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ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ SIEMENS

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) και Κώοταβ Σημίτη; (δεΕιό) την εποχή που τίποτα δεν προμήνυε την προχθεσινή έκρη&ι του νυν υπουργού Δικαιοσύνη;

Τι κρύβει η έκρη&ι 
Καστανίδη κατά Σημίτη
Ο υπουργόβ Δικαιοσύνην μιλώνταβ στην Ολομέλεια προχώρησε σε συγκλονιστικέβ 
αποκαλύψεΐ5 και παρουσίαση μια5 σειράβ εγγράφων αλληλογραφία5
που είχε ων υπουργόε Μεταφορών και Επικοινωνιών με τον τότε πρωθυπουργό

Απρόβλεπτες διαστάσεις λαμβάνει η κόντρα μεταΣύ του 
πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη και του υπουρ
γού Δικαιοούνηδ κ. Χάρη Καστανίδη, με το Μέγαρο 
ΜαΣίμου -για την ώρα- να μην παίρνει θέση.

ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΚΑ, ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ
crisbokas@yahoo.gr, andreas.beiegris@gmail.com

Σύμφωνα με πληρο- 
φορίεκ, οι στενοί συ- 
νεργάτεβ του πρω
θυπουργού αναφέ

ρουν neos πρόκειται για «προ
σωπική υπόθεση του κ. Κ αστα
νίδη», εΣηγώνταβ neos βασικέβ 
αιχμέβ που ά φ η σε ο πρώην 
πρωθυπουργία στην επιστολή 
του αφορούντανυπουργό και 
όχι συνολικά την κυβέρνηση. 
Opcos, ο κ. Καστανίδηβ μία 
ημέρα πριν από την επίθεση 
εναντίον του κ. Σημίτη είχε 
συνάντηση μ ε τον υπουργό 
Επικρατείαβ κ. Χάρη Παμποϋ- 
κη. Βέβαια, η συνάντηση ήταν 
προγραμματισμένη και δικαι
ολογείται από το γεγονόβ n<as 
τα δύο στελέχη συνεργάζονται 
στενά και για τον σχηματισμό 
νομικού μετώπου εναντίον m s 
Siemens.

Παρά ταύτα, και σύμφωνα 
με πληροφορίες οι δύο άνδρεβ 
συζήτησαν το θέμα m s επι- 
στολήβ Σημίτη, ενώ ο κ. Καστα- 
viöns παρουσίασε στον συνο
μιλητή του το «παρελθόν μ ε τις

σημαντικές και ενδιαφ έρουσες 
επιστολές», χωρώ όμωβ ο κ. Πα- 
μπούκηβ να ενθαρρύνει ή να 
αποθαρρύνει οποιαδήποτε 
αντίδραση.

Ωστόσο, παρά τιβ αποστά- 
σειβ που κρατούν οι σύνεργά- 
τεβτου πρωθυπουργού από τη 
βεντέτα που άνοιΣε, δεν έχει 
περάσει απαρατήρητη από το 
Μέγαρο ΜαΣίμου η  κινητικό
τητα του πρώην πρωθυπουρ
γού. Κυρίωβ όμω8 χαρακτηρί
ζουν «ακατανόητη» την επιστο
λή του κ. Σημίτη, καθώβ θεω 
ρούν ότι του έχουνπροσφέρει 
επαρκή κάλυψη αναφορικά με 
την υπόθεση τηβ δίεητβηβ, σ ε 
βόμενοι μεταΣύ άλλων και την 
ιστορία του.

Το χρονικό τικ κόντρεκ
Αν και η ανταλλαγή επιστολών 
μεταΣύ Σημίτη και Καστανίδη, 
πολλέβ από 08 οποίες περιέχουν 
σαφείβ αιχμέβ και εΣόφθαλμεβ 
σπόντεβ εκατέρωθεν, Σεκινά 
από τον Νοέμβριο του 1996, 
μόλΐ5 πρόσφατα αποκαλύφθη

κε η ύπαρΣη των περισσοτέρων. 
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρω- 
θυπουργόβ και με αφορμή ότι 
θα πραγματοποιούνταν συζή
τηση για το πόρισμα τηβ εΣε- 
τοστικήβ επιτροπήβ m s Βουλήβ 
για το σκάνδαλο δίετηεηβ σm v 
Ολομέλεια απέστειλε επιστολή 
την περασμένη Τετάρτη, πα- 
ραθέτονταβ τη δική του αλήθεια 
αναφορικά μ ε την υπόθεση. 
ΜεταΣύ άλλων όμοκ ο κ. Ση- 
μίτηβ αναφέρθηκε μ ε αιχμέβ 
και στην  π α ρα ίτηση του κ. 
Καστανίδη από το υπουργείο 
Μ εταφορώντο 1997 περιγρά- 
φονταβ τκ  συνθήκεβ κάτω από 
τιβ οποίεβ πραγματοποιήθηκε 
και καταλήγονταβ με τη φράση: 
«Η Ν έα Δ ημοκρατία υπονοεί 
τέλος ότι ο  κ. Καστανίδης είχ ε 
πρόβλημα ηθικής τήξεως και γι’ 
αυτό απ εχώ ρησε απ ό  την κυ
βέρνηση. Γιατί όμως τότε έγινε 
και πάλι μέλος π ις κυβέρνησης 
το 2003;».

, Το συγκεκριμένο απόσπα
σμα φαίνεται να ήταν και η 
αιτία τηβ έκρηΣηβ του υπουργού 
Δικαιοσύνη, ο οποίοβ μιλώνταβ 
στην Ολομέλεια προχώρησε

σ ε  συγκλονιστικέβ αποκαλΰ- 
ψεΐ8 και παρουσίαση μια8 σει- 
ράβ εγγράφων αλληλογραφίαβ 
με τον τότε πρωθυπουργό κ. 
Σημίτη, τα οποία σύμφωνα με 
τον ίδιο αποδεικνύουν ότι το 
1997 υπήρχε έτοιμο νομοσχέ
διο το οποίο θα έφερνε διαφά
νεια στη διαδικασία προμηθει
ών, όμωβ με χειρισμούβ του κ. 
Σημίτη αποσύρθηκε με «μοι
ραίες συνέπειες».

Συγκεκριμένα, ο κ. Καστα- 
νίδηβ μεταΣύ άλλων είπε «τα 
γεγονότα εκείνης της περιόδου  
δεν είναι τυχαία. Σηματοδοτούν 
μια κρίσιμη καμπή στην πολι
τική ζωή του τόπου. Θα ήταν 
διαφορετικό το μέλλον του τόπου, 
διαφ ορετική  η θεσμική θω ρά
κ ισα  της δημοκρατίας αν τότε 
είχαμ ε απ οδεχθεί -όλος ο  πολι
τικός κόσμος- μ ια διαφ ορετική  
λειτουργία στο  καθεστώ ς των 
δη μ όσ ιω ν  π ρ ο μ η θ ειώ ν  κ α ι 
έργω ν  κ α ι α π ο κ ό π τα μ ε τον  
ομφάλιο λώρο μεταΣύ κράτους, 
πολιτικής και επιχειρηματιώ ν. 
Δεν το πρήξαμε και οι συνέπει
ες υπήρξαν μοιραίες».

Αυτό που προκύπτει από τιβ

επιστολέβ είναι πωβ ήδη από 
το 1996 ο κ. Καστανίδηβ, ωβ 
υπουργόβ Μεταφορών και Επι
κοινωνιών, είχε προτείνει τη 
σύσταση ανεΣάρτητηβ αρχήβ 
η οποία θα ήλεγχε τιβ προμή- 
θειεβ του Δημοσίου. Πρόταση 
που έγινε προεκλογικό σύνθη
μα, εν ώ  σ τη  σ υ ν έχ εια  ο κ. 
Σημίτηβ με επιστολή (5.11.1996) 
ζητά την επίσπευση τηβ ψήφι- 
σπ5 του νομοσχεδίου με τίτλο 
«Διαφάνεια στα  Δημόσια Εργα 
και τις Προμήθειες».

Ομωβ, στιβ 7.1.1997 ο πρω- 
θυπουργόβ στέλνει νέα επιστο
λή προβ τοντότε υπουργό Εσω
τερικών κ. Αλέκο Παπαδόπου- 
λο και σ τη ν  οποία, μεταΣύ 
άλλων, αναφέρει: <Διαβάζοντας 
το προσχέδιο άρχισα να αμφ ι
βάλλω αν ο δρόμος που ακολου
θούμε είναι ο  σωστός». Ομωβ 
συμπλήρωνε: «Να συγκαλέσεις 
την Επιτροπή Θ εσμών και να 
π ά ρετε τις τελικές αποφ άσεις. 
Δεν θα πρέπ ει να δεκάσουμε ότι 
ο  πρστεινύμενος θεσμ ός είχ ε  
εξαγγελθεί, και μάλιστα ως σω 
τήρια παρέμβαση». Τελικά, και 
όιιωβ αναφέρει ο κ. Καστανί- 
δηβ, «στις 8.5.1997, ενώ απ ου
σιάζω  στο Σ ικάγο σ ε  απ οστο
λή, συγκαλείται Υπουργικό Συμ
βούλιο και απ οφ ασίζει -χωρίς 
την π α ρ ο υ σ ία  του  ειση γη τή  
υπουργού- να απορρίψ ει αυτό 
που αποτέλεσε προεκλογική δι
ακήρυξη της κυβέρνησης. ..».

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΙΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ, ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΣΑΦΕΙΣ ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΘΑΛΜΕΣ ΣΠΟΝΤΕΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1996

▼ ΒΟΥΛΗ
Αγνωστο 
αν θα γίνει 
Προανακριτική

Πέραντηβ κόντραβ μετα
Σύ του κ. Χάρη Καστα

νίδη και του κ. Κώστα Σημί
τη, πα ραμένει το ερώ τημα 
για το τι θα γίνει μ ε την έρ ευ 
να του σκανδάλου τηβ δίεητεηβ 
και αν τελικά  θα σ υ σ τα θεί 
προανακριτική επιτροπή για 
τουβ δώδεκα υπουργούβ που 
το πόρισμα τηβ ΕΣεταστικήβ 
π α ρα π έμ π ει σ ε  περαιτέρω  
έρευνα.

Οπωβ εΣήγησε ο υπουρ- 
γόβ Δικαιοοι'ινηβ, η καθυστέ
ρηση στην πορεία τηβ υπό- 
θεσηβ οφείλεται στην επικεί
μενη τροποποίηση του κανο
νισμού τηβ Βουλήβ μ ε  την  
οποία εν τά σ σ ετα ι διάταΣη 
που προβλέπει σύσταση τρι- 
μελούβ Γνωμοδοτικού Συμ
βουλίου (θα αποτελείται από 
δικαστικούβ).

Το Γνωμοδοτικό Συμβού
λιο θα ελέγχει τη  βασιμότη- 
τα των κατηγοριών σ ε  πρώην 
υπουργούβ όπωβ αυτέβ δια
τυπώνονται οτΐ8 προτάσειβ 
για συγκρότηση προανακρι- 
τικήβ επιτροπήβ.

Πρόταση για 
περαιτέρω έρευνα
Το επ ό μ εν ο  δ ιάστημα  και 
σίγουρα μετά την ψήφιση του 
νέου κανονισμού θα κατατε
θεί και η πρόταση για περαι
τέρω έρευνα για το σκάνδαλο 
δίετηεηβ.

Να σημειω θεί πωβ η πρό
ταση πρέπει να αναφέρει συ
γκεκριμένα ονόματα πρώην 
υπουργών, καθώβ και τέλεση  
συγκεκριμένων αδικημάτων, 
άμα» για το αν θα προχωρή
σει η έρευνα δεν θα αποφα
σ ίσ ει η  Ο λομέλεια αλλά το 
Γνωμοδοτικό.

Σύμφωνα λοιπόν μ ε πλη- 
ροφορίεβ, η  Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εΣετά- 
ζει να παραπέμψ ει ορισμέ- 
νουβ από τουβ δώδεκα υπουρ
γού 8 και για Σέπλυμα μαύρου 
χρήματοβ και μ ε τον τρόπο 
αυτό πετυχαίνει δύο επιπλέ
ον σημαντικούβ στόχουβ: πρώ- ι 
τοβ αποφεύγει τον σκόπελο 
τηβ παραγραφήβ και δεύτε- 
ροβ «επιστρέφει» τη  διαδικα
σία ερευνών στη Δικαιοσύνη 
- και αυτό γιατί, όπωβ δήλω
σ ε  ο κ. Καστανίδηβ, «η δω ρο
δοκία και η νομιμοποίηση εσ ό
δων απ ό  παράνομες δραστη 
ριότητες δεν  είναι έγκλημα κα
τά την άσκη ση  των καθη κό
ντων του υπουργού, ά ρ α  δεν  
υπάγεται στον νόμο π ερ ί ευ 
θύνης υπουργών, στις σύντο
μες παραγραφές. Αρα δεν  π ρέ
π ει να ελέγξει η Βουλή, π ρ έ
π ει να τα απ οστείλ ει απ ευ θεί
ας στη  Δικαιοσύνη».
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