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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
κ. Πρωθυπουργέ,
Χθες, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, ανακοίνωσε στους εργαζόμενους
των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, που τον επισκέφθηκαν διεκδικώντας τη
σωτηρία της επιχείρησης και των οικογενειών τους, ότι την απόφαση για το μέλλον της
μοναδικής αμυντικής βιομηχανίας της Χώρας θα τη λάβετε εσείς.
Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι στις δύσκολες αυτές ώρες που περνά
η Πατρίδα, η απόφαση για τη διατήρηση μιας βαριάς Βιομηχανίας που ταυτίζεται
απόλυτα με την έννοια της Εθνικής Άμυνας, βρίσκεται στα χέρια του Έλληνα
Πρωθυπουργού και όχι στα χέρια της Τρόικας!
Είμαστε βέβαιοι ότι ως Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψετε τον
αφελληνισμό και το κλείσιμο μιας στρατηγικά σημαντικής επιχείρησης, τη στιγμή που η
ενίσχυση της Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.
Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα προκειμένου να αναλάβουν πολύ σημαντικό
κατασκευαστικό έργο από το εξωτερικό το οποίο θα δώσει ζωή στην επιχείρηση για μια
10ετία.
Στηριζόμαστε στον πατριωτισμό σας και είμαστε σίγουροι ότι θα δώσετε λύση
στο πρόβλημα χρηματοδότησης της επιχείρησης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την
ανάληψη του παραπάνω κατασκευαστικού έργου, το οποίο θα ελαχιστοποιήσει τις
ανάγκες χρηματοδότησης από την πολιτεία για τα επόμενα 10 χρόνια και παράλληλα θα
επιτρέψει στους επί τέσσερις μήνες απλήρωτους εργαζόμενους να κάνουν Πάσχα.
Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι μπορείτε και θέλετε να σηκώσετε το ανάστημα
σας απέναντι στα ξένα συμφέροντα, να επικαλεστείτε το άρθρο 346 της Συνθήκης
της Λισσαβόνας σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται να λαμβάνονται μέτρα για την
προστασία ουσιωδών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας στην παραγωγή και
εμπορία πυρομαχικών και να αποσαφηνίσετε ότι η Εθνική Άμυνα της Χώρας δεν
είναι προς διαπραγμάτευση!
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