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T
ην ώρα που η ανακριτική έρευνα για τη 
μη λειτουργία του πανάκριβου συστή-
ματος ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώ-

νων του 2004, C4I, ολοκληρώνεται με τις απο-
λογίες των κατηγορουμένων, η Δικαιοσύνη βά-
ζει στο μικροσκόπιό της και τα όσα προηγήθη-
καν της ανάθεσης του έργου στην αμερικανι-
κή εταιρεία SAIC.

Η ανάσυρση της κατάθεσης του Μισέλ Ζο-
σεράν, πρώην προέδρου της Thales (ανταγω-
νίστριας της SAIC στη διεκδίκηση της προμή-
θειας), η οποία είχε «ξεχαστεί» από το 2005 και 
έβαζε σαφώς στο κάδρο των καταγγελιών για 
δωροδοκίες τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη, δίνει νέα τροπή στην υπόθεση. Στοι-
χεία που δεν αξιολογήθηκαν επί σειρά ετών 
επανεξετάζονται τώρα σε σχέση με το συγκε-
κριμένο σύστημα, που κόστισε πανάκριβα και 
δεν λειτούργησε ποτέ ολόκληρο.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία για το C4I 
έκλεισε με προσωπικές παρεμβάσεις του τότε 
πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, ο οποίος ενεργο-
ποίησε το ΚΥΣΕΑ και με απόφασή του το έργο 
ανατέθηκε στη SAIC, έναντι 255 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, ακυρώθηκε και ο σχετικός διαγω-
νισμός. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Σημίτης, σε επιστολή του προς την εξεταστική 
επιτροπή για τη Siemens, τον Μάιο του 2011: 
«Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης σε σημείωμά 
του στις 15 Ιουλίου 2002 τόνιζε τα εξής: “Απαι-
τείται λήψη απόφασης εάν θα ολοκληρωθεί η 
μελέτη των επιχειρησιακών κέντρων με ενσω-
ματωμένο σύστημα TETRA από τον κατασκευ-
αστή, οπότε θα σταματήσει ο προηγούμενος 
διαγωνισμός, αλλιώς θα πρέπει ο υπάρχων δι-
αγωνισμός TETRA να προχωρήσει με εντατικά 
βήματα, αλλά με κίνδυνο να μην μπορέσει να 

υλοποιηθεί στο σύντομο εναπομένον χρονικό 
διάστημα’’. Η Διυπουργική Επιτροπή Συντονι-
σμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΔΕΣΟΠ) εί-
χε δύο δυνατές επιλογές. Η πρώτη ήταν να προ-
χωρήσουν χωριστά οι διαγωνισμοί για C4I και 
TETRA. Η δεύτερη ήταν να ενοποιηθούν. Προ-
τίμησε τη δεύτερη. Η ΔΕΣΟΠ αποφάσισε, με-
τά τα παραπάνω, να αναθέσει στο ΥΕΘΑ τη δι-
ενέργεια της προμήθειας του C4I. Tο υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης συμμετείχε σε όλο το έρ-
γο μαζί με το ΥΕΘΑ».

Η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ανοίγει τη 
δικογραφία γύρω από τις διαδικασίες ανάθε-
σης του έργου, ενώ θα επανεξεταστεί και μία 
υπέρογκη -όπως χαρακτηρίστηκε- αμοιβή που 
έλαβε ο επικεφαλής της κοινοπραξίας της SAIC 
στη χώρα μας, Γιώργος Τρεπεκλής, ύψους 6,5 
εκατ. ευρώ. Για την ιστορία, να θυμίσουμε πως 
ο κ. Τρεπεκλής υπήρξε φίλος της οικογένειας 
Παπανδρέου και σύμβουλος του πρώην πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Το θέμα της αμοιβής των 6,5 εκατ. ευρώ 

Νέα έρευνα για το C4I
Στην περίοδο  
πριν από την 

υπογραφή της 
αγοράς του 

πανάκριβου 
συστήματος 

ασφαλείας των 
Ολυμπιακών 
Αγώνων της 

Αθήνας, που ποτέ 
δεν λειτούργησε, 

εστιάζει τώρα  
την προσοχή της  

η Δικαιοσύνη

ανέδειξε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπου-
λος, εκφράζοντας την ελπίδα η Δικαιοσύνη να 
το ερευνήσει, θέτοντας τις κατάλληλες ερωτή-
σεις, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μίζα 
ή για αμοιβή.

Αυτό δηλαδή που θα διερευνηθεί, μετά και 
την επισήμανση του υπουργού, δεν είναι πλέον, 
όπως έγινε αρχικώς, το αν ήταν εύλογη η αμοι-
βή που έλαβε ο κ. Τρεπεκλής, αλλά τι έγιναν στη 
συνέχεια αυτά τα χρήματα και πού κατέληξαν.

Καταγγελία για την offshore
Υπάρχει offshore εταιρεία που συνδέει τον αδελ-
φό του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη και 
τον Γιάννο Παπαντωνίου;

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η 
εξωχώρια εταιρεία από τις Μπαχάμες, η οποία 
φαίνεται να είναι η αφετηρία του εμβάσματος 
των 845.000 ευρώ που άνθρωπος του στενού 
περιβάλλοντος του Κ. Σημίτη έστειλε μέσω Ελ-
λάδας στη Γερμανία το 2010, ελέγχεται από τη 
Δικαιοσύνη αν εμφανίζεται και σε δοσοληψίες 
του ζεύγους Παπαντωνίου.

Πρόκειται για μία καταγγελία που, σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές, έχει φτάσει στις Αρχές και δι-
ερευνάται η βασιμότητά της.

Ο Σπύρος Σημίτης, πάντως, αδερφός του 
πρώην πρωθυπουργού, μετά το δημοσίευμα 
της «R» την προηγούμενη Κυριακή, που απο-
κάλυψε ότι πραγματοποιείται δικαστική έρευ-
να σχετικά με το επίμαχο έμβασμα, αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του πως δεν έχει διαπράξει τί-
ποτα το αξιόποινο. «Εργάστηκα ως καθηγητής 
του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης επί πε-
νήντα περίπου χρόνια. Δίδαξα επίσης κι εργά-
στηκα στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
την Ιταλία. Συνεργάστηκα επανειλημμένα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σύζυγός μου ερ-
γάστηκε ως ψυχαναλύτρια επί σαράντα περί-
που χρόνια, με σημαντική επιπλέον εκδοτική 
δραστηριότητα.Κατά την περίοδο 2001 μέχρι 
και το 2011, είχα στη Γερμανία καθαρά εισο-
δήματα ύψους 1.448.000 ευρώ -σύμφωνα με 
τα στοιχεία της εφορίας- μετά δηλαδή από τις 
φορολογικές και τις άλλες κρατήσεις. Τις δύο 

προηγούμενες δεκαετίες τα εισοδήματά μου ήταν πιο υψηλά, 
ή τουλάχιστον αντίστοιχα. Από την πώληση ακινήτων μου στην 
Ελλάδα, επίσης, έχω εισπράξει περίπου 500.000 ευρώ. Οι απο-
ταμιεύσεις μας αυτές προέρχονται από την εργασία μιας ζωής. 
Είναι σημαντικές. Τις επενδύσαμε σε διεθνείς τράπεζες κρίνο-
ντας τις αποδόσεις.

Στην Ελλάδα έκανα ένα έμβασμα στις 21/5/2010 με το ποσό 
των 845.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου. Τις ημέρες εκείνες 
υπήρξε στην Ελλάδα έκρηξη ανησυχίας, με συνέπεια μεγάλη 
φυγή κεφαλαίων. Αγορά ακινήτου υπό τις συνθήκες αυτές δεν 
ήταν πια νοητή. Επανέφερα το ποσό των 800.000 ευρώ στην 
τράπεζα του τόπου κατοικίας μου στη Γερμανία.

Η φήμη που κυκλοφόρησε -ότι τα χρήματά μου έχουν “παρά-
νομη προέλευση”- είναι, ως εκ τούτου, αναληθής και άκρως συ-
κοφαντική. Ολα τα χρήματά μας είναι προϊόν της δουλειάς μας».

«Χάθηκε» ο βασικός μάρτυρας 
«Ποτίσαμε πολύ χαμηλά, ενώ οι Αμερικανοί στόχευσαν στον 
υπουργό Εσωτερικών και τον πρωθυπουργό». Στα τέλη του 
2005, ο γαλλικός Τύπος δημοσίευε το περιεχόμενο της κατά-
θεσης ενός κορυφαίου στελέχους μιας εταιρείας με ετήσιο τζί-
ρο άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Μ. Ζοσεράν είχε κα-
ταθέσει ήδη από τον Μάιο εκείνου του έτους στον εισαγγελέα 
της Νίκαιας. Η κατάθεση δόθηκε όταν ο επικεφαλής της Thales 

Η Εισαγγελία κατά της Δια-
φθοράς ανοίγει τη δικογρα-
φία για τις διαδικασίες ανά-
θεσης του έργου στη SAIC
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Engineering Consulting, θυγατρικής της Thales 
International, κατηγορήθηκε για δωροδοκίες το-
πικών παραγόντων για τη σύμβαση κατασκευ-
ής του τραμ της Νίκαιας. Μπροστά στις εισαγ-
γελικές Αρχές, όμως, το στέλεχος δεν δίστασε 
να ισχυριστεί ότι οι δωροδοκίες ήταν μέρος 
της στρατηγικής της εταιρείας-κολοσσού, για 
να κερδίζει αναθέσεις έργων στη Γαλλία, αλλά 
και σε αρκετές άλλες χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο του 2005, η 
«Le Monde» κυκλοφορεί με συνέντευξη του Μ. 
Ζοσεράν, που επαναλαμβάνει όσα είπε στον ει-
σαγγελέα. Ο τίτλος είναι σε εισαγωγικά: «Εκτι-
μώ ότι η Thales πρέπει να δίνει σε παράνομες 
προμήθειες μεταξύ 1% και 2% του τζίρου της», 
ισχυρίζεται ο Ζοσεράν, περιγράφοντας αναλυ-
τικά το σύστημα προώθησης παράνομων χρη-
μάτων της εταιρείας. «Στη Thales υπάρχει ένας 
νομικός εμπειρογνώμονας ικανός να παρακά-
μπτει τον νόμο. Εθεσε σε εφαρμογή έναν ολό-
κληρο μηχανισμό για τον σκοπό αυτό. Το σύ-
στημα ήταν οργανωμένο από μεσάζοντες των 
υπεργολάβων, που η βάση τους είναι στο εξω-
τερικό. Πολλαπλασιάζοντας τους μεσάζοντες, γί-
νεται δυσκολότερο να φθάσουμε ως τη Thales», 
δηλώνει στη «Le Monde». 

Το 2004
Η συνέντευξη επικεντρώνεται στις μίζες που 
φέρεται να έχουν δοθεί στη Γαλλία. Γρήγορα, 
όμως, καταλήγει στο σύστημα ασφαλείας του 
C4I. «Καταγγείλατε χρηματισμούς ενόψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας;», τον ρω-
τά ο δημοσιογράφος. «Διαγωνισθήκαμε για 
τη σύμβαση της ασφάλειας των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Δεν πήραμε την ανάθεση. Ομως, o δίαυλος που είχε 
τεθεί σε εφαρμογή μάς επέτρεψε να κερδίσουμε το 2003 τον 
διαγωνισμό με τις φρεγάτες. Για να γίνει, δώσαμε χρήματα σε 
ένα μέλος της ελληνικής κυβέρνησης», απάντησε ο Ζοσεράν. 

Τον Δεκέμβριο του 2005, η «Le Monde» δημοσιοποιεί ολόκλη-
ρα αποσπάσματα από την κατάθεση του στελέχους της Thales. 
Στην πλήρη αναφορά του για την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει 
αποσταλεί και στις ελληνικές εισαγγελικές Αρχές, καταγγέλλει 
για μίζες τρία μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. «Μου ζητήθηκε 

να παρουσιάσω ένα σχέδιο για την ασφάλεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2002 
και στις αρχές του 2003. Εκείνη την εποχή πή-
γα στην Ελλάδα πολλές φορές και είχα επαφές 
με τον κύριο Ρ, τον πρόεδρο της Thales Greece. 
Εκείνος μου εξήγησε ότι θα έπρεπε να προβλέ-
ψω μια προμήθεια 7% με 10% για τον υπουργό 
Αμυνας. Και μου εξήγησε ότι στην προηγούμε-
νη αγοραπωλησία φρεγατών στην Ελλάδα μια 
συμφωνία για την καταβολή προμηθειών είχε 
επιτευχθεί με τον ίδιο υπουργό και η Thales κέρ-
δισε το συμβόλαιο. Για το έργο της ασφάλει-
ας των Ολυμπιακών Αγώνων διευκρίνισε πως 
ένας άλλος ανταγωνιστής ήταν μια εταιρεία, η 
SAIC, που υποστηρίζονταν απευθείας από τον 
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ντικ Τσένεϊ. Και σύμ-
φωνα με τον Ρ, χάσαμε αυτή τη σύμβαση για-
τί ‘‘ποτίσαμε’’ πολύ χαμηλά, ενώ οι Αμερικα-
νοί στόχευσαν τον υπουργό Εσωτερικών και 
τον πρωθυπουργό».

Στους Γάλλους εισαγγελείς ο Ζοσεράν εί-
χε δηλώσει ότι είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή 
του. Tον Ιούλιο του 2008, η θυγατρική Thales 
Engineering Consulting καταδικάστηκε να πλη-
ρώσει πρόστιμο 600.000 ευρώ για ενεργητική 
δωροδοκία. Ως επικεφαλής της, ο Ζοσεράν κα-
ταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση, εκτίοντας 
τους έξι από αυτούς. Οι καταγγελίες του ενα-
ντίον της Thales International δεν μετατρέπο-
νται σε επίσημο κατηγορητήριο, λόγω έλλειψης 
στοιχείων. «Μετά την αποφυλάκισή του εγκα-
τέλειψε τη Γαλλία. Τα τελευταία τρία χρόνια ζει 
μόνιμα στον Καναδά. Ολη η υπόθεση του στοί-
χισε πολύ σε προσωπικό επίπεδο», αναφέρουν 
στην «R» νομικές πηγές από τη Γαλλία.

ο πρωην πρόεδρος 
της Thales Μισέλ 
Ζοσεράν, η κατάθεση 
του οποίου είχε «ξεχα-
στεί» από το 2005


