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                                   ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
   ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΣΕ ΤΑ 
                                                ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣ 
 
 Η λαϊκή παροιµία πάει γάντι στην αλλαγή του υπουργού   Εθνικής  Άµυνας κ. 
Μπεγλίτη από τον κ. Αβραµόπουλο.  
 ∆υστυχώς ο νέος υπουργός, συνεχίζει την ίδια πολιτική µε τον προκάτοχό του, 
τίποτε, προς το καλύτερο, δεν έχει αλλάξει στα ΕΑΣ.Η σκόπιµη απαξίωση και κατηφόρα 
που είχε ξεκινήσει από τον κ. Μπεγλίτη, συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό.  
 
 Στα επιτεύγµατα του νέου υπουργού, συγκαταλέγονται τα παρακάτω : 

- Η οικονοµική εξαθλίωση των εργαζοµένων, στους οποίους οφείλονται αποδοχές 
δύο (2) µηνών. 

- Τα ΕΑΣ συνεχίζουν να φορτώνονται µε ποινικές ρήτρες, για ανεκτέλεστες 
παραγγελίες, λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης για αγορά πρώτων υλών. 

- Πάγωµα, κάθε παραγωγικής διαδικασίας καθώς και αδυναµία νέων παραγγελιών, 
παρά το ενδιαφέρον πολλών χωρών, για συνεργασία µε τα ΕΑΣ. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 Αν νοµίζετε ότι µόνο, µε την τοποθέτηση του νέου προέδρου και διευθύνοντος 
συµβούλου της εταιρείας, του λοκατζή,  κ. Μπελάλη, θα οδηγήσετε την εταιρεία σε 
αναπτυξιακή πορεία, τότε αποτύχατε. 
 Η εικόνα που δίνεται στους εργαζόµενους αλλά και όσους γνωρίζουν την 
κατάσταση των ΕΑΣ, που άµεσα απαιτούν ουσιαστικές  πρωτοβουλίες, ώστε να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, που και τεχνολογία και έµπειρο προσωπικό 
διαθέτει, δεν ταιριάζει µε τις άµεσες κινήσεις που πρέπει ν’ αναλλάβεται. 
 Σας τονίζουµε ότι οι εργαζόµενοι, που έχουν υποστεί πολλά τα δύο τελευταία 
χρόνια, δεν είναι αποφασισµένοι ν’ αυτοκτονήσουν, επιτρέποντας την περαιτέρω 
συρρίκνωση και απαξίωση της εταιρείας, προς όφελος ξένων συµφερόντων, που 
αποδεδειγµένα πολλοί από το πολιτικό σύστηµα υπηρέτησαν, δηµιουργώντας 
τεράστιες περιουσίες, σε βάρος του ελληνικού λαού. 
 Η άµυνα της χώρας µας, δεν ενδύκνειται για δηµόσιες σχέσεις αλλά 
απαιτούνται αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξή της. 
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