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 ΤΕΤ Α ΤΕΤ µε τους ανακριτές κα-
τά της ∆ιαφθοράς, Ηλιάνα Ζαµανί-
κα και Γιώργο Ευαγγέλου, θα βρε-
θεί το επόµενο διάστηµα ο Μισέλ 
Ζοσεράν. Οι γαλλικές Αρχές ικανο-
ποίησαν το αίτηµα δικαστικής συν-
δροµής που είχε αποστείλει η χώ-
ρα µας, ζητώντας να εξεταστεί για 
πρώτη φορά από Ελληνες δικαστι-
κούς λειτουργούς το πρώην µεγα-
λοστέλεχος της Thales, της εταιρεί-
ας που είχε αναλάβει τον εκσυγχρο-
νισµό των έξι φρεγατών του Πολε-
µικού Ναυτικού το 2003. 
Σχεδόν 13 χρόνια µετά τις καταγγελί-
ες του Ζοσεράν για χρηµατισµό του 
τότε υπουργού Εθνικής Αµυνας Γιάν-
νου Παπαντωνίου, προκειµένου η 
Thales να πάρει το έργο των φρε-
γατών, ο Γάλλος θα κληθεί να εξη-
γήσει στην ελληνική ∆ικαιοσύνη και 
έναν ακόµη ισχυρισµό του: ότι για 
το C4Ι, το έργο της ασφάλειας των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, δό-
θηκαν «δώρα» από την ανταγωνί-
στρια της Thales, την αµερικανική 
εταιρεία SAIC, που πήρε τελικώς το 
έργο, όχι µόνο στον υπουργό Εσω-
τερικών, αλλά και στον τότε πρωθυ-
πουργό Κώστα Σηµίτη.

Το «ραντεβού» του Γάλλου µε 
τους ανακριτές είχε αρχικώς ορι-
στεί  για τον περασµένο Σεπτέµ-
βριο. Επειδή, όµως, εκκρεµούσε 
η απολογία του Γ. Παπαντωνίου, 
αναβλήθηκε για αργότερα. Μετά 
την ολοκλήρωση αυτής, την Τρί-
τη 30 Οκτωβρίου, είναι θέµα ολί-
γου χρόνου, σύµφωνα µε τα έως 
τώρα δεδοµένα, να κάνουν το τα-
ξίδι στη Γαλλία οι Ελληνες δικαστι-
κοί λειτουργοί, προκειµένου να λά-

βουν διευκρινίσεις για τα όσα κα-
τά καιρούς έχει ισχυριστεί το πρώ-
ην µεγαλοστέλεχος της Thales ενώ-
πιον των γαλλικών Αρχών.

Οι µίζες
Ο Μ. Ζοσεράν στη χώρα του κατη-
γορήθηκε για διαφθορά, όταν στο 
φως της δηµοσιότητας ήρθε υπό-
θεση δωροδοκίας του για την κα-
τασκευή του τραµ στη Νίκαια της 
Γαλλίας. Κατά τις καταθέσεις του, 
ο Ζοσεράν παραδέχθηκε ότι ήταν 
πάγια τακτική της Thales να προ-
σανατολίζει το 2% του τζίρου της 
σε µίζες, προκειµένου να αναλαµ-
βάνει µεγάλα έργα. Το 2005-2006 
ενώπιον των γαλλικών δικαστικών 
Αρχών είχε ισχυριστεί, µεταξύ άλ-
λων, ότι η Thales έχασε τη συµφω-
νία για το C4Ι «γιατί εµείς στοχεύσα-
µε χαµηλά, ενώ οι Αµερικανοί στό-
χευσαν κατευθείαν στον υπουργό 
Εσωτερικών και στον πρωθυπουρ-
γό». Παρεµφερές απόσπασµα της 
παραπάνω κατάθεσης του Ζοσεράν 
περιλαµβανόταν στο αίτηµα δικα-
στικής συνδροµής που απέστειλαν 
στις 21/11/2006 οι γαλλικές Αρχές, 
σε εκτέλεση του οποίου κατασχέθη-
καν, µεταξύ άλλων, έγγραφα σε υλι-
κή και ψηφιακή µορφή στην οικία 
υπαλλήλου της Thales στην Ελλάδα. 

Η µαρτυρία αυτή του Ζοσεράν 
δεν ερευνήθηκε περαιτέρω µέχρι 
το 2016, όταν οι ελληνικές δικαστι-
κές Αρχές ζήτησαν, µέσω αιτήµατος 
δικαστικής συνδροµής στη Γαλλία, 
να ληφθεί εκ νέου κατάθεσή του για 
όσα είχε αναφέρει το 2005.

Σε αυτή την κατάθεση, που ο Μ. 
Ζοσεράν έδωσε στις 14/9/2016, 

ισχυρίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι 
στο πλαίσιο της σύµβασης για την 
ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώ-
νων της Αθήνας του 2004, όταν εί-
πε στον Ελληνα υπάλληλο της γαλλι-
κής εταιρείας ότι θεωρούσε απίθα-
νο να κερδίσει η Thales τη σύµβα-
ση αυτή, δεδοµένης της παρουσί-
ας µιας εταιρείας 100% αµερικανι-
κής, ο τελευταίος τού απάντησε ότι 
αντιθέτως «η εν λόγω εταιρεία εί-
χε πολλές πιθανότητες να κερδίσει, 
λαµβανοµένων υπόψη των κυκλω-
µάτων που θα ενεργούσαν και τα 
οποία είχαν δώσει τα διαπιστευτή-
ριά τους όταν η Thales κέρδισε τη 
σύµβαση µε τις φρεγάτες».

Οσοι εµπλέκονται από τον Ζοσε-
ράν, έχουν υποστηρίξει κατά και-
ρούς ότι ο Γάλλος τα λέει όλα αυτά 
γιατί ήταν κατηγορούµενος στη χώ-
ρα του και µε αυτό τον τρόπο θεω-
ρούσε ότι θα µπορούσε να έχει πιο 
ευνοϊκή ποινική µεταχείριση. Αλλω-
στε, λένε, η Thales από το έργο της 
ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώ-
νων του 2004 διεκδικούσε ένα πο-
λύ µικρό µέρος, που αφορούσε τις 
κάµερες, και ως εκ τούτου δεν εί-
χε κανέναν λόγο να δωροδοκήσει.

Για την ιστορία, βέβαια, θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι το C4Ι ποτέ δεν λει-
τούργησε πλήρως, ενώ για τις φρε-
γάτες πολλοί αξιωµατικοί υποστή-
ριζαν, πριν µάλιστα την υπογραφή 
της σύµβασης, ότι το εν λόγω έργο 
είναι δαπανηρό και δεν θα προσέ-
φερε στις Ενοπλες ∆υνάµεις, καθώς 
µετά τον εκσυγχρονισµό οι φρεγά-
τες θα ήταν 30 ετών και εντός πεντα-
ετίας θα έπρεπε να αποσυρθούν.

ΑΝΝΑ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Ραντεβού µε τον Γάλλο 
που «έκαψε» τον Γιάννο

Στη Γαλλία  θα 
ταξιδέψουν σε 

λίγες ημέρες 
Ελληνες 

δικαστικοί 
λειτουργοί, 

προκειμένου 
να λάβουν 

διευκρινίσεις 
για τα όσα 

κατά καιρούς 
έχει ισχυριστεί 

το πρώην 
μεγαλοστέλεχος 

της Thales, Μισέλ 
Ζοσεράν

γο Αµυρά ότι ‘‘στενοχωριέται’’ και πως ήταν 
‘‘απαράδεκτοι’’ οι δύο υπουργοί του». Οπως 
επισηµαίνει, «πώς είναι δυνατόν να µην κα-
ταφέρει να αντιληφθεί τίποτα, παρά την τόσο 
στενή παρακολούθηση του Α. Τσοχατζόπου-
λου και την τόσο στενή συνεργασία µε τον Γ. 
Παπαντωνίου;».


