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Υστερα από έντονο προβληματισμό ο ηρωβυπουργ05 έδωσε εντολή να προχωρήσει η διερεύνηση
του σκανδάλου. Ετοιμάζονται οι αγωγέ5 κατά τη5 εταιρείας και αναμένεται επιτάχυνση της δικαστικής έρευνας

Σκληρό μπρα ντε φερ μεταΣύ κυβέρνησηβ και «Siemens» 
είναι σε εΣέλιΣη τιβ τελευταίεβ ημέρεβ, με το Ελληνι
κό Δημόσιο να ετοιμάζεται να διεκδικήσει αποζημι
ώ σ ει ύψουβ 2 δισ. ευρώ και τη γερμανική εταιρεία 
να θεωρεί το ποσό «παράλογο».
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Ο
υπουργόβ Επικρα- 
τείαβ, κ. Χάρηβ Πα- 
μπούκηβ, έχει ανα- 
λάβει τον ρόλο συ
ντονιστή και δέχεται καθημερι- . 

νά πλούσιο υλικό προκειμένου 
να οτοιχειοθετηθεί νομικά το 
αίτημα τηβ κυβέρνηαηβ για αγω- 
γέβ και πρόστιμα. Η στρατηγι
κή του ΜαΕίμου έχει σαφή στό
χο: «Να πλήρωσα η γερμανική 
εταιρεία για τη  ζημιά που προ- 
κάλεσε σ το  Ελληνικό Δημόσιο». 
Στόχοβ που, πέραν από αδια
πραγμάτευτο καθήκον, αποτε
λεί και οδό διαφυγήβ για την κυ
βέρνηση, καθακ η περαιτέρω 
έρευνα για τιβ ποινικέβ ευθύνεβ 
πολιτικών προσώπων φαίνεται 
πωβ θα βαλτώσει. Η αποφασι
στικότητα τηβ κυβέρνησηβ κα- 
θώβ και το ενδεχόμενο τωντσου- 
χτερών πρόσημων φαίνεται πωβ 
έχουν θορυβήσει τα κεντρικά 
γραφεία του γερμανικού κολοσ
σού, ο οποίοβ μέχρι πρόσφατα

θεωρούσε όπ θα έκλεινε ανώ
δυνα το «ελληνικό αμαρτωλό 
παρελθόν» του.

Υπό αυτά τα δεδομένα, υψη
λόβαθμα στελέχη ms γερμανι
κ ά  εταιρείαβ προσέγγισαν τον 
κ. Παμπούκη επιχειρώ vías να 
βρουν μια mo rima εξωδικαστι
κή συμβιβαστική λύση. Θεωρώ- 
vías μάλιστα neos το ποσό των 
2 δισ. ευρώ είναι «παράλογο», 
φρόντισαν να διαμηνύσουνστον 
υπουργό όπ η μητρική εταιρεία 
επιθυμεί να επεκτείνει ns δρα- 
στηριότητέβ m s στην Ελλάδα 
και να αυξήσει ns επενδύσει 
ms. Πρόταση που δημοσιεύτη
κε και σε κείμενο των «Financial 
Times», σύμφωνα με το οποίο 
«ανώνυμεβ πηγέβ, που πρόσκει- 
νται στο Δ.Σ. ms εταιρείαβ, υπο
γραμμίζουν την πρόθεση του 
ομίλου να επεκτείνει ns δρα- 
στηριότητέβ του και να επενδύ
σει στην Ελλάδα». Ωστόσο η κυ
βέρνηση, παρά ns διαπραγμα-

τεύσειβ, είναι αποφασισμένη 
να πετάξει στο νομικό καναβά
τσο τη  γερμανική εταιρεία. Η 
ομιλία του κ. Γιώργου Παπαν- 
δρέου στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ δίνει το στίγ
μα των προθέσεων αλλά και των 
όσων θα επακολουθήσουν. Συ
γκεκριμένα, ο πρωθυπουργόβ 
ανέφερε όη «η διεκδίκηση απο
ζημ ιώσεων για τη  ζημιά που 
υποστήκαμε από φαύλεβ πρα- 
κτικέβ, είναι αυτό που κάθε ευ
νομούμενο κράτοβ επιδιώκει, 
παράλληλα με τη συνεχή επι
δίωξη ms τεκμηριωμένηβ αλή- 
θειαβ», ενώ  ζήτησε από raus 
unoupYOÜs Kupious Χάρη Κα- 
οτανίδη, Μιχάλη Χρυσοχοϊ- 
δη, Γιώργο Παπακωνσταντί
νου και Παμπούκη, να προβούν 
ans κατάλληλεβ ενέργειεβ, οι 
οποίεβ αφορούν, μεταξύ άλλων, 
εmßoλή προστίμων και αγωγέβ 
αποζημιώσεων.

Με τοντρόπο αυτό το Νομι
κό Συμβούλιο του Kpämus, έλα
βε εντολή να προβεί σε όλεβ ns 
απαραίτητεβ ενέργειεβ για να 
ετοιμαστούν άμεσα οι αγωγέβ. 
Παράλληλα, εντολέβ έχουν πά
ρει και οι διοικήσει των ζημι- 
ωθέντων οργανισμών για να 
προσφέρουν κάθε χρήσιμο στοι
χείο στο ΝΣΚ-ώστε οι α ξιώ σε ι 
να έχουν πλήρη νομική θωρά-

κιση. Στο συγκεκριμένο έργο 
αναμένεται να συνδράμει και η 
Γραμματεία τηβ Εξετασηκή8 
Emτpoπήs τηβ Βουλήε που δι- 
ερευνούσε το σκάνδαλο δίεπίθηβ 
με το πλούσιο ερευνητικό υλι
κό. Αλλωστε, η επιτροπή ήταν 
αυτή που από το  περασμένο 
καλοκαίρι πρότεινε τόσο την 
κατάθεση αγωγών στη γερμα
νική εταιρεία όσο και την επι
βολή διοικητικών προστίμων.

Πάμε σε Προανακριπκή
Το γεγονόβ όη  η κυβέρνηση 
ανοίγει μέτωπο αστικών διεκ
δικήσεων με τη «δίβτηβηβ» δεν 
σημαίνει όπ παραιτείται από 
τον στόχο του εντοπισμού και 
τηβ απόδοσηβ ποινικών ευθυ
νών σε εκείνουβ τουβ πολιηκούβ 
που χρημαήστηκαν από τα «μαύ
ρα» ταμεία ταυ γερμανικού κο
λοσσού. Σύμφωνα με πληρο- 
φορίεβ, επιθυμία του πρωθυ
πουργού είναι να προχωρήσει 
η έρευνα προβ όλεβ τιβ κατευ- 
θιίνσειβ, ακόμα και αν πρόκει
ται να «πληγώσουν» m  δική του 
παράταξη. Υπό αυτά τα δεδο
μένα η σύσταση τηβ Προανα- 
κριτικήβ Επιτροπήβ πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Αλλωστε 
το ΣΔΟΕ εξακολουθεί να συλ
λέγει στοιχεία εσηάζονταβ σε 
συγκεκριμένοι πρώην υπουρ-

γούβ. Η μόνη προέκταση που 
φαίνεται να ανησυχεί αρκετούβ 
βουλευτέβ του ΠΑΣΟΚ -κυρίωβ 
μέλη ms Εξέτασηκήβ Επιτρο- 
πήβ- είναι αυτή που χειρίζεται 
η Δικαιοσύνη. Θεωρώνταβ όη 
το έργο τηβ Δικαιοσύνηβ πραγ

ματοποιείται με εξαιρετικά αρ- 
γούβ ρυθμού8, ανησυχούν μή- 
πωβ και κληθούν να αντιμετω
πίσουν μια νέα φυγή στο εξω 
τερικό κάποιου έκτων κατηγο
ρουμένων που εξακολουθούν 
να βρίσκονται στην Ελλάδα.
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Το ενδεχόμενο εξωδικαστικού 
συμβιβασμού με τη «δίειηβηδ» 
με ένα ποσό όμωδ που θα ικα
νοποιεί απόλυτα το  Ελληνικό 
Δημ όσ ιο  δ ε ν  αποκλείει σ ε  
συνέντευξη που παραχώρησε 
στο «ΘΕΜΑ» ο υπουργόδ Επι- 
κρατείαδ κ. Χάρηδ1 Ιαμι ιούκηδ, 
ο οποίοδ επισημαίνει ακόμα 
ότι: ■  Π ρέπει να αλλάξει ο 
νόμοδ περί ευθύνηδ υπουργών. 
■ Η συνεργασία Ελλάδοδ - Ισ
ραήλ μπορεί να εξελιχθεί σε 
στρατηγικήδ σημασίαδ. ■ Κα- 
τα ρ γε ίτα ι το  άρθρο  99 και 
επανέρχεται το άρθρο 44 του 
Πτωχευτικού Κώδικα. ■

-Η ελληνική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε προ ημερών την 
απόφασή τηδ να καταθέσει 
αγωγέδ αποζημίωσηδ κατά 
τηδ «5ίθΓηθηδ» για τη ζημιά 
που υπέστη η χώρα μαδ από 
τΐδ πρακτικέδ τηδ ετσιρείαδ. 
Με ποιο ποσό αποζημίωσηδ 
η Ελληνική Δημοκρατία θα 
ήταν ικανοποιημένη;
Η κυβέρνηση, και μάλιστα ο 
πρωθυπουργόδ, ανέθεσε στουδ 
αρμόδιουδ υπουργούδ να κινη
τοποιήσουν όλεδ τΐδ νομικέδ 
δυνατότητεδ για επιβολή κυ
ρώσεων και αποζημιώσεων από 
τη φαύλη λειτουργία των προ
ηγούμενων διοικήσεων τηδ 
«δίεπτεηδ». Αυτό στην πράξη 
σημαίνει ότι το  Ελληνικό Δη
μόσιο θα κινηθεί με τα αρμόδια

πολιτειακά του όργανα, όπωδ 
για παράδειγμα οι Επιτροπέδ 
Ανταγωνισμού και Κεφαλαιο- 
γοράδ, για επιβολή κυρώσεων, 
με προσεκτικά στοιχειοθετη- 
μένεδ αγωγέδ από την πλευρά 
των εταιρειών που έχουν υπο- 
στεί ζημία από την παράνομη 
δράση τηδ εταιρείαδ στη συ
γκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Θα εξετάσουμ ε εάν νομικά 
μπορεί να γίνει και αγωγή για 
απ οκα τάσταση  τηδ ηθικήδ 
βλάβηδ τηδ φήμηδ τηδ ελληνικήδ 
πολιτείαδ. Είναι αυτονόητο ότι 
η επιβολή κυρώσεων για πα
ράνομη δραστηριότητα είναι 
βάσει του δικαιοπολιτικού μαδ 
συστήματοδ, όπωδ άλλωστε
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εκεί ΕππροπηδΚεφαλαιαγοράδ 
επιβλήθηκε πρόστιμο τηδ τά- 
ξεωδ τω ν  350 εκατομμυρίων 
δολαρίων, ενώ η εταιρεία κα
τέβαλε επίσηδ και ποσό 450 
εκατομμυρίων δολαρίων ωδ 
αποζημίωση σ το  υπουργείο 
Δικαιοσύνηδ. Είναι μια δύσκο
λη, τεχνικά περίπλοκη υπόθε
ση, η οποία  θα α π α ιτή σει 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού 
και σοβαρότηταδ. Από ηθικήδ 
απόψεωδ, ωστόσο, είναι αδια
νόητο να μην αποζημιώνεται 
κάποιοδ που έχει υποστεί ζημία. 
Πρόθεσή μαδ είναι να κινηθού
με ταχύτατα ώστε να κλείσει 
αυτόδ ο φαύλοδ κύκλοδ το συ
ντομότερο δυνατό.

-Ωστόσο θεωρείτε ότι μπορεί 
η υπόθεση να επιλυθεί και 
εξωδικαστικά; Είστε σε 
επαφή με τη διοίκηση ins 
εταιρείαδ γι' αυτή τη λύση; 
Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει 
και δ εν  μπορεί να  υπάρξει 
συζήτηση για «συμβιβασμό». 
Θα πρέπει να μετρηθούν πρώ
τα οι αξιώσεΐδ, ο χρόνοδ, η νο
μική δυσκολία και να αξιολο
γηθεί και αυτή η λύση εφόσον 
υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον 
για τέτοια εξέλιξη. Θεωρητικά 
κάθε διαφορά μπορεί να επι
λυθεί και εξωδικαστικά. Κριτή
ριό μαδ είναι η υπεράσπιση 
κατά τον καλύτερο τρόπο του 
γενικού συμφέροντοδ και των

...ΤΟΥΣ 
«ΚΟΠΡΙΤΕΣ» 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

«Οι γενίκευσες
είναι επικίνδυνεδ.
Δεν είναι αλήθεια ότι 
όλοι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι δεν 
εργάζονται καλά.
Οπωδ δεν είναι 
αλήθεια ότι όλοι οι 
πολιτικοί είναι 
φαύλοι. 0  καθέναδ 
κρίνεται για τη 
δημόσια
συμπεριφορά του»

Ελλήνων πολιτών που δοκιμά
ζονται από την κρίση. ΓΙάντωδ, 
είναι απολύτωδ πρόωρη και 
αβά σι μη κάθε τέτοια συζήτηση. 
Σημειώνω όη στα περισσότερα, 
αν όχι σε όλα τα κράτη εμπλο- 
κήδ, υπ ήρξε συμβιβαστική 
επίλυση τηδ υπόθεσηδ αυτήδ. 
Γ ια μαδ πάντωδ ο συμβιβασμόδ 
δεν είναι μονόδρομοδ, ούτε 
είμαστε και δογματικά αντίθε
τοι. Ο,π είναι προδ το συμφέρον 
τηδ χώραδ.

-Ωδ έμπειροδ νομικόδ 
θεωρείτε ότι έγιναν λάθη από 
την εξεταστική επυροπή 
κατά τη διάρκεια 
διερεύνησηδ του 
σκανδάλου; Για παράδειγμα, 
γιστί δεν ανοίχτηκαν οι 
λογαριασμοί των κομμάτων 
για να διαπιστώσουμε την 
αλήθεια;
Πρώτον, η Βουλή δεν έχει την

τεχνική επάρκεια ούτε Ισωδ και 
την εξειδίκευση και τα μέσα 
για να ερευνά υποθέσειδ που 
είναι σύνθετεδ και συντάραξαν 
τη ν πολιτεία μαδ. Εδώ είναι 
ανάγκη να υπάρξει μια περιο 
χή προβληματισμού για βελτί
ωση του συστήματοδ. Δεύτερον, 
για τουδ υπουργοιίδ δεν πρέπει 
να υπάρχει άλλη παραγραφή 
από ό,η για άλουδ τουδ πολίτεδ. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει την 
αλλαγή του Συντάγματοδ. Τρί
τον, ορισμένα αδικήματα, όπωδ 
είναι η δωροληψία σε παλττικούδ, 
θα πρέπει να τιμωρούντα ι 
αυστηρό τερα  από ό,τι σ το  
κοινό Π οινικό Δίκαιο, ε νώ  
αντίθετα για αδικήματα είτε 
ήσσονοδ σημασίαδ, όπωδ η 
παράβαση καθήκοντοδ, είτε 
άλλα που εμπεριέχουν αξιολο
γική κρίση, όπωδ η απιστία, θα 
πρέπει η προστασία των υπουρ
γώ ν  να είναι δραστικότερη.

Να επανελθεί το άρθρο 44
-Εχει πιστοποιηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με το άρθρο 
44/99. Θα το αλλάξετε στο μοντέλο του παλαιού νόμου 
99/ 44 και 46 Α; Ποιεδ αλλαγέδ θα γίνουν;
Αόγω τηδ κρίσηδ θα πρέπει να επανέλθουμε στο  δοκιμασμέ
νο μοντέλο του συστήματοδ τω ν  άρθρων 44 και 46 Α που 
παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία ωδ προδ τΐδ δυνατότητεδ ανα
δ ιά ρ θ ρ ω σ ή  τηδ επιχείρησηδ με συμφωνία (πλειοψηφική)


