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ΤΟ ΘΕΜΑ

«Σύμφωνα με τον κ. Ρωμανό, χάσαμε αυτή τη συμφωνία γιατί εμείς 
στοχεύσαμε χαμηλά, ενώ οι Αμερικανοί στόχευσαν κατευθείαν στον 
υπουργό Εσωτερικών και στον πρωθυπουργό», αναφέρει ο Μισέλ Ζοσεράν

«Στοχεύσαμε 
χαμηλά»
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Τ
ον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σηµί-
τη βάζουν στο κάδρο των ύποπτων πλη-
ρωµών για τα σύστηµα C4i και τις φρε-

γάτες τύπου «S» οι δικογραφίες που διαβιβά-
στηκαν στη Βουλή από τον υπουργό ∆ικαιο-
σύνης Σταύρο Κοντονή για διερεύνηση τυχόν 
ποινικής ευθύνης για παθητική δωροδοκία του 
Γιάννου Παπαντωνίου. Τις δικογραφίες αυτές 
αποκαλύπτει σήµερα η Realnews.

Η κατάθεση-«φωτιά» που εµπλέκει τον πρώ-
ην πρωθυπουργό στην υπόθεση των µιζών επί 
των ηµερών του ανήκει στον Μισέλ Ζοσεράν, 
πρώην πρόεδρο της εταιρείας Thales που είχε 
αναλάβει τον εκσυγχρονισµό των 6 φρεγατών 
του Πολεµικού Ναυτικού και διεκδικούσε από 
το 2002 το έργο της ασφάλειας των Ολυµπια-
κών Αγώνων. Οπως αναφέρεται στις δικογρα-
φίες, «από τη µέχρι τώρα ανακριτική έρευνα, η 
οποία δεν εµποδίζεται από τη διαδικασία του 
άρθρου 96 του Συντάγµατος, έχει προκύψει ότι 
στις 13/7/2005 ο εισαγγελέας της Γαλλικής ∆η-
µοκρατίας διέταξε προκαταρτική έρευνα βά-
ση δηλώσεων του Μ. Ζοσεράν, πρώην προ-
έδρου της εταιρείας Thales engineering and 
consulting (TEAC), o οποίος κατήγγειλε πρα-
κτικές διαφθοράς εντός του οµίλου Thales». 
Οπως αναφέρεται περαιτέρω, ο Μ. Ζοσεράν 
δήλωσε µεταξύ άλλων στις 20/5/2005 στους 
Γάλλους εισαγγελείς: «Κλήθηκα να παρουσιά-
σω ένα σχέδιο για την ασφάλεια των Ολυµπι-
ακών Αγώνων της Αθήνας το 2002 και στις αρ-
χές του 2003. Από εκεί και ύστερα πηγαινοερ-
χόµουν συνέχεια στην Ελλάδα και είχα επαφές 
µε τον κ. Λουκά Ρωµανό, πρόεδρο της Thales 
International Ελλάδος. Εκείνος µου υπέδειξε ότι 
έπρεπε να προβλέψουµε µια προµήθεια της 
τάξης του 7% µε 10% για τον υπουργό Αµύ-
νης. Εκείνος µου επισήµανε ότι κατά την προ-
ηγούµενη συµφωνία πώλησης των φρεγατών 
στην Ελλάδα επετεύχθη µια συµφωνία σχετι-
κά µε την πληρωµή των προµηθειών µε τον 
ίδιο τον υπουργό και η εταιρεία Thales κέρδι-
σε τον διαγωνισµό». Η συµφωνία στην οποία 
αναφέρεται ο κ. Ζοσεράν είναι αυτή η σύµβα-
ση εκσυγχρονισµού των φρεγατών τύπου «S» 
τον Φεβρουάριο του 2003 (επί υπουργίας Γ. 
Παπαντωνίου) όπου η Thales Nederland B.V. 
ήταν ο κύριος υποκατασκευαστής (η Ελληνι-
κά Ναυπηγεία Α.Ε. ήταν ο κύριος ανάδοχος) 
και αντισυµβαλλόµενος µε το υπουργείο Εθνι-
κής Αµυνας σε ό,τι αφορά τα αντισταθµιστι-
κά ωφελήµατα. Οπως αναφέρουν οι ανακρι-
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τές στην έκθεσή τους, το εξοπλιστικό πρόγραµµα αυτό αποτε-
λεί την κοινή ιστορική βάση για τις δύο δικογραφίες που δια-
βιβάστηκαν στη Βουλή και που, όπως αναφέρουν, είναι απο-
λύτως συναφείς µεταξύ τους. 

Στον πρωθυπουργό της Ελλάδας ο κ. Ζοσεράν αναφέρεται 
-σύµφωνα µε τη δικογραφία- σε όσα λέει στην κατάθεση αυ-
τή σε σχέση µε την ασφάλεια των Αγώνων. «Σχετικά µε την 
ασφάλεια των Αγώνων, ένας άλλος ανταγωνιστής ήταν η εται-
ρεία SAIC που υποστηριζόταν άµεσα από τον Dick Cheney. Και 
σύµφωνα µε τον κ. Ρωµανό, χάσαµε αυτή τη συµφωνία γιατί 
εµείς στοχεύσαµε χαµηλά, ενώ οι Αµερικανοί στόχευσαν κα-
τευθείαν στον υπουργό Εσωτερικών και στον πρωθυπουργό».

Η γαλλική Eισαγγελία
Οπως αναφέρει η δικογραφία, επικαλούµενη τα στοιχεία των 
γαλλικών Αρχών, ο Λ. Ρωµανός ήταν συγχρόνως αντιπρόσωπος 
της Thales International Ελλάδος και της AE Electronic Systems. 
Με βάση, µάλιστα, τα πορίσµατα της έρευνας που διεξήγαγαν 
οι γαλλικές Αρχές, «το 2005 η γαλλική Εισαγγελία άσκησε ποινι-
κή δίωξη κατ’ αγνώστων για τις πράξεις α) της διαφθοράς ξένων 
δηµοσίων λειτουργών, που διαπράχθηκε µεταξύ άλλων και στην 
Ελλάδα και β) της κατάχρησης δηµοσίων αγαθών και συνενο-
χής και απόκρυψης του αδικήµατος αυτού που διαπράχθηκαν 
σε βάρος των εταιρειών Thales και Thales International SA, κα-
τά τη σύναψη και εκτέλεση της προαναφερόµενης σύµβασης». 
Μάλιστα, οι Γάλλοι ανακριτές της υπόθεσης έστειλαν στις ελλη-
νικές δικαστικές Αρχές στις 2/11/2006 αίτηµα δικαστικής συν-
δροµής, σε εκτέλεση του οποίου κατασχέθηκαν, µεταξύ άλλων, 
έγγραφα σε υλική και ψηφιακή µορφή στην οικία του Λ. Ρωµα-
νού. Στο αίτηµα αυτό των Γάλλων ανακριτών περιλαµβανόταν 
και η κατάθεση Ζοσεράν. Στις δικογραφίες αναφέρεται πως σε 
εκτέλεση ελληνικού αιτήµατος δικαστικής συνδροµής προς τις 
αρµόδιες δικαστικές Αρχές της Γαλλίας για την ίδια υπόθεση, ο 
Μ. Ζοσεράν κατέθεσε στις 12/9/2016 πως όταν είπε στον Ρω-
µανό, σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλειας των Ολυµπιακών 

Αγώνων, ότι θεωρούσε απίθανο να κερδίσει 
η Thales τη σύµβαση, δεδοµένης της παρου-
σίας µιας 100% αµερικανικής εταιρείας, εκεί-
νος του απάντησε πως αντιθέτως είχε πολλές 
πιθανότητες να κερδίσει, λαµβανοµένων υπό-
ψη των κυκλωµάτων που θα ενεργούσαν και 
που είχαν δώσει τα διαπιστευτήριά τους όταν 
η Thales κέρδισε τη σύµβαση για τις φρεγάτες. 

Οι δύο ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστη-
καν στη Βουλή είναι η ΑΒΜ Ε∆ 2014/105 και η 
ΑΒΜ 2016/118 και αφορούν την ποινική δίω-
ξη µη πολιτικών προσώπων για απιστία σχετι-
κή µε την υπηρεσία, το αντικείµενο της οποίας 
έχει αξία µεγαλύτερη των 120.000 ευρώ, στρε-
φόµενη κατά του ∆ηµοσίου, εκ της οποίας η ζη-
µιά που προξενήθηκε -ή απειλήθηκε- στο ∆ηµό-
σιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ κα-
τά συναυτουργία και µη. Με βάση τις δικογρα-
φίες αυτές, έχουν ήδη ασκηθεί σε µη πολιτικά 
πρόσωπα διώξεις για τα αδικήµατα της ενερ-
γητικής δωροδοκίας και της παθητικής δωρο-
δοκίας και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκλη-
µατικές δραστηριότητες. 
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