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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ 

Ο Γ. Τρεπεκλής, γνωστός ως πολύ καλός φίλος 
της οικογένειας Παπανδρέου, όταν διενεργεί-
το η αρχική έρευνα για το C4Ι, εδώ και περισ-
σότερα από δέκα χρόνια είχε µπει στο «µικρο-
σκόπιο» της ∆ικαιοσύνης σχετικά µε την αµοι-
βή του. Θεωρήθηκε ιδιαίτερα υψηλό το ποσό 
των 6,5 εκατ. ευρώ που φαινόταν να έχει λά-
βει για τις υπηρεσίες του και, ως εκ τούτου, 
«ύποπτο». Καταθέτοντας τότε ο εκπρόσωπος 
της αντίπαλης κοινοπραξίας Παύλος Πεζάς εί-
χε αφήσει σαφείς υπαινιγµούς για τις πολιτικές 
του διασυνδέσεις. 

Τα 6,5 εκατοµµύρια ευρώ 
Οταν ρωτήθηκε δε από τον εισαγγελέα Πανα-
γιώτη Αθανασίου, που διενεργούσε την προ-
καταρκτική έρευνα για τα όσα είχε ισχυ-
ριστεί ο Ράινχαρντ Σίκατσεκ σε µία από 
τις καταθέσεις του στην Εισαγγελία του 
Μονάχου, ότι δηλαδή χρειάστηκαν 10 
εκατοµµύρια ευρώ σε τέσσερα υπουρ-
γεία για να κερδίσουν Siemens/SAIC 
αυτό το συµβόλαιο, και αν αυτό το 
ποσό ήταν εύλογο, είχε απαντήσει ως 
εξής: «Η προµήθεια (commission) σε 
µια τέτοιου µεγέθους δουλειά είναι 
συνήθως κάπου µεταξύ 5% και 7,5%. 
Τα 10 εκατοµµύρια ευρώ που ανα-
φέρει ο Σίκατσεκ συν τα 6,5 εκατοµ-
µύρια ευρώ, που δηµοσιεύθηκε ότι 
ήταν η αµοιβή του αντιπροσώπου 
της SAIC (σ.σ.: εννοεί τον κ. Τρε-
πεκλή), µας κάνουν 16,5 εκατοµ-
µύρια ευρώ. Εάν η τελική τιµή του 
συµβολαίου της SAIC ήταν 265 
εκατοµµύρια, τα 16,5 εκατοµµύρια 
είναι περίπου 7%». Σε µία, µάλιστα, 
από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο 

Μετά τον Γιάννο, 
«καίει» κι άλλους 

υπουργούς!

Το ότι είχε διακινηθεί µαύρο χρήµα βέβαια και 
για τη συγκεκριµένη προµήθεια είχε ακουστεί 
«δυνατά» και στο παρελθόν. 

Το fax του Τρεπεκλή
Αποκαλυπτικό ήταν το δηµοσίευµα της 
Realnews τον Απρίλιο του 2009. Οταν έφερε 
στο φως ένα «καυτό» fax που εµπεριεχόταν στη 
δικογραφία της Siemens, η οποία ως υποκατα-
σκευαστής διεκδικούσε µαζί µε την αµερικανι-
κή SAIC (και τελικά πήρε) το έργο του C4Ι. Φαι-
νόταν να έχει σταλεί στις 17 Ιανουαρίου από 
τον Γιώργο Τρεπεκλή στον ∆ιονύση ∆ενδρινό, 
τότε υψηλόβαθµο στέλεχος της Siemens Hellas 
και από τους στενότερους συνεργάτες του δι-
ευθύνοντος συµβούλου Μιχάλη Χριστοφορά-
κου. Ως γνωστόν, ο Τρεπεκλής ήταν ο αντιπρό-
σωπος της SAIC στην Ελλάδα. Ενηµερώνει λοι-
πόν τον «συνέταιρό» του ότι υπάρχει πρόβλη-
µα στην εξέλιξη των προσφορών, πρόβληµα 
που προέρχεται από την πολιτική ηγεσία. Και 
πιο συγκεκριµένα τον πληροφορεί ότι η πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αµυνας 
-δηλαδή ο Γ. Παπαντωνίου- παραπληροφορεί 

εσκεµµένα τον πρωθυπουργό, δηλαδή τον Κώστα Σηµίτη, όπως και άλλους αξι-
ωµατούχους της κυβέρνησης, διότι προσπαθεί να αναθέσει τη σύµβαση στην 
ανταγωνίστρια εταιρεία TRS! 

 Η πληροφορία αυτή, που, αν ήταν όντως έτσι, σίγουρα προερχόταν από πο-
λύ καλή εσωτερική πληροφόρηση του κ. Τρεπεκλή, δηµιουργεί ένα διαφορετικό 
τοπίο στην κοινοπραξία SAIC, που αποτελείται από ισχυρούς εταίρους: General 
Dynamics, ITT, Nokia, Siemens, IBM Rafael, Technologies, Elbit, Honeywell, Altec, 
Oµιλος Πουλιάδη και ∆ΙΕΚΑΤ. Η κοινοπραξία αυτή είχε ήδη µειοψηφήσει έναντι 
της ανταγωνίστριας και στις βελτιωµένες προσφορές που είχαν κατατεθεί στις 
24 ∆εκεµβρίου του 2002 (µε 303 εκατ. ευρώ έναντι 447 εκατ. της TRS) και πε-
ρίµενε την επικύρωση. Αλλά αυτή, όπως ισχυριζόταν ο κ. Τρεπεκλής στο ενη-
µερωτικό του σηµείωµα, καθυστερούσε µε προφάσεις. Μάλιστα, επεσήµαινε 
ότι σε πολιτικό πάντα επίπεδο ζητήθηκε ακόµη και συνεργασία των δύο αντα-
γωνιστικών κοινοπραξιών, πρόταση που απορρίφθηκε.

Τον Φεβρουάριο του 2003 η SAIC ανακηρύχθηκε τελικά προσωρινός ανά-
δοχος του έργου. Αλλά δύο ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού 
συµβουλίου, στα µέσα Μαρτίου του 2003, η κοινοπραξία TRS µε επιστολή της 
στον τότε πρωθυπουργό κ. Σηµίτη και τους συναρµόδιους υπουργούς Αµυνας 
Γ. Παπαντωνίου και ∆ηµόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έκανε αντιπροσφο-
ρά µε ακόµη χαµηλότερο τίµηµα και χρόνο παράδοσης λιγότερο από 12 µή-
νες. Εκείνη την εποχή η αίσθηση ήταν ότι υπήρχαν διαρροές πληροφοριών, δι-
αφορετικά δεν µπορούσε να εξηγηθεί εύκολα η µειοδοτική αντιπροσφορά. Πά-
ντως, η SAIC µε τη σειρά της επίσης κατέβασε το τίµηµα στα 255 εκατ. ευρώ και 
κέρδισε το έργο, γεγονός που επίσης ερµηνεύτηκε ως διαρροή πληροφοριών.

Ε
να πρόσωπο που έχει βρεθεί και στο πα-
ρελθόν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης για τα 
εξοπλιστικά και που γνωρίζει άριστα τον 

συγκεκριµένο χώρο, αν και δεν είναι στρατιω-
τικός, ήταν ο µάρτυρας που «έστειλε» τη δικο-
γραφία για το C4Ι στη Βουλή. Ενώπιον του εφέ-
τη ειδικού ανακριτή ∆ηµήτρη Ορφανίδη, που 
διερευνά τα όσα προηγήθηκαν της ανάθεσης 
του συστήµατος ασφαλείας των Ολυµπιακών 
Αγώνων, έκανε λόγο για έναν «χορό» εκατοµ-
µυρίων µαύρου χρήµατος που δόθηκε σε πο-
λιτικά πρόσωπα µέχρι να υπογραφεί η σχετική 
σύµβαση. Εκτός από τον Γιάννο Παπαντωνίου, 
που υπέγραψε -ως υπουργός Εθνικής Αµυνας 
τότε- τη σχετική σύµβαση των 255 εκατ. ευρώ, 
άφησε να εννοηθεί πως ενδεχοµένως και άλ-
λα µέλη του ΚΥΣΕΑ που την ενέκριναν να έβα-
λαν το δάχτυλο «στο µέλι». Συγκεκριµένα, φαί-
νεται να στέκεται ιδιαίτερα σε ένα ακόµη πρό-
σωπο, για το οποίο ωστόσο ο ανακριτής δεν ζη-
τεί να διερευνήσει το Κοινοβούλιο τυχόν ποινι-
κές ευθύνες του. Σε αντίθεση µε ό,τι αναφέρει 
ο δικαστικός λειτουργός για τον Γ. Παπαντω-
νίου, για τον οποίο σαφώς ζητεί να ερευνηθεί 
για δωροληψία. 

Περισσότερα του ενός µέλη του ΚΥΣΕΑ της εποχής Σηµίτη 
εµπλέκει µε την κατάθεσή του ο µάρτυρας που «έστειλε» 

τη δικογραφία για το C4Ι στη Βουλή
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Βραχιόλια 
και βραχιόλια
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝ και διευκόλυναν 
«πολιτικούς» να πλουτίσουν μεταφέροντας 
τα χρήματα των στο εξωτερικό εντέλει κατα-
φέρνουν και φυγοδικούν. Μετά τον Μιχ. Χρι-
στοφοράκο, τώρα «έφυγε» κι ο Ζαν-Κλoντ 
Oσβαλντ, ο «τραπεζίτης» ο οποίος διευκόλυ-
νε τόσους και τόσους στη μεταφορά του βρό-
μικου χρήματος. Μα τι χώρα τέλος πάντων εί-
μαστε; Το συμπέρασμα είναι από μόνο του 
απογοητευτικό. Κράτος που, εντέλει, αν του 
έχει απομείνει κάποιος ρόλος σε θέματα κυ-
ριαρχίας στη μνημονιακή εποχή που ζήσαμε 
ή στην εποχή της μεταμνημονιακής επιτήρη-
σης που διανύουμε, αυτός πια είναι ο ρόλος 
του κράτους ασφάλειας. Υπάρχει, όμως, τέ-
τοια «ασφάλεια», όταν όλοι αυτοί εξαφανίζο-
νται; Γιατί, έστω όχι κατά πανομοιότυπο τρό-
πο, «Μιχάλης» και «Ζαν-Κλοντ» απέδρασαν 
και επί διαφορετικών κυβερνήσεων κατάφε-
ραν να μη λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη, οπό-
τε και να υποστούν τις δέουσες κυρώσεις. Το 
ερώτημα λοιπόν που θα έπρεπε να μας στοι-
χειώνει όλους είναι «πώς» αυτά όλα συμβαί-
νουν επανειλημμένα εδώ! Γράφτηκε, πάντως, 
στον Τύπο ότι ο Ζαν-Κλοντ Οσβαλντ «έσπα-
σε» το «βραχιόλι» και έφυγε. Λεπτομέρειες για 
το «πώς» το κατάφερε; Καμιά! Δεν ευθύνεται 
λοιπόν κανείς; Σπας το βραχιόλι και φεύγεις; 
Εκτός αν κάποιοι θέλουν να πιστέψουμε ότι 
φταίει το ίδιο το βραχιόλι, που δεν «βρόντη-
ξε» όπως έπρεπε. Ομως, αυτά τα βραχιόλια εί-
ναι κατασκευασμένα ώστε να μην μπορείς να 
τα «σπας» και έχουν για ρόλο να εντοπίζουν 
όποιον τα φορά. Οπότε τι έγινε εν προκειμέ-
νω; Το ίδιο το βραχιόλι δεν ήταν σωστό και 
όποιοι ενέκριναν την προμήθειά του κάποιες 
εξηγήσεις οφείλουν ή, αν δεν «έσπασε» και 
εννοούν ότι με κάποιο τρόπο το απενεργοποί-
ησε, έτσι εύκολα λοιπόν μπορεί αυτό να γίνει; 
Τότε γιατί τα προμηθευόμαστε και πληρώνου-
με κι από πάνω για φύλαξη ατόμων που θεω-
ρούνται επικίνδυνα, ενώ είναι εφικτό να απε-
νεργοποιηθούν; Εκτός αν υπήρξε «βοήθεια» 
από μέσα, ήτοι από τους επιτηρούντες, που 
δεν θα ήθελα να πιστέψω κάτι τέτοιο, αλλά πά-
λι δεν οφείλονται εξηγήσεις συνολικές και πει-
στικές για το πώς συνέβη να αποδράσει ο «κύ-
ριος» αυτός; Οι Αρχές οφείλουν εξηγήσεις και 
σίγουρα να διενεργηθεί μια «έρευνα» και να 
υποβληθεί ένα «πόρισμα». Ο φορολογούμε-
νος πολίτης όσο και ο ευνομούμενος πολίτης 
πρέπει να τύχουν εξηγήσεων πειστικών. Δεν 
καλύπτεται το «σκάνδαλο» αυτό έτσι εύκο-
λα. Εκτός κι αν υπάρχουν βραχιόλια που βρο-
ντούν, ενώ αλλά όχι! Πράγμα ουδόλως απίθα-
νο σε αυτή τη χώρα. Γιατί καλά τα δικαστήρια 
πάταξης διαφθοράς, αλλά όταν όλοι λογοδο-
τούν. Ολοι και όχι οι μισοί! Ειδικά όταν σε αυ-
τούς τους «μισούς» που φυγοδικούν συγκατα-
λέγονται άτομα που διευκόλυναν πολιτικούς 
να πλουτίσουν παράνομα σε βάρος μας. 

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

κ. Πεζάς φέρεται να είχε πει πως, όταν διεκδικείς συµβόλαια σε µια χώ-
ρα όπως η Ελλάδα, «αγοράζεις ανθρώπους». Η αµοιβή των 6,5 

εκατ. ευρώ του Γ. Τρεπεκλή τελικώς δεν εξετάστηκε τότε περαι-
τέρω. Η εν λόγω υπόθεση άνοιξε και πάλι από την Εισαγγελία 
κατά της ∆ιαφθοράς επί Ελένης Τουλουπάκη στο τιµόνι της. 

Οι µαρτυρίες 
Και µην ξεχνάµε, βέβαια, όσον αφορά τις δωροδοκίες γύρω 
από το C4I και τους ισχυρισµούς του πρώην κορυφαίου στελέ-
χους της Thales, Mισέλ Ζοσεράν. Οπως είχε πει το 2005: «Το δι-
εκδικούσαµε εµείς (Thales) αλλά και η κοινοπραξία αµερικανική 
SAIC-Siemens. Ο εκεί εκπρόσωπός µας κ. “Ρ” µε ενηµέρωσε ότι 
για να κερδίσουµε την υπόθεση θα πρέπει να έχουµε κατά νου 

ότι απαιτείται το “λάδωµα” 7%-10% του Ελληνα υπουργού Aµυ-
νας. Σύντοµα πληροφορηθήκαµε ότι η υπόθεση αυτή ήταν χαµέ-

νη, γιατί πίσω από τη SAIC ήταν ο Αµερικανός αντιπρόεδρος Nτικ 
Τσένι, γνωστό µεγάλο λαµόγιο. Ο “Ρ” µε πληροφόρησε ότι οι Αµε-

ρικανοί θα διαπραγµατευθούν το θέµα µε τον Πρωθυπουργό και τον 
υπουργό ∆ηµ. Τάξεως. Σήµερα, κάτω από τις ίδιες συνθήκες έχουµε κά-

νει συµφωνία µε τον Ελληνα υπουργό Αµυνας, για τον εκσυγχρονισµό 
των “S” (σ.σ.: εννοεί τις φρεγάτες του Πολεµικού Ναυτικού). Η δαπά-
νη είναι 380 εκατ. ευρώ».

«ΧΟΡΟΣ»
Ο µάρτυρας 
έκανε λόγο 
για έναν 
«χορό» 
εκατοµµυρί-
ων µαύρου 
χρήµατος, 
που δόθηκε 
σε πολιτικά 
πρόσωπα 
µέχρι να 
υπογραφεί 
η σχετική 
σύµβαση

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ που ανατέθηκε το επίμαχο έργο (C4Ι) στην αμερικανική εταιρεία SAIC, 
μετά τις συνεδριάσεις στις 27 Φεβρουαρίου 2003 και στις 13 Μαρτίου 2003, μέλη του 
ΚΥΣΕΑ ήταν οι: 
Πρωθυπουργός: Κώστας Σημίτης 
Υπουργός Αμυνας: Γιάννος Παπαντωνίου
Υπουργός Εξωτερικών: Γιώργος Παπανδρέου
Υπουργός Εσωτερικών: Κώστας Σκανδαλίδης
Υπουργός Δημόσιας Τάξης: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης: Ευάγγελος Μαλέσιος
Υπουργός Ναυτιλίας: Γεώργιος Ανωμερίτης
Α/ΓΕΕΘΑ: Γεώργιος Αντωνακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ

O TOTE υπουργός Αμυ-
νας Γιάννος Παπαντω-
νίου παρακολουθεί την 
παρουσίαση του C4I


