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Ρεπορτάζ Β. ΧΙΠΤΗΣ

ΤΡΕΙΣ επιταγές από τα «μαύρα ταμεία» της 
δίβπίθηβ, συμφωνητικά της εταιρείας με υπε- 
ράκτιες εταιρείες που δρασιηριοποιούνιαι κυ
ρίως στον Παναμά και στις Βρετανικές Παρ

θένους Νήσους και μαρτυρίες υπαλλήλων που 
δηλώνουν ότι χειρίστηκαν μυσπκούς λογα
ριασμούς με τεράσπα ποσά για «δουλειές σιην 
Ελλάδα» είναι τα τρία «κλειδιά» που έχει ήδη 
στα χέρια του ο εισαγγελέας κ. Π. Αθανασίου, 
με τα οποία προσπαθεί να αποκρυπτογραφή

σει τις διαδρομές των προμηθειών που δόθη
καν για δουλειές στην Ελλάδα. «Το Βήμα» απο
καλύπτει σήμερα ορισμένα από τα ντοκουμέ
ντα που έχουν φθάσει στη Δικαιοσύνη και επι
βεβαιώνουν πλέον με αδιαμφισβήτητο τρόπο 
ότι, εκτός από τα «δωράκια» που έστελνε σε

φίλους με τιμολόγια η διοίκηση της δίαηακ  
στην Ελλάδα, κατέβαλλε τεράσπα ποσά σε μυ
στικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, αμεί
βοντας με αυτόν τον τρόπο πλουσιοπάροχα 
όλους όσοι τη βοήθησαν να προωθήσει τα 
συμφέροντά της τα τελευταία δέκα χρόνια.

■ «Το Βήμα» αποκαλύπτει τρειβ επιταγέδ που εΕέδωσε π γερμανική εταιρεία για να εΕυπηρετηθούν οι «δουλειέβ τηβ»
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Η απόδειΕη ότι στην υπόθεση τηε βίβηιβηβ δεν υπήρχαν 

μόνο μικρά δωράκια, όπωε υποστήριΕε ο κ. Μ. 
Χριστοφοράκοβ: η επιταγή με την προμήθεια του 1 εκατ. 
ευρώ που κατέβαλε η εταιρεία σε άγνωστο μέχρι στιγμήε 

παραλήπτη τον Σεπτέμβριο του 2003

otherwise in accordance with the substantive law in force in Switzerland. . 
the application of the United Nations on Contracts for the International Sale 
of April II, 1980.

12. Notices

All written notices of the Parties shall be delivered to the following addresses:

To the 8C: Wickhams Cay
Po Sox ¿82. Road Town 
Tortola
British Virgin Islands

Η κατάθεση του επικεφαλήε του Τμήματοε Τεχνολογιών 
στην οποία ομολόγησε ότι μετέφερε 2 εκατ. ευρώ από το 

Ντουμπάι στη Ζυρίχη για ειδικέε πληρωμέε

Τ ο πιο αδιάσειστο στοιχείο 
που έχει στα χέρια του ο 

εισαγγελέας κ. Π. Αθανασίου 
είναι η επιταγή 1 εκατ. ευρώ 
που αποκαλύπτει σήμερα «Το 
Βήμα», η οποία εισπράχθηκε 
σπς 5 Σεπτεμβρίου του 2003 
από άγνωστο μέχρι στιγμής 
παραλήπτη. Για να βρεθεί ο 
τελικός αποδέκτης του ποσού 
αυτού έχει ήδη ξεκινήσει η 
διαδικασία της δικαστικής 
συνδρομής από το υπουργείο 
Δικαιοσύνης, καθώς τόσο το 
«στρογγυλό» ποσόν όσο και ο 
χρόνος εκταμίευσής του με τις 
υπογραφές δύο υψηλόβαθ
μων υπαλλήλων της Siemens 
(Μ. Kinne και G. Breuninger) 
προκαλούντη βεβαιότητα ότι 
πρόκειται για προμήθεια που 
σχετίζεται με την προετοιμα
σία των Ολυμπιακών Αγώνων, 
σιο σκέλος που είχε αναλάβει 
η συγκεκριμένη εταιρεία.

Οπως πληροφορείται «Το 
Βήμα», ο κ. Αθανασίου έχει 
σια χέρια του δύο ακόμη επι
ταγές που εκδόθηκαν με τον 
ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λό
γο, εκ των οποίων η μία εκ- 
δόθηκε έναν χρόνο μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, το φθι
νόπωρο του 2005, και κατέ
ληξε σε μια υπεράκτια εται
ρεία η οποία συστήθηκε στις 
Βρετανικές Παρθένους Νή
σους λίγους μήνες νωρίτερα. 
Μια τρίτη επιταγή, περίπου 1,5 
εκατ. ευρώ, εκδόθηκε σια τέ
λη του 1999 μέσω Ντουμπάι 
και Ζυρίχης ως αμοιβή για τα 
συμβόλαια που έκλεισε η 
Siemens σιην Ελλάδα για να 
προμηθεύσει τον ΟΣΕ συρ
μούς για τους σιδηροδρόμους 
και τον Προασιιακό και το 
υπουργείο Εθνικής Αμυνας με 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου των πυραύλων Patriot.

Ολες αυτές οι πληρωμές, οι 
οποίες συνολικά θα πρέπει να 
αγγίζουν τα 9 εκατ. ευρώ, 
πραγματοποιήθηκαν όπως 
φαίνεται με πανομοιότυπο 
τρόπο. Η μητρική εταιρεία 
έσιελνε μεγάλα χρηματικά πο
σά στη διοίκηση της θυγα
τρικής σιην Ελλάδα, τα οποία 
σιη συνέχεια διανέμονταν σε 
υπεράκτιες εταιρείες οι οποί
ες δήθεν παρείχαν στη 
Siemens επενδυτικές συμ
βουλές. Οπως έχει ήδη απο- 
δειχθεί από τη δικαστική 
έρευνα, οι εταιρείες συμβού
λων της Siemens απλώς διέ
νειμαν με τη σειρά τους τις 
προμήθειες σια πρόσωπα και 
στους λογαριασμούς πους 
τους είχαν υποδειχθεί, χωρίς 
να κρατούνται άλλα παρα
στατικά ή προσωπικά δεδο
μένα των τελικών δικαιούχων. 

Είναι χαρακτηριστική η πε

ρίπτωση μια υπεράκτιος εται
ρείας, της Tecnom nid 
Consultancy Ltd, η οποία υπέ
γραψε συμβόλαιο συνεργα
σίας με τη Siemens στις αρ
χές του 2005 και λίγους μή
νες μετά εισέπραξε μια επι
ταγή 770.000 ευρώ η οποία 
κατατέθηκε σιην πόλη Τορ-

τόλα των Βρετανικών Παρθέ
νων Νήσων. Την ίδια εποχή 
υπάρχει αλληλογραφία υπαλ
λήλων της δίβπιεηβ που βε
βαιώνει ότι η εταιρεία συνε
χίζει κανονικά τη συνεργασία 
της με την κυβέρνηση της ΝΔ 
και με τον ΟΣΕ για την ενοι- 
κίαση συρμών του Προα-

σιιακού, βάσει της προγραμ
ματικής συμφωνίας που είχε 
υπογράφει' με την κυβέρνηση 
του ΠαΣοΚ το 2000.

■ Πώβ ταξίδευαν 
οι «μίζεβ»

Το γεγονός ότι, εκτός από τα 
μικροδωράκια που έκανε, η

δΐεπτεηβ πλήρωνε πλουσιο
πάροχα όσους τη βοηθούσαν 
αποδεικνύεται και από μαρ
τυρικές καταθέσεις που έχουν 
δοθεί ήδη σιη γερμανική Δι
καιοσύνη και έφθασαν και 
σια χέρια του έλληνα εισαγ
γελέα ο οποίος ερευνά την 
υπόθεση.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική εί
ναι η κατάθεση που έδωσε σπς 
αρχές του 2007 ένας υψηλό
βαθμος υπάλληλος της εταιρεί
ας σιη Γερμανία, ο οποίος ομο
λογεί ότι ο ίδιος μετέφερε 2 
εκατ. ευρώ από το Νιουμπάι για 
να πληρωθούν προμήθειες για 
τις συμβάσεις που υπογράφη- 
καν για τους συρμούς του ΟΣΕ 
και για την ηλεκτρονική προ
στασία των πυραύλων Patriot.

«Το 2001-2002 ερωνήθη- 
κα από τους Χριστοφοράκο 
και Γκεμπάουερ (σ.σ.: μέλος 
του ΔΣ της Siemens σιην Αθή
να) αν μπορώ να μεταφέρω 
μετρητά για τον Τομέα Συ
γκοινωνιών στην Ελλάδα. 
Επρόκειτο για προμήθειες 
για μηχανές έλξης συρμών 
και παράδοση στον Οργα
νισμό Σιδηροδρόμων Ελλά
δος. Το έλλειμμα για τον δι
κό μου τομέα θα μπορούσε 
να ρ υ θ μ ισ τε ί εσω τερικά  
εντό ς της S iem e n s  σ τις  
εσωτερικές συμψηφιστικές 
συναλλαγές» αναφέρει ο επι
κεφαλής του Τμήματος Υψη
λών Τεχνολογιών της εταιρεί
ας σιη Γερμανία.

«Το αποτέλεσμα ήταν να 
μεταφέρω από το Ντουμπάι 
περίπου 2  εκατ. ευρώ και να 
τα παραδώσω με τον συνή
θη τρόπο στον κ. Γκεμπά
ουερ στη Ζυρίχη για την ανά
θεση έργων στρατιωτικής τε
χνικής (κατασκευή ηλεκτρο
νικού συστήματος για τα συ
στήματα ελέγχου των πυραύ
λων Patriot στη Θεσσαλονί
κη, μάλλον νωρίτερα, νομί
ζω το 1999 ή το 2000).

Το ποσόν το έλαβα από 
τον κ. Φλαντ τον Σεπτέμβριο 
(λίγο πριν από το κλείσιμο 
των βιβλίων) μέσω εσωτερι
κών πιστώσεων με μια μικρή 
προσαύξηση. Για τον λόγο 
αυτόν περιγράψαμε υποτιθέ
μενες παροχές μεταξύ του δι
κού μου επιχειρηματικού το
μέα και του Τομέα Τεχνολο
γίας Συγκοινωνιών».

Με τον ίδιο τρόπο, όπως 
αναφέρει και ο συγκεκριμέ
νος υπάλληλος, πλήρωνε τις 
προμήθειες η Siemens τα τε
λευταία χρόνια, με αποτέλε
σμα να προκληθεί μια μεγά
λη αναταραχή σιις οικονομι
κές υπηρεσίες από το καλο
καίρι του 2004 που πραγμα
τοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες και η ελληνική αγο
ρά δεν παρουσίαζε πλέον ιδι
αίτερο ενδιαφέρον. Από τότε 
ξεκινά και μια μακρά διαμά
χη ανάμεσα σια σιελέχη της 
εταιρείας, η οποία οδηγεί σε 
δυσμένεια τον επικεφαλής της 
Siemens στην Ελλάδα κ. Μ. 
Χριστοφοράκο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ0ΥΤΣΕΝΡ0ΪΤΕΡ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟ

«Να ασχοληθεί? προσωπικά με τα 45 εκατομμύρια ευρώ»
ΣΥΜΦΩΝΑ με επιστολή που αποκα
λύπτει «Το Βήμα» την οποία έστειλε 
ο εμπορικός διευθυντής των τηλεπι
κοινωνιών της Siem ens κ. Μίκαελ 
Κουτσενρόιτερ στον κ. Χριστοφο- 
ράκο σ π ς  22 Φ εβρουάριου 2005, η 
εταιρεία εμφάνιζε ένα  αδικαιολό
γητο «άνοιγμα» 45 εκατ. ευρώ, το 
οποίο δεν μπορούσε να τακτοποιη
θεί!

Η επιστολή του κ. Κουτσενρόιτερ 
στον κ. Χριστοφοράκο αναφέρει:

«Αγαπητέ Michael,
θυμάσαι το επιχειρημαπκό συνέ

δριο του Βερολίνου σ π ς αρχές Οκτω
βρίου, όπου μιλήσαμε για το ανεπί
λυτο πρόβλημα των κεφαλαίων του 
έργου ασφαλείας. Τότε μου είχες υπο- 
σχεθεί ότι θα επιλυθεί εντός του πρώ
του τριμήνου του τρέχοντος οικονο
μικού έτους. Δυστυχώς το πρόβλημα

Von: K utschenreu ttr Michael 
Gesendet: Dienstag, 22. Februar 2005 08:30 
An: CHRISTOFORAKOS MICHAEL 
C c : P au ly  Lothar
B e tre ff : Security Projekt Olympia, ungelöste A ssetj 
Lieber Michael,

du erninnserst dich an die Business Conference in Berlin 
^ssetproblem des Securltyprojektes sprachen. Du verspr 
aufenden Geschäftsjahres. Leider ist das Problem nach 
anscheinend nicht in Sicht und wir haben dadurch im Net 
Vtio EUR. der sich in unsem Assets niederschlägt.
.ieber Michael, da COM bezgl. das Asset Managements 
Problem einer der größten Emzelposten ist, M USS diese: 
persönlich sehr enttäuscht, dass von der Projektierung vt 
reine Anstrengungen unternommen werden, um es zu lö:

ch habe die Bitte, dass du (wie ich auf der Stammhausse 
lass wir noch in Q2 eine Lösung realisieren können.

Η αυστηρή επιστολή που έλαβε ο κ. 
Χριστοφοράκοε τον Φεβρουάριο 

του 2005 για το «άνοιγμα» των 45 
εκατ. ευρώ που εμφανιζόταν στα 

κεφάλαια m s Siemens

δεν έχει επιλυθεί ακόμη, ούτε δια- 
φαίνεται κάποια βραχυπρόθεσμη λύ
ση, και ως αποτέλεσμα έχουμε στο

καθαρό κεφάλαιο κινήσεως ένανπ  
της ΒΤΑ μια αύξηση κατά 45  εκατ. 
ευρώ, η οποία εμφανίζεται στα κε
φάλαιά μας.

Αγαπητέ Μιχάλη, επειδή η COM 
βρίσκεται υπό απερίγραπτη πίεση  
αναφορικά με τη διαχείριση κεφα
λαίων και το συγκεκριμένο δυσεπί
λυτο πρόβλημα αποτελεί ένα από τα 
δυσκολότερα, αυτό το ζήτημα ΠΡΕ
ΠΕΙ να επιλυθεί εντός του δευτέρου 
τριμήνου. Κι εγώ είμαι πολύ δυσα- 
ρεστημένος, επειδή η τοπική διοίκη
ση του έργου δεν το παρακολουθεί 
στενά και δεν κάνει καμία προσπά
θεια για να το λύσει.

Σε παρακαλώ να ασχοληθείς προ
σωπικά εσύ από την πλευρά της θυ
γατρικής και εγώ θα ασχοληθώ εκ 
μέρους της μητρικής ώστε να μπο
ρέσουμε να έχουμε μια λύση εντός 
του δευτέρου τριμήνου».


