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                                                                   -ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΑΣ 
Κύριε Υπουργέ, 
Μετά από οκτάµηνη θητεία σας στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, στη 

δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν οι αµυντικές βιοµηχανίες, µε µοναδική 
στην παραγωγή πυροµαχικών και οπλικών συστηµάτων επιχείρηση τα 
ΕΑΣ όπως προέκυψε από την ενοποίηση πρώην ΠΥΡΚΑΛ-ΕΒΟ, 
δυστυχώς αποδεικνύετε µε την καθηµερινή σας στάση ότι δεν έχετε 
ασχοληθεί µε τη θετική προοπτική λειτουργίας και ανάπτυξης της 
επιχείρησης. 

Απορούµε πραγµατικά πώς είναι δυνατό να µην έχετε τοποθετήσει 
ακόµα διοίκηση, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να είναι ουσιαστικά ακέφαλη, 
τη στιγµή µάλιστα που έχει παραιτηθεί και ο διευθύνων σύµβουλος της 
εταιρείας. 

Εύλογα δε τίθεται σε όλους µας το ερώτηµα τι εξυπηρετούν οι 
διάφορες συνεντεύξεις σας και κάποια περίεργα, για εµάς, δηµοσιεύµατα 
που πλήττουν πλήρως την εικόνα της εταιρείας, ενώ η θέση και ο ρόλος 
σας θα πρέπει να έχει ως κύριο µέληµα την προστασία µιας εταιρείας 
στρατηγικής και εθνικής σηµασίας για τη χώρα µας. 

Οι εργαζόµενοι, χρόνια τώρα, παλεύουν για την ανάπτυξη της 
εταιρείας, για την ανάγκη παραγωγής νέων οπλικών και αµυντικών 
συστηµάτων και τα Σωµατεία έχουν καταθέσει επανειληµµένως τις 
προτάσεις τους. 

∆υστυχώς όµως οι διάφορες κυβερνήσεις, οι διάφοροι υπουργοί 
ουδέποτε κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επιτρέψτε µας να έχουµε περισσότερη ευαισθησία για αυτή την 
εταιρεία γιατί από αυτή ζούµε τις οικογένειες µας και όχι από χορηγίες. 

Τα προηγούµενα χρόνια τεράστιες παραγγελίες χάθηκαν, γιατί ενώ θα 
µπορούσαν να παραχθούν στη χώρα µας, δόθηκαν στο εξωτερικό, µε 
ενδιάµεσους µεσάζοντες και καλούς χορηγούς, απαξιώνοντας την 
αµυντική βιοµηχανία. 

Αποδεικνύεται ότι σκόπιµα υποβαθµίστηκε η αµυντική βιοµηχανία 
για να δίνονται οι ευκαιρίες στους µεσάζοντες να πλουτίζουν 
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περισσότερο εις βάρος της πάσχουσας Ελληνικής παραγωγής και του 
Έλληνα φορολογούµενου γενικότερα. 

Κύριε Υπουργέ, 
    Ξεκαθαρίστε µας τι αµυντική βιοµηχανία θέλετε εσείς και η 

κυβέρνηση που σας τοποθέτησε σ΄αυτήν τη θέση. Σταµατήστε τα 
µισόλογα και τις παραπλανητικές διαρροές στον τύπο.  

Οι εργαζόµενοι και ο Ελληνικός λαός δεν έχουν περιθώρια για 
ασκήσεις επί χάρτου όπως γινόταν και γίνεται µέχρι σήµερα. 

∆υστυχώς, ήδη µε ευθύνη του υπουργείου σας η συµπαραγωγή 
βληµάτων αρµάτων 120mm, κατευθύνθηκε εξ ολοκλήρου στην 
Γερµανική εταιρεία Rheinmetall, ενώ είναι σε όλους µας γνωστό ότι 
µπορούσε να εκτελεστεί η παραγγελία από τα ΕΑΣ, δίνοντας της τη 
δυνατότητα να έχει συνεχής παραγωγή. 

Για τους εργαζόµενους των ΕΑΣ, είναι ξεκάθαρο ότι από τη 
µεταπολίτευση και µετά όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί 
έπαιξαν σε βάρος της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας. 

Αντίθετα δε στην γειτονική µας χώρα, Τουρκία, η ανάπτυξη της 
αµυντικής και επιθετικής τους βιοµηχανία ήταν ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια τη στιγµή που η δική µας απαξιώνεται πλήρως. 

Έχετε αναρωτηθεί άραγε για το τι εντύπωση δίνουµε στους 
µελλοντικούς ξένους πελάτες της εταιρείας που διαπραγµατεύονται 
σηµαντικές παραγγελίες αυτή την περίοδο; 

Κύριε Υπουργε, 
 Αν δεν θέλετε να προσθέσετε κι εσείς το κοµµάτι σας στο παζλ του 

γκρεµίσµατος της αµυντικής βιοµηχανίας σας καλούµε να το αποδείξετε 
εµπράκτως αφήνοντας την πολιτική των δηµοσίων σχέσεων που 
µπουχτίσαµε όλα αυτά τα χρόνια. 

Σε µία κατεύθυνση πραγµατικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της 
εταιρείας όλοι µας, εργαζόµενοι και συνδικαλιστικά όργανα είµαστε 
στην διάθεσή σας. 

Με τιµή 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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