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Ρουκέτα Καστανίδη για Σημίτη
«Ζήιησα ιη συσιαση ανεξάρτητέ Αρχή5 αλλά τελικά η πρότασή μου απορρίφθηκε», η απάνιηση ίου υπουργού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Απάντηση - βόμβα του 
Χάρη Καστανίδη στον 
Κώστα Σημίτη μετά 

την προχθεσινή παρέμβαση 
του πρώην πρωθυπουργού, ο 
οποίος υποστήριξε ότι ο κ. Κα- 
στανίδης, ως πρώην υπουρ
γός Μεταφορών και Επικοινω
νιών, ζητούσε το 1997 τη σύ
σταση ανεξάρτητης Αρχής για 
τις προμήθειες του Δημοσίου, 

λλά με την εξαίρεση από τον 
έλεγχο αυτής των προγραμμα
τικών συμφωνιών του OTE με 
τη Siemens.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, πα- 
ρεμβαίνοντας χθες στη Βουλή, 
. tou ομόφωνα πρότεινε τη σύ
σταση Προανακριτικής Επι
τροπής για την περαιτέρω δι- 
ερεύνηση των πολιτικών προ
σώπων που εμπλέκονται στο 
σκάνδαλο της γερμανικής εται
ρείας, εξαπέλυσε βαρύτατες 
αιχμές κατά του Κ. Σημίτη. Εκα
νε μάλιστα λόγο για παράδο
ση στα μέσα της δεκαετίας του 
1990 μιας σειρά λειτουργιών 
του δημόσιου τομέα «σε μη
χανισμούς έξω από τον έλεγχο 
των θεσμικών εκπροσωπήσε-

Η Βουλή ψήφισε 
ομόφωνα m  συσιαση 
Προανακριιική5 
για ιη  Siemens
ων της λαϊκής κυριαρχίας» και 
για την «ανατροπή του αξιώμα
τος ότι η πολιτική προηγείται 
και η οικονομία ακολουθεί». 
Ο ίδιος έδωσε για πρώτη φορά 
στη δημοσιότητα τις επιστολές 
που είχε ανταλλάξει με τον Κ. 
Σημίτη από τον Νοέμβριο του 
1996, ως υπουργός Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών, μέχρι 
τον Αύγουστο του 1997, όταν 
και παραιτήθηκε από τη θέ
ση του.
«Οταν τον Ιανουάριο του 1996 
ανέλαβα το υπουργείο Μετα
φορών και Επικοινωνιών, δια
πίστωσα ότι ο τομέας μου εί
χε να διαχειριστεί σε προμή
θειες από αεροπλάνα και συμ
βάσεις ποσά μερικών τρισε
κατομμυρίων δραχμών... Ετσι 
πρότεινα στον πρωθυπουργό 
τη σύσταση ανεξάρτητης Αρ
χής με πρόσωπα κύρους, διό
τι υπάρχουν γιγανηαία συμφέ
ροντα που συγκρούονται με
ταξύ τους», ανέφερε χθες o X. 
Καστανίδης. Υποστήριξε μάλι
στα ότι ο τότε πρωθυπουργός 
αποδέχθηκε την πρότασή του 
και του ανέθεσε τη σύνταξη 
του θεσμικού πλαισίου για τη 
σύσταση της ανεξάρτητης Αρ
χής, ενώ -  όπως είπε -  τον Σε
πτέμβριο του 1996 αυτή η θέ
ση «έγινε κεντρική προεκλο
γική μας δέσμευση».
Στη συνέχεια, κατά τον X. Κα
στανίδη, στις 5 Νοεμβρίου 1996 
ο Κ. Σημίτης με επιστολή του

Ο υπουργόβ Δικαιοσύνηί X. Καστανίδηϊ από τό βήμα τ π ϊ Βουλήβ εξαπέλυσε βαρύτατεί αιχμέ$ κατά του πρώην πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη κι έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τυ επιστολέϊ που είχαν ανταλλάξει μέχρι την παραίτησή του

Αν μπορούσα να αλλάξω
μόνο« μου τα  εισιτήρια του 
ταξιδιού, θα κέρδιζα 
πολύτιμο χρόνο.

Μπορείί.
Ηλεκτρονικά, με την υπηρεσία e-ticket change.
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Χρησιμοποιώντας το www.aegeanair.com έχετε το χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης 
συγκριτικά με το τηλεφωνικό κέντρο ή τα εκδοτήρια της εταιρείας.

To e-ticket change αφορά μόνο στην αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της πτήσης.
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ζητούσε την επίσπευση της δι
αδικασίας προκειμένου το σχε
τικό σχέδιο νόμου να έρθει με 
τη διαδικασία του κατεπείγο- 
ντος στη Βουλή. «Κι ενώ του 
απάντησα στις 25 Νοεμβρίου 
1996 ότι δεν έχει να προσθέσει 
καμία παρατήρηση, στις 7 Ια
νουάριου του 1997 έλαβα άλ
λη επιστολή από τον τότε πρω
θυπουργό, όπου μου ανέφερε 
πως θέλει περισσότερη συζή
τηση το πράγμα στην Επιτρο
πή Θεσμών της κυβέρνησης». 
Στη συνέχεια ο κ. Καστανίδης 
αναφέρει ότι «ο Αλέκος Παπα- 
δόπουλος ανέλαβε τη συγκρό
τηση της Επιτροπής Θεσμών 
και επιβεβαίωσε στον Κ. Ση
μίτη ότι «η πρότασή μου ήταν 
ο έλεγχος των προμηθειών να 
αφορά όλο τον δημόσιο τομέα 
και να ακολουθεί η διαδικασία 
υπουργός - Υπουργικό Συμβού
λιο - Ελεγκτικό Συνέδριό - ανε
ξάρτητη Αρχή»
Κατά την απουσία όμως του 
κ. Καστανίδη στο εξωτερικό 
στις 8 Μαΐου 1997, το Υπουρ
γικό Συμβούλιο απέρριψε την 
πρότασή του με το επιχείρημα 
ότι το υπάρχον θεσμικό πλαί
σιο ήταν επαρκές και δεν έπρε
πε να αλλάξει. Και συμπλήρω
σε χθες με νόημα ο κ. Καστα
νίδης: «Στις 14 Μαΐου 1997 
με επιστολή μου προς τον τό
τε πρωθυπουργό υποστηρί
ζω ότι έσφαλε το Υπουργικό 
Συμβούλιο και του εξηγώ ότι 
όλες οι προμήθειες του Δημο
σίου έπρεπε να υπαχθούν στον 
έλεγχο της ανεξάρτητης Αρ
χής και πως οι προγραμματι
κές συμβάσεις δεν μπορούν 
να υπαχθούν γιατί υπάρχουν 
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγί
ες και το κοινοτικό δίκαιο και 
πω ς πρέπει να πάμε σε διε
θνείς διαγωνισμούς. Αυτή εί
ναι μια παράλειψη που έκανε 
χθες το πολιτικό γραφείο του 
κ. Κ. Σημίτη...». Λίγο καιρό αρ
γότερα -  όπως είπε ο κ. Καστα
νίδης -, στις 25 Ιουλίου 1997, 
έστειλε νέα εναλλακτική πρό
ταση στον Κ. Σημίτη, με την 
οποία ζητούσε οι προμήθει
ες του δικού του υπουργείου 
να ελέγχονταν επί της ουσίας 
και τυπικά από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και η ψηφιοποίηση 
του OTE να γινόταν μέσω δι
εθνών διαγωνισμών. Κι όταν 
δεν πήρε απάντηση, υπέβαλε 
την παραίτησή του στις 30 Αυ- 
γοΰστου του 2008.
«Τα γεγονότα εκείνης της πε
ριόδου δεν είναι τυχαία», είπε 
χαρακτηριστικά χθες ο υπουρ
γός Δικαιοσύνης, προσθέτο
ντας ότι «θα ήταν διαφορετι
κό το μέλλον του τόπου αν τό
τε όλος ο πολιτικός κόσμος εί
χε αποδεχθεί μια διαφορετική 
λειτουργία στο καθεστώς των 
προμηθειών και των έργων και 
αποκόπταμε τον ομφάλιο λώρο 
πολιτικής και επιχειρηματιών. 
Οι συνέπειες ήταν μοιραίες...».
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