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Κατάπλειοψηφία πέρασε η σημερινή εισήγηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου
στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής για δύο νέες
διακρατικές συμφωνίες, καθώς η αντιπολίτευση ουσιαστικά "του γύρισε την πλάτη" μετά από όσα
συνέβησαν στην περιβόητη συμφωνία με την Σαουδική Αραβία.
Όπωςέλεγαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ "ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ κυβερνούν από το
2015. Όλο αυτό το διάστημα η επιτροπή Εξοπλιστικών συνεδρίασε 19 φορές και στις 18 είπαμε
"ναι". Όμως το γυαλί πλέον έχει ραγίσει".
Ταδύο προγράμματα που εισηγήθηκε σήμερα ο ΥΠΕΘΑ είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αγορά
70 ελικοπτέρων από τις ΗΠΑ αξίας περί τα 50 εκατ, ευρώ και η πώληση πολεμικού υλικού στην
Αργεντινή. Μάλιστα όπως έλεγαν πηγές της αντιπολίτευσης από τα 70 ελικόπτερα τα μισά σχεδόν
δεν είναι επιχειρησιακά (τα θέλουμε για ανταλλακτικά), ενώ δεν έγινε γνωστό τι περιλαμβάνει, ενώ
η συμφωνία της Αργεντινής αφορά την πώληση 30 έως 50 "εκτοξευτήρων" παλιών μαχητικών
αεροσκαφών.
Τόσοη αξιωματική αντιπολίτευση δια του αρμόδιου τομεάρχη Β. Κικίλια όσο και η ΔΗΣΥ, και το
Ποτάμι δήλωσαν "παρών", ενώ το ΚΚΕ ψήφισε κατά.
ΗΝΔ κάλεσε την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να μην κρύβεται και να εξηγήσει στην Βουλή τι ακριβώς έγινε
με την υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας και γιατί χάθηκαν 66 εκατ. ευρώ, ενώ επέμεινε στην κλήση
στην Βουλή του φερόμενου ως μεσάζοντα Β. Παπαδόπουλου, του Διοικητή της ΕΥΠ Γ. Ρουμπάτη,
του Ταξίαρχου Παπαδάκη, του Τζ. Σφακιανάκη και όλων των εμπλεκομένων προσώπων. .
Υπενθυμίζεταιότι έως προσφάτως οι εισηγήσεις του ΥΠΕΘΑ στην ίδια επιτροπή η οποία
γνωμοδοτεί πως το ΚΥΣΕΑ, το οποίο και αποφασίζει, γίνονταν δεκτές συνήθως με διευρυμένη
πλειοψηφία που υπερέβαινε την κυβερνητική.
Μέλητης αντιπολίτευσης τόνιζαν πως μετά τα ψέματα που είπε ο κ. Καμμένος στην υπόθεση της

Σαουδικής Αραβίας δεν του έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη.
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