
 
        Σήμερα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε  τα  έργα  και  τις  ημέρες 
της SOUKOS  ROBOTS  ABEE. 
 
        Η   συγκεκριμένη   εταιρεία  δεν  διαθέτει  καμία  αξιοπιστία και  μία  απλή  βόλτα 
 στο  INTERNET   ο   καθένας   μπορεί   να  καταλάβει  τα  εχέγγυα  μιας  περιβόητης  
τέτοιας συνεργασίας. 
        
       Η   SOUKOS    ROBOTS   ABEE   σήμερα   δεν   διαθέτει   ούτε   φορολογική   
ούτε    ασφαλιστική    ενημερότητα.    Πώς    ακούγεται    αυτό    στην    αριστερή  
αντίληψη;;; 
 
       Πρόσφατα  πραγματοποιήθηκε   συνάντηση  των   Σωματείων  των  ΕΑΣ   με  τον 
Αναπληρωτή   Υπουργό  κ. Βίτσα   για   σοβαρά   ζητήματα   που   απασχολούν   τους 
εργαζόμενους  και  την  εταιρεία. 
 
       Σε αυτή τη συνάντηση δεν καλέστηκε η Ομοσπονδία,  δεν καλέστηκε το Σωματείο 
των  ΕΑΣ  Ελευσίνας.  Απορεί  κανείς  γιατί;   Εμείς   πάντως  όχι!!! 
 
       Κύριε Βίτσα,   ειλικρινά δεν έχασε η Βενετιά βελόνι   με  την  επιλογή  σας  να  μας 
αποκλείσετε από τη συνάντηση. Ένα  είναι καθαρό όμως  ότι   το    ήθος του   καθενός 
κρίνεται από τις πράξεις του. 
 
       Καλό  είναι  να  θυμηθείτε    τις  δεσμεύσεις  που   αναλαμβάνετε αλλά   ποτέ   δεν 
υλοποιείτε  όπως  ότι  θα επανεξετάσετε  τις εκδικητικές   και  παράνομες  (όπως  λένε 
και  οι  δικαστικές   αποφάσεις)  απολύσεις   που  πραγματοποίησε  η   Διοίκηση   που   
εσείς  διορίσατε.   
 
        Αυτό   που   πρέπει  να   γνωρίζουν   άπαντες είναι   ότι   το  Σωματείο  των  ΕΑΣ 
Ελευσίνας  έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που μπορεί να μην είναι   αρεστές αλλά  είναι 
καθαρές και έντιμες και από αυτό το στόχο δεν πρόκειται να ξεφύγει. 
 
       Ως Ομοσπονδία ως  κατηγορούμενοι δεν   πρόκειται  να   κάνουμε  πίσω  από  τη 
στήριξή μας στο Σωματείο και στους  εργαζόμενους και θα αγωνιστούμε   με όλες  μας 
τις   δυνάμεις  μέχρι  η  SOUKOS  ROBOTS  ABEE  να απομακρυνθεί όσο πιο μακριά 
γίνεται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 
 

       Χωρίς  να   περιμένουμε   το   κίνημα   αλληλεγγύης   της αριστερής 

κυβέρνησης οι 14 εργάτες στις 22 Μαΐου 2018  θα  είναι  στη  Θήβα για 

να δικαστούν. 

 

           ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ   ΕΞΟΥΣΙΑ !!! 

 

 

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


