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ΔΥΟ ΟΓΚΩΔΕΙΣ φάκελοι με στοιχεία για τα... δωράκια που 
έστελνε κατά καιρούς η Siemens σε πολιτικά πρόσωπα, επι
χειρηματίες, αλλά και σε όσους βοηθούσαν στην προώθηση 
των συμφερόντων της, βρίσκονται εδώ και δέκα ημέρες στην 
κατοχή του εισαγγελέα, γνωρίζοντας επακριβώς ποιοι είχαν 
αποδεχθεί επί πιστώσει ηλεκτρονικό εξοπλισμό και οικοσκευή, 
και ελπίζουν τώρα να μην αποκαλυφθούν. «Το Βήμα» παρου
σιάζει σήμερα τα βασικά στοιχεία που περιέχουν αυτοί οι φά
κελοι, με τα 136 τιμολόγια τα οποία παρέμεναν κλεισμένα στο 
γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου κ. Μ. Χριστοφοράκον,

■ Ποιοι έπαιρναν τα δωράκια με την οικοσκευή που η γερμανική εταιρεία 
έστελνε σε όσουε βοηθούσαν την προώθηση των συμφερόντων ms

Η λίστα ms Siemens 
με tods δωρολήπτες
Οι δύο ογκώδες φάκελοι που κατέχει ο εισαγγελέαε 

και το καυτό περιεχόμενό xous

της βοηθού του κυρίας Αικατερίνης Τσακάλου και στο γρα
φείο του προϊσταμένου του λογιστηρίου της δίεηιεηβ κ. Κυ
ριάκον Μικέ. Ενδεικτικό της διαδικασίας που ακολουθείτο, εί
ναι ότι ακόμη και στα τιμολόγια δεν αναγράφονται πάντοτε τα 
ονοματεπώνυμα των παραληπτών, αλλά στα περισσότερα ανα- 
φέρονται αρχικά κάποιοι κωδικοί ή απλώς η τοποθεσία πα
ράδοσης. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάποια προϊόντα της 
εταιρείας είναι προφανές πού παραδόθηκαν, «Το Βήμα» πα
ραθέτει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στα σχε
τικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
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Τ ο πρώτο από τα δύο ντοσιέ που παρέλαβε 
ο εισαγγελέας περιλαμβάνει 58 τιμολόγια 

αποστολής για οικοσκευές, ηλεκτρονικά προϊ
όντα (υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα κτλ.) 
αλλά και για ταξίδια τα οποία πλήρωνε η εται
ρεία για V1P πελάτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φιλοξε
ν ία  18 προσ ώ πω ν στο ξενο δ ο χ ε ίο  
Intercontinental, τον Ιούνιο του 2006, αλλά 
και η πληρωμή των διακοπών που έκαναν φ ί
λοι της εταιρείας στις Αλπεις την ίδια περίο
δο.

Στις 4 Μαΐου 2006 εμφανίζεται η κατάθε
ση ποσού 4.888 ευρώ στην Alpha Bank. Στο 
όνομα του παραλήπτη καταγράφεται το όνο
μα «Εξαρχος», ενώ στο ίδιο όνομα καταγρά
φεται λίγες ημέρες αργότερα και δεύτερη κα
τάθεση 4.889,20 ευρώ.

Στο πρώτο ντοσιέ περιλαμβάνονται επίσης 
τέσσερα τιμολόγια της κυρίας Αρετής Τσοχα- 
τζοπούλου, θυγατέρας του πρώην υπουργού, 
καθώς και δύο ιδιόχειρα σημειώματα με τα

στοιχεία αλλά και τη λίστα των ηλεκτρικών συ
σκευών που ζήτησε από την εταιρεία τον Ιού
λιο του 2001.

Αλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 
ίδιο φάκελο είναι:
•  Λίστα ηλεκτρικών συσκευών που ζήτησε και 
παρέλαβε σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
περιόδους, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της 
Cosmote κ. Ευ. Μαρτιγόπουλος. Εκτιμάται ότι 
ορισμένα από τα προϊόντα που παρέλαβε πα
ραδόθηκαν στη συνέχεια σε τρίτους.
•  Κ ατάθεση ποσ ού  3 .7 7 2 ,4  ευρώ  σ τις 
18.5.2005 στην Alpha Bank και στο όνομα Κο- 
νιδάρης.
•Ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 22.11.2001 
για παράδοση ηλεκτρονικού υλικού στην Ευ
ρυτανία.
•Δ έκ α  τιμολόγια για παράδοση ηλεκτρονικού 
υλικού σε ΣΑΕ.

Στον δεύτερο φάκελο που παρέλαβε λίγες 
ημέρες αργότερα ο εισαγγελέας περιλαμβά
νονται:

•  Δύο τιμολόγια προς Αικ. Μ. στις 20.4.2007 
2.620 ευρώ.
•  Ενα τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται «πρό
σκληση σε γάμο Κ.Μ.».
•  Τρία τιμολόγια προς «Δραγουμάνο».
•  Είκοσι δύο τιμολόγια όπου άλλα αναγρά
φουν «Κυριάκος Μητσοτάκης», άλλα «Κυριά
κος Μ.» και άλλα «Κ.Μ.».
•  Ενα τιμολόγιο στο οποίο  επισυνάπτεται 
«ιδιόχειρο σημείωμα σε χαρτί ΟΣΦΓΙ για τη
λεφω νικά  κέντρα με α ναφ ορά  σε Θ εοδώ 
ρα».
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Evtl, bereits getaugte Aussage

In 2001/2002 wurde ich von Christoforakos und Gebauer(Voistand Siemens Athen) gefragt 
ob ich Bargeld für den Bereich Verkehntechnik in Griechenland beschaffen kann, es ging um 
Provisionen für Lokomotiven, Lieferung an die griechische Eisenbahn. Den Ausgleich für 
mein Geschäftsgebiet könnte man ja  evtL innerhalb der Siemens AO im internen 
Verrechnungsverkehr gestalten.

Daraufhin wurde ich vom damaligen zuständigen Kaufmann für den Bereich der Loks,
Herrn Bruno Flad, kontaktiert und wir haben uns dann ca. 2mal getro£fen(in meinem Büro in 
München).

Etgebnis war, ich habe wohl über den Weg Dubai ca. 2 mio beschafft und Hx. Gebauer auf 
dem üblichen Weg in Zürich übergeben, wie schon mal ausgesagt im Zusammenhang mit 
Miltärtechaikauffrfigen (Nachbau von Elektronik ftir Patriot-Steuerungen in Thessaloniki, 
etwas früher, Ich denke in 99/00).

Η τελευταία σελίδα του συμφωνητικού που 
υπέγραψε η Siemens με εταιρεία napoxns 
επενδυτικών συμβουλών. Στο συμβόλαιο 
συνερΥασίαβ προβλέπεται καθαρά ότι 
οι αμοιβέβ m s εταιρείαβ θα κατατίθενται 
στον συγκεκριμένο λογαριασμό 
του «φορολογικού παραδείσου» των 
Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Από αυτόν 
τον λογαριασμό εκταμιεύθηκε προμήθεια 
770.000 ευρώ το 2005. Αριστερά, 
ο πρώην διευθύνων σύμβουλοβ ms 
Siemens Hellas κ. Μ. Χριστοφοράκοβ

•  Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Καλλίρη για 
ηλεκτρικές συσκευές Μ.Μ.
•  Ηλεκτρονική επιστολή 30.5.2002 Τσακάλου 
για Κασιμάτη.
•  Επιστολή Πολλάκη 23.8.2006 για VIP πε
λάτη.
•  Εντολή είσπραξης από Εταιρεία Προβλη
μάτων Δράσεων της Νέας Γενιάς 15.000 ευρώ 
στις 24.7.2003 και τηλεομοιοτυπία Νεολαίας 
ΠαΣοΚ.
•  Επιστολή Αθανασιάδη για χρέωση ηλεκτρι
κών συσκευών.

■ Στο μικροσκόπιο ms Δικαιοσύνη οι συμβάσεΐδ για tous σιδπροδρόμου5 και τα αντιαεροπορικά συστήματα

Ξεχωριστές έρευνες για ΟΣΕ και πυραύλους
Σ το μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης 

με σκοπό τη διερεύνησή τους, και 
ξεχωριστές προκαταρκτικές έρευνες 
που θα ξεκινήσουν στα τέλη του μή
να, έχουν τεθεί οι συμβάσεις που υπέ
γραψε η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ την 
περίοδο 1999 και 2000 και εξακο
λούθησε να εφαρμόζει η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας μετά τον Απρί
λιο του 2004. Η ανάμειξη πολιτικών 
προσώπων που χειρίστηκαν αυτές τις 
δύο συμβάσεις, αλλά και των υπουρ
γών οι οποίοι στη συνέχεια τις παρέ- 
λαβαν για να τις εκτελέσουν, οδηγούν 
πιθανότατα τον εισαγγελέα στην πρω
τοβουλία να ανοίξει ξεχωριστές δι
κογραφίες, καθώς για τις υποθέσεις 
αυτές δεν έχει ακόμη επέλθει παρα
γραφή για τυχόν αδικήματα που έχουν 
διαπραχθεί από μέλη της κυβέρνησης 
τηςΝΔ.

Ειδικά την υπόθεση του ΟΣΕ την 
παρακολουθεί στενά και το Μέγαρο 
Μαξίμου, αν και, όπως τονίζουν ήδη 
κυβερνητικές πηγές, το υπουργείο Με
ταφορών δεν μπορούσε να διακόψει 
τη σύμβαση με τη δίετπεπε παραμονές 
των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού σε 
αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί η σύνδεση του Αερο
δρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 
τον προασπακό σιδηρόδρομο.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΣΕ, 
η συνεργασία του ελληνικού Δημοσί
ου με τη δίεπιεπε ξεκίνησε με προ

γραμματική συμφωνία που υπεγράφη 
το 2000, ύψους 93 δισ. δρχ., για 20 
ηλεκτροκίνητα προασπακό τρένα, 24 
ηλεκτράμαξες, 185 επιβατικά βαγόνια 
και για αυτόματα συστήματα ισόπεδων 
διαβάσεων.

Το 2004 σημειώθηκε σημαντική 
εμπλοκή καθώς η Siemens εμφάνισε 
αδυναμία να προμηθεύσει με τροχαίο 
υλικό τον προασπακό και τελικώς επε- 
λέγη η λύση της ενοικίασης συρμών 
από τη Γερμανία, αλλά σε τιμή τόσο 
υψηλή όσο περίπου 9α κόσπζε και η 
αγορά τους. Για να μην υπονομευθεί 
όμως και η συνεργασία του Δημοσίου

με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά που εί
χαν αναλάβει την κατασκευή συρμών, 
η νέα τότε κυβέρνηση αποφάσισε να 
κάνει τα «στραβά μάτια» ανανεώνο
ντας τη συνεργασία με όρους που απο- 
δεικνύονται επαχθείς, αφού τότε δεν 
υπήρξε διαγωνισμός, αλλά απευθεί
ας ανάθεση με ειδικές προδιαγραφές.

Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις 
που έχουν δημιουργηθεί, η δίεητεπΒ 
παρουσίασε πρόσφατα το νέο της τρο
χαίο υλικό και την πρώτη ηλεκτροκί
νητη αυτοκινητάμαξα τύπου «ϋεβύΌ». 
Τα όββίτο προβλέπεται να εξυπηρε
τούν τη διαδρομή Αεροδρόμιο - Αθή

να καθώς και εκείνη της Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης.

Αντιθέτως η Διυπουργική Επιτροπή 
πάγωσε πριν από έναν μήνα την ανά
θεση στη δίεπτεηβ του έργου της εν
δοσυνεννόησης των μηχανοδηγών με 
το κέντρο ελέγχου, ύψους 10 εκατ. 
ευρώ, μέσω του συστήματος ΘδΜ-ΙΙ, 
παρά το γεγονός ότι είχε υποβάλει 
την καλύτερη προσφορά. Ταυτόχρο
να η εταιρεία αποκλείστηκε και από 
τα έργα της τηλεματικής και της κα
θιέρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
για τον Ο,ΑΣΑ.

Ειδική έρευνα θα διεξαχθεί από τη

Δικαιοσύνη και για τη σύμβαση που 
υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 1999 
μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Αμυ
νας και της Siemens για το τηλεπικοι
νωνιακό σύστημα των Ενόπλων Δυνά
μεων «Ερμής».

Την ίδια περίοδο, στην ίδια εταιρεία 
ανατέθηκε η κατασκευή εξειδικευμέ- 
νων τμημάτων για τα αντιαεροπορικά 
συστήματα τύπου «Patriot». Σύμφωνα 
με πρόσφατα δημοσιεύματα, η αμερι
κανική δικηγορική εταιρεία Debevoise 
που ερευνά το σκάνδαλο των μαύρων 
ταμείων της Siemens για λογαριασμό 
του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, 
παρέδωσε στις ελληνικές αρχές ένα 
διάγραμμα με τίτλο «ανοικτές πληρω
μές 2%». Το διάγραμμα διαμορφώθη
κε με βάση την κατάθεση ενός εκ των 
διαχειριστών των «μαύρων ταμείων», 
του κ. Wolfgang Rudolph, στην Εισαγ
γελία του Μονάχου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή του ο ανακριτής για τις συμ
βάσεις του OTE και των Patriot, η 
Siemens κατέβαλε διαδοχικά προμή
θειες, που επιβεβαιώνονται με παρα
στατικά, ενός και ενάμιση εκατ. ευ
ρώ, πέραν των 3,3 εκατ. ευρώ που κα
τέβαλε στην εταιρεία Fairways Estates 
του κ. Μ. Βάγια η οποία ανέλαβε το έρ
γο της κατασκευής πλακετών ηλε
κτρονικής πλοήγησης των πυραύλων.

8. ΧΙΩΤΗΣ


