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ν ισχύει αυτό που έλεγε ο 
Ντισραέλι, ότι η περιουσία 
κάθε κοινοβουλευτικού αν- 
δρός είναι η πολιτική του υ
στεροφημία, τότε μάλλον ο κ. 
Σημίτης θα πρέπει να είναι ι
διαίτερα προβληματισμένος 
για το τι θα ακολουθήσει τις 

τελευταίες αναπάντεχες αποκαλύψεις για 
την πριοθυπουργική του θητεία σχετικά με 
την απροθυμία του να προωθήσει θεσμικό 
πλαίσιο για την προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος από φαινόμενα διαπλοκής κα
τά την τετραετία 1996 - 2000. Την περίοδο 
δηλαδή που οι φήμες και τα δημοσιεύματα 
για φαινόμενα διαπλοκής ήταν σε ημερήσια 
βάση και είχαν αναγκάσει τον τότε αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστα Κα
ραμανλή, να αποκαλέσει τον κ. Σημίτη «αρ
χιερέα της διαπλοκής» στη διάρκεια Ολομέ
λειας της Βουλής. Και το πιο παράξενο αυ
τής της ιστορίας είναι ότι οι αποκαλύψεις, 
που απλώς βέβαια επιβεβαιώνουν όσα υπο
ψιαζόμασταν τόσα χρόνια, ήρθαν διά στόμα
τος του υπουργού του τότε και σημερινού 
υπουργού Δικαιοσύνης, Χάρη Καστανίδη. Ε
νός ήπιου και χαμηλών τόνων κομματικού 
στελέχους που δεν έχει απασχολήσει μέχρι 
σήμερα με κραυγαλέες ενδοκομματικές α
ντιδικίες την επικαιρότητα.

Μια σύγκρουση με παρελθόν

Θυμίζουμε ότι προ ημερών ο πρώην πρω
θυπουργός Κώστας Σημίτης 
απέστειλε επιστολή -non —  
paper- προς τα μέλη της ε
πιτροπής στην οποία «εξη
γούσε» την οποία εμπλοκή 
της κυβέρνησής του στην 
υπόθεση της Siemens και, 
μεταξύ άλλων, ο πρώην 
ποωθυπουονός υποστήριξε

Η διαπλοκή σιαάζει ίο εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ

Ο Σημίτης στο εδώλιο 
της απομυθοποίησης

Οι αποκαλύψεις 
Καστανίδη  
αφήνουν έκθετο 
τον πρώην

με το επιχείρημα ότιτο υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο δεν χρειάζεται να αλλάξει γιατί είναι 
επαρκές». Αποκάλυψε επίσης οτι όταν στις 
14/5/1997 επέστρεψε από την Αμερική έ
στειλε επιστολή ότι έσφαλε το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Αναφερόμενος δε στη θορυβώ
δη τότε παραίτησή του, ο κ. Καστανίδης ση
μείωσε πως στις 30/8/1997 αναγκάστηκε να 
δηλώσει την παραίτησή του απο την κυβέρ
νηση, στην οποία όμως επανήλθε μετά από 6 
χρόνια. «Γιατί επανήλθα; Γιατί ο πρωθυ

πουργός μού ζήτησε μετ’ ε- 
πιτάσεως να βοηθήσω. Για- 
τί έχω αφοσίωση πρώτα στη 
χώρα και μετά στο κόμμα» 
είπε χαρακτηριστικά. «Θα ή
ταν διαφορετικό το μέλλον 
του τόπου και η θωράκιση 
της δημοκρατίας αν τότε εί
χαμε αποδεχτεί μια διαφο-

προμήθειες αξίας πολλών τρισ. δραχμών.
Ζητησα από τον Σημίτη να απαντήσουμε 

στο πώς θα υπάρξει διαχείριση του κολοσσι
αίου αυτού αριθμού προμηθειών γιατί τα γι- 
γάντια συμφέροντα που συγκρούονται γύ
ρω από τις προμήθειες ακόμα και όταν τη
ρούνται οι κανόνες δημιουργεί παρενέργει
ες στο πολιτικό σκηνικό. Είχα προτείνει τη 
σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής που θα έλεγ
χε, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το α
ποδέχτηκε. Τον Μάρτιο του 1996 εισήχθη 
στην Κυβερνητική Επιτροπή η πρότασή μου, 
η οποία παρατήρησε ότι δεν μπορεί η Αρχή 
να ελέγχει μόνο τις προμήθειες του Μετα
φορών αλλά όλων των προμηθειών και εγώ 
αισθάνθηκα μεγάλη ευτυχία. Το καλοκαίρι 
του '96 η Επιτροπή κατέληξε και παραδόθη
κε το προσχέδιο στον Σημίτη τον Σεπτέμ
βριο του '96, στις εκλογές και μετά η θέση 
για έλεγχο προμηθειών ανακοινώνεται και 
διά χειλιων πρωθυπουργού και γίνεται κε
ντρικό σύνθημα. Οταν σχηματίστηκε η νέα 
κυβέρνηση» συνέχισε ο κ. Καστανίδης «ζή
τησα να έρθει προς ψήφιση το σχετικό ν.σ. 
Στις 5/11/96 μου αποστελλεται επιστολή από 
τον Σημίτη για να επισπεύσω την κατάθεση 
του ν.σ. στη Βουλή. Στις 25/11 του απάντησα 
ότι εγώ είμαι ο συντάκτης του ν.σ. και εκ
φράζω τη χαρά μου για την αλλαγή του κα
θεστώτος προμηθειών και θα κόψουμε τον 
ομφάλιο λώρο έργων και πολιτικής. Στις 
7/1/97 λαμβάνω επιστολή του κ. Σημίτη προς 
τον κ. Αλέκο Παπαδόπουλο (ο.σ. υπουργός 
Εσωτερικών) με κοινοποίηση που λέει ότ 
“έχω ξανασκεφτεί το θέμα και θέλει περισ· 
σότεοη συζήτηση και να εισαχθεί στην Επι
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ότι η πρόταση που είχε κα- 
ταθέσει τότε ο Χάρης Κα- 
στανϊδης για την ίδρυση Α
νεξάρτητης Αρχή«; που θα 
ήλεγχε τις προμήθειες «προέβλεπε ρητά 
την εξαίρεση των προγραμματικών συμφω
νιών από τον έλεγχο της Αρχής την οποία ε
πιθυμούσε». Παραλληλα, ο πρώην πρωθυ- 

I  πουργός αμφισβήτησε με την επιστολή-κεί- 
μενο ότι ο Χάρης Καστανίδης είχε παραιτη
θεί από το υπουργείο Μεταφορών για λό
γους ηθικής τάξης, επειδή οι προτάσεις του 
δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς διερωτάται 
«γιατί όμως τότε έγινε και πάλι μέλος της 
κυβέρνησης το 2003;».

Θυμίζουμε επίσης ότι ο σημερινός υπουρ
γός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης είχε α
ποχωρήσει από την κυβέρνηση (υπουργός 
Μεταφορών τότε) καταγγέλλοντας «παρεμ
βάσεις» και αντικατασταθηκε από τον κ. Τά
σο Μαντέλη. Σήμερα, δεκατέσσερα χρόνια 
μετά, ο υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε απο-

Ι καλυπτική απάντηση (και δημοσιοποίησε ό
λη την αλληλογραφία) στον πρώην πρωθυ
πουργό για την παραίτησή του από το υ
πουργείο Μεταφορών τον Αύγουστο του 
1997.0  κ. Καστανίδης «φωτογράφισε» με τη 
δημοσιευθείσα αλληλογραφία του τον κ. Ση
μίτη ως υπεύθυνο για τη μη διαμόρφωση θε
σμικού πλαισίου που θα περιόριζε τη δια
πλοκή. Οπως δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύ-

S1
 νης στην Ολομέλεια της Βουλής, το 1996 εί

χε προτείνει στον Κώστα Σημίτη να συ στα
θεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Προμηθειών, η ο
ποία θα θέσπιζε νέους κανόνες διαφάνειας 
στον τομέα των προμηθειών σε όλο τον δη
μόσιο τομέα, προκειμένου να κοπεί ο ομφά
λιος λώρος συμφερόντων και πολιτικής. Ο 
πρώην πρωθυπουργός αποδέχτηκε την 
πρότασή του και του ζητησε να επισπεύσει 
τις διαδικασίες και να καταθέσει το σχέδιο 
νόμου στη Βουλή. Ομως, πρόσθεσε ο υ
πουργός, «στις 7/1/1997 λαμβάνω επιστολή 
του πρωθυπουργού, με κοινοποίηση στον υ
πουργό Εσωτερικών, Αλ. Παπαδόπσυλο, που 
έλεγε πως 'έχω ξανασκεφτεί το θέμα" και 
ότι ‘ θέλει περισσότερη συζήτηση το πράγ
μα’ ». «Στη συνέχεια» όπως αφηγείται ο κ. 
Καστανίδης, «ο κ. Παπαδόπουλος συγκόλε- 
σε συσκέψεις για το θέμα», ενώ «ακολούθη
σε και Υπουργικό Συμβούλιο και χωρίς την 
παρουσία μου αποφασίζει να το απορρίψει,

ρετικη λειτουργία στο καθε- 
στώς των δημοσίων προμη
θειών. Οι συνέπειες υπήρ
ξαν σκληρές... Δεν μίλησα 

15 χρόνια. Αισθάνομαι βαριά την ιστορική 
ευθυνη να ενεργήσω ως οφείλω» πρόσθεσε 
ο κ. Καστανίδης και παρέδωσε την αλληλο
γραφία του με τον κ. Σημίτη στα πρακτικά 
της Βουλής.

Ο ι καταγγελίες 
Καστανίδπ

Ειδικότερα, ο κ. Καστανίδης απάντησε 
την επομένη του κειμένου Σημίτη με αδιαμ
φισβήτητη σαφήνεια; «Χθες ο κ. Σημίτης α- 
πέστειλε επιστολή, είναι δική του εκτίμηση 
και σεβαστή η θέση του γιατί δεν το έκανε ό
ταν συνεστηθη η Εξεταστική. Ισχυρίζεται ότι 
στο προσχέδιο για τις προγραμματικές συμ
βάσεις δεν θα ήταν υπό τον έλεγχο της Ανε
ξάρτητης Αρχής και θέτει το ερώτημα περί 
ηθικής τάξης για την επιστροφή μου στην 
κυβέρνηση του 2003. Με έμμεσο και σαφή 
τρόπο από τις 30/8/97 και μεταγενέστερα 
δόθηκαν απαντήσεις στον ελληνικό λαό αλ
λά αισθάνομαι την υποχρέωση να αποδε
σμευτώ από την αλληλογραφία που διημεί- 
φθη εκείνη την εποχή, εσωτερική κυβερνη
τική αλληλογραφία που δεν είχα δώσει. Ια
νουάριο 1996 ανέλαβα το υπουργείο Μετα
φορών και είχε μπροστά του να διαχειριστεί

τροπή Θεσμών της κυβέρνησης". Στις 
12/3/97 στέλνει επιστολή με κοινοποίηση 
προς εμένα ότι εγώ επιμένω. Στις 8/5/97, ενώ 
απουσιάζω, συγκαλείται το Υπουργικό και α
ποφασίζει να απορρίψει αυτό που ήταν προ
εκλογική διακήρυξη της κυβέρνηση με το ε
πιχείρημα ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο 
δενχρειάζεται να αλλαξει. Στις 14/5/97, όταν 
γυρίζω από τις ΗΠΑ, αποστέλλω επιστολή 
στον Σημίτη που το εξηγώ ότι έσφαλε το Υ
πουργικό. Η επιστολή αυτή καταλήγει ως ε
ξής: "Ο,τι ισχυρίζομαι για τη θεσμική θωρά- 
κιοη της χώρας, σας παρακαλώ να μου επι
τρέψετε να θεσπίσω πλαίσιο για τα θέματα 
αρμοδιότητας, μέτρα και κανόνες που εγ- 
γυώνται τη διαφάνεια. Αν ούτε αυτό κατα
στεί δυνατό, αναρωτιέμαι αν θα έχει νόημα 
η παραμονή μου στην κυβέρνηση". Στις 
25/7/97 αποστέλλω νέα εναλλακτική πρότα
ση. Δεν υπάρχει απάντηση. Στις 30/8/97 ανα
κοινώνω την παραίτησή μου. Επανήλθα 
στην κυβέρνηση γιατί ο πρωθυπουργός μου 
το ζήτησε μετ' επιτάσεως 8 μήνες πριν από 
τις εκλογές να βοηθήσω και εγώ... Τα γεγο
νότα δεν είναι τυχαία και αποτελούν μια κρί
σιμη καμπή. Θα ήταν τελείως διαφορετική η 
πορεία του τόπου αν τότε ο πολιτικός κό
σμος είχε αποδεχθεί διαφορετική λειτουρ
γία για τις προμήθειες... Δεν κόψαμε τον 
ομφάλιο λώρο πολιτικής και επιχειρημα
τιών, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα τραγικά 
που βλέπουμε σήμερα».

Πολιιικες οι αποδείξεις
© πως παρατηρούσαν 

πολιτικοί αναλυτές, ο 
κ. Καστανίδης κατέθεσε 
στη Βουλή πς πολιτικές α
ποδείξεις για τις τερά
στιες κυβερνητικές ευθύ
νες που έχει ο πρώην πρω
θυπουργός Κώστας Σημί
της για τη γιγάντωση του 
φαινομένου της διαπλο
κής επιχειρηματικών συμ
φερόντων με κυβερνητι
κούς παράγοντες. Με βά
ση τις αποκαλύψεις Κα· 
στανίδη, ο κ. Σημίτης χρε
ώνεται με τις ευθύνες δι

αιώνισης του καθεστώτος 
αδιαφάνειας στις κρατι
κές προμήθειες και μάλι
στα από έναν από τους δι
κούς του ανθρώπου«: και 
συνεργάτες την περίοδο 
εκείνη. Λίαν πιθανόν η Ε
ξεταστική για τη βίοπίθηβ 

, όπως και οι παράλληλες 
δικαστικές έρευνες να 
μην οδηγήσουν σε απτό α
ποτέλεσμα ή την καταδίκη 
εμπλεκόμενων προσώ
πων. Αλλωστε και ο ίδιος ο 
Κώστας Καραμανλής που 
κάποτε είχε αποκαλέσει

«αρχιερέα της διαπλο
κής» τον κ. Σημίτη άλλαξε 
άρδην θέση μόλις έγινε 
και ο ίδιος πρωθυπουρ
γός, διαιωνιζοντας και α
νεχόμενος πολιτικά τα 
φαινόμενα διαπλοκής. Ε
κείνο που θα μείνει όμως 
στο διηνεκές είναι οι τε
ράστιες πολιτικές ευθύ
νες του τότε πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη που α
μαύρωσαν ανεξίτηλα πλέ
ον την πολύτιμη γι’ αυτόν, 
και κατά Ντισραέλι, πολι
τική του υστεροφημία.

πρώουπουργο


