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E
να κανονικό «γραφείο µίζας», το οποίο 
µάλιστα λειτουργούσε εις γνώσιν του Μι-
χάλη Χριστοφοράκου, είχαν στήσει ανώ-

τατα στελέχη της Siemens Hellas, πριν από την 
έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. 
Η ∆ικαιοσύνη έχει στη διάθεσή της συνολικά 17 
e-mails, επιστολές και έγγραφα που χρονολο-
γούνται από το 2004, στα οποία τα στε-
λέχη της Siemens Hellas καταγγέλ-
λονται για παράνοµο πλουτισµό και 
πληρωµές. Πρόκειται για τα στελέχη 
της ∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της 
εταιρείας, τα οποία, βάσει των νέων 
στοιχείων που έχει στη  διάθεσή της η 
∆ικαιοσύνη, θεωρείται ότι λειτούργη-
σαν ως «όχηµα» για µίζες που κατέλη-
ξαν και σε πολιτικά πρόσωπα. Αποστο-
λέας των επίµαχων e-mails είναι επίσης στέλεχος 
της Siemens Hellas, ενώ παραλήπτες είναι διευ-
θυντές της εταιρείας, οι νοµικοί της σύµβουλοι 
αλλά και ο ίδιος ο Χριστοφοράκος. 

«Χαίροµαι πραγµατικά που ο κ. Χριστοφορά-
κος για µια ακόµη φορά επιδεικνύει ευαισθησία 
στα θέµατα που έχουν να κάνουν πρώτα από 
όλα µε το image του ίδιου, αλλά και της εται-
ρείας της οποίας ηγείται…», γράφει ένα από τα 
e-mails προς τον νοµικό σύµβουλο της Siemens, 
το οποίο έχει στη διάθεσή της η Realnews. «∆υ-
στυχώς, κάποιοι συνεργάτες χαρακτηρισµένοι 
ως στενοί του -όχι άδικα- φροντίζουν σε καθη-
µερινή βάση να τον εκθέτουν. ∆εν θα αναφερ-
θώ αυτή τη στιγµή συγκεκριµένα σε ονόµατα, 
γιατί τα γεγονότα θα µε δικαιώσουν από µόνα 
τους», αναφέρει το «προφητικό» e-mail που απο-
στέλλεται στις 16 Ιουνίου του 2004, δύο µήνες 
πριν από την έναρξη των Αγώνων. 

Στο ίδιο e-mail περιλαµβάνονται αναφορές, 
αλλά και πληροφορίες για οικοδόµηση πολυτε-
λών κατοικιών, αγορά µεγάλων οικοπέδων αλ-
λά και ακριβών αγαθών από την πλευρά συγκε-
κριµένων στελεχών της Siemens. Οι δαπάνες 
αυτές, σε καµία περίπτωση, δεν µπορούν να 
δικαιολογηθούν από τις νόµιµες αποδοχές των 
στελεχών της γερµανικής εταιρείας στην Ελλά-
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της εταιρείας. Αποδέκτες των πληρωµών αυτών 
ήταν υπεράκτιες εταιρείες, ενώ φέρεται να µοι-
ράζονται τα χρήµατα τα στελέχη µαζί µε πολι-
τικά πρόσωπα. 

«Ευθύνες για δωροδοκία»
Το δικαστήριο αναµένεται να καταλήξει σε από-
φαση για την υπόθεση της σύµβασης «8002» 
του ΟΤΕ µέχρι τον επόµενο Απρίλιο. Ωστόσο, τα 
e-mails που αποκαλύπτουν τι συνέβαινε εντός 
της Siemens, πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες, ενδέχεται να φανούν χρήσιµα και στην εξέ-
λιξη της νέας δικογραφίας, που αφορά την ανά-
θεση του C4I στην κοινοπραξία SAIC - Siemens, 
η οποία βρίσκεται εδώ και δύο εβδοµάδες στη 
Βουλή. Σε µία από τις νέες καταθέσεις, που έγι-
νε στις 23 Ιουλίου του 2018, ο µάρτυρας Ευ-
άγγελος Σέκερης, στέλεχος της Siemens Hellas 
µέχρι σήµερα, καταθέτει τα εξής ενώπιον του 
ειδικού εφέτη ανακριτή: «Θα ήθελα να προ-
σθέσω ότι την ευθύνη της υποβολής των σχε-
τικών προσφορών είχε ο τοµέας τηλεπικοινω-
νιών της Siemens (COM) τόσο σε επίπεδο το-
πικής εταιρείας στην Ελλάδα όσο και της µη-
τρικής. Συνεπώς, οι όποιες πιθανές ευθύνες για 
δωροδοκίες θα πρέπει να αναζητηθούν, κατά 
την άποψή µου, στους υπεύθυνους του προ-
αναφερόµενου τοµέα», έχει καταθέσει ο µάρ-
τυρας. Η νέα δικογραφία εστιάζει στον τρόπο 
που η κοινοπραξία SAIC - Siemens φέρεται να 
κέρδισε το έργο των 255 εκατοµµυρίων ευρώ 
για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Τα 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι 
υπήρχε µεθόδευση, εις γνώσιν µάλιστα του τότε 
πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη, αλλά και κορυ-
φαίων στελεχών της κυβέρνησής του, ώστε να 
αποκλειστεί από τη διεκδίκηση του C4I η αντί-
παλη κοινοπραξία Thales Raytheon Systems.  
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δα. «Εχω εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία Siemens να έρθω 
σε επαφή µαζί σας, προκειµένου να διευκρινιστούν ορισµέ-
να πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται σε αποσταλ-
θέν από εσάς e-mail. Εάν γνωρίζετε και επιθυµείτε να µου 
γνωστοποιήσετε λεπτοµέρειες σε σχέση µε το περιεχόµενο 
του e-mail, είµαι στη διάθεσή σας», γράφει επίσης τον Ιούνιο 
του 2004 ο δικηγόρος Ιωάννης Γιαννίδης στον αποστολέα 
των επίµαχων e-mails.  Η αλληλογραφία σχετικά µε τις ατα-
σθαλίες της ∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών συνεχίζεται και τα 
επόµενα χρόνια, µέχρι και το 2008. Εκτός των e-mails υπάρ-
χει και µία επιστολή στον µετέπειτα διευθύνοντα σύµβου-
λο της Siemens Hellas, Ρούντολφ Φίσερ, αλλά και έγγραφο 
µε την υπογραφή του πρώην µέλους του διοικητικού συµ-
βουλίου της κεντρικής Siemens στη Γερµανία, Γιούργκεν Ρα-
ντόµσκι. Ολα τα νέα στοιχεία κατατέθηκαν την περασµένη 
άνοιξη στο Α’ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, που δικά-
ζει την υπόθεση της ψηφιοποίησης του ΟΤΕ από τη Siemens. 

Ποιοι «φωτογραφίζονται»
Σύµφωνα µε νοµικές πηγές, αυτοί που «φωτογραφίζονται» 
από τα e-mails είναι ο Ηλίας Γεωργίου -το στέλεχος της 
Siemens που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση των χρηµά-
των που είχε λάβει ο πρώην υπουργός Τάσος Μαντέλης- αλ-
λά και ο Χρήστος Καραβέλας, επίσης πρώην στέλεχος, που 
τα προηγούµενα χρόνια είχε διαφύγει στην Ουρουγουάη 
και παραµένει φυγόδικος. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι στε-
λέχη της Siemens έκοβαν αποδείξεις και ελάµβαναν πληρω-
µές ύψους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ από το λογιστήριο 


