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Μϊζες εκατομμυρίων για τα ραντάρ
Πρώην στέλεχος της Εηοεεοη «καίει» Ελληνες πολιτικούς για τη σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία

1Τ

Ιπτάμενο ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας. Η σύμβαση της Επεεεοη με το ελληνικό Δημόσιο ήταν αξίας 
ύψους 400 εκατ. ευρώ και τα συστήματα παρελήφθησαν ώς το 2009.

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΑΟΓΛΟΥ

«Ηταν μια βρώμικη πληρωμή. Ο 
ενδιάμεσοε πλήρωνε για να μη 
φανούν σε κανέναν οι παράνομεε 
πληρωμέε...». Χθεε το απόγευμα 
στο κρατικό ραδιόφωνο τηε Σουη- 
δίαε το πρώην στέλεχοε τηε Ειίεε- 
εοη Λιε Ολοφ Νέντσελ έδωσε συ
νέντευξη στουε Ντάνιελ Ομαν 
και Γκόραν Μποντΐν, μιλώνταε

Είπε οτο σουηδικό 
ραδιόφωνο ότι χρήματα 
έλαβαν «πολιτικοί, 
αξιωματικοί και 
ανώτεροι δημόσιοι 
υπάλληλοι».

για τα συμβόλαια που είχε στην 
ευθύνη του, μεταξύ των οποίων 
και εκείνο για τα ραντάρ Erieye 
ΕΜΒ145 Η (ΑΣΕΠΕ), που αγόρασε 
το ελληνικό Δημόσιο με τη σύμ
βαση 022α/99. Η σύμβαση ήταν 
αξίαε ύψουε 400 εκατ. ευρώ και 
τα συστήματα που παρελήφθη
σαν ώε το 2009 από την Πολεμική 
Αεροπορία εντάχθηκαν όλα στη 
δύναμή τηε.

Ο Νέντσελ, που διαχειριζόταν 
τέτοιεε πληρωμέε για λογαριασμό 
του σουηδικού γίγαντα, είπε στο

ραδιόφωνο τηε χώραε του ότι 
είχε ταξιδέψει με τον συνάδελφό 
του Ινγκβε Μπρόμπεργκ στο Μο
νακό προκειμένου να διοχετεύ
σουν μέσω ενόε μεσάζοντα στο 
πριγκιπάτο «που εργαζόταν για 
λογαριασμό του αντιπροσώπου 
τηε Επεεεοη, ένα ποσό σε παρά- 
νομεε πληρωμέε (μίζεε)...». Οι 
δύο δημοσιογράφοι του σουηδι
κού ραδιοφώνου έχουν στα χέρια 
τουε εντολέε πληρωμήε ύψουε 
13,8 εκατ. δολαρίων με ημερο
μηνία Ιανουάριου 2000.

-  Ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέ- 
κτεε τω ν  πληρωμών;

Νέντσελ: Υψηλά ιστάμενοι στο 
ελληνικό κατεστημένο.
-  Πολιτικοί;

Νέντσελ: Ναι, πολιτικοί, αξιω
ματικοί και ανώτεροι δημόσιοι 
υπάλληλοι.

Σύμφωνα με το σουηδικό ρα
διόφωνο, το ταξίδι τω ν δύο στε
λεχών τηε Επεεεοη στο Μονακό 
κρίθηκε αναγκαίο επειδή η πλη
ρωμή είχε «σκαλώσει» και ο εν- 
διάμεσοε φοβόταν να την ολο

κληρώσει. Κατά πληροφορίεε, 
για τιε πληρωμέε χρησιμοποι
ήθηκε μία τουλάχιστον λιβεριανή 
εταιρεία και έναε δικηγόροε δια- 
χειριστήε που όμωε δεν έχει υπη
κοότητα Μονακό και είναι γνω- 
στόε στιε ελληνικέε αρχέε από 
παλαιότερεε έρευνεε. Ο συνά- 
δελφοε του Νέντσελ, I. Μπρόμ- 
περγκ, αρνήθηκε ότι γνώριζε 
τουε τελικοΰε αποδέκτεε τω ν 
χρημάτων. Μία εκπρόσωποε τηε 
Εήεεεοη επιφυλάχθηκε να απαν
τήσει, λέγονταε ότι «ελπίζει πωε

δεν υπήρξαν παράνομεε πληρω
μέε στην Ελλάδα για το συγκε
κριμένο συμβόλαιο...».

Η ίδια εκπρόσωποε είπε ότι η 
εταιρεία θα δείξει μηδενική ανοχή 
σε παράνομεε πρακτικέε, αλλά 
δεν γνωρίζει αν για τη συγκεκρι
μένη σύμβαση είχαν γίνει παρά
νομεε πληρωμέε. Ο Νέντσελ, πάν- 
τωε, έχει κατηγορηθεί από την 
Εηοεεοη για υπεξαίρεση χρημά
των από «μαύρα ταμεία «τηε εται- 
ρείαε, ενώ ο σουηδικόε κολοσσόε 
τού έχει κάνει και αγωγή επιχει- 
ρώνταε να πάρει πίσω εκατομμύ
ρια. Ο Νέντσελ αρνείται ότι υπε
ξαίρεσε χρήματα. Ο αρμόδιοε ει- 
σαγγελέαε τηε Στοκχόλμηε, πάν- 
τωε, που ρωτήθηκε από το πρα
κτορείο Ρόιτερ για την υπόθεση, 
ανέφερε ότι την ερευνά, αλλά θα 
μπορεί να παρέμβει μόνο αν οι 
πληρωμέε έχουν γίνει μετά την 
1/7/2004, οι προηγούμενεε πράξειε 
θεωρούνται στη Σουηδία παρα- 
γεγραμμένεε. Ο πρώην αναπλη- 
ρωτήε γενικόε διευθυντήε Εξο
πλισμών Αντώνιοε Κάνταε είχε 
παραδεχθεί ότι είχε πληρωθεί από 
έναν απόστρατο τηε Αεροπορίαε 
για το κυβερνητικό αεροπλάνο 
που είχε συνδεθεί με τη σύμβαση 
των ιπτάμενων ραντάρ. Κύκλοι 
του αντιπροσώπου τηε σουηδικήε 
εταιρείαε στην Ελλάδα διέψευδαν 
τιε αιτιάσειε του Νέντσελ.

Φοιτητές έπιασαν 
όμηρο τον πρύτανη 
του Αριστοτελείου
Θύμα «ομηρίαε» από φοιτητέε που πρόσκεινται στην Αρι
στερά έπεσε χθεε, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγεε ημέρεε, 
ο πρύτανηε του ΑΠΘ κ. Ιωάννηε Μυλόπουλοε.

Ειδικότερα, χθεε το πρωί, περίπου 100 φοιτητέε επι- 
σκέφθηκαν το γραφείο του κ. Μυλόπουλου στο ΑΠΘ και 
του ζήτησαν να επιτρέψει την ελεύθερη σίτιση στην πα
νεπιστημιακή λέσχη του ιδρύματοε. Προ ημερών, επίσηε, 
μία ομάδα φοιτητών είχε επισκεφθεί τον  κ. Μυλόπουλο 
στο γραφείο του ζητώνταε του να επιτρέψει την παραμονή 
φοιτητών στη  φοιτητική εστία ακόμη και μετά την απο
φοίτησή τουε.

Οπωε ανέφερε χθεε στην «Κ » ο κ. Μυλόπουλοε, στη 
συνομιλία που είχε με τουε φοιτητέε, τουε τόνισε ότι 
«διά τηε βίαε δεν κερδίζετε κάτι. Ετσι δεν λειτουργούν 
οι δημοκρατίεε». Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τον 
ίδιο, κάλεσε τουε διαμαρτυρόμενουε να βρουν χρημα
τοδότηση για να υλοποιηθούν τα αιτήματά τουε. Ο κ. 
Μυλόπουλοε κάλεσε εκτάκτωε 
τη  Σύγκλητο, η οποία τελικά 
θα συνεδριάσει αύριο για το 
θέμα. Να σημειωθεί ότι ο κ.
Μυλόπουλοε φέρεται ότι θα 
είναι υποψήφιοε στο ευρω- 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή, στην τρι
τοβάθμια εκπαίδευση, το 
υπουργείο Παιδείαε ανακοί
νωσε χθεε ότι «συνηγορεί στην έκδοση Προεδρικού Δια- 
τάγματοε με σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδοε για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
ώστε να αποφευχθεί η ισοπέδωση και να υπάρχει δια- 
βάθμιση και σαφήε διαχωρισμόε τω ν δικαιωμάτων των 
αποφοίτων του πανεπιστημιακού τομέα και τω ν  ΤΕΙ. 
Αυτό είναι, βέβαια, πολύ διαφορετικό από τον πλήρη 
αποκλεισμό κάποιων κατηγοριών από την άσκηση ενόε 
επαγγέλματοε».

Αίτημά τους ήταν 
η επαναφορά της 
ελεύθερης σίτισης 
στη λέσχη του 
πανεπιστημίου.


