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Ο ΣΤΕΒ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ των ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ
Το τελευταίο διάστημα, οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ,
πρώην ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για να αποτρέψουν την παραπέρα
απαξίωση και διάλυση της μοναδικής εταιρείας της χώρας που μπορεί να παράγει όπλα και
πυρομαχικά για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτώντας από την κυβέρνηση:
•

τον άμεσο διορισμό νέας διοίκησης,

•

τον ουσιαστικό σχεδιασμό για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της
εταιρείας και

•

την εξασφάλιση οικονομικής ρευστότητας, απαραίτητης τόσο για να μπορέσει να
εκτελέσει τις υπάρχουσες παραγγελίες της όσο και για να καταβάλει τα
δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.

Οι υποσχέσεις των ιθυνόντων της σημερινής κυβέρνησης για αναπτυξιακή προοπτική
των ΕΑΣ, όμοιες με τις υποσχέσεις και των προηγούμενων κυβερνήσεων που όμως
ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, δεν αρκούν για να πείσουν ότι η εδώ και χρόνια απαξίωση των
εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών, θα σταματήσει.
Από τη δεκαετία του 1990 οι εταιρείες που αποτελούν τη βάση της αμυντικής βιομηχανίας της
χώρας, όπως τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, η ΕΑΒ, η ΕΛΒΟ, η ΕΒΟ και η ΠΥΡΚΑΛ,
βαδίζουν με ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην
έλλειψη εθνικής στρατηγικής και οράματος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις διορισμένες
από αυτές διοικήσεις τους με συνέπεια την προκλητική εγκατάλειψη ή εκχώρησή τους.
Ο ΣΤΕΒ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων των ΕΑΣ και στηρίζει τον αγώνα
τους ενάντια στα όποια σχέδια για συρρίκνωση – εκποίηση (μέσω της συνεχούς
απαξίωσης τα τελευταία χρόνια) της αμυντικής βιομηχανίας και κατάργηση των όσων με
αγώνες

κατακτήθηκαν

από

τους

εργαζόμενους,

και

καλεί

τους

τεχνικούς

επιστήμονες, που αποτελούν βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη και παραγωγική
ανασυγκρότηση της βιομηχανίας, εν προκειμένω της αμυντικής, από όποια ιεραρχική
θέση κι αν βρίσκονται, σε καθολική συμμετοχή στον κοινό αγώνα των εργαζομένων.
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