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Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη του Δ.Σ, Αγαπητές και Αγαπητοί 

Εργαζόμενοι, 

 

Σε συνέχεια της τελευταίας κατ’ ιδίαν ενημέρωσής μου στα ναυπηγεία, αλλά 

και δέσμευσής μου για την εξεύρεση λύσης στα δυσθεώρητα προβλήματα 

που έχουν προκύψει στην πορεία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, θα 

ήθελα να σας γνωρίσω τα κατωτέρω: 

 Ουδέποτε έπαψα να αναζητώ βιώσιμη λύση, κάτι που συνεχίζω άοκνα 

μαζί με ένα πολυμελές επιτελείο να πράττω ακόμα και τώρα.  

 

 Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι σε διαδικασία διαβουλεύσεων τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Αμερική με τους αρμοδίους Κυβερνητικούς 

φορείς προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

 

 Ολοκληρώνοντας ένα κύκλο διαβουλεύσεων θα σας καλέσω για να σας 

ενημερώσω και να συνεννοηθούμε για τα επόμενα βήματα μας στην 

πορεία εξυγίανσης των Ναυπηγείων, όπως έχουμε συμφωνήσει. Αυτό 

αναμένεται να γίνει μεταξύ 13ης -17ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.   

 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω πως η υπεύθυνη στάση χαμηλού προφίλ, 

μετρημένων λόγων και επιλογής μου στον χρόνο που πρέπει να ομιλώ, 

ενόψει μιας πρωτόγνωρης οικονομικής καταστροφής και απαξίωσης των 

Ναυπηγείων  που κάποιοι εκτελούσαν επί δεκαετίες με ανοχή κάποιων 

άλλων, δεν θα ήθελα να παρερμηνεύεται από τις δυνάμεις αδράνειας ως 

Σάββατο, 28 Αυγούστου  2021 
 
Aρ. Πρωτοκόλλου : 1063 
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αδυναμία μου, αδιαφορία από μέρος μου, ή ακόμα και φυγή μου από την 

συμφωνία εξυγίανσης. Είμαι εδώ και θα είμαι εδώ, αυτό ας ληφθεί ως 

δεδομένο, αφού εσείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μου το έχετε ζητήσει.  

Το να φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης μόνο σαν ανάμνηση 

της πετυχημένης Ελληνικής ταινίας εκλαμβάνεται από μέρους μου. Έχουν 

γνώση οι φύλακες. 

 

          
               Μετά τιμής ,  

   
     Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας 

  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
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