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Οι «μεσάζοντες» 
των ιπτάμενων 
ραντάρ
Επιχείρησαν να «περάσουν» εκατ. ευρώ 
σε λογαριασμούς ελβετικών τραπεζών

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Ο Λις Ολοφ Νένισελ, στέλεχοε 
τηε ΕηεεΒοη που κατήγγειλε 
στο  σουηδικό ραδιόφωνο ότι 
έδωσε 10 εκατ. ευρώ για λογα
ριασμό τηε εταιρείαε του προ- 
κειμένου να κερδίσει τη δουλειά 
τω ν ιπτάμενων ραντάρ Επεγε 
(ύψοε συμβολαίου 400 εκατ. ευ
ρώ), είπε στο σουηδικό ραδιό
φωνο ότι συνομιλητήε του στο 
πριγκιπάτο του Μονακό, μέσω 
του οποίου έγιναν οι πληρωμέ3, 
ήταν ο διαχειριστήε τηε λιβε- 
ριανήε εταιρεία$ Πίτερ Κόλεριτζ, 
γνωστό3 στιε ελληνικέε αρχέε 
από την υπόθεση των Δέοπαρντ 
και τη δικαστική διαμάχη μιαε 
λιβεριανήε εταιρείαε με τη γνω
στή πλέον ΕΒΑΝΣΤΟΝ. Η δικα
στική εκείνη αντιπαράθεση, 
που αφορούσε προμήθεια από 
τη γερμανική εταιρεία Κ τα ι^  
Μαξξεί, είχε καταλήξει σε διαι
τητική προσφυγή που ωστόσο 
ουδέποτε εκδικάσθηκε. Ο Νέν- 
τσελ αποκάλυψε ακόμα ότι απευ
θύνθηκε σε «μεσάζοντεε» στην 
περίπτωση των ιπτάμενων ραν
τάρ για να αποκρυβεί η προ
έλευση και η κατάληξη των χρη
μάτων που είχε εκταμιεύσει ο 
εργοδότηε του.

«Ηταν μια βρώμικη πληρωμή. 
Ο ενδιάμεσοε πλήρωνε για να 
μη φανούν σε κανέναν οι παρά- 
νομεε πληρωμέε...» είπε ο Νέν- 
τσελ, που έχει μηνυθεί και εναχ- 
θεί σ τα  δικαστήρια από το ν  
πρώην εργοδότη του για υπε
ξαίρεση. Ο Νέτσελ ήταν διαχει- 
pioms τω ν «μαύρων ταμείων» 
ms σουηδικήε εταιρεία3 για με
γάλο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Νέντσελ, οι 
Σουηδοί είχαν επιχειρήσει να 
«περάσουν» 10 εκατ. ευρώ (116 
εκατ. σουηδικέ3 κορώνεε) καθ’ 
οδόν npos λογαριασμούε σε ελ- 
βετικέ3 τράπεζεβ, αλλά ο εσωτε- 
piKos έλεγχο3 ms Barclays υπο- 
ψιάσθηκε ότι η συναλλαγή ήταν 
ύποπτη και την μπλόκαρε. Τότε, 
πάντα σύμφωνα με την αφήγηση 
του Σουηδού, ο Βρετανό3 δικη- 
Yopos πανικοβλήθηκε και ο Νέν
τσελ με έναν συνάδελφό του χρει- 
άσθηκε να «κατέβουν» στο Μο
νακό για να «ξεμπλοκάρουν» την 
πληρωμή.

Πολύμηνη έρευνα
Πάντω3, οι δύο Σουηδοί δημο

σιογράφοι που διενήργησαν την 
πολύμηνη έρευνα για λογαριασμό 
του κρατικού ραδιοφώνου ms 
Σουηδία3 δεν μπόρεσαν να συ-

Η σύμβαση ίων ραντάρ είχε υπογράφει το 1999 και το τελευταίο από τα τέσσερα ιπτάμενα ραντάρ είχε παρα
δοθεί στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία δέκα χρόνια αργότερα.

Στέλεχος της Εήεεεοη 
κατήγγειλε ότι μίζα 10 
εκατ. ευρώ «σκάλωσε» 
σε τράπεζα και χρειά
στηκε να «κατέβει» 
με συνάδελφό του 
στο Μονακό.

ναντηθούν με τον Κόλεριτζ, παρά 
το γεγονό3 ότι συνομίλησαν τη
λεφωνικά μαζί του «ωε πελάτε3 
που ήθελαν να εξαφανίσουν τα 
ίχνη από μια δουλειά που είχαν 
κάνει από κοινού στα τέλη τηβ 
δεκαετίαε του ’90...».

Στα χέρια του3 είχαν τρεΐ3 πλη- 
ρωμέε τηε σουηδικήε εταιρείαβ

από τον Ιανουάριο του 2000 έω3 
το 2001.

-  Και ποιοι ήταν οι τελικοί απο- 
δέκτεβ των πληρωμών;

-  Νέντσελ: Υψηλά ιστάμενοι 
στο ελληνικό κατεστημένο.

-  Πολιτικοί;
-Νέντσελ: Ναι, πολιτικοί, αξιω

ματικοί και ανώτεροι δημόσιοι 
υπάλληλοι.

Τα χρήματα από την Τράπεζα 
του Μονακό κατέληξαν, πάντα 
σύμφωνα με τιε εντολέ3 τηε σουη- 
δικήε εταιρείαε, στον απόστρατο 
αξιωματικό Χ.Τ. σε ελβετικούε 
λογαριασμούε. Ο πρώην αναπλη- 
ρωτή3 γεν. διευθυντή3 Εξοπλι
σμών Αντώνηβ Κάνταε είχε πει 
στην απολογία του ότι είχε πάρει 
250.000 ευρώ από τον συγκεκρι
μένο αντιπρόσωπο για την προ

μήθεια του κυβερνητικού αερο
πλάνου ΕπΛ γβθγ, που ήταν συν- 
δεδεμένο με τη σύμβαση των 
ραντάρ, αλλά αποτελούσε αντι
κείμενο σύμβασηε που είχε υπο
γράφει το 2001. Η σύμβαση των 
ραντάρ είχε υπογράφει το 1999 
και το τελευταίο από τα 4 ιπτά
μενα ραντάρ είχε παραδοθεί στην 
ελληνική Πολεμική Αεροπορία 
δέκα χρόνια αργότερα. «Ακολου
θούμε μια πολιτική συμμόρφωσή 
χωρίε παρεκκλίσειβ» είπε η εκ- 
πρόσωπθ3 τηβ εταιρείαε Μακ- 
φέρσον. «Δεν γνωρίζουμε αν δό
θηκαν χρήματα, αλλά ελπίζουμε 
να μην έχουν δοθεί» πρόσθεσε. 
Το τμήμα αμυντικήε παραγωγήβ 
τη3 Ειΐοεεοη πουλήθηκε το 2007 
σε έναν άλλο μεγάλο σουηδικό 
όμιλο, τη δααή.


