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Ποιοι κατονομάζουν τον στενό συνεργάτη του 
πρώην υπουργού ως αποδέκτη μίζας 1 εκατ. ευρώ

Βρήκαμε τον 
ταμία του Ακη 

 Τον Γιάννη ΜπέλΤσιο, στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες και στενό συνεργάτη του 
Ακη Τσοχατζόπουλου, κατονομάζει η δικογρα-
φία της Εισαγγελίας του Μονάχου ως αποδέκτη 
αμαρτωλής προμήθειας 1 εκατομμυρίου ευρώ. 
Σύμφωνα με εξαιρετικά ασφαλείς πληροφορίες 
από τη Γερμανία, τις οποίες παρουσιάζει απο-
κλειστικά η Real news, η δικογραφία αναφέρει 
πως ο Γ. Μπέλτσιος συμμετείχε στην αποκαλού-
μενη «Ομάδα Α», η οποία κανόνιζε τις προμή-
θειες των τουλάχιστον 55 εκατομμυρίων ευρώ 
που δόθηκαν για την αγορά των τεσσάρων γερ-
μανικών υποβρυχίων από την ελληνική κυβέρ-
νηση, το 2000. 

Τι λέει ο Χάουν
Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ήδη σκιαγρα-
φηθεί από τον Γιόχαν Φρίντριχ Χάουν, ο οποί-
ος την περίοδο εκείνη ήταν το νούμερο 2 της 
γερμανικής HDW, κατασκευάστριας εταιρείας 
των υποβρυχίων. Οπως αποκάλυψε την περα-
σμένη εβδομάδα το γερμανικό περιοδικό Der 
Spiegel, o Γ.Φ. Χάουν έχει μιλήσει για «Ελληνα 
αρχιτέκτονα, τον οποίο σύστησε ο Ακης Τσοχα-

a.kontis@realnews.gr
Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Γιάννης Μπέλτσιος

Ο... υπεράκτιος «εκπρόσωπος» 

ΑκόμΑ πιο αποκαλυπτική είναι η αναφορά που γίνεται στον Γ. Μπέλτσιο 
σε έγγραφο που συντάχθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας, με ημερομηνία την 
25η Ιουλίου του 2007. 

Πρόκειται για έγγραφο που αναφέρεται σε αγωγή που κατατέθηκε ενα-
ντίον της Ferrostaal από την εταιρεία Dolmarton Associated Inc., η οποία 
έχει έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Πρόκειται για την αγωγή 
που -όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί από έγγραφα του ΣΔΟΕ- είχε ασκηθεί 
εναντίον της Ferrostaal. Η αγωγή αφορούσε τη μη τήρηση συμφωνίας με-
ταξύ δύο πλευρών, η οποία προέβλεπε αμοιβή της υπεράκτιας εταιρείας 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Την αγωγή, έπειτα από προσφυγή σε διε-
θνή διαιτησία, κέρδισε η συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα να της επιδικαστεί το ποσό των 11 εκατ. ευρώ. Το έγγραφο 
που παρουσιάζει η «R» αποτελεί απόσπασμα της συγκεκριμένης αγωγής, 
στην οποία περιγράφεται μέρος του χρονικού της συνεργασίας των δύο 
πλευρών. Αναφέρεται σε συνάντηση του Γ. Μπέλτσιου με τον Γιόχαν Χά-
ουν και άλλους εκπροσώπους της συνεργασίας. Το σημαντικό, όμως, εί-
ναι ότι ο Γ. Μπέλτσιος παρουσιάζεται να εκπροσωπεί την Dolmarton! 

Τι αναφέρει το έγγραφο
«Εκ μέρους της ενάγουσας, συνέβαλε ο κύριος Μπέλτσιος», αναφέρει 
το έγγραφο. Στη συνέχεια, το έγγραφο αποδίδει στον Γ. Μπέλτσιο ρόλο... 
κορυφαίου διαμεσολαβητή. Πέραν της άτυπης εκπροσώπησης της εται-
ρείας Dolmarton, ο Γ. Μπέλτσιος εμφανίζεται να καθησυχάζει τους Γερ-
μανούς της Ferrostaal για τη διεκπεραίωση της συμφωνίας με τα υποβρύ-
χια, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που ενδέχεται να υπάρξουν στην ελληνι-

κή κυβέρνηση λόγω των επερχόμενων εκλογών!
«Το θέμα για τους εκπροσώπους των εναγομένων (σ.σ.: Ferrostaal) 

ήταν η όσο το δυνατόν γρήγορη αποπληρωμή της πρώτης δόσης του 
συμβολαίου των υποβρυχίων από την ελληνική πλευρά στην κοινοπρα-
ξία (σ.σ.: Ferrostaal/HDW). Εκτός αυτού, ήθελαν να συζητηθεί με την ενά-
γουσα εάν οι προσεχείς εκλογές στην Ελλάδα μπορούσαν να καθυστερή-
σουν ή να παρακωλύσουν τη διεκπεραίωση του συμβολαίου των υποβρυ-
χίων. Ο κύριος Μπέλτσιος μπόρεσε να καθησυχάσει τους εκπροσώπους 
των εναγομένων, με την εκτίμηση ότι το υπογεγραμμένο συμβόλαιο υπο-
στηρίζεται από όλα τα μέλη του Ελληνικού Ναυτικού και είναι ανεξάρτη-
το από πολιτικές αλλαγές, παράλληλα ότι θα γίνουν έντονες προσπάθειες 
για να γίνει η πληρωμή το συντομότερο δυνατόν. Πράγματι, η πρώτη δό-
ση στην ελληνική πλευρά από την κοινοπραξία αποπληρώθηκε σύντομα. 
Οι κύριοι Χάουν και Μούλενμπεκ ευχαρίστησαν εκτενώς και πάλι εκείνη 
την ημέρα τον κ. Μπέλτσιο για την ικανή και επιτυχημένη υποστήριξη στην 
ολοκλήρωση του συμβολαίου για τα υποβρύχια»...

Αργότερα, το ίδιο έγγραφο αναφέρει: «...ο κύριος Μπέλτσιος παρακά-
λεσε τους κυρίους των εναγομένων να βεβαιώσουν πότε και ποια ποσά 
της αμοιβής θα πληρώσουν οι εναγόμενοι στην ενάγουσα για την παραγ-
γελία των τριών καινούργιων υποβρυχίων... Ο κ. Μούλενμπεκ πήρε μια 
κόλλα χαρτί με το λογότυπο του Ηotel Imperial στο οποίο βρίσκονταν, συ-
νέταξε μια χειρόγραφη βεβαίωση των οφειλόμενων πληρωμών από τους 
εναγόμενους στην ενάγουσα, με ημερομηνία της ημέρας 26.03.2000, 
υπέγραψε μαζί με τον κύριο Χάουν και την παρέδωσε στον κ. Μπέλτσιο 
για την ενάγουσα».

τζόπουλος για να συμμετέχει στην “Ομάδα Α”», 
καθώς «γνωρίζονται από το ΠΑΣΟΚ». 

Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «αρ-
χιτέκτονας» είναι ο Γ. Μπέλτσιος. Το όνομά του 
περιλαμβάνεται και στην κατάθεση του Ελληνα 
εφοπλιστή Μιχάλη Ματαντού, που έχει κληθεί 
και έχει ήδη μιλήσει στους Γερμανούς εισαγγε-
λείς. Ο Μ. Ματαντός κατέθεσε πως έδωσε ο ίδιος 
προμήθεια 1 εκατ. ευρώ στον Γ. Μπέλτσιο.

Ο Ελληνας εφοιπλιστής φέρεται ως 
διαχειριστής της εταιρείας Marine 
Industrial Enterprises. Παράλλη-
λα, όμως, σύμφωνα με τις πη-
γές που αναφέρονται στην κα-
τάθεσή του, στα τέλη της δε-
καετίας του 1990 εργάστηκε 
ως εκπρόσωπος της Ferrostaal, 
της εταιρείας δηλαδή που είχε 
αναλάβει την προώθηση των 
γερμανικών υποβρυχίων, διοχε-
τεύοντας εν τέλει το «μαύρο» χρή-
μα στη χώρα μας. 

Η επίμαχη λίστα με τις προμήθειες των 55 εκα-
τομμυρίων ευρώ έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στο 
Spiegel. Στο πρόσφατο δημοσίευμα του γερμα-
νικού περιοδικού αναγράφεται σειρά από υπε-
ράκτιες εταιρείες στις οποίες έχουν κατατεθεί δι-
αφορετικά χρηματικά ποσά. 

Πέραν αυτών, όμως, η λί-
στα του Spiegel αναφέρει 
ξεκάθαρα πως στο πλαίσιο 
της προμήθειας του «μαύ-
ρου» χρήματος, τον Μάρ-

τιο του 2000 δόθηκε 1 εκατ. 
ευρώ σε αποδέκτη με τα αρ-

χικά Y.B. Βάσει των γερμανικών 
πηγών, τα αρχικά αυτά σημαίνουν 

Yiannis Beltsios... 
Σε επικοινωνία με την «R», ο Γ. Μπέλτσιος αρ-

νήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθεση των 
γερμανικών υποβρυχίων. «Τον κ. Ακη Τσοχατζό-
πουλο φυσικά και τον γνωρίζω, όπως άλλωστε 
πολύς κόσμος, αλλά δεν έχω καμία σχέση με το 

θέμα. Από εσάς το ακούω για πρώτη φορά και 
επειδή είναι πολύ σοβαρό, σας παρακαλώ να με 
αφήσετε να δω πώς θα το αντιμετωπίσω. Εννο-
είται ότι θα κινηθώ νομικά, εφόσον προηγουμέ-
νως ενημερωθώ για το τι ακριβώς υπάρχει. Οσο 
για τον κ. Μιχάλη Ματαντό, δεν τον ξέρω, μου 
είναι άγνωστος», δήλωσε ο Γ. Μπέλτσιος. 

Παρ’ όλα αυτά, εκτός από τις πληροφορίες για 
την κατάθεση του Μ. Ματαντού στην Εισαγγελία 
του Μονάχου, η «R» εξασφάλισε και παρουσιά-
ζει δύο έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Γ. 
Μπέλτσιος βρισκόταν σε επαφές τόσο με στελέ-
χη της HDW όσο και με ανθρώπους της Ferrostaal 
για ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα, που ξε-
κινά πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας για την 
αγορά των γερμανικών υποβρυχίων.

Ο «Γιάννης», ο «μικρός φίλος» 
και το υπουργείο Αμυνας
Το πρώτο έγγραφο έχει ημερομηνία 15 Ιανου-
αρίου 1999 και αφορά ένα ενημερωτικό σημεί-
ωμα που συνέταξε συνεργάτης του Γιόχαν Χά-

ουν, με αποδέκτη το ίδιο το ανώτατο στέλεχος 
της HDW. Η ενημέρωση προς τον Χάουν αφο-
ρά τηλεφωνική συνομιλία που έχει γίνει με τον 
Γ. Μπέλτσιο. 

«Μετά από συνομιλία με τον μικρό φίλο, το 
αντιστάθμισμα πρέπει να δοθεί απευθείας από 
την FS/HDW...», ξεκινά το σημείωμα, αναφερό-
μενο στην κοινοπραξία που είχε συσταθεί από 
τη Ferrostaal και την HDW. H συνέχεια βρίθει 
από πληροφορίες, χαρακτηρισμούς και αρχικά 
που δεν μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοη-
τά. Το σημείωμα καταλήγει: «Ο Γιάννης προτεί-
νει να κάνεις εσύ πάλι ένα σύντομο ταξίδι στην 

55
εκατ. ευρώ φαίνεται να 
είναι ένα μόνο μέρος 
από τις μίζες για τα 

υποβρύχια

Tον Μάρτιο του 2000 
δόθηκε 1 εκατ. ευρώ σε 
αποδέκτη με τα αρχικά 
Y.B., αναφέρει το περι-
οδικό Der Spiegel


