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Κοντά στις 3.000 λέξεις ξόδεψε την προ
ηγούμενη Κυριακή ο Κώστας Σημίτης 
για να αναπτύξει μέσω του «Εθνους» τις 

απόψειςτου περίδιαφθοράςκαι να εξηγήσει, με 
ύφος δημοδιδάσκαλου, την απόσταση μεταξύ 
σκανδάλου και σκανδαλολογίας. Τρεις σελίδες 
μεστές γεμάτεςνόημα, αρκεί να τιςέγραφε... άλ
λος! Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπογραφή 
σχεδόν ακύρωσε το περιεχόμενο, αφού ο πρώ
ην πρωθυπουργός δεν μπήκε στον κόπο να αφι
ερώσει ούτε μια παράγραφο για την ανομία επί 
ημερών του και για τις μεγάλες υποθέσεις δια
φθοράς που ακόμη ταλανίζουν τη χώρα. Αυτή 
η μονομέρεια στην οπτική του Κ. Σημίτη προ- 
κάλεσε κύμα αντιδράσεων και πικρόχολα σχό
λια - κυρίως στο διαδίκτυο. Κι αν ο Κ. Σημίτης 
βρίσκει ακόμη με ευκολία οηαδούςτηςοικονο- 
μικήςτου πολιτικής, δυσκολεύεται να βρει συμ- 
μάχουςνα τον υπερασπιστούν για τη διαφάνεια 
επί ημερών του. Κι αυτό γιατί ειδικά τη δεύτερη 
τετραετία διακυβέρνησής του η κατάσταση ξέ- 
φυγε. Είναι αυτό που ο (φανατικόςεχθρόςτου) 
Θόδωρος Πάγκαλος διαπίστωσε κυνικά λέγο
ντας πως «από το 2000 έως το 2004 καταστρέ
ψαμε τη χώρα».

Ο Νικολό Μακιαβέλι στον «Ηγεμόνα» ανα
φέρει πως «κρίνεις έναν αρχηγό κράτους και το 
μυαλό του βλέπονταςτουςανθρώπους που τον 
περιστοιχίζουν. Οταν είναι άξιοι, έντιμοι και πι
στοί, τότε ο Ηγεμόναςείναι συνετός. Οταν όμως 
δεν είναι, ο Ηγεμόναςείναι αξιοκαταφρόνητος». 
Η Ιστορία θα κατατάξει σε μια θέση τον Κ. Ση
μίτη - κι όχι κατ' ανάγκη με τα κριτήρια του Μα
κιαβέλι. Ομωςοι συνεργάτεςτου, σε έναν ικανό 
μεγάλο διψήφιο αριθμό, μόνο «άξιοι και έντιμοι» 
δεν ήταν. Πολλοί εξ αυτών μπλέχτηκαν τελικά 
στον ιστό τηςΔικαιοσύνης ενώ άλλοι εγκατέλει- 
ψαντον δημόσιο βίο κατισχυμένοι, χωρίς ποτέ 
όμωςνα διερευνηθείο βαθμός ανάμειξήςτους 
σε σκοτεινές υποθέσειςτης οκταετίας.

© βΙΕΜΕΝβ
Το μείζον σκάνδαλο επί ημερών του, με «γαλά
ζιες» ουρές στην πορεία, ήταν η 5ίεΓΠθη$. Ενας 
κολλητός του στο Μαξίμου, ο «στρατηγός» 
Τσουκάτος κατηγορείται για τη μεταφορά 1 
εκατ. μάρκων στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ από τις 
μαύρες βαλίτσες της διαπλοκής. Ο έτερος στε-

Τα σκάνδαλα που 
ξέχασε ο Κ. Σημίτηε
Αρθρογραφεί για ιιην ανομία και τιην ατιμωρησία, αΒΗά δεν ϋέει κουβέντα 
για ϊπ  διαφθορά που γιγαντώθηκε επί ημερών του

νόςτου συνεργάτης πήρε, καθ' ομολογίαντου, 
200.000 μάρκα όχι για το κομματικό ταμείο, αλ
λά για την τσέπη του. Από ποια δουλειά; Το με
γαλύτερο deal με τις πιο παχυλές μίζες (όπως 
τουλάχιστον προκύπτει από τη δικογραφία) 
ήταν η προγραμματική συμφωνία του OTE με 
τη Siemens το 1997, της οποίαςτο μεγαλύτερο 
κομμάτι είχε η Ιντρακόμ του επιχειρηματία Σω
κράτη Κόκκαλη, που ήταν ο μεγάλος ευνοημέ
νος της σημιτικής-διαπλοκής.

© ΕϊΟΠΛΙΣΤΙΚΑ
Κι αν η σύμβαση του OTE 8002 έμεινε στην ιστο
ρία ως «αμαρτωλή», εξίσου ακόλαστη είναι κι η 
ιστορία με τα εξοπλιστικά. Τα υποβρύχια έστει
λαν με μια δεκαετία καθυστέρηση στη φυλακή

Η μονομέρεια 
στην οπτική του 
Κ. Σημίτη 
προκάήεσε κύμα 
αντιδράσεων 
και πικρόχοήα 
oxóñia - Kupíoos 
στο διαδίκτυο

Εάν δεν με συμφέρει η αΜθεια...
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Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ έχει κατα
γράφει' στα μεταπολιτευτικά χρονι
κά ως ο μοναδικός πρωθυπουργός 
που αποχώρησε χωρίς να προηγη- 
θεί εκλογική ήττα του. Και χωρίς, εν 
τέλει, να «απολογηθεί» ενώπιον του 
εκλογικού σώματος. Παρά ταύτα, ο 
Σημίτης... είναι εδώ. Οι αναφορές 
στην δετή θητεία του είναι συνεχείς 
και η εικόνα του πλανάται πάνω από 
το πολιτικό σύστημα για δύο βασι
κούς λόγους:
Ο  Η ύψιστη πολιτική του πράξη, 
ήτοι η ένταξη της Ελλάδας στην ευ
ρωζώνη, σχολιάζεται πλειστάκις

ως η αχίλλειος πτέρνα της σημερι
νής κρίσης. Το κατά πόσο, δηλαδή, 
η Ελλάδα «μπήκε στην ΟΝΕ με το 
σπαθί τηφ>.
Q  Επίσης, διότι αρκετοί εκ των στε
νότερων συνεργατών του παραμέ
νουν στο κεντρικό πολιτικό σκηνι
κό και, παρότι κάποιοι τους κατα
λογίζουν εμπλοκή στη «δημιουρ
γική λογιστική» και τα swaps της 
εποχής πριν από το 2000, απέκτη
σαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Για πα
ράδειγμα, ο νυν υπουργός Οικονο
μικών και ένθερμος θιασώτης των 
πιο σκληρών μνημονιακών πολιτι-

κών Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην 
πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδή- 
μος, ο Βασίλης Ράπανος και σειρά 
από στελέχη του ευρύτερου οικονο
μικού επιτελείου.
ΓΓ αυτό ίσως κάποιοι, όταν ανα- 
φέρονται στον τέως πρωθυπουρ
γό που «επιστρέφει κατά καιρούς» 
-ωσάν να μη θέλει να κλείσει τον κύ
κλο του- με άρθρα και δημόσιες πα
ρεμβάσεις, στις οποίες δεν υπάρχει 
ίχνος αυτοκριτικής, παραπέμπουν 
στη γνωστή ρήση «εφόσον η αλή
θεια δεν με συμφέρει, τόσο το χει
ρότερο για την αλήθεια»...

τονΑκηΤσοχατζόπουλο, κορυφαίο υπουργό του 
Κώστα Σημίτη μαζί μετουςσυνεργάτεςτου, όπως 
ήταν ο Γιάννης Σμπώκος. Για «μαύρες τρύπες» 
στο πόθεν έσχεςελέγχεται δικαστικά και ο έτερος 
υπουργός ΑμυναςεπίΣημίτη και πρώην «τσάρος» 
τηςοικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου, το όνομα 
του οποίου μαζεύει σιγά σιγά βαριά σύννεφα από 
πάνω του και σε ό,τι αφορά τις κρατικές προμή
θειες στρατιωτικού υλικού.

@ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Το χρηματιστήριο, μια τεράστια πολιτικο- 
δημοσιογραφική λοβιτούρα, δεν αγγίχτηκε πο
τέ. Ενάμισι εκατομμύριο μικροεπενδυτέςέπεσαν 
στην παγίδα της καλλιέργειας ενός κλίματος ευ
φορίας όταν εταιρείες «φούσκες» πολλαπλασί
αζαν καθημερινά την αξία τουςστο ταμπλό. Πε- 
ριουσίεςχάθηκαν, χωρίς κανείς ποτέ να αναζη
τήσει τιςευθύνεςπολιτικών, χρηματιστηριακών 
εταιρειών αλλά και δημοσιογράφων, από τους 
οποίους πολλοί θησαύρισαν, είτε λόγω προνο
μιακής πληροφόρησης είτε διακινώντας ενσυ
νείδητα φήμες «μαϊμού».

® ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ετερο έγκλημα, άνευ τιμωρίας επί ημερών Ση
μίτη; Το κτηματολόγιο; για το οποίο ο τότε αρ
μόδιος επίτροπος (2001) Μισέλ Μπαρνιέ μάς 
ζητούσε πίσω 17 δισ. δραχμές (! )  ως πρόστι
μο για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση ενός 
επιδοτούμενου έργου. Πολλά τελικώς εξ αυ
τών η χώρα τα επέστρεψε. Κανείς δεν ξέρει πό
σα ακριβώς.

© ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σκάνδαλο μεγατόνων και οι υπερκοστολογήσεις 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ολυ
μπιακών Αγώνων. Η καθυστέρηση στην προ
ετοιμασία αλλά και η μαξιμαλιστική προσέγ
γιση της Γιάννας Αγγελοπούλου, στην οποία 
δεν έβαλε ποτέ φρένο ο Κ. Σημίτης πολλαπλα
σίασε το κόστος των Αγώνων σε σύγκριση με 
τον αρχικό τους προϋπολογισμό. Ξεκίνησε κά
που στα 3 δισ. ευρώ, το ΠΑΣΟΚ έκανε απολο
γισμό στα 5 δισ., ο Γιώργος Αλογοσκούφης το 
προσδιόρισε στα 8,5 δισ., ενώ ο Χρηστός Στα- 
ϊκούραςτον Νοέμβριο του 2012 μίλησε για 8,4 
δισ. ευρώ. Μόνο για την ασφάλεια των Ολυμπί
α κών Αγώνων ο προϋπολογισμόςξεκίνησε από 
τα 300 εκατ. ευρώ και έφτασε τελικά το 1,5 δισ. 
ευρώ, συνυπολογίζονταςκαιτο κόστοςτου C4i, 
το οποίο πληρώθηκε μεν, όμως δεν λειτούργη
σε ολοκληρωμένα ποτέ.

@ ΤΑ «ΨΙΛΑ»
Από κει και πέρα, επί ημερών Σημίτη έγιναν και 
διάφορα άλλα μικρά και μεγάλα αδιερεύνητα 
σκάνδαλα. Οι προμήθειεςτης γερμανικής εται
ρίες MAN σε τρόλεϊ και υλικό για το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας, το σκάνδαλο της Daimler, κα- 
θώςκαι διάφορα «ψιλά», όπωςη αποπομπήτου 
Βαγγέλη Μαλέσιου που φιλοξενούνταν στο σπί
τι του επιχειρηματία Αθανάσιου Αθανασούλη 
της Altec ή του Αλέξανδρου Χρυσανθακόπου- 
λου που πιάστηκε επ' αυτοφώρω να παίζει πα
ράνομα «φρουτάκια», τα οποία είχαν ξεφυτρώ
σει σε κάθε γωνιά.
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