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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΛΗΘΕΙΑ !!! ΜΗΠΩΣ ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ;

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε σύμβαση 49
εκατομμυρίων ευρώ με τη Γερμανική εταιρεία RWM για την προμήθεια 12.000 βλημάτων
120 χιλ. για τα άρματα μάχης του Στρατού Ξηράς, και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη
διαγωνισμού.
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία που σήμερα βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα»
επειδή οι τροϊκανοί, μάχονται καθημερινά για να μας πείσουν ότι δήθεν δεν είναι βιώσιμη,
τους γνωστοποιούμε ότι τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), είχαν και έχουν τη
δυνατότητα να παράγουν άμεσα και το συγκεκριμένο πυρομαχικό.
Όποιος έχει ακόμα απορίες γιατί οι τροϊκανοί επιμένουν για το κλείσιμο των ΕΑΣ,
μετά από αυτή την ενέργεια, δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία: Οι κύριοι Τόμσεν,
Μαζούτ και Μόρς, δεν είναι τίποτε άλλο από dealers Γερμανικών (και όχι μόνο)
συμφερόντων!
Όποιος έχει ακόμα απορίες γιατί αμφισβητείται η βιωσιμότητα των ΕΑΣ σήμερα,
πρέπει να καταλαβαίνουν ότι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν
αυτή τη χώρα, αδιαφορώντας για τα συμφέροντά της και δίνοντας στους ξένους τις
δουλειές που θα έπρεπε να δίνουν στις Ελληνικές εταιρείες.
Είναι ξεκάθαρο σε μας, γιατί τα ΕΑΣ για χρόνια, αντιμετωπίζονταν από τις
κυβερνήσεις, ως φτωχός συγγενής.
Φυσικά οι παραγγελίες στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δεν θα μπορούσαν να
κάνουν πλούσιους υπουργούς π.χ. Τσοχατζόπουλος, αλλά και τόσους άλλους
παράγοντες που σχετίζονται με όλους αυτούς τους περίεργους τύπους που
παρουσιάζονται ως προμηθευτές πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων.

ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ;
Θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους, ότι τα ΕΑΣ από το 2000 προετοιμάζονταν
για την παραγωγή του συγκεκριμένου πυρομαχικού, δηλαδή πριν ακόμα αγοραστούν τα
άρματα LEOPARD το 2004. Επίσης ενώ μέχρι το 2009 παρέμειναν χωρίς πυρομαχικά,
επί κυβερνήσεων Παπανδρέου αλλά και Πικραμένου, με την αιτιολογία της έκτακτης
ανάγκης, προμηθεύτηκαν το συγκεκριμένο πυρομαχικό από τη Γερμανία και την
Ολλανδία !!
Νομίζουμε, ότι η κυβέρνηση αντιστέκεται απέναντι στην τρόικα, ώστε τα ΕΑΣ να
κρατήσουν το εξαγωγικό τους κομμάτι.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΞΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ;
Καλούμε τον πρωθυπουργό να ακυρώσει την συγκεκριμένη απαράδεκτη
παραγγελία, να αναθέσει άμεσα στα ΕΑΣ το πρόγραμμα για τα πυρομαχικά των 120 χιλ.
για τα οποία οι ανάγκες του στρατού είναι τεράστιες.
Η πράξη αυτή, δίνει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στα ΕΑΣ, προσθετικά
στο μεγάλο εξαγωγικό κομμάτι της, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις
εργασίας, συμβάλλοντας στην πραγματική ανάπτυξη της χώρας μας.
Η ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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