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Ενα θρίλερ με πολεμικό υλικό στην Αθήνα
«Δεν είμαι κατάσκοπος. Μου ζήτησαν από την εταιρεία 
όπου εργαζόμουν να κάνω μια έρευνα για αυτό το προϊόν 
και βρέθηκα στις φυλακές του Κορυδαλλού», είπε ο Κινέ-
ζος Tiamin Wu, πριν από δέκα ημέρες, απευθυνόμενος 
στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. «Σε κάθε περίπτωση εί-
μαι εξιλαστήριο θύμα μιας τραγικής υπόθεσης», πρόσθεσε 
πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του. Ο 52χρονος ήταν 
αγχωμένος, αλλά προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυ-
χραιμία του. Οι Ελληνες δικαστές θα αποφάσιζαν εάν 
θα εκδιδόταν ή όχι στην Αμερική για να δικαστεί εκεί 
για τέσσερα κακουργήματα. Ο Wu συνελήφθη στις 10 
Φεβρουαρίου στην είσοδο του ξενοδοχείου όπου έμε-
νε, κοντά στην οδό Μιχαλακοπούλου. Λίγα λεπτά νω-
ρίτερα, του είχαν δείξει το «προϊόν» (ένα εξειδικευμένο 
μόντεμ για στρατιωτική χρήση) και είχε συμφωνήσει 
να το αγοράσει, γνωρίζοντας όμως πως δεν υπήρχε η 
απαιτούμενη άδεια εξαγωγής από τις ΗΠΑ. Βγαίνοντας 
το ίδιο μεσημέρι για φαγητό, τον σταμάτησαν Αμερι-
κανοί και Ελληνες αξιωματούχοι και οδηγήθηκε στην 
Ασφάλεια. Ηταν ο επίλογος μιας τετράχρονης επιχείρη-
σης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, μια ακό-
μη ιστορία στον ακήρυχτο εμπορικό πόλεμο που, όπως 
φαίνεται, μαίνεται ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα.

Το ιστορικό
Ολα ξεκίνησαν στις 30 Μαΐου του 2013. Τότε, ο Wu 
επικοινώνησε για πρώτη φορά με μια αμερικανική εται-
ρεία και ζήτησε πληροφορίες για μια κεραία «μέγιστης 
εμβέλειας», που χρησιμοποιείται (και) σε στρατιωτικά 
αεροπλάνα για αποκωδικοποίηση δεδομένων. «Είμαστε 
μια εμπορική εταιρεία από την ηπειρωτική Κίνα. Μπορεί-
τε να μας δώσετε μια τιμή;» έγραψε ο Wu υπογράφο-
ντας ως Bob. Εντεκα ημέρες αργότερα, ήρθε απάντηση 
από κάποια Leah Kim: «Πείτε μου πόσες κεραίες θέλετε 
και ποιος θα είναι ο τελικός χρήστης». Η Kim, όμως, δεν 
ήταν συνεργάτις της εταιρείας, όπως του έγραψε, αλλά 
μυστική πράκτορας του τμήματος Εθνικής Ασφάλειας 
(Homeland Security Ιnvestigations). Εκτοτε, μια σειρά 
πρακτόρων της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν σε συ-
νεχή επικοινωνία με τον Wu. Μέσω email, skype, αλλά 
και διά ζώσης διαπραγματευόταν την πώληση τουλάχι-
στον επτά διαφορετικών προϊόντων, συστημάτων τελευ-
ταίας τεχνολογίας, με τίμημα γύρω στα 10.000 ευρώ το 
καθένα. Ο Wu για αυτό το «ευαίσθητο deal» είχε ήδη 
ταξιδέψει δύο φορές στην Μπανγκόκ πριν συμφωνήσει 
να έρθει στην Αθήνα. Μηχανικός στο επάγγελμα, είχε 
εργαστεί στο παρελθόν για μεγάλες πολυεθνικές στο Πε-
κίνο, όπως η Siemens ή η Motorola. Στην επικοινωνία 
του με τους Αμερικανούς, αρχικά δήλωσε πως μεσολα-
βούσε για μια ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αργότερα –όταν 
τους συνάντησε– τους είπε πως δούλευε για την κυβέρ-
νηση της Κίνας και συγκεκριμένα για το υπουργείο Κα-
ταπολέμησης της Τρομοκρατίας. Καυχήθηκε, μάλιστα, 
πως στο παρελθόν είχε μεταφέρει και άλλα παρόμοια 
ευαίσθητα αντικείμενα στην Κίνα από τη Γερμανία μέσω 
Σιγκαπούρης.

Οι προφυλάξεις
«Πρόκειται για μια ευαίσθητη συναλλαγή και πρέπει να 
βρεθούμε σε μια τρίτη χώρα», του είπαν κάποια στιγμή 
οι Αμερικανοί. Ο Wu ήταν σκεπτικός, αλλά τελικά συμ-
φώνησε. Επέμεινε –παρ’ όλα αυτά– η τελική αποστολή 
των προϊόντων να γίνει σε μια συγκεκριμένη διεύθυν-
ση στο Πεκίνο, καθώς «δεν είναι κυβερνητική διεύθυνση, 
αλλά εκεί μένει ένα έμπιστο άτομο και θα με ειδοποιήσει 
όταν φτάσει το δέμα». Είναι σαφές πως ο Wu γνώριζε 
τους κινδύνους των αγοραπωλησιών. Γι’ αυτό άλλωστε 
και ελάμβανε διάφορες προφυλάξεις όπως ότι χρησι-
μοποιούσε διαφορετικά ονόματα (Bob, David, Graham 
ή Edward). Στις συνομιλίες τους δεν έκρυβε ότι ανησυ-
χούσε: «Διάβασα πως δύο Κινέζοι συνελήφθησαν γιατί προ-
σπαθούσαν να φέρουν ένα ευαίσθητο προϊόν στην Κίνα».
Ο Αμερικανός πράκτορας, όμως, τον είχε τότε καθησυ-
χάσει: «Γι’ αυτό και είμαι προσεκτικός. Εχω όμως πολύ κα-
λές επαφές στο αεροδρόμιο. Θα σου το δώσουμε στην πύλη 
επιβίβασης, αφού θα έχεις περάσει τον έλεγχο. Μπορούμε 

να το καμουφλάρουμε εύκολα ως μουσική ή ταινία» – το 
συγκεκριμένο προϊόν για το οποίο μιλούσαν ήταν λογι-
σμικό σε cd.

Το επίμαχο «ραντεβού»
Οταν ήρθε η ώρα να κλειστεί ένα τρίτο ραντεβού με τον 
Wu, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν αυτό να γί-
νει στην Πράγα ή στην Αθήνα. Προφανώς δύο πόλεις 
στις οποίες η υπηρεσία τους έχει καλή συνεργασία με 
τους εκεί ομολόγους τους. Δεν είναι άλλωστε η πρώ-
τη φορά που επιχειρούν εδώ με τη συνδρομή Ελλήνων 
αξιωματικών. Ετσι, όταν στις 7 Φεβρουαρίου ο Wu 
έφτασε στην Αθήνα, τέθηκε υπό στενή παρακολούθη-
ση. Το πρώτο ραντεβού με τους υποτιθέμενους πωλητές 
έγινε σε καφέ στο Ζάππειο. «Είναι ασφαλές να μιλήσουμε 
εδώ;», τους ρώτησε ανήσυχος και στη συνέχεια επιβε-
βαίωσε πως ήθελε το «προϊόν» για την κυβέρνησή του 
«για στρατιωτική και πολιτική χρήση». Η συνομιλία τους 
ηχογραφήθηκε. Την επομένη, στις 10.55 π.μ., δύο πρά-
κτορες χτύπησαν την πόρτα του δωματίου του στο ξενο-
δοχείο όπου διέμενε. Του έδειξαν το μόντεμ, εκείνος το 
δοκίμασε και φάνηκε ικανοποιημένος. Αλλά βγαίνοντας 
από το ξενοδοχείο τον συνέλαβαν.

Τρεις μήνες στον Κορυδαλλό
Τους τελευταίους τρεις μήνες ο 52χρονος Κινέζος 
βρίσκεται στον Κορυδαλλό. Ο μικρός του αδερφός με 
τον οποίο συνεργαζόταν στην Κίνα, έχει στείλει μια 
σειρά εγγράφων προσπαθώντας να αποδείξει πως ο 
Wu λειτουργούσε μόνος του με σκοπό να φέρει στην 
Κίνα όχι αμερικανικά κρατικά μυστικά αλλά κάποια 
προϊόντα, για να τα πουλήσει προφανώς με μεγάλο 
κέρδος. 
«Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου, να ζήσω όπως ζού-
σα, σαν απλός πολίτης», κατέληξε στην κατάθεσή του 
στο ελληνικό δικαστήριο. Στην αίθουσα δεν υπήρ-
χε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά 
κάποιος από την κινεζική πρεσβεία παρακολούθησε 
και τις δύο συνεδριάσεις. Ο δικηγόρος του, ο Ομη-
ρος Ζέλιος, με μια σειρά επιχειρημάτων αιτήθηκε την 
απόρριψη της έκδοσης ή τουλάχιστον την αναβολή 
της, χρησιμοποιώντας το δεδικασμένο μιας παλαι-
ότερης παρόμοιας υπόθεσης του 1988. Το Συμβού-
λιο Εφετών δέχθηκε την αναβολή της έκδοσης γιατί 
–όπως τόνισε– χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία για να 
κρίνουν την υπόθεση.             (Πηγή: Καθημερινή)

  

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ -
Τμήμα παιδείας προσκαλεί: 

 

Γονείς , μαθητές, παππούδες και          
γιαγιάδες από όλους τους φορείς και 
όλους τους λάτρεις των Ελληνικών σε 
μια ανοιχτή συγκέντρωση-ανοιχτό           
διάλογο ώστε να μοιραστούν τις ιδέες, 
κι εμπειρίες τους για: Τα Ελληνικά ως 
Δεύτερη Γλώσσα στην Προσχολική       
ηλικία, στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση. 
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