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 Η Ν.Δ. εδώ και τρεις 
εβδοµάδες κάνει θόρυβο 
µε ανυπόστατες καταγγε-
λίες και θεωρίες συνωµο-
σίας για δήθεν σκάνδαλα. 
Ο κ. Μητσοτάκης θα κα-
τανοήσει τη ∆ευτέρα για 
ακόµη µία φορά ότι σε ζη-
τήµατα διαφθοράς η Ν.∆. 
δεν είναι κατήγορος, αλλά 
κατηγορούµενη.

του ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟY*

άποψη

*Υπουργού 
Επικρατείας

Η Ν.∆. δεν είναι κατήγορος, 
αλλά κατηγορούµενη

του ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟY*

του ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ*

άποψη

άποψη

*Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ΑΝΕΛ

*Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης

Να αποκαταστήσουµε 
την πραγµατικότητα

Οι ποµπές της 
κυβέρνησης 
δεν είναι πια 
απόρρητες

 ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ και τα 
στοιχεία παραχωρούν θέση 
στην κατευθυνόµενη πληρο-
φόρηση, είµαστε υποχρεω-
µένοι να αποκαταστήσουµε 
την πραγµατικότητα.

Θα πρέπει να πληροφορη-
θούν οι Ελληνες πολίτες για 
τα τρία έγγραφα που µε τον 

πιο επίσηµο τρόπο η κυβέρ-
νηση της Σαουδικής Αραβί-
ας επιβεβαιώνει το υπουρ-
γείο Εθνικής Αµυνας της Ελ-
λάδας και κατ’ επέκταση την 
ελληνική κυβέρνηση. 

Εχουµε και λέµε:
Το πρώτο έγγραφο πιστο-

ποιεί ότι ο εκπρόσωπος της 

Σαουδικής Αραβίας στη δια-
κρατική συµφωνία -αναφαί-
ρετο δικαίωµα της χώρας που 
αγοράζει το στρατιωτικό υλι-
κό αποτελεί ο καθορισµός εκ-
προσώπου της- είναι ο κ. Βα-
σίλειος Παπαδόπουλος.

Σύµφωνα µε το δεύτερο έγ-
γραφο, η Olympic Industries 

S.A. του κ. Παπαδόπουλου εί-
ναι εκείνη που διεκπεραιώνει 
την τελική εξαγωγή (End User 
Certificate - Πιστοποιητικό Τε-
λικού Χρήστη).

Το τρίτο έγγραφο επιβε-
βαιώνει ότι στην τελική συ-
ναλλαγή η Σαουδική Αραβία 
εκπροσωπείται διά της υπο-

γραφής του κ. Βασιλείου Πα-
παδόπουλου.

Ο συνταγµατάρχης Αντέλ 
Αλ Σαΐφ (αναπληρωτής διευ-
θυντής Στρατού και Πυροµα-
χικών του Βασιλείου της Σα-
ουδικής Αραβίας) επιβεβαι-
ώνει όλα τα ανωτέρω. 

Τα τρία αυτά έγγραφα είναι 
δηµοσιευµένα στην αγγλική 
γλώσσα, στην πρώτη σελίδα 
καθηµερινής εφηµερίδας της 
11ης Νοεµβρίου 2017, κα-
θώς και στο επίσηµο site του 
υπουργείου Εθνικής Αµυνας 
την επίµαχη περίοδο. 

Εάν κάποιος αµφισβητεί τη 
γνησιότητα των τριών ανωτέ-
ρω εγγράφων, δεν έχει πα-
ρά να επικοινωνήσει µε την 
κυβέρνηση της Σαουδικής 
Αραβίας. 

ΥΓ.: Οσο για τις κινήσεις του 
κ. Ανδρέα Λοβέρδου στην 
Ολοµέλεια του ελληνικού Κοι-
νοβουλίου µε τα απόρρητα 
έγγραφα.

Την απάντηση την έχουν 
δώσει ο αντιπρόεδρος της 
Βουλής Νικήτας Κακλαµάνης 
αλλά και ο γραµµατέας της 
Κ.Ο. της Νέας ∆ηµοκρατίας 
στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων, 
µε σχεδόν οµόφωνη αποκή-
ρυξη αυτών των ενεργειών. 

Επιπλέον, µε πολύ σαφή 
τρόπο, ο υπουργός Εθνικής 
Αµυνας δήλωσε ότι, εάν ο ει-
σαγγελέας ζητήσει και πρέπει, 
επιτρέπεται στα µέλη της Επι-
τροπής Εξοπλισµών, και µό-
νο σε αυτά, να λάβουν γνώ-
ση των διαβαθµισµένων εγ-
γράφων.

 Η ΥΠΟΘΕΣΗ του υπουργού Εθνικής Αµυνας κ. Πάνου Καµµένου µε την 
πώληση βληµάτων προς τη Σαουδική Αραβία είναι πολύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι 
φαινόταν αρχικά. Οσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας δεν είναι παρά 
η κορυφή του παγόβουνου. Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε απλώς µε µία εν-
δεχόµενη ζηµία του ελληνικού κράτους, λόγω µαταίωσης της σύµβασης για 
την πώληση 300 χιλιάδων βληµάτων των 105 χιλιοστών στη Σαουδική Αρα-
βία. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε κάτι πολύ µεγαλύτερο: Με την εµπλοκή ενός 
ανθρώπου, του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος, ενώ είναι καταδικασµένος για 
λαθρεµπόριο όπλων, όχι µόνο από την ελληνική ∆ικαιοσύνη, αλλά και από 
άλλες χώρες, όπως η Σιέρα Λεόνε, η Κένυα και τα Σκόπια, µε την άδεια του 
ελληνικού κράτους εµφανίζεται ως εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας για 
την αγορά των βληµάτων. 

Οπως µάλιστα προκύπτει, η Σαουδική Αραβία δεν ζητούσε 300.000 βλή-
µατα, αλλά 100.000 βλήµατα. Και ερωτώ: Τα υπόλοιπα πού θα πήγαιναν; Ο 
κ. Καµµένος ήταν ενήµερος; Ποιες είναι οι σχέσεις του κ. Παπαδόπουλου µε 
τον κ. Καµµένο; Γιατί ο κ. Καµµένος δεν έχει παρουσιάσει κανένα επίσηµο 
έγγραφο που να βεβαιώνει ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι εκπρόσωπος της 
Σαουδικής Αραβίας για την αγορά των βληµάτων; Γιατί ο κ. Καµµένος υπέ-
γραψε µαζί του, ενώ η στρατιωτική ηγεσία τού ζητούσε να τηρηθεί ο νόµος 
και να µην υπάρχουν µεσάζοντες; Γιατί η συµφωνία που υποστηρίζει ότι εί-
ναι νόµιµη τινάχθηκε στον αέρα; Τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα και, όσο και 
αν ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να τον διασώσει, ο κ. Καµµένος είναι βαθύτα-
τα εκτεθειµένος. Το να βγαίνουν τώρα οι κ. Φίλης, Κυρίτσης και Σκουρλέτης 
και να το παίζουν «θιγµένοι» αριστεροί δεν πείθει κανέναν. Ας απαντήσουν 
στο ερώτηµα: Ηταν η κυβέρνηση του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς και της προόδου, της ειρήνης και των κινηµάτων έτοιµη να συµµετά-
σχει σε λαθρεµπόριο όπλων εναντίον αµάχων; Περιµένω την απάντησή τους.

του Α∆ΩΝΙ 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η*

άποψη

*Αντιπροέδρου Ν.∆.

H κυβέρνηση
της Αριστεράς
συναλλάσσεται
µε λαθρεµπόρους 
όπλων;

 ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ, αστοχίες, θράσος, αλαζονεία, 
πολιτικά ύποπτες συναλλαγές και πρωτοκαθεδρία µε-
σαζόντων χαρακτηρίζουν την υπόθεση της ψευδοδια-
κρατικής συµφωνίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. 

Η ελληνική κυβέρνηση έβαλε έναν ναύαρχο ε.α. να 
υπογράψει δήθεν διακρατική συµφωνία µε µεσάζο-
ντα και µια εταιρεία που ούτε καν αυτήν εκπροσωπού-
σε, η οποία είχε συνταχθεί µόνο στην ελληνική γλώσσα 
(sic) και την οποία η πραγµατική σαουδαραβική αντι-
προσωπεία που ήλθε στην Αθήνα δεν αναγνώρισε. Και 
γι’ αυτό εξεδιώχθη από τον υπουργό Εθνικής Αµυνας.

∆ηλαδή, για τα κέρδη µεσαζόντων, η Ελλάδα δεν 
πούλησε µη χρήσιµο σε αυτήν στρατιωτικό υλικό και 
έχασε, σύµφωνα µε την κοστολόγηση του ίδιου του 
υπουργού, 66 εκατοµµύρια ευρώ.

Οµως, εκτός από τον υπουργό Αµυνας, η πολιτική 
ευθύνη ανήκει και στον πρωθυπουργό και σε όλα τα 
µέλη του ΚΥΣΕΑ, γιατί ενέκριναν την ψευδοδιακρατι-
κή συµφωνία και την επισύναψαν στην απόφαση του
ΚΥΣΕΑ του Μαρτίου 2017! 

Αυτά τα έγγραφα επιχείρησαν να κρύψουν ο πρόε-
δρος της Βουλής και ο υπουργός Εξωτερικών. ∆υστυ-
χώς γι’ αυτούς, οι ποµπές της κυβέρνησης δεν είναι 
πια απόρρητες, Οσο για τις απειλές τους, δυστυχώς γι’ 
αυτούς, είµαστε πολύ έµπειροι, προσέχουµε τις κινή-
σεις µας και δεν τους φοβόµαστε. Αντιθέτως, για τους 
ίδιους έπεται και συνέχεια.


