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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΕΗ 

 
Οι εργαζόμενοι “πληρώνουν” το κόστος και δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν… 

 
Τα “έργα και ημέρες” της σημερινής Διοίκησης των ΕΑΣ έχουν εκτροχιάσει 

οικονομικά και έχουν καθηλώσει παραγωγικά την εταιρεία υπονομεύοντας κάθε 
προοπτική. 
 

Η αδυναμία καταβολής μισθοδοσίας είναι μια κυνική ομολογία αποτυχίας, με 
τον φόβο ενός νέου κύκλου οικονομικού στραγγαλισμού των εργαζομένων να  γίνεται 
ολοένα και πιο έντονος, παρά την δήθεν “αισιοδοξία” του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 

Ο τραγικός απολογισμός της θητείας του εγείρει πολλά ερωτηματικά και ακόμη 
περισσότερα ζητήματα. Είναι εξωφρενικό και ύποπτο στη μοναδική Αμυντική 
Βιομηχανία της χώρας σε όπλα και πυρομαχικά να εφαρμόζονται πολιτικές σε βάρος 
της εταιρείας,  της Εθνικής Οικονομίας και Άμυνας από την ίδια τη Διοίκηση. 
 

Τα χρέη της εταιρείας πολλαπλασιάζονται, το κόστος των επιλογών της Διοίκησης 
είναι δυσβάσταχτο και δυστυχώς φορτώνεται στις πλάτες των εργαζόμενων και των 
οικογενειών τους: 
 

 Η καταστροφή ναρκών, ένα δυνητικά εξαιρετικά κερδοφόρο κομμάτι, 
εκχωρείται στον ιδιώτη που έχουν “εγκαταστήσει” μέσα στο εργοστάσιο του 
Λαυρίου. 

 Επιφανή στελέχη των ΕΑΣ, αντί να εργάζονται για την Επιχείρηση, 
“αφιερώνουν” χρόνο για την λειτουργικότητα της αυτοκινούμενης εγκατάστασης 
της “Σούκος Ρομποτική” απαξιώνοντας την μονάδα καταστροφής που 
διαθέτουν τα ΕΑΣ. 

 Τα χρήματα από την εκποίηση του εργοστασίου της Ελευσίνας εξανεμίστηκαν 
σε ένα χρόνο, όταν οι διοικούντες διατείνονταν ότι με αυτά θα διασωθεί η 
εταιρεία. 

 Οι απολύσεις άξιων διευθυντικών στελεχών είχαν στόχο την άλωση της 
διοικητικής πυραμίδας της Εταιρείας, την τρομοκράτηση και τον πλήρη έλεγχο 
του οργανογράμματος. 
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 Διέλυσαν –υπό την οσμή σκανδάλων– με συνεχόμενες παραιτήσεις ακόμη και 
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενώ αποδόμησαν τη διεύθυνση νομικής 
υπηρεσίας απολύοντας έμπειρους και ικανούς δικηγόρους προάγοντας και 
τοποθετώντας τα απόλυτα ελεγχόμενα παιδιά. 
 

Αλήθεια: 
 πού “κόλλησε” η σημαντική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση για την οποία 

δεσμευόσασταν; 
 πού βρίσκονται οι μεγάλες παραγγελίες από το εξωτερικό, για την προσέλκυση 

των οποίων ταξιδέψατε σε ολόκληρο τον κόσμο; 
 

Οι τελευταίες εξελίξεις αποκαλύπτουν με τον πιο σαφή τρόπο τα τραγικά 
αποτελέσματα της τριετίας (τριετούς διοίκησης) Χρηστίδης-Βασιλείου-Ροΐδης, τα 
“επιτεύγματα” της “τρόικας” που διόρισε η κυβέρνηση και διέλυσε τα ΕΑΣ. 
 

130 εκατομμύρια ευρώ νέο χρέος συσσώρευσαν στην Εταιρεία, αυτοί που 
κλήθηκαν να αναπτύξουν τα ΕΑΣ και αντί αυτού τα οδηγούν στην πλήρη και μη 
αναστρέψιμη απαξίωση… 
 

Ως πότε θα τους ανέχεστε;;; 
 

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


