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Ε
να σηµαντικό βήµα για να 
βγει «λάδι» ο πρώην ισχυ-
ρός άνδρας της Siemens Μι-

χάλης Χριστοφοράκος από τις κα-
κουργηµατικές κατηγορίες που του 
έχουν αποδοθεί για την προµήθεια 
του συστήµατος ασφαλείας C4I ενό-
ψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2004 αποτελεί η πρόταση του εισαγ-
γελέα Στέλιου Κωσταρέλλου προς το 
∆ικαστικό Συµβούλιο.

Οπως αποκαλύπτει η Realnews, ο 
εισαγγελικός λειτουργός προτείνει την 
απαλλαγή του φυγόδικου Χριστοφο-
ράκου όχι µόνο για το αδίκηµα της 
απάτης, αλλά και για αυτό της δωρο-
δοκίας! Ο Στ. Κωσταρέλλος κρίνει στην 
πρότασή του ότι ο Χριστοφοράκος δεν 
δωροδόκησε κρατικούς υπαλλήλους, αλλά έδι-
νε «διψήφιο ποσό εκατοµµυρίων» (άρα τουλά-
χιστον 10.000.000 ευρώ) ως «δωρεά» στους τα-
µίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. για να κλείνει όλες 
τις µεγάλες δουλειές στη χώρα µας η Siemens.

Για τον λόγο αυτό, στην ίδια πρόταση ζητείται 
να αρθούν τα δύο εντάλµατα σύλληψης που εί-
χαν εκδοθεί εις βάρος του Μ. Χριστοφοράκου 
όταν δεν εµφανίστηκε να απολογηθεί για την 
υπόθεση στον τέταρτο ειδικό ανακριτή και δι-
έφυγε στη Γερµανία, όπου από τότε κυκλοφο-
ρεί ελεύθερος.

Ο εισαγγελέας βαφτίζει... δωρεά προς ΠΑΣΟΚ 
και Ν.∆. τις µίζες τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ και 
προτείνει την απαλλαγή του φυγόδικου πρώην
ισχυρού άνδρα της Siemens 

εν λόγω σύστηµα ο Στ. Κωσταρέλλος καταλήγει 
πως η χώρα µας χρησιµοποιήθηκε ως… πειρα-

µατόζωο, αφού, όπως σηµει-
ώνει: «Κατά τον χρόνο ανάθε-
σης της σύµβασης για το C41 
δεν υπήρχε σε παγκόσµιο επί-
πεδο προηγούµενο επιτυχούς 
εκτέλεσης συστήµατος ασφα-
λείας του εύρους των απαιτή-
σεων της συγκεκριµένης σύµ-
βασης και µάλιστα εντός του συ-
γκεκριµένου πολύ στενού χρονι-
κού πλαισίου...».

Ούτε απάτη
Για το αδίκηµα της απάτης µε τις 
επιβαρυντικές διατάξεις του νό-
µου περί καταχραστών του ∆ηµο-
σίου και για τον Χριστοφοράκο, αλ-
λά και τον έτερο ισχυρό άνδρα της 
Siemens ∆. ∆ενδρινό, ο Στ. Κωστα-

ρέλλος προτείνει επίσης την απαλλαγή τους: 
«Από τη διενεργηθείσα κύρια ανάκριση και 

την προκαταρκτική εξέταση που προηγήθη-
κε, δεν προέκυψαν ενδείξεις κατά των ανωτέ-
ρω, αλλά κατά κανενός άλλου (είτε εκπροσώ-
πων της προµηθεύτριας εταιρείας SAIC, είτε 
της υποκατασκευάστριας Siemens A.E.) ότι 
προέβησαν σε παραπλανητικές παραστάσεις 
ψευδών γεγονότων ως αληθινών, προκειµέ-
νου να πεισθούν εκπρόσωποι του ελληνικού 
∆ηµοσίου σχετικά µε τη δυνατότητα ολοκλή-
ρωσης του όλου έργου Ολυµπιακής Ασφάλει-
ας C4I µέχρι τις 28-5-2004 (ενόψει της συγκε-
κριµένης ηµεροµηνίας έναρξης των Ολυµπια-
κών Αγώνων στις 13-8-2004) και να προβούν 
(οι εκπρόσωποι του ∆ηµοσίου) στη σύναψή 
της µε αριθµό 020Α/2003 σύµβασης µε την 
παραπάνω προµηθεύτρια εταιρεία έναντι της 
ανταγωνίστριας αυτής εταιρείας TRS που µετεί-
χε στη διαγωνιστική διαδικασία. Αλλά ούτε και 
µεταγενέστερα, µετά την πάροδο της συµβα-
τικής προθεσµίας, προέκυψε παράσταση ψευ-
δών γεγονότων ως αληθινών, σχετικά µε τη δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης της διαλειτουργικότη-
τας των επιµέρους υποσυστηµάτων, µε σκο-
πό να ζηµιωθεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά το 
εκταµιευθέν από αυτό ποσό για την καταβο-
λή µέρους του συµφωνηθέντος τιµήµατος...».

Κατόπιν αυτών, ο εισαγγελέας προτείνει να 
καταργηθούν και τα δύο εντάλµατα σύλληψης 
που είχαν εκδοθεί εις βάρος του Μ. Χριστοφο-
ράκου επειδή δεν είχε εµφανιστεί ενώπιον του 
τέταρτου ειδικού ανακριτή για να απολογηθεί 
για την υπόθεση. Αν η πρόταση του Στ. Κωστα-
ρέλλου υιοθετηθεί από το ∆ικαστικό Συµβού-
λιο, η µόνη… εκκρεµότητα πλέον για τον πρώ-
ην ισχυρό άνδρα της Siemens στην Ελλάδα εί-
ναι η υπόθεση του ΟΤΕ, που αφορά τη σύµβα-
ση του 1998 για την ψηφιοποίηση του Οργανι-
σµού. Τελικά, για την πολύκροτη υπόθεση του 
C4I µε την πρότασή του ο εισαγγελέας «δείχνει» 
το εδώλιο του Τριµελούς Εφετείου Κακουργη-
µάτων στον ∆. ∆ενδρινό, στους εκπροσώπους 
της SAIC, στον διαχειριστή των «µαύρων» τα-
µείων της µητρικής Siemens Ράινχαρτ Σίκατσεκ 

και στα µέλη των Επιτροπών Ελέγχου και 
Παραλαβής Προµήθειας του 

συστήµατος. Οσον αφο-
ρά τα αδικήµατα κατά 
περίπτωση, τους απο-
δίδει αυτά της απιστί-
ας και της ψευδούς 
βεβαίωσης, µε τις 
επιβαρυντικές πε-
ριπτώσεις του νό-
µου περί καταχρα-
στών του ∆ηµοσί-
ου, καθώς και της 
ηθικής αυτουργί-
ας στα παραπά-
νω αδικήµατα.

ντων τους υπέρ της εταιρείας Siemens. Η συµπεριφορά όµως 
αυτή (δωρεά χρηµάτων σε πολιτικά κόµµατα) σε καµία πε-
ρίπτωση δεν στοιχειοθετεί την αντικειµενική υπόσταση των 
εγκληµάτων της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας». 

Συνακόλουθα, ο εισαγγελέας συµπεραίνει ότι «δεν στοιχει-
οθετείται και η αξιόποινη πράξη της νοµιµοποίησης εσόδων 
από την εγκληµατική αυτή δραστηριότητα, είτε µε τη διακίνη-
ση χρηµατικών ποσών µέσω του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 
είτε µε την κτήση περιουσιακών στοιχείων µε αυτά και µε σκο-
πό να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρηµάτων που 
προήλθαν από τις άνω αξιόποινες πράξεις...».

255 εκατ. ευρώ
Αναφορικά µε την επιλογή της αµερικανικής SAIC 
να συνεργαστεί µε τη γερµανική πολυεθνική εται-
ρεία για την υλοποίηση του έργου της ανάθε-
σης του συστήµατος ασφαλείας των Ολυµπια-
κών Αγώνων αντί ποσού 255 εκατ. ευρώ, ο ει-
σαγγελέας είναι αποκαλυπτικός: «Επειδή η SAIC 
στερούνταν ερεισµάτων στην ελληνική αγο-
ρά, απέβλεψε από την αρχή, αλλά και συνε-
χώς (στάδια τροποποίησης και εκτέλεσης της 
σύµβασης) στη συνεργασία µε την, από πολ-
λών ετών, έχουσα δεσπόζουσα θέση στον το-
µέα των δηµοσίων συµβάσεων στην Ελλάδα, 
εταιρεία Siemens». Συνολικά, πάντως, για το 
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Ειδικότερα όσον αφορά στη δωροδοκία-δω-
ροληψία κρατικών αξιωµατούχων που εµπλέ-
κονταν στην ανάθεση του έργου στην κοινο-
πραξία SAIC TEAM, αλλά και τη χρηµατοδό-
τηση των δύο µεγάλων πολιτικών κοµµάτων, 
ο εισαγγελέας στην πρότασή του διαπιστώνει: 
«Από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθη-
κε και ειδικότερα από καταθέσεις µαρτύρων, 
τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών των αρ-
µοδίων για την παρακολούθηση του έργου και 
στη συνέχεια των µελών των Επιτροπών Ελέγ-
χου και Παραλαβής Προµήθειας C4I, τις κινή-
σεις τραπεζικών λογαριασµών των στελεχών 
της ελληνικής εταιρείας SIEMENS A.E. (Μιχά-
λη Χριστοφοράκου, ∆ιονυσίου ∆ενδρινού), 
καθώς και άλλων στελεχών της ίδιας υποκατα-
σκευάστριας µέρους του όλου έργου εταιρεί-
ας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο µε διακίνη-
ση χρηµατικών ποσών προς υπαλλήλους (µέ-
λη των αρµόδιων επιτροπών για την παρακο-
λούθηση του έργου και την παραλαβή αυτού) 
ή άλλα υπηρεσιακά στελέχη που είχαν καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο εµπλακεί στην προµήθεια του 
συστήµατος ασφάλειας C41... Περαιτέρω, µε 
διαταγή του Ειρηνοδικείου Μονάχου επιβλή-
θηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους στον Μ. Χρι-
στοφοράκο, διότι ως διευθυντής της Siemens 
στην Ελλάδα προέβη σε δωρεά διψήφιου πο-
σού εκατοµµυρίων ευρώ προς το ΠΑΣΟΚ και 
τη Ν.∆. και δη προς τους ταµίες των κοµµάτων 
αυτών, ώστε να επηρεάσουν τους αρµόδιους 
υπαλλήλους και να επιταχυνθεί η παραλαβή των 
επιµέρους έργων της προµήθειας, ενεργώντας 
ενδεχοµένως και κατά παράβαση των καθηκό-


