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 Η LOCKHEED MARTIN ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΟΣΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 
ΠΕΡI  ΤΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ F-16 ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ 

 

Στίς 25/10/17 ο κ.Καμμένος παρά το γεγονός ότι η 
ανακοίνωση που έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2017, 
από την αρμόδια αμερικανική αρχή Defense 
Security Cooperation Agency ( DSCA ) αναφέρει 
ρητώς πως ανάδοχος εταιρεία θα είναι Lockheed 
Martin, σε ομιλία του για τα F-16 μεταξύ άλλων 
δήλωσε στη Βουλή ότι δεν είναι δεδομένο ποια θα 
είναι η αμερικανική εταιρεία που θα κάνει τον 
εκσυγχρονισμό των F-16. «Θα σας πω ότι ακόμη και 
η εταιρεία που θα κάνει την αναβάθμιση των F-16 
δεν είναι δεδομένη. Εμείς διακρατική συμφωνία 
κάναμε με την Αμερική, Αύριο επειδή η συμφωνία 
είναι διακρατική μπορεί οι Αμερική να κρίνει ότι την 
αναβάθμιση των F-16 θα την κάνει άλλη εταιρεία, 
υπάρχουν και άλλες εταιρείες, η Lockheed είναι 
αυτή που ζητήσαμε, σας λέω λοιπόν ότι υπήρξε 
προσφορά και από την Boeing....» . 
https://youtu.be/m_y4m556NAg 

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του περιοδικού 
GREEK DEFENCE NEWS, λάβαμε γραπτώς την 
απάντηση από την εταιρεία Lockheed Martin. ότι 
''As referenced in the Defense Security Cooperation 
Agency’s Oct. 17 announcements, Lockheed Martin 
is the principal contractor for this proposed F-16V 
upgrade program'' 

Ο κ. Καμμένος και οι επιτελείς του θα έπρεπε  να 
γνωρίζουν ότι η απόφαση για τον ανάδοχο έχει ήδη 
ληφθεί και ότι αυτό δεν αλλάζει οποιοδήποτε και να 
είναι το αποτέλεσμα μετά τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που 
θα εκσυγχρονισθούν, τις συσκευές που θα 

περιλαμβάνει ο εκσυγχρονισμός, τα 
αντισταθμηστικά και την ελληνική βιομηχανική  

 

 

συμμετοχή. Τώρα αν ο ΥΕΘΑ έκανε την δήλωση 
στη Βουλή ότι δεν είναι δεδομένο ποια θα είναι η 
αμερικανική εταιρεία που θα κάνει τον 
εκσυγχρονισμό των F-16 από άγνοια η από λάθος 

ενημέρωση η κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, αυτός 
μόνο το ξέρει! 

Το σίγουρο είναι όμως ότι λίγο οι αντιφατικές 
δήλωσες  που έκανε για το τελικό πολύ μικρότερο 
ποσό που θα διαθέσει η Ελλάδα για τον 
εκσυγχρονισμό των F-16, ακυρώνοντας έτσι την 
επίσημη δήλωση των 2,4 δισ του Αμερικανού 
προέδρου και κάτι τα ''μπλεξίματα'' με την 
ανάδοχο εταιρεία οι  Αμερικανοί δεν πρέπει να 
είναι και πολύ ευχαριστημένοι με την αξιοπιστία 
και το επίπεδο κατανόησης του κ. Καμμενου.  

 

 

        ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΟΝΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ……ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ;     

 

Οι ΗΠΑ  όταν εγκρίνουν    εξαγωγή καινούργιων  η 
μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων η  
αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων στα οπλοστάσια 
τρίτων χωρών,  μέσω της υπηρεσίας  Defense 
Security Cooperation Agency (DSCA) προβαίνει σε 
λεπτομερή  ανάλογη ανάρτηση στο διαδίκτυο 
συμπεριλαμβανόμενου  και του κόστους της  
προμήθειας/αναβάθμισης  και των πιθανών 
επιπτώσεων που θα έχει στη τόσο στη ασφάλεια 
των ΗΠΑ όσο και στη ασφάλεια της χώρας που το 
προμηθεύεται. 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.  
Βάσει αυτής της αρχής έχει δημοσιεύσει  και την 
σχετική ανακοίνωσή για τον εκσυγχρονισμό 
Ελληνικών των F-16   ( http://www.dsca.mil/major-
arms-sales/government-greece-upgrade-f-16-
aircraft-f-16-block-v-configuration )  

Τι είναι αυτό που ώθησε τον κ. Καμμένο να  μην 
προβεί σε ανάλογη  δημοσίευση εφόσον η  
συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία είναι διακρατική. 
όπως τα ΥΕΘΑ με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε;   

Στις 6 Οκτωβρίου η  DSCA  δημοσίευσε προμήθεια 
μέσω διακρατικής συμφωνίας, συστήματος 
αντιπυραυλικής προστασίας ́ Terminal High Altitude 
Area Defense (THAAD) αξίας 15 δις δολάρια.(  
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-
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arabia-terminal-high-altitude-area-defense-and-
related-support-equipment-and ) 

Γιατί η πώληση  μέσω διακρατικής συμφωνίας  
300.000 βλημάτων 105 mm από τα αποθέματα του 
Ελληνικού Στρατού στη Σαουδική Αραβία 
εκτιμωμένης αξίας 64 εκ ευρώ να είναι απόρρητο 
πληροφορία ;  

Μήπως τα περί του απορρήτου είναι απλώς μια 
δικαιολογία για κάλυψη αδιαφανών ενεργειών;   . 

Τα πυροβόλα του στρατού της  Σαουδικής Αραβίας 
που μπορούν  να χρησιμοποιήσουν   πυρομαχικά  
105mm είναι τα οβιδοβόλα  105 χιλ. Μ101 και Μ102, 
τα οποία  είναι Αμερικάνικης κατασκευής και 
προέλευσης. Την παρούσα χρονική περίοδο η 
Σαουδική Αραβία έχει  στο οπλοστάσιο της 140  
ενεργά οβιδοβόλα Μ102, και 100 οβιδοβόλα Μ101 
αποθηκευμένα ως εφεδρικά.   

 

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ 

Με αφορμή το την προσάραξης του Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ 
και τα διαφορά σχόλια που επακολούθησαν στην 
τηλεόραση, στον τύπο και στα κοινωνικά δίκτια, θα 
θέλαμε να να επισημάνουμε  ότι είναι αναφαίρετο 
δικαίωμα του κάθε φορολογούμενου πολίτη όπως 
και των ΜΜΕ να εκφέρουν ελευθέρα την γνώμη τους 
καταδικαστική η μη για το συμβάν.  

Από την άλλη πλευρά όμως ήταν επιβεβλημένο 
καθήκον της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ και του 
Α/ΓΕΝ να προφυλάξει την αξιοπρέπεια του 
Κυβερνήτη και των αξιωματικών της φρεγάτας με 
ένα κατάλληλο, άμεσο και δραστικό επικοινωνιακό 
χειρισμό που δεν είναι άλλος από μια ξεκάθαρη 
ανακοίνωση τύπου αναρτημένη στις επίσημες 
ιστοσελίδες τους που θα περιέγραφε το συμβάν και 
τις τυχόν επιπτώσεις του με τέτοιο τρόπο που να 
μην επιτρέπει την ανάπτυξη παραφιλολογίας και την 
διαπόμπευση των στελεχών του ΠΝ. Δυστυχώς 
όμως δεν το έπραξαν.  

 Αντιθέτως τα συνήθη παπαγαλάκια που 
‘’προμηθεύθηκαν’’  υλικό και πληροφορίες από 
‘’ανώνυμες πηγές’’ μετέφεραν σκληρά μνήματα 
μηνύματα για να τονίσουν την οργή της εξουσίας για 
το συμβάν αναφερόμενοι με απαξιωτικά  για το 
κυβερνήτη  σχόλια,  όπως ‘’πρόκειται να πέσουν 
κεφάλια’’ ‘’τον ξήλωσαν ’’ τον ‘’καρατόμησαν ’’ 
συμβάλλοντάς με αυτόν τον τρόπο στο ευτελισμό 
του αξιόμαχου, της παράδοσης και της ιστορίας του 
Πολεμικού Ναυτικού.  

Η σπασμωδική  αντίδραση άμεσης σύγκλησης του 
ΑΝΣ σαν να είχε κηρυχθεί πόλεμος,  ήταν εντελώς 
λάθος,  όπως λάθος ήταν και η απόδοση ευθυνών 
στον αξιωματικό ναυτιλίας που χωρίς να έχει 
περατωθεί η ΕΔΕ αποφασίσθηκε η απομάκρυνση 
του.   

Η πρακτική έχει δείξει ότι τα ‘’κακά’’ ΜΜΕ δεν 
παρασύρουν ποτέ τις ηγεσίες σε αποφάσεις 
καρατόμησης και ξηλώματος σε περιπτώσεις 
ατυχημάτων αλλά αντιθέτως οι ηγεσίες για να  

 

απορρίψουν τις τυχόν ευθύνες που τους αναλογούν 
τροφοδοτούν τα ‘’κακά’’ ΜΜΕ με πληροφορίες για 
την άμεση και καταλυτική αντίδραση τους.  

Και ορισμένοι επώνυμοι  δημοσιογράφοι  δεν έγινε 
δικαστές  και τιμωροί  από μόνοι  του αλλά είναι 
γέννημα - θρέμμα ορισμένων των αξιωματικών του 
ΠΝ που τον φιλοξενούσαν όλη μέρα στα γραφεία 
τους, κάνανε κουμπαριές μαζί τους  και τους  
τροφοδοτούσαν με αποκλειστικό υλικό για να 
μπορεί να κάνουν  το θεατρικό τους  στα τηλεοπτικά 
δελτία.  

 

 


