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Επιστολή Σημίτη 
για τη Siemens 
με πολλές αιχμές
Του Φ . ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ ε την απόλυτη υπεράσπιση τηε οκταετούε πρωθυπουργίαε 
του (1996-2004) «όπου έγιναν σημαντικά βήματα στην α
νάπτυξη, το διεθνέε κύροε, τιε υποδομέε», αλλά και τη σα
φή αιχμή ότι «μια σύγκριση με το σήμερα είναι εύγλωτ
τη» απαντά ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημϊτηε σε ό
σα ανέφερε για τη θητεία του το πόρισμα τηε Εξεταστι- 
κήε για την υπόθεση Siemens, το οποίο συζητείται σήμερα 
στην Ολομέλεια τηε Βουλήε. «Αν θέλουμε να ξεπεράσου- 
με την κρίση, θα πρέπει να δούμε νηφάλια, πότε προοδέυσε 
η χώρα και πότε όχι», σημειώνει στην κατακλείδα του εν- 
δεκασέλιδου υπομνήματόε του ο κ. Σημϊτηε, που απαντά 
ωε επί το πλείστον στην αξιωματική αντιπολίτευση, η ο
ποία έχει ζητήσει περαιτέρω έλεγχο μέσω προκαταρκτι- 
κήε και για τον πρώην πρωθυπουργό.

Αναφορικά με τη βεβαιωμένη εμπλοκή στην υπόθεση 
πρώην στενών συνεργατών του, όπωε οι κ. Α. Μαντέληε 
και Θ. Τσουκάτοε, τουε ο- 
ποίουε πάντωε δεν κατο
νομάζει, ο κ. Σημϊτηε πα
ραδέχεται ότι όλεε οι ε- 
πιλογέε του δεν ήταν ε- 
πιτυχημένεε, ότι «υπάρχει 
διαφορετική συμπεριφο
ρά, όταν ένα άτομο απο
κτήσει ισχύ κι ότι η εξέ
λιξη τηε ηθικήε πλευράε 
δεν ακτινογραφείται».
Σημειώνει πάντωε ότι α
πομάκρυνε υπουργούε 
και συνεργάτεε του και 
μόνον στην εντύπωση 
ασυμβίβαστηε με την πο
λιτική δεοντολογία συ- 
μπεριφοράε.

Ο πρώην πρωθυπουρ- 
γόε διαψεύδει ότι γνώρι
ζε ή είχε κάποια συνά
ντηση με τον κ. Μ. Χρι- 
στοφοράκο, σημειώνο- 
νταε ότι το περίφημο η
μερολόγιο «δεν δίνει α
κριβή εικόνα τηε πραγ- 
ματικότηταε». Θέτει επί- 
σηε ζήτημα αναξιοπι- 
στίαε των καταθέσεων 
των υπαλλήλων τηε γερ- 
μανικήε εταιρείαε, υπο- 
γραμμίζονταε ότι «οι υ
πάλληλοι τηε δίειηεηε δηλώνουν ό,τι συμφέρει αυτοήε και 
την επιχείρηση. Διερωτάται μάλιστα, γιατί η Εξεταστική 
δεν έκανε καμία προσπάθεια για να διαπιστωθεί «μήπωε 
κάποιοι υπεύθυνοι τηε δίεητεηε καλύπτουν δικέε τουε κα- 
ταχρήσειε και υπεξαιρέσειε.

Φυσικά το μεγαλύτερο μέροε του υπομνήματοε του πρώ
ην πρωθυπουργού αφορά τιε προγραμματικέε συμβάσειε 
του OTE, καθώε και το σύστημα ασφαλείαε των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Με την επισήμανση ότι πριν από το 1997 η κα
τάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ήταν άθλια, υ
πογραμμίζει ότι η προϊστορία των συμφωνιών από το 1980 
ώε το 1996, προσδιόρισε τα καθοριστικά δεδομένα για τιε 
προγραμματικέε συμβάσειε, οι οποίεε, σημειώνει, καταρ
τίσθηκαν με τη μεγίστη διαφάνεια.

Αναφορικά με την παραίτηση του κ. X. Καστανίδη, λό
γω απόρριψηε τηε πρότασήε του για ίδρυση ανεξάρτητηε 
αρχήε για τιε προμήθειεε, ο κ. Σημϊτηε σημειώνει ότι το 
πλαίσιο εγγυήσεων και διαφάνειαε που ίσχυε και το οποίο 
ενισχύθηκε στη συνέχεια «εξασφάλιζε αποτελεσματικότερο 
έλεγχο από την πρόταση», ενώ διερωτήθηκε με νόημα, αν 
ο κ. Καστανίδηε είχε πρόβλημα ηθικήε τάξηε, όπωε υπο
νοεί η Ν.Δ., γιατί μετέσχε στην κυβέρνηση του 2003.

Τέλοε, για το σύστημα ασφαλείαε των Ολυμπιακών Αγώ
νων, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν α
παίτηση των ΗΠΑ και των υπηρεσιών ασφαλείαε, ύστερα 
από την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Κ. Σημίτης μέσω του υπο
μνήματος του απαντά στη Ν.Δ., η 
οποία έχει ζητήσει προκαταρκτι
κή και για τον ίδιο.

Ενόψει της συζήτη
σης του πορίσματος 
στη Βουλή ζήτησε 
να συγκριθεί 
η κατάσταση επί 
πρωθυπουργίας του 
με τη σημερινή.


