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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΥΡΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα βουλιάζουν στην απραξία της Διοίκησης και
της Κυβέρνησης. Η ανικανότητά τους έχει εξελιχθεί σε επικινδυνότητα που
υπονομεύει ευθέως το παρόν, το μέλλον και την προοπτική των ΕΑΣ.
Πλεόνασμα ψεύτικης ελπίδας, έλλειμμα στρατηγικού σχεδίου
Δυστυχώς, πάρα αφενός τις μεγάλες θυσίες των εργαζομένων με τις μειώσεις
των αποδοχών τους να αγγίζουν ακόμη και το 50% σε σχέση με το 2010, και
αφετέρου την υπερπροσπάθεια του προσωπικού να ανταποκριθεί στο παραγωγικό
έργο, τα ΕΑΣ βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικού στραγγαλισμού και οδηγούνται με
μαθηματική ακρίβεια στα «βράχια».
Οι δεσμεύσεις και υποσχέσεις των κυβερνητικών παραγόντων για
χρηματοδότηση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την ανάγκη εκσυγχρονισμού
μηχανολογικού εξοπλισμού ήταν «πουκάμισο αδειανό». Παρά, λοιπόν, τα μεγάλα
λόγια και ενώ είχαν πλήρη γνώση των οικονομικών αναγκών προκειμένου τα ΕΑΣ να
υπερβούν το σκόπελο και να οδηγηθούν στην επόμενη μέρα, ούτε ευρώ δεν ήρθε
στα ταμεία της επιχείρησης…
Και σαν να μην έφτανε αυτό… εφαρμόζουν πρακτικές «σκοταδισμού». Χωρίς
κανένα πλάνο και κανένα στόχο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ΕΑΣ –
ίσως με κάποια κρυφή ατζέντα;;;– χρησιμοποιούσαν ως φύλλο συκής την καταβολή
της μισθοδοσίας κρύβοντας «κάτω από το χαλί» τα πραγματικά χρονίζοντα και
διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα της εταιρείας.
Παράλληλα, με τη γενικότερη αδιαφορία τους έχουν «εκχωρήσει το ελεύθερο»
στη διορισμένη από αυτούς Διοίκηση να προβαίνει σε αδιαφανείς ή ακόμα και
παράνομες ενέργειες σε όλους τους τομείς.
Σκοταδισμός των κυβερνώντων – Αδιαφάνεια των διοικούντων – «Μαύρο
τοπίο» για τα ΕΑΣ
Έτσι μόνο και μόνο έτσι, δύναται να ερμηνευθεί το προκλητικό ξεπούλημα του
εργοστασίου της Ελευσίνας σε εξευτελιστικό τίμημα και χωρίς να υπάρξει
Διαγωνισμός.

Αντίστοιχα, έτσι και μόνο έτσι μπορεί να ιδωθεί η απόλυση εργαζομένων
δίχως κανέναν αντικειμενικό λόγο… απλά για να επιβληθεί η «σιωπή των αμνών».
Στο ίδιο μήκος κύματος και με παράνομες διαδικασίες αλλά και χωρίς
χρησιμότητα έγιναν προσλήψεις προσώπων με τον τίτλο «Συμβούλων» και ρόλο
«διακοσμητικό»…
Αποκορύφωμα όλων, η παράλογη και αναίτια τοποθέτηση ιδιώτη μέσα στις
εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο με την παραχώρηση του σημαντικού έργου της
καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών, το οποίο πραγματοποιείται σε μια πρόχειρη
και αμφίβολης ποιότητας κατασκευή που «κρύβει» τεράστιους και πολύπλευρους
κινδύνους.
Μια συμφωνία απόλυτα βλαπτική και καταδικαστική για τα ΕΑΣ
Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής απραξίας και της αλλοπρόσαλλης λογικής
της Διοίκησης έχουν φέρει την εταιρεία σε τροχιά οριστικού κλεισίματος και τους
εργαζόμενους απλήρωτους σε απόλυτο αδιέξοδο.
Η ανικανότητα, η επικινδυνότητα και ίσως…η επιτηδειότητα κάποιων
απαξιώνουν και αποδυναμώνουν τα ΕΑΣ, μια επιχείρηση με εθνική και στρατηγική
σημασία, παραγωγική δυναμική και τεχνογνωσία.
Κανείς, πλέον, δεν δικαιούται να κρύβει ή να αλλοιώνει την πραγματικότητα.
Οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και
να επιτελέσουν το θεσμικό τους ρόλο πριν η εταιρεία βάλει οριστικά λουκέτο.
Η Ομοσπονδία μας στηρίζει με κάθε διαθέσιμο τρόπο και μέσο τόσο τον
αγώνα των εργαζομένων, όσο και το πρόγραμμα δράσης που έχουν σχεδιάσει τα
Σωματεία.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υποχρέωση άμεσα να τοποθετηθούν
και να συμβάλλουν ώστε να υπάρξει προοπτική στην εταιρεία.
Η άμυνα της χώρας συνδέεται άρρηκτα με την ύπαρξη και την ανάπτυξη της
Αμυντικής Βιομηχανίας, της οποία τα ΕΑΣ αποτελούν διαχρονικά αναπόσπαστο και
αναντικατάστατο κομμάτι.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

