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Παρέμβαση 
Σημίτη με αιχμές 
και αυτοκριτική
Σήμερα η συζήιηση για ιη $ΐ6ΐηθη5
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Σ ε παρέμβαση ενόψει της ση
μερινής συζήτησης στη Βουλή 
για την υπόθεση της Siemens 

προχώρησε χθες ο πρώην πρωθυ
πουργός Κώστας Σημίτης. Σε πο
λυσέλιδη γραπτή ανακοίνωσή του 
υπερασπίζεται την οκταετία που ο 
ίδιος κυβέρνησε τη χώρα και αποδί
δει στη Ν.Δ. «συστηματική προσπά
θεια» να επιρρίψει πολιτικές ευθύ
νες για τις συμβάσεις που υπέγρα
ψε η γερμανική εταιρεία με το ελ
ληνικό Δημόσιο εκείνη την περίο
δο. Παράλληλα παραδέχεται -  χω
ρίς να αναφερθεί σε ονόματα -  ότι 
δεν ήταν όλες οι επιλογές συνεργα
τών του επιτυχημένες.
«Οσοι υπήρξαν αντίθετοι στο εγχεί
ρημα της περιόδου 1996 - 2004 θέ
λουν να αρνηθούν με κάθε τρόπο αυ
τά τα θετικά στοιχεία» τονίζεται στην 
ανακοίνωση, στην οποία σημειώνε-

Είΐίθεση στη Ν.Δ, για m 
«λανθασμένη οικονομική 
πολιτική ms μετά το 2004, 
που έφερε την κρίση»

ται ότι «η τυφλή αυτή αντιπαράθε
ση δεν εξυπηρετεί τη χώρα». Κατη
γορεί εμμέσως τη Νέα Δημοκρατία 
λέγοντας ότι «ζούμε μια πρωτόγνω
ρη οικονομική κρίση, η οποία προ
ήλθε από τη λανθασμένη και αδιά
φορη για τα πραγματικά προβλήμα
τα της χώρας οικονομική πολιτική 
μετά το 2004», ενώ προσθέτει πως 
«εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε την 
κρίση θα πρέπει να δούμε νηφάλια 
πότε επιτύχομε και πότε αποτύχα- 
με στο παρελθόν, πότε προόδευσε 
η χώρα και πότε όχι». Και συμπλη
ρώνει: «Να δούμε τόσο πώς θα ξε
περάσουμε την υστέρησή μας όσο 
και πώς θα καταπολεμήσουμε τα 
φαινόμενα διαφθοράς, με σύστημα 
και σοβαρότητα...».
Η γραπτή δήλωση του πρώην πρωθυ
πουργού κατατέθηκε χθες στα γρα
φεία των κοινοβουλευτικών συντα
κτών της Βουλής ενόψει της σημε
ρινής συζήτησης που θα πραγματο
ποιηθεί στην Ολομέλεια για το πόρι
σμα της Εξεταστικής Κοινοβουλευ
τικής Επιτροπής, η οποία ασχολή
θηκε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Ο Κ. Σημίτης εξαπολύει σοβαρότα
τες αιχμές εις βάρος του έργου της 
Εξεταστικής, καθώς υπογραμμίζει 
με νόημα πως «η Επιτροπή συμπέ- 
ρανε από την έρευνά της ότι οι προ
γραμματικές συμβάσεις που κατάρ
τισε o OTE ήταν επαχθείς για τη χώ
ρα χωρίς να ζητήσει καν μια γνωμο
δότηση διεθνούς οίκου ή να αναθέ
σει σε εμπειρογνώμονες τη σύγκρι

ση με αντίστοιχες συμβάσεις σε άλ
λες χώρες».

ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟ. Ο πρώ
ην πρωθυπουργός υπογραμμίζει με 
κατηγορηματικό τρόπο πως όχι μό
νο δεν γνώριζε τον Μιχάλη Χριστο- 
φοράκο αλλά και ότι ουδέποτε είχε 
οποιαδήποτε συνάντηση ή επαφή 
μαζί του, ενώ μέμφεται την Εξετα
στική Επιτροπή καθώς παρατηρεί 
ότι «η χωρίς έλεγχο αναδημοσίευ
ση στο πόρισμά της των αναφερο- 
μένων στο ημερολόγιο Χριστοφο- 
ράκου συναντήσεων έχει ως απο
τέλεσμα να παρουσιάζονται ανύ
παρκτες συναντήσεις ως πραγματι
κά γεγονότα. Λειτουργεί παραπλα
νητικά και δεν βοηθά στην ανεύρε
ση της αλήθειας».
Επίσης στην ανακοίνωση αμφισβη
τείται η αξιοπιστία των καταθέσεων, 
καθώς «το πόρισμα της Εξεταστικής 
στηρίχθηκε και στις δηλώσεις δια
φόρων υπαλλήλων της Siemens», οι 
οποίοι «δηλώνουν ό,τι συμφέρει αυ
τούς και την επιχείρηση», ενώ «ο κ. 
Σημίτης κατήγγειλε όσους από ελ
ληνική πλευρά πήραν χρήματα εί
τε από ασυγχώρητη επιπολαιότητα 
είτε παραβλέποντας τις νομικές και 
ηθικές υποχρεώσεις τους».

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.
Ο πρώην πρωθυπουργός παραδέ
χεται, εν είδει αυτοκριτικής, αναφε- 
ρόμενος σε παλιούς του συνεργάτες 
πως «όλες οι επιλογές δεν ήταν επι
τυχημένες όπως ήταν φυσικό». Δεν 
αναφέρεται συγκεκριμένα στους Τά
σο Μαντέλλη και Θόδωρο Τσουκά- 
το, ωστόσο σημειώνει πως «απομα
κρύνθηκαν υπουργοί και συνεργά
τες όταν επικρατούσε η εντύπωση 
μιας συμπεριφοράς ασυμβίβαστης 
με κανόνες πολιτικής δεοντολογί
ας» και «χωρίς δισταγμό παρ’ όλο 
που δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδει
ξη για αξιόποινες συμπεριφορές». 
«Ποτέ δεν δόθηκε σε υπουργούς, 
κυβερνητικά στελέχη, άλλους λει
τουργούς ή συνεργάτες οποιαδήπο
τε εντολή ή οδηγία για προνομιακή 
συμπεριφορά υπέρ κάποιας επιχεί
ρησης ή για οιεσδήποτε συναλλα
γές», σημειώνεται στην ανακοίνω
ση και υπενθυμίζεται ότι «οι απο
φάσεις που λαμβάνονταν στα ανώ
τατα κυβερνητικά συλλογικά όργα
να τηρούσαν αυστηρά τους ισχύο- 
ντες κανόνες και ήταν διαφανείς, 
τεκμηριωμένες με γνώμονα πάντα 
το δημόσιο συμφέρον».
Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις του Δη
μοσίου με τη Siemens, στην ανακοί
νωση τονίζεται ότι τόσο οι προγραμ
ματικές του OTE όσο και για το σύ
στημα ασφαλείας C-4I για τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες ήταν νόμιμες και 
εξυπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον.

Ο πρώην πρωθυπουργία Κώσταβ Σημϊτπί σε παλαιότερη φωτογραφία. 
Χθεε παρενέβη με γραπτή του δήλωση για την υπόθεση Ζίμενβ, όπου 
υπερασπίζεται την οκταετία διακυβέρνησή τηβ χώραί από τον ίδιο

«Γιατί ξανάγινε μέλος 
ms κυβέρνησης ο Κασιανίδης;»
Ο Κ. Σημίτηβ αναφέρεται και στην παραίτηση του πρώην 
υπουργού Μ εταφ ορώ ν και Επικοινωνιών Χάρη Καστανίδη, 
ο  ono ios ζητούσε τη σύσταση ανεξάρτητηβ A p x iis  για 
τον έλεγχο των προμηθειών τονίζονταβ ότι η πρότασή 
του προέβλεπε ρητά την εξα ίρεση  των προγραμματικών 
συμφωνιών από τον έλεγχο Tns Apxiis . Και απαντώνταε στο 
επ ιχείρημα Tns Ν .Δ . ncas ο X. KaoTaviöns είχε παραιτηθεί 
γ ια λ ό yous  ηθικήε τάξη5, θέτει το ερώτημα «γιατί τότε ο 
iS ios έγινε πάλι μέλοβ Tns κυβέρνησηβ το 2003;».

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

Απειλεί 
με μηνύσει 
o Alais μειά 
την κατάθεση 
Χατζηνικολάου
ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΗΤΑΝ -  σύμφω
να με βουλευτές -  οι χθεσινές κα
ταθέσεις των δύο δημοσιογράφων 
Νίκου Χατζηνικολάου και Τάσου 
Τέλλογλου στην Προκαταρκτική 
Επιτροπή της Βουλής που διερευ
νά την υπόθεση της κατασκευής 
τριών γερμανικών υποβρυχίων και 
της τυχόν ποινικής εμπλοκής του 
τέως υπουργού Εθνικής Αμυνας 
Ακη Τσοχατζόπουλου.
Κι ενώ ο εκδότης - διευθυντής της 
εφημερίδας «Realnews» Νίκος Χα- 
τζηνικολάου φέρεται να κατέθεσε 
ότι από τα στοιχεία που έχει από 
τη γερμανική δικογραφία αναμ
φισβήτητα μέρος της μίζας κα
τέληξε στον Α. Τσοχατζόπουλο, 
στον αντίποδα, ο δεύτερος μάρ- 
τυς υποστήριξε ότι από το υλικό 
της γερμανικής δικογραφίας δεν 
προκύπτει πως έλαβε χρήματα ο 
τέως υπουργός.
Ο Τ. Τέλλογλου, ωστόσο, επεσή- 
μανε πως από τις καταθέσεις των 
στελεχών των εμπλεκόμενων γερ
μανικών εταιρειών επιβεβαιώνε
ται η δωροδοκία αιρετού ή ανώ
τερου αξιωματούχου και όχι αξι
ωματικού χώρας - μέλους της Ε.Ε. 
Και σημείωσε ότι από τις 246 σε
λίδες του ίδιου κατηγορητηρίου, 
που συντάχθηκε στις 11 Απριλί
ου 2011, οι 220 αφορούν στην Ελ
λάδα.
Νωρίτερα ο κ. Χατζηνικολάου -  
σύμφωνα με πληροφορίες -  φέρε
ται να χαρακτήρισε «ανέφελες» τις 
συνεδριάσεις των ΚΥΣΕΑ, πως οι 
Γερμανοί μετά τη λήξη της θητεί
ας του κ. Τσοχατζόπουλου ανησυ
χούσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση 
θα υπαναχωρούσε από τη σύμβα
ση, ενώ επέρριψε ευθύνες και σε 
άλλους τρεις εμπλεκόμενους τέ
ως υπουργούς Εθνικής Αμυνας 
χωρίς όμως να τους κατονομάσει. 
Ο ίδιος επιπλέον υποστήριξε, μι
λώντας με δημοσιογράφους, πως 
έχει τη βεβαιότητα ότι τα αδική
ματα για τον τέως υπουργό δεν 
έχουν παραγραφεί επειδή, κατά 
την άποψή του, φαίνεται ότι ρί
ζες για την ίδια υπόθεση δίνο
νταν και το 2007.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ. Από την
πλευρά του, σε γραπτή δήλωσή 
του ο Ακης Τσοχατζόπουλος απει
λεί με μηνύσεις τον εκδότη - δι
ευθυντή της «Realnews» και χα
ρακτηρίζει «ασύστολα ψεύδη», 
«συκοφαντίες με επίκληση ακό
μη και ανύπαρκτων "γεγονότων” 
και γελοιοτήτων» που -  όπως ση
μειώνει -  εκτοξεύει μήνες τώρα 
εναντίον του.
«Μόλις λάβω γνώση των πρακτι
κών της κατάθεσής του και διαπι
στώσω ότι επαληθεύονται τα πα
ραπάνω, θα προσφύγω στη Δικαι
οσύνη ζητώντας την παραδειγμα
τική τιμωρία του», καταλήγει ο 
τέως υπουργός Εθνικής Αμυνας.


