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Π

ιέσεις από το γραφείο του πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη, αλλά και διαρκείς
µεθοδεύσεις από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ώστε ο διαγωνισµός για το C4I να κατακυρωθεί υπέρ της κοινοπραξίας των εταιριών SAIC και Siemens, αποκαλύπτει η νέα δικογραφία που εστάλη στη Βουλή για την υπόθεση. Από τις νέες καταθέσεις των µαρτύρων, το
2017 και το 2018, ξεχωρίζει αυτή του Παύλου
Πεζά, του Ελληνοαµερικανού πρώην αντιπροέδρου της TRS (Thales Raytheon Systems), της
δεύτερης κοινοπραξίας που διεκδικούσε το έργο
ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Σε παλαιότερή του κατάθεση, στις 5 Φεβρουαρίου 2009, ο Π. Πεζάς ανέφερε πως «ήρθε σε
εµένα ένα µήνυµα µέσω τρίτου ατόµου, προερχόµενο από το γραφείο του τότε πρωθυπουργού, µε το οποίο µου έλεγαν να µη ρίχνω άλλο
λάδι στη φωτιά». Στη νέα του κατάθεση, στις 25
Ιανουαρίου του 2018, ο τότε αντιπρόεδρος της
TRS κλήθηκε από τους ανακριτές να διευκρινίσει τι εννοούσε. Στην απάντηση που δίνει, ανα-

Απευθείας εµπλοκή
του Κ. Σηµίτη στις
µεθοδεύσεις που έγιναν
ώστε το C4I να ανατεθεί
στην κοινοπραξία
SAIC - Siemens
αποκαλύπτουν οι
καινούργιες καταθέσεις
και τα έγγραφα στη
νέα δικογραφία για την
υπόθεση
φέρεται σε επιστολές που είχε στείλει στον πρώην πρωθυπουργό, στις οποίες επεσήµαινε ότι η
προσφορά της TRS για το C4I ήταν πιο συµφέρουσα από αυτήν της SAIC. Παράλληλα, αναφέρεται στον πρώην γενικό διευθυντή Εξοπλισµών, Σπύρο Τραυλό, ως το πρόσωπο που του
µετέφερε το µήνυµα από το γραφείο του Κ. Σηµίτη, να «µη ρίχνει λάδι στη φωτιά».
«Μου το είπε ο τότε γενικός διευθυντής Γ∆Α-

ΕΕ στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας διά ζώσης.
Ειδικότερα, µου είπε ότι το γραφείο του πρωθυπουργού σού στέλνει αυτό το µήνυµα, διότι τις
προηγούµενες ηµέρες είχε σταλεί η επιστολή της
28/2/2003 στον πρωθυπουργό, την οποία σας
έχω ήδη καταθέσει, που δεν την υπέγραφα εγώ,
αλλά ο διευθύνων σύµβουλος της ΤRS και την
οποία τότε την είχα κοινοποιήσει και στον µισό
Τύπο, µε την οποία επισηµαίνουµε ότι η προσφορά της TRS ήταν κατά εξίµισι εκατοµµύρια
ευρώ φθηνότερη», είπε ο Π. Πεζάς στους ανακριτές τον περασµένο Ιανουάριο. Στην ίδια κατάθεση, ρωτήθηκε αν ενηµέρωσε την TRS για
το µήνυµα του γραφείου του πρωθυπουργού.
«Ναι, τους ενηµέρωσα και τους είπα ότι πρέπει
να σταµατήσουµε», έχει καταθέσει ο Π. Πεζάς,

Μελοδραµατική ρητορική

η άποψη
του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*
*Νοµικού

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση και η αυξημένη λαϊκή δυσαρέσκεια δεν θα αρκούσαν για να μπει στο κάδρο ύπαρξης
τυχόν ποινικών ευθυνών ο Κ. Σημίτης, αν δεν αποκαλύπτοντο τόσοι και τόσοι χρηματισμοί σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας επί διακυβέρνησής
του. Oσο κι αν κατηγορούν κάποιοι τη σημερινή κυβέρνηση ότι υποκίνησε τη σχετική έρευνα «εργαλειοποιώντας» τη Δικαιοσύνη, εντούτοις δεν πείθουν, γιατί οι δικαστές δεν είναι όπλο άσκησης αντιπολίτευσης με μικροκομματικά κριτήρια. Απόδειξη αυτού είναι το ότι «κάποιοι μαζί τα φάγανε» έχει επιβεβαιωθεί ήδη για πολιτικούς αυτής της κυβέρνησης με δικαστικές αποφάσεις,
χωρίς να υποστηριχθεί κάτι ανάλογο. Οπότε αυτή η επιχειρηματολογία είναι λειψή και γι’ αυτό «ψόφια». Ας μη
διαμαρτύρονται λοιπόν «κάποιοι», ενώ είχαν ευθύνη και
καθήκον τέτοιους «συναγωνιστές» να τους έχουν απομονώσει έγκαιρα, για το ότι δεν το έκαναν. Δική των παράλειψη ήταν το ότι δεν εφάρμοσαν αυτόν τον άγραφο
κανόνα ηθικής, εκτός κι αν έβαλαν το κομματικό συμφέρον πάνω από το δημόσιο! Τα δύο αυτά συμφέροντα,
ως γνωστόν, στις δημοκρατίες δεν ταυτίζονται. Οπότε
γι’ αυτόν τον λόγο δεν είναι «επικίνδυνο» η Δικαιοσύνη
να διερευνά υποθέσεις προσβολής δημοσίου συμφέροντος. Ομως, σε αντίθεση με την πολιτική ευθύνη, που
έχουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και είναι συλλογική, η

νομική ευθύνη είναι πάντα ατομική-προσωπική. Ειδικά,
μάλιστα, σε υποθέσεις διαφθοράς και διακίνησης μαύρου χρήματος.
Οπότε ας μην προκαλείται σκόπιμα σύγχυση μεταξύ αυτών των εννοιών. Δεν κατηγορούνται εν προκειμένω
οι πολιτικοί συλλήβδην και ο Σημίτης ότι είναι ένοχος,
όταν η Δικαιοσύνη ως θεσμός προσπαθεί να επιτελέσει
το έργο της. Πολύς ο θόρυβος και η αγανάκτηση, λοιπόν, για να καλυφθεί το καίριο ερώτημα, που δεν είναι
άλλο από το «πώς» δεν είχατε αντιληφθεί επί χρόνια το
παραμικρό! Τούτο απασχολεί βέβαια και τη Δικαιοσύνη,
αλλά γι’ αυτήν δεν αρκεί το ερώτημα, αυτό μόνο του για
να απευθύνει κατηγορίες κατά πολιτικών προσώπων,
χωρίς να υπάρξουν στοιχεία, με μια τέτοια απλή συνεπαγωγή. Η Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την πρόσφατη «μελοδραματική ρητορική», συνιστά εν προκειμένω απειλή,
γιατί ερευνά ευθύνες πολιτικών. Η Δικαιοσύνη, όμως,
μόνο αν προσάψει αμφίβολης αξιοπιστίας κατηγορίες
σε πολιτικούς μπορεί να χαρακτηριστεί απειλή. Μόνο αν
η δικαστική εξουσία από μαντρόσκυλο του Συντάγματος και των δημοκρατικών θεσμών μετατραπεί σε κυνηγόσκυλο που βλέπει έναν πρώην πρωθυπουργό σαν...
θήραμα. Ή μήπως προκαταβολικά κάποιοι επιτίθενται
κατά του έργου αυτής της εξουσίας πιστεύοντας ότι έτσι
θα την καταστήσουν σκυλάκι και μάλιστα του καναπέ;

προσθέτοντας πως συνέστησε στους επικεφαλής της κοινοπραξίας να αποσυρθούν από τη
διεκδίκηση του C4I για να µην υποστεί η TRS
ζηµιά σε άλλα έργα που έχει αναλάβει στην Ελλάδα. «Ηταν εµφανές ότι τα επιχειρήµατά µας
και το δίκιο µας δεν υπολογίζονταν και, εφόσον
είχαµε και τρέχουσες συµβάσεις µε το ελληνικό
∆ηµόσιο και το υπουργείο Εθνικής Αµυνας, η
αξιολόγησή µας ήταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσουµε κάτι, παρά µόνον πιθανόν
να έχουµε ζηµιά», καταθέτει ο 61χρονος σήµερα Ελληνοαµερικανός στον ειδικό εφέτη ανακριτή, ∆ηµήτρη Ορφανίδη.

Τρία ΚΥΣΕΑ
Στις 23 Ιανουαρίου του 2003, το ΚΥΣΕΑ αποφασίζει να κηρύξει τη διαδικασία για την προµήθεια του συστήµατος C4I «περατωθείσα χωρίς αποτέλεσµα, διότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι δεν είναι συµφέρουσες οι
δύο προσφορές», όπως γράφεται στα πρακτικά. Ως πρόεδρος εκείνου του ΚΥΣΕΑ υπογράφει ο πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης, ενώ παράλληλα υπάρχουν και οι υπογραφές των υπουργών
Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, Αµυνας Γ. Παπαντωνίου, Εσωτερικών Κ. Σκανδαλίδη, ∆ηµόσιας
Τάξης Μ. Χρυσοχοΐδη, Ανάπτυξης Α. Τσοχατσόπουλου, ΠΕΧΩ∆Ε Β. Παπανδρέου και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Τ. Γιαννίτση.
Μέχρι τότε, η SAIC - Siemens είχε προσφέρει
317.371.942 ευρώ για την υλοποίηση του C4I.
Η προσφορά της TRS ήταν περίπου 900.000 ευρώ υψηλότερη (318.361.761). Ωστόσο, για τη
µεταολυµπιακή µίσθωση του συστήµατος έδινε
24.304.000 ευρώ, έναντι 30.946.000 που προσέφερε η SAIC. Συνεπώς η προσφορά της TRS
ήταν καλύτερη κατά 6.642.000 ευρώ.
Το ΚΥΣΕΑ της 23ης Ιανουαρίου εξουσιοδοτεί τα υπουργεία Αµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης
να διαπραγµατευτούν απευθείας µε τον καθένα συµµετέχοντα στον άκαρπο διαγωνισµό.
Οµως, η απόφαση αυτή φαίνεται πως εφαρµόζεται µόνο για τη µία κοινοπραξία. Τον Ιούλιο
του 2018, στον ειδικό εφέτη ανακριτή εγχειρίστηκαν έγγραφα που φωτίζουν αθέατες πλευρές του τρόπου ανάθεσης του C4I. Μεταξύ αυτών είναι και επιστολή της ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών, µε ηµεροµηνία τις 29 Ιανουαρίου του

