


1a περιεχόμενα 

 



Σινερομάντζο Ο Μιχάλης 
 μια  δραματική πολιτική περιπέτεια, με απίθανα  σασπένς, διεφθαρμένα  πάθει, και πολύ κλάμα  
 
Ο Λιάπης  κατέρριψε ένα μύθο, αυτό που λέμε  ο Έλληνας  έχει  φιλότιμο.  
Εάν ο Λιάπης αν είχε φιλότιμο θα είχε εξαφανισθεί από προσώπου γης.  Άρα η ο Έλληνας δεν έχει 
φιλότιμο, η οι πολλοί Λιάπηδες που κυκλοφορούν δεν είναι Έλληνες, και φυσικά δεν είναι 
βλάκες, απλά εκτιμούν όλους τους όλους για βλάκες. 

Ιδού η απόδειξη: 

 

Ιδού ο Μέντορας…. 

 



 

Ιδού και το αποτέλεσμα: 

 

Όπως  αντιλαμβάνεστε δεν τρέχει τίποτε…….  Μέσα στην καλή χαρά. Όλα είναι δικαιολογημένα, 
……..business as usual. 

 

Πως έφτασε ως εδώ ο Λιάπης, πως έφτασε η χώρα να χρωστά 400 δις, και τι ευθύνη εχει ο κάθε 
πολιτικός  για αυτό. 

 

Με το δεδομένο ότι ο Λιάπης είναι διεφθαρμένος από κούνια   –   όπου και να τον πιάσεις 
λερώνεσαι –  άρα και όλοι αυτοί  που τον ανέθρεψαν, τον ανέδειξαν,  και συνεργάστηκαν  μαζί του 
δεν είναι λιγότερο διεφθαρμένοι, αλλά του ιδίου φυράματος. 

Το βιογραφικό ενός α-χ-ριστοκράτη, από τη Βικιπαίδεια 
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα καταγόμενος από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. Είναι γιος του 
Κωνσταντίνου Λιάπη και της Αντιγόνης Καραμανλή, αδελφής του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Νομική Σχολή στο Παρίσι. Τον καιρό της Μεταπολίτευσης πρωταγωνίστησε στην 
ίδρυση της ΟΝΝΕΔ. Απέκτησε την άδεια του Δικηγόρου το 1976. Από το 1977 ως το 1980 εργάστηκε 
ως ειδικός συνεργάτης επί θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του θείου του, τότε 
πρωθυπουργού. Το 1980 ο θείος του εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο  Μιχάλης Λιάπης τον 
ακολούθησε ως Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπου παραμένει μέχρι το 1985 



Είναι εμφανής η αδυναμία που είχε ο θείος προς τον  ανιψιό,  και εμφανέστατα τα 
αποτελέσματα της διδασκαλίας του. 

 

Ο Λιάπης εισέρχεται θριαμβευτικά στην πολιτική βιομηχανία της διαφθοράς  σε ηλικία 23 ετών 

 

Το υπόλοιπο σόι εξ αίματος  



 

 

 

 

 

το σόι εξ αγχιστείας  

 



άμεσοι συνεργάτες, 

 

Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου με την πυρηνική κεφαλή του Βουλγαράκη 

 

Μισέλ – Πανίκας – Ντερμπεντέρης  και οι γλάστρες κάπου το 1980, όταν ολοι παριστάνανε το 
ασπρο τελάρο 



 

Όταν υποδυόταν τον υπουργό για τις πινακίδες και την οδική ασφάλεια των πολιτών 

 

Σχόλιο: κανείς δεν χάνει την ευκαιρία …… 



και οι λοιποί συγγενείς….. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D1%96%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D

1%94%D1%8E_%C2%ABSiemens%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D1%96%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E_%C2%ABSiemens%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D1%96%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E_%C2%ABSiemens%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D1%96%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E_%C2%ABSiemens%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97


Ο Λιάπης  εκτός από το πρόβλημα των συγκοινωνιών που ταχτοποίησε με τη βοήθεια της Siemens , 
έλυσε και τα προβλήματα του πολιτισμού. Σαν ΥΠΠΟ εργάστηκε εξοντωτικά, έδωσε τα ρέστα που 
λέμε λαϊκά,   στο υπνωτήριο της Βουλής των Ελλήνων. 

 

Η δουλειά τρώει τον αφέντη…… 

 

 



Ένας καλός τουρίστας μπορεί να είναι και καλός Υπουργός πολιτισμού,  ειδικά όταν υπάρχει λαός 
που πληρώνει αγόγγυστα, και επιπλέον χειροκροτεί … 

 

 

 

Χωρίς λόγια ….. εκτός από το Λιάπη ταξίδευαν μαζί οι σωματοφύλακες , οι δίμετρες, και οι παρέες 
τους, σε έκτακτες πτήσεις  της πάλε ποτέ Ολυμπιακής που την χρεοκόπησαν οι τζαμπατζήδες …. 



Δραματικός επίλογος του  Σινερομάντσου…. 

Η αποβολή  του Λιάπη μήπως διέγραψε την ιστορία της ΝΔ  Σε λίγο καιρό εκεί θα είναι πάλι, μολις 
αλλάξει αρχηγό η ΝΔ γιατί αυτός δεν έφαγε όσα έφαγαν οι άλλοι, ……… είναι διαφορετικός βέβαια, 
είναι ψιλικατζής και τους χαλάει τη πρόσοψη.   

 

 



 
 

Ο Βίος και η πολιτεία του Μιχάλη Λιάπη όπως την  

παρουσιάζουν τα γεγονότα στον έγκυρο τύπο 
 

 

20120315 Από την εισαγγελέα στην Βουλή τεσσερις συμβάσεις του ΟΣΕ επί Λιάπη 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4702683/?iid=2 

 

 

 

20080113 Πώς ο Λιάπης  αποψίλωσε  τον Γραμματέα 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=186174 

 

 

 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4702683/?iid=2
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=186174


 
 

20080406 Μιχάλης  Λιάπης 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=187850 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=187850


 
 

20080703 Κυβερνητική στήριξη, αλλά με αποστάσεις, στον Μιχάλη Λιάπη  

http://news.in.gr/greece/article/?aid=916310 

 

 

 

20080704 Δεν παραιτείται ο Λιάπης 

http://www.sigmalive.com/news/greece/38460 

 

 

 

 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=916310
http://www.sigmalive.com/news/greece/38460


 
 

20100625  «Γαλάζια» καρφώματα σε Λιάπη- Χατζηδάκη 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=339750 

 

 

20080731 Διαξιφισμοί στην Επιτροπή Μορφω για τις συμβάσεις Siemens-ΥΠΠΟ  

http://news.in.gr/greece/article/?aid=923965 

 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=339750
http://news.in.gr/greece/article/?aid=923965


 
 

20100716 Λιάπης     Οχι εγώ     ο ΟΣΕ 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=183616 

 

 

 

http://sidirodromikanea.blogspot.co.uk/2010/07/blog-post_17.html 

Αποσπάσματα από την κατάθεση του κ. Μ. Λιάπη στην 
εξεταστική επιτροπή της βουλής 
 

 

 

 

 

 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=183616
http://sidirodromikanea.blogspot.co.uk/2010/07/blog-post_17.html


 
 

20100718 Ενα ακόμα σκάνδαλο χαμένο στη.. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=184226 

 

 

20110304 Ο Λιάπης έπαιρνε ΕΚΑΣ! 

http://www.protothema.gr/politics/article/109512/o-liaphs-epairne-ekas/ 

 

 

20110405 Λιάπης  Δεν είμαι ο «γαλάζιος» υπουργός των 178 εκατ. Ευρώ 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=184226
http://www.protothema.gr/politics/article/109512/o-liaphs-epairne-ekas/


 
 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=60794950 

 

 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=60794950


 
 

20120925 Εξεταστική ζητεί ο Μιχ. Λιάπης για την υπόθεση των ακινήτων 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=476386 

 

20120923  Μεϊμαράκης-Βουλγαράκης-Λιάπης αρνούνται την εμπλοκή τους σε σκάνδαλο 

 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=476386


 
 

http://www.akous.gr/post.asp?uid=10016 
20120928 Όλη η λίστα με τους 36 πολιτικούς που ερευνά το ΣΔΟΕ 

 

20131219 Σαπίζει το σύστημα όπως υποδηλώνει η στάση του Λιάπη 

http://www.citypaper.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B6
%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%83/ 

 

http://www.akous.gr/post.asp?uid=10016
http://www.citypaper.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%83/
http://www.citypaper.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%83/
http://www.citypaper.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%83/


 
 

20131220 Ελβετοί για Λιάπη Δάσκαλε που δίδασκες 

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=161037 

 

 

20131222 Μιχάλης Λιάπης_ Σκιαγραφία ενός πολιτικού βλαστού 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathfiles_1_22/12/2013_533391 

 

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=161037
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathfiles_1_22/12/2013_533391


 
 

20131222 Πολλοί συνεπιβάτες στο τζιπ του Λιάπη 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=406171 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=406171


 
 

20131229  Τρεις δικογραφίες σε βάρος του Μ. Λιάπη στο συρτάρι της Βουλής 

http://ithominews.blogspot.co.uk/2013/12/blog-post_9699.html 

 

 

20131229 Μιχάλης Λιάπης – Βικιπαίδεια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B9%C
E%AC%CF%80%CE%B7%CF%82 

 

 

http://ithominews.blogspot.co.uk/2013/12/blog-post_9699.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82


 
 

 

Γιατί Μιχάλη τέτοιο χάλι ; 

http://www.paraskhnio.gr/giati-mixali-tetoio-xali/ 

 

 

20131230 Τέσσερα χρόνια με αναστολή στον Λιάπη 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63941064# 

 

Ακολουθούν αυτούσια τα πρωτότυπα δημοσιεύματα με χρονολογική σειρά  

 

http://www.paraskhnio.gr/giati-mixali-tetoio-xali/
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63941064


 



 

 



 



 



 



Πώς ο Λιάπης  αποψίλωσε  τον Γραμματέα 

 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
  

Πώς ο κ. Λιάπης «αποψίλωσε» τον 
Γραμματέα 
* Η δύσκολη συγκατοίκηση του υπουργού Πολιτισμού με τον 
πανίσχυρο πρώην γενικό γραμματέα 
Νίκος Χασαπόπουλος 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/01/2008, 00:00 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13/01/2008, 00:00 

 

 
Ο υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχ. Λιάπης με τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. 
Χρ. Ζαχόπουλο 

 



 

Δύο υπουργούς, τους κκ. Γ. Αλογοσκούφη και Πρ. Παυλόπουλο, 
επιστράτευσε ο κ. Μιχ. Λιάπης προκειμένου να αφαιρέσει τις 
αρμοδιότητες του κ. Χρ. Ζαχόπουλου. Ο κ. Ζαχόπουλος ήταν ο 
μοναδικός γενικός γραμματέας υπουργείου ο οποίος τοποθετήθηκε, 
τον Μάρτιο του 2004, με υπογραφές δύο υπουργών και του 
Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν παράλληλα και υπουργός 
Πολιτισμού. Οι υπουργοί αυτοί καθόρισαν με αποφάσεις τους και τις 
υπερεξουσίες που είχε, δηλαδή τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων 
και τις προσλήψεις. Για τις αρμοδιότητες των υπολοίπων γενικών 
γραμματέων απαιτείται μια απλή υπουργική απόφαση, του αρμοδίου 
υπουργού και τίποτε άλλο. Για τον κ. Ζαχόπουλο όμως υπήρξε ειδική 
μεταχείριση, τέτοια ώστε ένας και μόνος υπουργός δεν έφτανε για 
να του αφαιρέσει αρμοδιότητες. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο κ. 
Λιάπης χρειάστηκε περισσότερο από δύο μήνες για 
να «ψαλιδίσει» τις αρμοδιότητες του κ. Ζαχόπουλου. 

Οι σχέσεις του κ. Λιάπη με τον κ. Ζαχόπουλο ουδέποτε ήταν φιλικές, αν και 
γνωρίζονταν από το 1996, τότε που και οι δύο ήταν μέλη της Γραμματείας 
Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ υπό τις εντολές του κ. Κώστα Καραμανλή, ο 
οποίος την περίοδο Εβερτ, 1993-1997, ήταν Γραμματέας. Ο κ. Λιάπης τότε 
προτιμούσε να κάνει παρέα με τα υπόλοιπα μέλη της Γραμματείας, όπως τους 
κκ. Α. Λυκουρέντζο, Σ. Ταλιαδούρο,Κ. Αρβανιτόπουλο, Μ. Δασκαλάκ
η, Γ. Καραμπατζό, παρά με τον κ. Ζαχόπουλο:«Ηταν μονόχνοτος 
άνθρωπος, δύσκολος και κλειστός χαρακτήρας, παράξενος»έλεγαν συχνά στη 
Γραμματεία. 

* Διαμέρισμα στο Κολωνάκι 

Αλλωστε ήταν γνωστό ότι ήταν φίλος του κ. Καραμανλή, έμενε ακόμη στη 
Θεσσαλονίκη και έψαχνε να βρει διαμέρισμα στην Αθήνα, όχι όπου κι όπου 
αλλά στο Κολωνάκι, για να είναι κοντά στην Πλουτάρχου, όπου ήταν το 
γραφείο του κ. Καραμανλή, και στη Ρηγίλλης. Κάποιες διαφωνίες που είχαν 
σε θέματα πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος άφηναν τον κ. Λιάπη 
αδιάφορο, αφού δεν ήταν μόνο βουλευτής - και από το 1997 γραμματέας της 
Επιτροπής - αλλά και εξάδελφος του κ. Καραμανλή, ενώ ο κ. Ζαχόπουλος ήταν 
απλώς ένας θεσσαλονικιός φίλος. 

Οταν ο κ. Λιάπης τοποθετήθηκε υπουργός Πολιτισμού, κάποιες από τις 
πληροφορίες που συνέλεξε για αποφάσεις που πήρε ο τότε γενικός 
γραμματέας στη διαχείριση των κονδυλίων του Γ' ΚΠΣ και στους 
αποχαρακτηρισμούς διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων - καθώς 
και κάποια δημοσιεύματα για τη δραστηριότητά του και ορισμένες 
καταγγελίες συνδικαλιστών - δεν του άρεσαν καθόλου. Περισσότερο απ' όλα 



όμως τον ενοχλούσαν οι αρμοδιότητες που είχε αποκτήσει ο κ. Ζαχόπουλος, οι 
οποίες ήταν... περισσότερες και από τις δικές του: «Ολοι τότε με ρωτούσαν αν 
θα τον κρατήσω. Και εγώ απαντούσα σε όλους στερεότυπα: "Ναι, υπό 
προϋποθέσεις"». Αυτές οι προϋποθέσεις δεν ήταν άλλες από τον περιορισμό 
των υπερεξουσιών του γενικού γραμματέα. 

Ο κ. Λιάπης ήθελε πρώτα να εγκλιματισθεί στο υπουργείο, το οποίο ήλεγχε 
μέχρι και της τελευταίας διευθύνσεως ο κ. Ζαχόπουλος, και στη συνέχεια να 
τον «αποκεφαλίσει»: «Ηταν κινούμενη βιβλιοθήκη, γνώριζε τα πάντα» έλεγε 
σε όποιον τον ρωτούσε. Αλλωστε καμία ειδοποίηση για αλλαγή του ιδιότυπου 
εργασιακού καθεστώτος του κ. Ζαχόπουλου δεν είχε από το Μέγαρο Μαξίμου. 
Εως ότου ρυθμίσει την αποψίλωσή του φρόντισε εν τω μεταξύ να δώσει την 
πρώτη προειδοποιητική βολή στον κ. Ζαχόπουλο. Ακύρωσε διαγωνισμό για 
148 θέσεις στη Γραμματεία της Ολυμπιακής Αξιοποίησης: «Ηταν ένας 
κατάλογος προσληφθέντων γεμάτος ρουσφέτια» δικαιολογήθηκε ο υπουργός 
στους συνεργάτες του, προβάλλοντας παράλληλα το επιχείρημα ότι ως τότε 
δεν είχε ακόμη τοποθετηθεί γενικός γραμματέας Ολυμπιακής Αξιοποίησης, 
συνεπώς ο διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να προχωρήσει (αργότερα 
τοποθετήθηκε ο κ. Σοφ. Ξυλιανός, συνεργάτης, βέβαια, του κ. Λιάπη από το 
υπουργείο Μεταφορών). 

Τέλη Νοεμβρίου ο υπουργός, αφού ενημερώθηκε, αποφάσισε ότι δεν 
χρειαζόταν τον κ. Ζαχόπουλο. Το ψαλίδισμα των αρμοδιοτήτων του όμως δεν 
ήταν εύκολο, αφού αφενός ο κ. Ζαχόπουλος δεν έχανε ευκαιρία να 
υπενθυμίζει στους πάντες ότι έλκει τη δύναμή του απευθείας από το Μέγαρο 
Μαξίμου και αφετέρου για να του πάρουν πίσω έστω και μία αρμοδιότητα, 
αυτή για παράδειγμα της διαχείρισης των ειδικών κονδυλίων, χρειαζόταν 
απόφαση άλλων δύο υπουργών. Τόσο καλά είχε θωρακίσει τη θέση του. 

Οταν άρχισαν οι διαδικασίες συνεννόησης του κ. Λιάπη με το Μέγαρο 
Μαξίμου και τους κκ. Αλογοσκούφη και Παυλόπουλο για τον περιορισμό των 
αρμοδιοτήτων του κ. Ζαχόπουλου και εν συνεχεία την απομάκρυνσή του από 
το υπουργείο Πολιτισμού, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να επισκεφθεί το νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης. Μαζί με αυτόν και ο κ. Ζαχόπουλος: «Φαινόταν 
εύχαρις, έσπρωχνε για να βρίσκεται στο τηλεοπτικό πλάνο δίπλα στον 
κ. Καραμανλή, φαινόταν δραστήριος. Ακριβώς την ίδια χαρούμενη 
συμπεριφορά είχε και στον Αϊ-Στράτη, πάλι μαζί με τον κ. Καραμανλή,κάτι 
που έκανε εντύπωση και στον κ. Μεϊμαράκη» που παρακολουθούσε τα 
δρώμενα, όπως έλεγε σε συνεργάτες του ο κ. Λιάπης. 

Τίποτε δεν πρόδιδε τι επρόκειτο να συμβεί. Ο κ. Ζαχόπουλος φρόντισε λίγες 
ημέρες πριν από την εμφάνισή του στο Μουσείο Ακροπόλεως να ζητήσει και 
ρουσφέτι από τον κ. Λιάπη. Τι είδους; Επέκταση των γραφείων του και σε 
άλλους ορόφους, αφού οι δουλειές με τις υπερεξουσίες που είχε είχαν αυξηθεί. 



* «Δεν είμαι καλά, φεύγω από το υπουργείο» 

Οταν ο κ. Καραμανλής αποχώρησε από το Μουσείο ο κ. Λιάπης κατάλαβε ότι 
κάτι είχε συμβεί με τον κ. Γενικό: «Δεν είμαι καλά. Φεύγω από το 
υπουργείο, δηλαδή παραιτούμαι» του είπε σε κάποια στιγμή ο κ. Ζαχόπουλος 
σχεδόν ψιθυριστά. Μα μόλις πριν από λίγες ημέρες ζητούσε επέκταση των 
γραφείων του και τώρα επικαλείται λόγους υγείας και μάλιστα επείγοντες για 
να παραιτηθεί; Κάτι συμβαίνει, σκέφτηκε ο κ. Λιάπης και μόλις πήγε στην οδό 
Μπουμπουλίνας επικοινώνησε με τον κ. Ι.Αγγέλου. Ο διευθυντής του 
γραφείου τού κ. Πρωθυπουργού το επιβεβαίωσε, χωρίς να δώσει 
περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο κ. Λιάπης το μόνο που είπε στον κ. Αγγέλου 
ήταν: «Θα προσπαθήσω να τον μεταπείσω, χωρίς υπερεξουσίες θα είναι ένας 
απλός γενικός». Ο κ. Αγγέλου απλώς του απήντησε: «Δεν το νομίζω, αλλά 
κάνε μια προσπάθεια». 

Η προσπάθεια έγινε όντως στις 18 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στο μπαράκι του 
Athens Plaza στην πλατεία Συντάγματος. Ο κ. Ζαχόπουλος παρήγγειλε 
ένα «περιέ», φαινόταν στενοχωρημένος, μιλούσε μονολεκτικά. Ο κ. Λιάπης το 
μόνο που ρώτησε ήταν αν είχε κανένα παράπονο από αυτόν. Ο κ. Ζαχόπουλος 
του απάντησε ότι τον θεωρεί τον καλύτερο υπουργό που πέρασε, επέμεινε 
στους λόγους υγείας και αποχαιρετήθηκαν... Δύο ημέρες μετά άνοιξε για την 
κυβέρνηση ο ασκός του Αιόλου... 
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ, Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
Ο υπουργός Πολιτισμού μιλάει για την «επανίδρυση» του υπουργείου του, για
τον πρώην ΓΓ, για το νοικοκύρεμα των επιχορηγήσεων, αλλά και για την
αντιπολίτευση, για το σύμφωνο συμβίωσης και για το ντόπινγκ

Κασιμάτης Στέφανος Γ.
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"Ο Καραμανλής, ο Ζαχόπουλος κι εγώ"

Φθάνοντας στο προαύλιο του υπουργείου Πολιτισμού, στην οδό

Μπουμπουλίνας, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι εδώ χτυπά η καρδιά του

ελληνικού Δημοσίου. Μια ομάδα θεόρατων αστυνομικών φράσσει την είσοδο.

Συνομιλούν χαρούμενα και ζωηρά, δίνοντας την εικόνα ανέμελων

γυμνασιόπαιδων στην αυλή του σχολείου σε ώρα διαλείμματος. Τους λες:

«Με συγχωρείτε», εκείνοι παραμερίζουν χωρίς να διακόψουν τη χαρούμενη

κουβέντα τους και προχωρείς. Ανάλογη η εικόνα και στα ενδότερα. Στο

θυρωρείο, τρεις εύσωμοι κύριοι βαριούνται πίσω από ένα βρώμικο, θολό

τζάμι και δεν μιλούν αν εσύ δεν μιλήσεις πρώτος. Ο ανιχνευτής μετάλλων

υφίσταται προφανώς ως υπόλειμμα του επιφανειακού εξωραϊσμού λόγω

Ολυμπιακών. «Να περάσω ή όχι;». Η απάντηση είναι ένας μορφασμός

αμηχανίας συνοδευόμενος από το γνωστό σήκωμα των ώμων. Θα με

εξέπληττε αν φθάνοντας στον πέμπτο όροφο, όπου είναι το γραφείο του

υπουργού, έβρισκα διαφορετική κατάσταση. Δύο νεαροί με πολιτικά, που

καπνίζουν χυμένοι σε έναν καναπέ είναι η πρώτη εικόνα ζωής που συναντάς.

Ευτυχώς δεν τους λείπει η καλοσύνη να σου δείξουν την κατεύθυνση προς

την οποία βρίσκεται το υπουργικό γραφείο. Αυτή είναι, εκ πρώτης όψεως, η

εικόνα του υπουργείου το οποίο ο Μιχάλης Λιάπης φιλοδοξεί να

«επανιδρύσει». Και αυτή η φιλοδοξία του είναι ο λόγος για τον οποίο έχω

έλθει να τον συναντήσω.

- Ηλθατε στο υπουργείο με την πρόθεση να αναλάβετε τα οικονομικά ή απλώς

σταθήκατε τυχερός λόγω της υπόθεσης Ζαχόπουλου;

«Η υπόθεση αυτή για εμάς έχει κλείσει. Αυτή η μεγάλη κρίση ήταν όμως η ευκαιρία

για να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας. Και να προχωρήσουμε ταχύτερα

στην επανίδρυση του υπουργείου. Αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τη

διοίκηση. Εμπιστεύομαι την υπαλληλική ιεραρχία, από την οποία πρέπει να διοικείται

το υπουργείο και όχι από τα μεγάλα υπουργικά γραφεία. Προς τον σκοπό αυτόν

ετοιμάζουμε τον νέο οργανισμό του υπουργείου. Επίσης, τα οικονομικά είναι θέμα
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υψίστης προτεραιότητας. Χρειάζεται εξορθολογισμός των δαπανών και περικοπή των

άσκοπων και άχρηστων επιδοτήσεων. Ακόμη σημαντικότερο, χρειάζεται ο έλεγχος της

χρήσης των επιδοτουμένων: πού και πώς διατέθηκαν τα χρήματα των

φορολογουμένων. Ως προς τον τομέα της επικοινωνίας, σκοπός είναι τα πάντα να

δίνονται στη δημοσιότητα. Οι συνεδριάσεις ανοιχτές και οι αποφάσεις δημοσιευμένες

στο Διαδίκτυο. Τέλος - και μην υποτιμήσετε τη σημασία του, γιατί είναι περισσότερο

από συμβολική - υλοποιείται η συγκέντρωση όλων των διάσπαρτων σήμερα

υπηρεσιών του υπουργείου και η μεταστέγασή τους σε νέο κτίριο. Στο παλαιό

εργοστάσιο - κατάλληλα μετασκευασμένο, βέβαια - της καπνοβιομηχανίας "Κεράνης"

στου Ρέντη».

- Εύστοχη επιλογή, διότι εκεί παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση

«πολιτιστικών κέντρων», κατά τον ορισμό του αείμνηστου Γιαννόπουλου...

«Τα οποία όμως δεν αφορούν εμένα, πρέπει να σας πω. Είμαι άλλων μουσικών

επιλογών».

- Επανερχόμαστε στα οικονομικά. Σήμερα επικρατεί χάος. Οι σωστικές

ανασκαφές αργούν ως και τρία χρόνια ελλείψει πόρων. Μαθαίνουμε ότι

υπάλληλοι αμείβονται μέσω του περιβόητου ειδικού λογαριασμού με τη

διαμεσολάβηση συνδικαλιστών. Πώς θα αλλάξουν αυτά;

«Το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το συναντώ κάθε μέρα μπροστά μου.

Πολιτισμός χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Από την άλλη, πρέπει να κινηθώ μέσα στα

ασφυκτικά όρια του προϋπολογισμού. Παράπονα δεν έχω για τη συνεργασία με το

υπουργείο Οικονομικών. Ομως για την άσκηση πολιτικής στον Πολιτισμό, μεγαλύτερη

σημασία και από την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του υπουργείου από τον

προϋπολογισμό έχει η σταθερότητά της. Αυτό ζητάμε. Να γνωρίζουν όλοι, πρώτες από

όλους οι υπηρεσίες του υπουργείου, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ποιες είναι οι

οικονομικές δυνατότητες».

- Με την ελπίδα ότι την άγνοιά μου συμμερίζονται οι περισσότεροι

αναγνώστες, εννοείτε ότι σήμερα η χρηματοδότηση επαφίεται στο τυχαίο;

«Μέχρι τώρα, ναι μεν παίρνουμε ένα ποσόν από τον προϋπολογισμό, το οποίο όμως

κατά τον Μάιο εξαντλείται, με αποτέλεσμα κάθε Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο να ζητούμε

επιπλέον ενίσχυση. Αλλοτε το αίτημά μας ικανοποιείται, άλλοτε όχι, και έτσι

δημιουργούνται σιγά σιγά τα μεγάλα ελλείμματα. Για να γίνει μια νέα αρχή σε

ορθολογική βάση, πρέπει να υπάρχει καθαρότητα. Και κυρίως σταθερότητα στη

χρηματοδότηση του υπουργείου: και σε αυτά που παίρνουμε και σε αυτά που δίνουμε.

Η κατεύθυνση που έχω δώσει σε όλους τους χρηματοδοτούμενους φορείς από το

υπουργείο είναι σαφής: Οφείλουν να προϋπολογίζουν εξαρχής τις ανάγκες και τις

δαπάνες τους και να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείρισή τους. Οπως

εγώ θα ζητώ από τον τακτικό προϋπολογισμό συγκεκριμένο ποσό, από τα όρια του

οποίου δεν θα πρέπει να βγαίνω, το ίδιο οφείλουν να πράττουν και οι

επιχορηγούμενοι, είτε είναι δήμοι είτε καλλιτεχνικοί φορείς. Να μη ζητούν επιπλέον
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ενίσχυση στο τέλος κάθε περιόδου, όπως γινόταν εδώ κάθε χρόνο. Από την άλλη

πλευρά, με τη σταθερή χρηματοδότηση του υπουργείου θα παύσει και η καθυστέρηση

από πλευράς του στην καταβολή των επιδοτήσεων. Νοικοκύρεμα σημαίνει: εγώ σας

δίνω τα λεφτά στην ώρα τους, αλλά εσείς ευθύνεσθε πλέον για τη σωστή διαχείρισή

τους. Αυτό είναι ο εξορθολογισμός που θέλουμε να πετύχουμε. Ολοι συμφωνούν με τη

λογική αυτή. Την έχω συζητήσει με τους επιδοτούμενους φορείς. "Οχι άλλα να μας

τάζετε και άλλα να δίνετε. Να ξέρουμε πού πορευόμαστε", αυτό μου λένε».

- Με την ευκαιρία των αλλαγών αυτών θα κάνετε και εσωτερική αναδιανομή

των κονδυλίων; Λόγου χάριν, περισσότερα χρήματα στις Εφορείες

Αρχαιοτήτων, λιγότερα στην καλλιτεχνική παραγωγή.

«Η ανασυγκρότηση των οικονομικών έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η πιο επιμελημένη

και αξιόπιστη σχέση με το υπουργείο Οικονομικών. Δεν θέλω κάθε τέλος του χρόνου

να επαιτώ ποσά που δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Αυτό το έχω

εξασφαλίσει με την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού και την υπόσχεση για

σταθερή χρηματοδότηση. Το δεύτερο είναι ότι, πράγματι, μπορεί να γίνει καινούργια

αξιολόγηση των δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των παραγωγικότερων τομέων».

- Αν τα στοιχεία μου είναι σωστά, με την ισχύουσα κατάσταση το υπουργείο

παίρνει 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον ειδικό λογαριασμό. Με πόσα

θα είστε ικανοποιημένος του χρόνου από τον προϋπολογισμό;

«Εχουμε συμφωνήσει επί της αρχής, δηλαδή στην κατάργηση του ειδικού

λογαριασμού και στην κάλυψη του κενού από τον προϋπολογισμό. Εν τούτοις η

συζήτηση για τη διαμόρφωση του ύψους των επί μέρους κονδυλίων ξεκινά, κατά

παράδοση, τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε με

αριθμούς. Ομως, επαναπροσδιορίζουμε τα κριτήρια χρηματοδότησης και προτάσσουμε

το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. Θέλουμε να μετρείται, κατά το δυνατόν, η

σχέση κόστους - οφέλους. Η ωφέλεια από τη χρηματοδότηση να αφορά το ευρύτερο

κοινωνικό σύνολο, σε κλίμακα επικράτειας, όχι τον τοπικισμό του καθενός. Οχι

διασπάθιση του χρήματος σε δαπάνες αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Και εννοώ,

κυρίως, τις μικροεπιδοτήσεις που κατά κανόνα αποσκοπούν σε μικροκομματικά

οφέλη. Για να το πω ξεκάθαρα, τέρμα τα ρουσφέτια των διαφόρων παραγόντων του

δημοσίου βίου. Τέρμα στο "δώσ' μου δέκα χιλιάρικα να επιδιορθώσω το καμπαναριό

του Μεγάλου Χωρίου", φέρ' ειπείν. Και δεν θα υπογράφω καμία συμφωνία και καμία

επιδότηση, αν δεν έχω τις απαιτούμενες πιστώσεις. Η λογική του σοσιαλιστικού

παρελθόντος, να υποσχόμαστε στους πάντες χωρίς να έχουμε τους πόρους και

μάλιστα να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις μακρόπνοες, δεκαετίας, τελείωσε. Και, τέλος,

έλεγχος της χρήσης των επιδοτήσεων. Σήμερα, ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Περιμένουμε

ακόμη λογαριασμούς των περασμένων πέντε ετών...».

- Γίνετε συγκεκριμένος, παρακαλώ. Τι είδους συμφωνίες και με ποιους είναι

αυτές που θα κοπούν;

«Συμφωνίες, π.χ., με δήμους, όπως με τις Σέρρες, πενταετούς διάρκειας, ή με την
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Πάτρα, δεκαετούς! Δεκαετούς διάρκειας! Καταλαβαίνω να δεσμεύσεις τον

προϋπολογισμό σου για έναν χρόνο. Αλλά να δεσμεύσεις τον ουσιαστικά ανύπαρκτο

προϋπολογισμό σου για τα επόμενα χρόνια είναι ανεύθυνο».

- Μιλήσατε για το κριτήριο της σχέσης κόστους - οφέλους. Πώς

προσδιορίζεται αυτό στην καλλιτεχνική δημιουργία; Αναγκαστικά, μιλάμε

για εμπορικότητα, π.χ. ο αριθμός των εισιτηρίων, ή ακόμη για τη δυνατότητα

εξαγωγής μιας παράστασης στο εξωτερικό.

«Πράγματι αυτά που λέτε είναι τα κριτήριά μας. Ασφαλώς τα εισιτήρια θα

συνυπολογισθούν, καθώς και η δυνατότητα εξαγωγής. Επίσης θετικό θα είναι οι

επιδοτούμενες εκδηλώσεις να βγαίνουν και στην ελληνική περιφέρεια. Ως προς τα

καλλιτεχνικά κριτήρια, υπήρχε νόμος από την εποχή Γ. Βουλγαράκη για τα θέατρα,

που ήταν όμως ανενεργός και προχωρήσαμε στην εφαρμογή του. Ηδη από τον

Ιανουάριο έχει συσταθεί η σχετική επιτροπή υπό τον κ. Γ. Δραγώνα, όπου

συμμετέχουν καταξιωμένοι άνθρωποι και η οποία έχει αναλάβει το έργο της

αξιολόγησης. Θα αξιολογηθεί και εκείνη με τη σειρά της. Από εκεί και πέρα, μακάρι να

υπήρχε τρόπος να θεσμοθετηθεί η σοβαρότητα, αλλά δεν υπάρχει! Και πάντως δεν

μπορούμε να τους έχουμε όλους ικανοποιημένους. Προέχει οι πόροι που διαθέτουμε να

πιάνουν τόπο».

- Ως προς τη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού, γιατί ακολουθείτε τη

μικροαστική λογική «εν τω πολλώ το ευ»; Γιατί, λ.χ., στέλνετε 50 ασήμαντες

εκθέσεις στην Κίνα και όχι δύο ή τρεις αξιόλογες που θα προβληθούν

διεθνώς;

«Για την Κίνα αποφασίστηκε να μην προβληθεί μόνο η αρχαία κληρονομιά μας, για

την οποία είμαστε γνωστοί παγκόσμια και στην Κίνα μάλιστα περισσότερο από όσο

φαντάζεσθε. Προκρίθηκε η προβολή της σύγχρονης Ελλάδας, μέσω ποικιλίας

εκδηλώσεων, ώστε να πάρουν μια γεύση οι Κινέζοι της σύγχρονης πραγματικότητας.

Δεν μπορούμε να "πουλήσουμε" στους Κινέζους μόνο την αρχαιότητα! Τη γνωρίζουν

και τη μελετούν. Θέλαμε να κερδίσουμε κινέζους επισκέπτες που θα ενδιαφερθούν και

για τα άλλα εκτός από τις αρχαιότητες».

- Με τον Σταμάτη Σπανουδάκη, που μάλιστα αφιέρωσε τη συναυλία του στον

Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο;

«Εντάξει. Είναι μια επιλογή, την οποία εγώ θεωρώ καλή επιλογή. Δεν είναι μόνο ο

Σπανουδάκης όμως. Θα κατέβει, ενδεχομένως, ο Γιώργος ο Νταλάρας, ίσως και ο

Σταύρος Ξαρχάκος!».

- Α, μάλιστα...

«Ακούστε, η Κίνα ήταν μια μεγάλη και σπάνια ευκαιρία να μας γνωρίσει η

μεγαλύτερη ανερχόμενη αγορά του κόσμου. Η ποικιλία στις εκδηλώσεις ήταν

απαραίτητη».
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- Με μια τέτοια προσέγγιση στην προβολή του πολιτισμού, δεν θα ήταν

λογική η συγχώνευση του υπουργείου Τουρισμού στο υπουργείο

Πολιτισμού;

«Ξέρετε, το σχέδιο μεταστέγασης του υπουργείου Πολιτισμού στου Ρέντη

περιλαμβάνει και ένα σκέλος για τη μεταφορά του υπουργείου Τουρισμού στον ίδιο

χώρο».

- Επειδή συγχρόνως χαμογελάτε, αναρωτιέμαι μήπως σκοπεύετε να το

καταπιείτε σιγά σιγά...

«Οχι εγώ προσωπικά! Επί του παρόντος και στον βαθμό που γνωρίζω τον

κυβερνητικό σχεδιασμό, το μόνο θέμα που υφίσταται είναι η συστέγαση. Δεν μπορώ

να προκαταλάβω τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Αλλά με την ιδέα της συγχώνευσης

εγώ θα συμφωνούσα. Πολιτισμός και τουρισμός είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ολη

μας η προσπάθεια στην Κίνα, άλλωστε, εκεί κατέτεινε».

- Θεσπίσατε κανόνες για τη διευκόλυνση των χορηγιών, αλλά γιατί δεν έχουν

ακόμη τεθεί σε εφαρμογή;

«Μόλις εδώ και ενάμιση μήνα ξεκίνησε η εφαρμογή του σχετικού νόμου. Αλλά τι

περιμένατε; Περάσαμε μια σοβαρή κρίση σε τούτο το υπουργείο, ας μην κρυβόμαστε

πίσω από το δάχτυλό μας! Οταν έχεις ανακριτές στο υπουργείο και φιγουράρεις κάθε

βράδυ στα δελτία ειδήσεων, όταν κυκλοφορούν υπόνοιες και οι υπάλληλοι φοβούνται,

πώς θέλετε να προχωρήσει η δουλειά;».

- Η αναδιάρθρωση που επιχειρείτε δεν αποτελεί έμμεση μομφή προς τον

Πρωθυπουργό; Στο κάτω κάτω, ήταν ο υπουργός Πολιτισμού για τα πρώτα

δύο χρόνια. Δική του επιλογή ήταν ο παντοδύναμος κ. Ζαχόπουλος.

«Ο Καραμανλής δεν έχει καμία σχέση. Ηταν τύποις προϊστάμενος αυτού του

υπουργείου, το οποίο ανέλαβε τότε συμβολικά, εν όψει των Ολυμπιακών. Ουδεπώποτε

αναμείχθηκε».

- Τότε, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα, κακώς το ανέλαβε!

«Οχι. Καλά έκανε. Εκείνη την εποχή οι Ολυμπιακοί ήταν το εθνικό μας στοίχημα.

Εδωσε στη διεθνή κοινότητα το μήνυμα που έπρεπε, διότι σας θυμίζω ότι, λόγω του

μεγέθους της διοργάνωσης, προβλήματα υπήρχαν ως και τις τελευταίες ημέρες πριν

από την έναρξη».

- Είχατε σκοπό εξαρχής να αλλάξετε τον κ. Ζαχόπουλο;

«Κάθε άλλο! Είχε ικανότητες και ήξερε το αντικείμενο. Του έλεγα μάλιστα

χαριτολογώντας ότι ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια την οποία εγώ χρειαζόμουν.

Απλώς με τη λογική που έχω εγώ ως υπουργός - και την εφάρμοσα στο Μεταφορών -

ο γενικός γραμματέας έχει απλώς την ευθύνη ενός τμήματος της πολιτικής υπό τον
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υπουργό. Δεν έχει τα πάντα. Αυτή τη λογική ήθελα εξαρχής να την προχωρήσω και

άρχισα να την εφαρμόζω από τις αρχές Νοεμβρίου, πριν από την κρίση, όταν άρχισα

να αλλάζω τις αρμοδιότητες του Γραμματέα. Ακούστε, ο κάθε υπουργός έχει τη δική

του διοικητική φιλοσοφία. Πιστεύω στην κάθετη οργάνωση, με σκοπό την

ενδυνάμωση της υπαλληλικής ιεραρχίας. Και στο υπουργείο Αθλητισμού ως τώρα τη

νομοθετική πρωτοβουλία την είχε ο αρμόδιος υφυπουργός επί δεκαπέντε χρόνια. Εγώ

την άλλαξα, γιατί πιστεύω ότι τις βασικές γραμμές πρέπει να τις δίνει ο υπουργός. Το

δέχθηκε ο Ιωαννίδης και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία».

- Θα σας μισήσουν οι συνάδελφοί σας. Ως τώρα η θέση του υπουργού

Πολιτισμού ήταν για «τουρίστες».

«Δεν κάνω χαρακτηρισμούς για πρώην συναδέλφους μου. Αλλαγή στη διάρθρωση του

υπουργείου είχε να γίνει εδώ και δεκαεπτά χρόνια. Εγώ πολιτικός μάνατζερ είμαι,

αυτή είναι η υποτιθέμενη ικανότητά μου, για την οποία θα κριθώ. Πρέπει τα

πράγματα στο υπουργείο να μπουν επιτέλους σε μια σειρά! Αυτό προσπαθώ να κάνω

και δεν μέμφομαι τους προηγούμενους υπουργούς».

- Προϋπόθεση για την επιτυχία των σχεδίων σας είναι η παραμονή σας στο

υπουργείο. Να υποθέσω ότι, κατά τούτο, έχετε το πλεονέκτημα ως εξάδελφος

του Πρωθυπουργού;

«Ούτε πλεονέκτημα είναι η συγγενική σχέση μας ούτε μειονέκτημα. Ο καθένας έχει

τον ρόλο του. Είναι ο Πρωθυπουργός και είμαι ο υπουργός του. Οι σχέσεις μας είναι

πάρα πολύ καλές και η συνεργασία μας θαυμάσια - εξαιρουμένων των

ποδοσφαιρικών προτιμήσεων, βεβαίως. Οπωσδήποτε όμως η εφαρμογή των αλλαγών

που θέλω να φέρω προϋποθέτει χρόνο και η επιτυχία τους είναι, αν θέλετε, το

προσωπικό μου στοίχημα. Μακάρι να έχω τον χρόνο να ολοκληρώσω αυτό που έχω

ξεκινήσει».

- Με το υπό ίδρυση Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Β. & Ε.

Γουλανδρή, πού βρισκόσαστε;

«Η συλλογή είναι εξαιρετική. Το πρόβλημα είναι ο χώρος για την ανέγερση του

κτιρίου. Εχω έλθει σε συνεννόηση με τον Γ. Σουφλιά για το Ελληνικό. Παράλληλα και

η πλευρά του ιδρύματος αναζητεί και άλλον χώρο».

- Ναι, αλλά δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι όροι της παραχώρησης των έργων από

πλευράς του ιδρύματος. Μόνο η συλλογή υψηλής ραπτικής της Ελίζας

Γουλανδρή προσφέρεται δωρεάν στο ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να υποτιμώ

πόσο σημαντική είναι στην ιστορία τού design...

«Σε αυτό δεν υπεισήλθαμε ακόμη. Ας καταλήξουμε πρώτα στον κατάλληλο χώρο με

τον οποίο θα συμφωνούν και οι δύο πλευρές και έπειτα θα συζητήσουμε τους όρους

παραχώρησης των έργων». 

«Συγκυριακή η κρίση του δικομματισμού»
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- Η κρίση του δικομματισμού βλέπετε να απειλεί τη ΝΔ;

«Η κρίση προκύπτει από τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων. Ανάλογες κρίσεις όμως

είδαμε και παλαιότερα. Κατά την άποψή μου ο δικομματισμός δεν καταρρέει. Η κρίση

είναι συγκυριακή, όχι δομική. Ούτε βλέπω κατάρρευση του ΠαΣοΚ εξαιτίας κάποιων

εκλογικών ηττών. Θα κρατηθούν, όπως κρατηθήκαμε παλαιότερα και εμείς. Ο λαός

εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη λογική της εναλλαγής των δύο μεγάλων κομμάτων

στην εξουσία. Το ζητούμενο είναι ποιο από τα δύο κόμματα θα βγει ωφελημένο. Κατά

τη γνώμη μου, θα είναι εκείνο που θα αποδειχθεί περισσότερο αξιόπιστο. Μέχρι τώρα

νομίζω ότι έχουμε δώσει καλά δείγματα γραφής ως προς αυτό. Η αξιοπιστία είναι,

νομίζω, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα».

- Μήπως η αξιοπιστία σας ονομάζεται Γιώργος Παπανδρέου;

«Ωφελιμιστικά, θα έλεγα ναι. Η αδυναμία του αντιπάλου σου είναι πάντα προς το

συμφέρον σου. Εθνικά όμως, η αδυναμία της αντιπολίτευσης δεν βοηθά στην

καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας ούτε στη μεγαλύτερη απόδοση της

κυβέρνησης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε ότι "όσο καλύτερη είναι η

αντιπολίτευση τόσο καλύτερη γίνεται η κυβέρνηση". Αυτό σήμερα δεν υπάρχει».

- Το γεγονός ότι το ΠαΣοΚ μοιάζει να τρέχει πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ

δημιουργεί συνθήκες ώστε να επεκταθεί η ΝΔ προς το Κέντρο;

«Η επέκταση προς το Κέντρο δεν μπορεί να αφορά την απορρόφηση προσωπικοτήτων

της άλλης πλευράς. Είναι περισσότερο θέμα πολιτικών επιλογών στρατηγικής. Το

πείραμα λοιπόν αυτό δεν λειτουργεί με προσωπικότητες. Σήμερα οι προσωπικότητες

δεν έχουν το ίδιο βάρος στην πολιτική, όπως είχαν κάποτε. Αρα η πρόσβασή μας στον

μεσαίο χώρο εξαρτάται από τη συνέπεια στις εξαγγελθείσες πολιτικές μας. Και από

τον πολιτικό πολιτισμό που επιδεικνύουμε. Να είμαστε σοβαροί και αξιοπρεπείς ακόμη

και στη διαχείριση των λαθών μας».

- Μια τέτοια πολιτική είναι το σύμφωνο συμβίωσης του κ. Σ. Χατζηγάκη.

Συμφωνείτε ή σας τρομάζει ο κ. Ανθιμος;

«Ασφαλώς συμφωνώ! Είναι η εξέλιξη της κοινωνίας».

- Και για την εφαρμογή του συμφώνου στα ζεύγη ομοφυλοφίλων;

«Επί της αρχής δεν διαφωνώ. Συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν βλέπω

γιατί εμείς να εμμένουμε σε προκαταλήψεις. Οφείλουμε να παρακολουθούμε την

εξέλιξη της κοινωνίας».

- Σας επικρίνουν όμως εκ δεξιών. Ο κ. Β. Πολύδωρας καταγγέλλει την

"αποϊδεολογικοποίηση" και την "αποεθνοποίηση" της ΝΔ».

«Είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Υπηρετούμε τον μεσαίο χώρο, μακράν των

ακροτήτων. Σε ένα μεγάλο κόμμα ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Από
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εκεί και πέρα όμως η κυρίαρχη γραμμή της κυβέρνησης είναι ο κοινωνικός

φιλελευθερισμός. Δηλαδή, ελεύθερη αγορά, αλλά με κανόνες υπέρ των συμφερόντων

των αδύναμων στρωμάτων».

- Εχετε πρόβλημα όταν σας γράφουν οι παραπολιτικές στήλες Michel;

«Είναι εύηχο. Πάει στη γαλλική μου κουλτούρα. Οχι, δεν με ενοχλεί. Εχει γούστο!». 

Ως εδώ με τα αναβολικά

- Τι έχετε να πείτε για το ζήτημα το οποίο προέκυψε με τους αθλητές της

άρσης βαρών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν αναβολικά;

«Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν είναι δυνατόν να διασύρεται η Ελλάδα με ανεύθυνες

συμπεριφορές. Για αυτό συγκαλώ έκτακτη σύσκεψη με τους παράγοντες του

αθλητισμού τη Δευτέρα, για να λάβω όλες τις απαραίτητες θεσμικές πρωτοβουλίες

για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Η Ελλάδα είναι θεματοφύλακας των

ολυμπιακών ιδεωδών και πρέπει να πρωταγωνιστεί παγκόσμια για την αντιμετώπιση

αυτής της μάστιγας».
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Αναστάτωση στην κυβέρνηση

Κυβερνητική στήριξη, αλλά με αποστάσεις, στον Μιχάλη
Λιάπη

Δημοσίευση: 03  Ιουλ. 2008 14:21   Τ ελευταία ενημέρωση: 03  Ιουλ. 2008 19:43

Κάλυψη στον υπουργό Πολιτισμού Μιχάλη Λιάπη, για το θέμα του ταξιδιού του στη Γερμανία,
παρείχε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θεόδωρος Ρουσόπουλος, κρατώντας όμως
διακριτικές αποστάσεις, ενώ, όπως είπε δεν ζητήθηκε από τον κ. Λιάπη να προσκομίσει τα
παραστατικά που έχει πει ότι διαθέτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, o κ. Λιάπης αναμένεται να δώσει τα έγγραφα
αυτά στη δημοσιότητα εντός της ημέρας.  

Ο κ. Ρουσόπουλος δήλωσε πως επικοινώνησε με τον υπουργό (βρίσκεται στην Αυστρία,
συνδοδεύοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), ο οποίος τον διαβεβαίωσε, όπως είπε, ότι
οργάνωσε ο ίδιος, πλήρως, με δικά του έξοδα, το ταξίδι για τον ίδιο και το γιο του και ότι τα
υπόλοιπα, αν έχουν συμβεί, έχουν συμβεί εν αγνοία του.

«Επικοινώνησα με τον κ. Λιάπη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι αυτός οργάνωσε το ταξίδι και
αυτός πλήρωσε τα δικά του έξοδα και του γιού του. Να σημειώσω ότι τα υπόλοιπα, όπως μου
δήλωσε με παρρησία, αν έχουν συμβεί, έχουν συμβεί εν αγνοία του», είπε.

Σε ό,τι αφορά τα παραστατικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν αμφισβητεί την
αξιοπιστία του κ. Λιάπη, ο οποίος είναι πάνω από 30 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Σε
ερώτηση για το αν ο κ. Λιάπης θα δώσει τα παραστατικά, απάντησε πως θα μείνει σε όσα είπε
στην αρχή.

«Ο κ. Λιάπης μου ζήτησε να σας μεταφέρω αυτό το οποίο μου είπε. Θα σας πω επίσης ότι δεν
αμφισβητώ την αξιοπιστία του κ. Λιάπη, ενός πολιτικού ο οποίος είναι περισσότερο από 30
χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου», είπε ο κ. Ρουσόπουλος.

Δείτε το βίντεο

Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία δημοσιεύει την Πέμπτη έγγραφο του ξενοδοχείου Westin Leipzig
της Λειψίας στο οποίο αναφέρεται ότι «Η Siemens έκανε την κράτηση για τον κ. Μιχάλη Λιάπη
από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουνίου 2005».

Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι έχει έγγραφο (το οποίο υπάρχει και στη δικογραφία),
σύμφωνα με το οποίο το Westin στις 3 Μαΐου 2005 απευθύνει επιστολή προς τη Siemens A.G.
(Μόναχο), υπόψη του Corporate Mobility Services.

Μ αυτήν επιβεβαιώνει ότι στο όνομα Χριστοφοράκος έχουν γίνει οι κρατήσεις για οκτώ grand-
deluxe δωμάτια και για μία σουίτα για διαμονή από 16 έως 17 Ιουνίου 2005.

Τα οκτώ από τα εννέα δωμάτια έχουν τον ίδιο κωδικό κράτησης (reservation number). Το
ένατο δωμάτιο χρεώνεται με το ίδιο ποσόν στη Siemens, αλλά καταχωρίζεται σε ξεχωριστό
κωδικό.

Την Τετάρτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alter εμφανίστηκε e-mail, με το οποίο η
υπεύθυνη κρατήσεων του Westin επιβεβαίωσε ότι «η Siemens έκανε την κράτηση του
δωματίου για τον κ. Μιχάλη Λιάπη».

Ακόμη, το Mega είχε επικοινωνία με υπάλληλο του Westin Leipzig, όπου ο υπουργός
Πολιτισμού κατέλυσε στις 16 Ιουνίου -την ίδια μέρα στο ίδιο ξενοδοχείο διανυκτέρευσε και ο
Μιχάλης Χριστοφοράκος. Η υπάλληλος του ξενοδοχείου που μίλησε στο Mega είπε ότι το
δωμάτιο του κ. Λιάπη πληρώθηκε με διαφορετική πιστωτική κάρτα από εκείνη με την οποία
πλήρωσε ο κ. Χριστοφοράκος.

Στη γραπτή του δήλωση την Τετάρτη ο υπουργός Πολιτισμού (τότε Μεταφορών) επέμεινε ότι
«το ταξίδι μου στην Γερμανία, για τους αγώνες της Εθνικής μας ομάδας, ήταν ιδιωτικό,
ταξίδεψα μόνο με τον γιο μου, το οργάνωσα και το πλήρωσα ο ίδιος.»

Ο κ. Λιάπης έκανε επίσης λόγο για «ανυπόστατες φήμες», «λάσπη κατά κύματα» και «πολιτική
τρομοκρατία», ενώ διαβεβαίωσε ότι «κρατάω τα σχετικά παραστατικά» και προειδοποίησε με
προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

http://news.in.gr/default.aspx
http://www.in.gr/video/default.aspx?videoID=69572


Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία απάντησε ότι «ουδέποτε δημοσίευσε φήμες για τις οποίες μιλάει ο
κ. Λιάπης. Μόνο στοιχεία και ντοκουμέντα».

ΠΑΣΟΚ: «Έκθετος ο κ. Λιάπης»

«Μετά και τις χθεσινές αποκαλύψεις, ο κ. Λιάπης είναι έκθετος, δεν έχει δώσει επαρκείς
εξηγήσεις, ούτε έχει προσκομίσει αποδείξεις για τα λεγόμενα του. Έκθετη είναι και η κυβέρνηση,
που τον καλύπτει, και ο κ. Καραμανλής, που τον διατηρεί στην κυβέρνησή του. Έπρεπε ήδη να
έχει ζητήσει την παραίτησή του και αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μείζον ζήτημα ηθικής
τάξης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Απαντώντας σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Λιάπη, ο κ.
Παπακωνσταντίνου είπε ότι «μάς είναι αδιανόητο πώς μπορεί να είναι ακόμα μέλος της
κυβέρνησης», ενώ σημείωσε ότι «σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και την πρακτική του Γιώργου
Παπανδρέου, το τεκμήριο της πολιτικής ευθύνης δεν το αντιλαμβάνονται ούτε ο κ. Λιάπης,
ούτε ο πρωθυπουργός».

Για το αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει ηθικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που ο κ.
Λιάπης προσκομίσει στοιχεία, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «παρακολουθούμε μια ηχηρή
σιωπή και σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι «ο κ. Λιάπης δήλωσε πως δεν
υπάρχει τίποτα μεμπτό και δεν του έχουν ζητήσει καν τα στοιχεία διότι τον εμπιστεύονται. Οι
πολίτες μπορούν να κρίνουν». Ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι το ζήτημα της Siemens θα
συζητηθεί στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και όταν το Κίνημα θα είναι
έτοιμο, θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες.

Να δημοσιοποιηθούν και να κατατεθούν στη Βουλή, όποιες τυχόν άλλες συμβάσεις έχει το
υπουργείο Πολιτισμού ή οι εποπτευόμενοι φορείς του με τη Siemens, ζήτησε η βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος σε θέματα Πολιτισμού Μαρία Δαμανάκη, αναφερόμενη σε σύμβαση του
ΟΠΕΠ και της Siemens για το έργο φορητών συστημάτων ξενάγησης, για το οποίο, όπως είπε,
«η Siemens έχει προεισπράξει το 40% χωρίς να έχει παραδώσει τίποτε, ενώ θα έπρεπε να είχε
παραδώσει το έργο από τον περασμένο Απρίλιο».

«Υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση. Προφανώς ο κ. Καραμανλής πρέπει να πάρει τις αποφάσεις
του και να διερευνήσει την πλήρη αλήθεια. Εάν δηλαδή υπάρχουν ψευδόμενοι υπουργοί έστω
και κατά το ήμισυ, έστω και κατά 50%» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
Χρήστος Παπουτσής, προσθέτοντας: « Υπάρχει σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Η δικαιοσύνη είναι
εκτεθειμένη. Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Ο πρωθυπουργός πρέπει να πάρει τις αποφάσεις
του».

«Αν καλά έχω καταλάβει, η Siemens έδωσε 100.000.000 ευρώ και συζητάμε τώρα πότε για
500.000 ευρώ, πότε για 100.000 ευρώ, πότε για μια γραφομηχανή και πότε για ένα ταξίδι.
Χωρίς να σημαίνει ότι μας είναι αδιάφορο εάν υπάρχουν πολιτικοί και βουλευτές οι οποίοι -εν
πάσει περιπτώσει- δεν πληρώνουν τίποτα προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προσωπικά τους
αντικείμενα στα γραφεία, αλλά τι έγιναν τα 100.000.000 ευρώ, που ήρθαν στην Ελλάδα για να
ενισχυθούν κόμματα εξουσίας για να τα βγάλουν πέρα στις εκλογές και να έχουν χρήματα για
τη δραστηριότητά τους. Αυτό είναι το κυριότερο» σχολίασε η γγ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.

«Η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης,
αποδεχόμενη ως επαρκείς «παιδικές» εξηγήσεις, ακόμη και για πτυχές της υπόθεσης όπως
ταξίδια υπουργού της. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κουκουλώσει κάθε πτυχή της
υπόθεσης, μικρή ή μεγάλη, με κόστος ακόμη και την όποια σοβαρότητα της είχε απομείνει»
σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΝ.

«Στο χέρι του κ. Λιάπη είναι αύριο το πρωί να αποστομώσει όλο τον κόσμο, να δώσει το
αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας (...) Τώρα αν έχει την ατυχία να είναι ένας στους εκατό
που πληρώνει με μετρητά στο εξωτερικό, τότε νομίζω θα χρειαστεί περισσότερες αποδείξεις»
δήλωσε στον ANT1 ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης.

*  Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση θα πάρει διοικητικά μέτρα εναντίον της Siemens, ο κ.
Ρουσόπουλος απάντησε πως η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα επιληφθεί της υπόθεσης, μετά το
τέλος της ανάκρισης. Συμπλήρωσε δε, πως κατά τη διάρκεια της δικαστικής έρευνας η
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων μπορούσε να παρέμβει, εφόσον υπήρχε εισαγγελική παραγγελία. Όσο
για το αν η Siemens θα εξακολουθήσει να μετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, είπε ότι
«πολιτική απόφαση για να αποκλειστεί κάποιος είναι κάτι που δεν ανάγεται στο πολιτικό
επίπεδο, αλλά έχει να κάνει με νομολογία».
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Δεν παραιτείται ο Λιάπης

04 Ιουλίου 2008, 11:47 UTC

ΑΠΕ

Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης του Μ. Λιάπη ή ανασχηματισμού, τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός

εκπρόσωπος, Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης του Μ. Λιάπη ή ανασχηματισμού, τόνισε ο υπουργός

Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Θόδωρος Ρουσόπουλος, με αφορμή

ερώτηση, που ετέθη, στη σημερινή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να ζητήσει η κυβέρνηση, από τη Siemens, στοιχεία με

ονόματα και ενδεχομένως να προχωρήσει σε μέτρα εναντίον της εταιρείας, ο κ.

Ρουσόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει, δια του υπουργείου Δικαιοσύνης,

όλα τα νομικά όπλα, που χρειάζεται η Δικαιοσύνη, ώστε να λειτουργήσει ελεύθερα και να

κάνει την έρευνά της σε βάθος.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Λιάπη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

δήλωσε πως είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή ότι το ταξίδι οργανώθηκε και πληρώθηκε

από τον ίδιο.

"Επεκυρώθη με την παρουσίαση των αποδείξεων της πληρωμής του ταξιδιού η αυστηρή

και συνάμα σαφής δήλωση την οποία ο υπουργός Πολιτισμού είχε κάνει από την πρώτη

στιγμή, που αναφέρθηκε το όνομά του. Για την κυβέρνηση το θέμα έχει κλείσει", τόνισε ο κ.

Ρουσόπουλος και σε επόμενη ερώτηση για το πώς εξηγείται να έγιναν όλα εν αγνοία του

υπουργού, είπε πως από την αρχή της υπόθεσης - 10 ημέρες από τότε που "φήμες από

πολιτικό αρχηγό πήραν διάσταση σκανδάλου" - ένα προς ένα θέματα που διατυπώθηκαν,

ως φήμες, διαψεύδονται.

"Βαδίζουμε στη 10η ημέρα συζήτησης για κάτι που στην πράξη αποδείχθηκε ότι δεν έχει

βάση, όταν η υπόθεση εισροής ενός εκατ. μάρκων στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ διήρκεσε μόλις

τρισήμισι ή τέσσερις μέρες στη συζήτησή μας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση ό,τι είχε να

πει, το έχει πει. Η υπόθεση για την κυβέρνηση έχει κλείσει. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο

να σχολιάσω γύρω από αυτό", είπε.

Σχετικά με τα σημερινά δημοσιεύματα στην εφημ. "Τα Νέα", είπε ότι συζητήθηκε ευρέως,

ύστερα από φημολογία πολιτικού αρχηγού, κατηγορία χρηματισμού υπουργού, η οποία

δεν αποδείχθηκε και κατέρρευσε, ενώ εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως ένα εκατομμύριο

μάρκα εισέρευσαν στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ, κατ' ομολογία στελέχους του.

Συμβάσεις ΟΣΕ

Για τις συμβάσεις του ΟΣΕ, είπε ότι όλες έγιναν σύμφωνα με τους νόμους της χώρας και

το κοινοτικό δίκαιο, ενώ σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως ο κ. Λιάπης έκανε

επικοινωνιακά λάθη, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν θεωρεί πως τα ΜΜΕ καθοδηγούνται και κατά συνέπεια δεν

υποτιμά ούτε τους δημοσιογράφους, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως "σε κάθε περίπτωση, η
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κυβέρνηση ή τα μέλη της κυβέρνησης δεν επιδιώκουν κάτι τέτοιο".

Σε ερώτηση γιατί καθυστέρησε ο κ. Λιάπης να δώσει τα παραστατικά, ο κ. Ρουσόπουλος παρέπεμψε σε απάντησή

του στην ενημέρωση της Τρίτης, ενώ στα περί "ενδιαμέσων διαδρομών" επανέλαβε πως "επικυρώθηκε με τον πλέον

κατηγορηματικό τρόπο, με τις αποδείξεις που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο κ. Λιάπης, η αυστηρή και συνάμα

σαφής δήλωσή του από την πρώτη ημέρα, που αναφέρθηκε το όνομά του στη δημοσιότητα".

Για το θέμα της εξεταστικής επιτροπής μετά την πρόταση Μπάγια, είπε ότι ο ίδιος δεν κάνει υποδείξεις στη

Δικαιοσύνη και ότι εξεταστική θα γίνει μετά το τέλος της ανάκρισης.

Δημοσκόπηση

Σχολιάζοντας το ότι, σύμφωνα με δημοσκόπηση, οι πολίτες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% εκτιμούν ότι θα

υπάρξει συγκάλυψη στο θέμα, υπογράμμισε πως "θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις, που μετέχουν, αν δεν είναι

καθοδηγητές προσπάθειας απαξίωσης της Δικαιοσύνης, να αναλογιστούν τη ζημιά που γίνεται σε επίπεδο εικόνας

της Δικαιοσύνης, σε επίπεδο, δηλαδή, θεσμών όταν σε πάρα πολλές υποθέσεις - η πιο σημαντική, που αναφέρθη,

ήταν του παραδικαστικού κυκλώματος - η Δικαιοσύνη, παρότι δε λειτουργεί και δε μπορεί να λειτουργεί με

τηλεοπτικούς χρόνους, έδωσε και δίνει αποτελέσματα".

Ο κ. Ρουσόπουλος δεν έκανε σχόλιο και για τα ποσοστά δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, αλλά επισήμανε

πως θεωρεί χρήσιμο εργαλείο τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες, όπως είπε, αποτυπώνουν συνήθως ακριβώς την

πραγματικότητα της στιγμής και η κυβέρνηση τις λαμβάνει σταθερά υπόψη.

Για το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται κανέναν για τη διαφθορά, ο εκπρόσωπος

τόνισε ότι "η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει, γι'αυτό δεν θα σταματήσει να ενισχύει το θεσμικό οπλοστάσιο. Η

προσπάθεια είναι διαρκής".
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«Γαλάζια» καρφώματα σε Λιάπη-
Χατζηδάκη
Ο εκπρόσωπος της ΝΔ στην Εξεταστική αλλά και στέλεχος της ΔΑΚΕ
απέδωσαν ευθύνες στους πρώην υπουργούς

Σταυρόπουλος Λάμπρος
Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/06/2010, 07:05 | Τ ΕΛ ΕΥΤ Α ΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 25/06/2010, 07:05

Αποστάσεις από τους υπουργούς της διακυβέρνησης Καραμανλή οι οποίοι

χειρίστηκαν τα θέματα του ΟΣΕ και του προαστιακού σιδηροδρόμου παίρνει η ΝΔ,

«αδειάζοντας» εμμέσως τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ.

Λιάπη, ενώ πρώην κορυφαίο στέλεχος της ΔΑΚΕ στον Οργανισμό επιρρίπτει ευθύνες

στον κ. Κ. Χατζηδάκη . 

Η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ κ. Κ. Τζαβάρα για τις «διαχρονικές ευθύνες» που

υπάρχουν σχετικά με τη ζημιά που υπέστη ο ΟΣΕ προκάλεσε αίσθηση, ενώ η

προειδοποίησή του «ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν»

ερμηνεύθηκε ως βολή κατά του κ. Λιάπη, αρμοδιότητας του οποίου ήταν η προμήθεια

τροχαίου υλικού του Προαστιακού. Στη «γραμμή» του προέδρου της ΝΔ κ. Αντ.

Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει σαφείς αποστάσεις από τις αποφάσεις πρώην υπουργών

της ΝΔ, κινείται και η στρατηγική του κόμματος για τη Siemens- και εν προκειμένω

στο σκέλος που αφορά τον ΟΣΕ- και προφανώς δεν θα μείνουν αλώβητα τα πρώην

κυβερνητικά στελέχη που ενεπλάκησαν. 

Επιπλέον, ο κ. Τζαβάρας είπε ότι από πλευράς Δικαιοσύνης πρέπει να ενταθούν οι

ρυθμοί των ερευνών, ζητώντας μάλιστα από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο της Siemens, κ. Σ. Βαλυράκη, να αποστείλει

τα πρακτικά των καταθέσεων που αφορούν τον ΟΣΕ. 

Την ίδια στιγμή το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού και στέλεχος της

«γαλάζιας» συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ κ. Εμ. Παναγιώτου στη χθεσινή

κατάθεσή του επέρριψε ευθύνες στον πρώην υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

κ. Κ. Χατζηδάκη, διότι ως εποπτεύων «όχι μόνο διατήρησε ανεξέλεγκτο να δρα κατά

του συμφέροντος του ΟΣΕ και του Δημοσίου τον μηχανισμό υποστήριξης της

σύμβασης (για τον Προαστιακό), αλλά και γιατί με συνέργιες και πράξεις του, όπως η

υπογραφή των μνημονίων με τους δήμους Αθηναίων και Αγίων Αναργύρων, ζημίωσε

περαιτέρω τον ΟΣΕ και το Ελληνικό Δημόσιο». Πρόκειται για τα μνημόνια- εν είδει

αντισταθμιστικών- που προέβλεπαν παραχώρηση χώρων ή συνεκμετάλλευσή τους με

τη δημιουργία παιδικών χαρών, πάρκινγκ, γεφυρών κτλ. 
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Οπως κατέθεσε ο μάρτυρας χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηδάκης «ήταν ενημερωμένος

από τους ανθρώπους του κόμματος, όπως ήμουν κι εγώ, για το τι συνέβαινε σε αυτή

τη σύμβαση». «Επρεπε να τους αντικαταστήσει. Επρεπε να διακόψει τη σύμβασηόταν

βγήκε η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωνε το έργο

από το ύψος του Ρέντη και πάνω-, διότι δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά το 90% και να

κάνει προκήρυξη του νέου πια υπογειοποιημένου κομματιού» υποστήριξε. 

Χθες εξάλλου ο κ. Βαλυράκης απέστειλε προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ.

Παπακωνσταντίνου επιστολή στην οποία κατηγορεί ευθέως την Επιτροπή κατά του

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ότι «δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει

αποτελεσματικά για την αποκάλυψη της ροής “μαύρου χρήματος” από τα ταμεία της

Siemens». Μάλιστα ζητεί από τον εποπτεύοντα την εν λόγω Επιτροπή κ.

Παπακωνσταντίνου να τη μετατρέψει σε ανεξάρτητη αρχή και να την εξοπλίσει με

τις απαραίτητες αρμοδιότητες ώστε «να επιτευχθεί ο στόχος του ελέγχου της

διαφθοράς».
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Αντίδραση για την αποχώρηση Λιάπη

Διαξιφισμοί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τις
συμβάσεις Siemens-ΥΠΠΟ

Δημοσίευση: 31  Ιουλ. 2008 19:41

Ενώπιον της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής βρέθηκε ο Μιχάλης Λιάπης, ο
οποίος απέρριψε τις καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις συμβάσεις φορέων
ελεγχόμενων από το υπουργείο Πολιτισμού με την εταιρεία Siemens και τόνισε πως τα
συμφέροντα του Δημοσίου στη σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Προώθησης Ελληνικού
Πολιτισμού και της εν λόγω εταιρείας έχουν πλήρως εξασφαλιστεί.

Ακόμη επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για «πολιτική αναίδεια» και «υιοθέτηση συζητήσεων του
καφενείου», σε σχέση με την υπόθεση Ζαχόπουλου, αλλά και για «διεξαγωγή πολιτικών
εκστρατειών, μέσω των προγραμματικών συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες
δέσμευσαν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου σε βάθος δεκαετίας και εξακολουθούν να τον
βαραίνουν με υποχρεώσεις εκατομμυρίων ευρώ». 

Ο κ. Λιάπης αποχώρησε από την αίθουσα πριν τη λήξη της συνεδρίασης, κάτι που προκάλεσε
την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίας Δαμανάκη, η οποία ζήτησε το λόγο
από την προεδρεύουσα της συνεδρίασης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά διότι δεν αντέδρασε.

Απαντήσεις για τις συμβάσεις

Όπως ανέφερε ο κ. Λιάπης, το υπ.Πολιτισμού έχει δεχθεί κατηγορίες για τη σύμβαση, που
αφορά την προμήθεια φορητών συστημάτων πληροφόρησης των επισκεπτών, σε επιλεγμένα
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

Η σχετική σύμβαση, σύμφωνα με τον κ. Λιάπη, υπεγράφη με τη Siemens, καθώς η αρχική
μειοδότρια εταιρεία Hewlett Packard Hellas ΕΠΕ, ενημέρωσε τον Οργανισμό πως δεν προτίθεται
τελικώς να αναλάβει το εν λόγω έργο. Το σχέδιο, καθώς και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν
τον διαγωνισμό, πέρασαν τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπεγράφη η σύμβαση στις
28/2/2007 και κατατέθηκε η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. 

Έκτοτε, όπως δήλωσε ο υπουργός, η ανάδοχος εταιρεία παρουσιάζει καθυστέρηση στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της: Της δίνεται τον Απρίλιο του 2007 μια παράταση της
προθεσμίας υποβολής των μελετών, αλλά υποβάλλει διαρκώς μονάχα αποσπασματικά τμήματα
της μελέτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Νέα αιτήματα για επικαιροποίηση του
χρονοδιαγράμματος και του εξοπλισμού, δεν γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή του ΥΠΠΟ,
αλλά τον Απρίλιο του 2008, «με ορατό τον κίνδυνο της μη πραγματοποίησης του έργου και
απώλειας των σχετικών κοινοτικών πόρων, η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου, εισηγείται
την τροποποίηση της συμβάσεως και την παράταση του χρόνου λήξης της». 

«Μπροστά στο δυσεπίλυτο νομικό πρόβλημα, παραπέμψαμε το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους. Η σύμβαση ουδέποτε παρατάθηκε, ούτε ελήφθη σχετική απόφαση από τον
ΟΠΕΠ. Έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΟΠΕΠ και
του Δημοσίου. Επειδή δε, έχει τεθεί και το ζήτημα της συμμετοχής της Siemens στους
διαγωνισμούς του Δημοσίου γενικότερα, το υπουργείο Οικονομικών έχει απευθυνθεί κι αυτό
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για το κατά πόσον μπορεί η εταιρεία να κηρυχθεί
έκπτωτη, ή να αποκλειστεί για τους εν εξελίξει διαγωνισμούς με βάση την ελληνική και
κοινοτική νομοθεσία», υπογράμμισε ο κ.Λιάπης. 

«Ο υπουργός δεν μας είπε πότε έθεσε το ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ούτε το
περιεχόμενο του ερωτήματος», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαμανάκη. 

«Ουσιαστικά επιβεβαίωσε όλα όσα έχουμε πει για την Siemens, ότι δηλαδή, υπήρξε μεθόδευση
για να μην κηρυχθεί έκπτωτη και αποκλειστεί από τα ελληνικά δημόσια έργα για τρεις μήνες». 

Βολές κατά ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Λιάπης αναφέρθηκε και στην υπόθεση Ζαχόπουλου, υπενθυμίζοντας ότι η εισαγγελική
έρευνα έθεσε τις καταγγελίες για τον πρώην γγ του ΥΠΠΟ, στο αρχείο. 
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«Δεν ήρθε η ώρα κ.κ. συνάδελφοι της αντιπολίτευσης να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική
μας; Να είμαστε πιο προσεκτικοί στις κατηγορίες που τόσο αβασάνιστα εκτοξεύουμε; Και να
μην υιοθετούμε επιπόλαια συζητήσεις του καφενείου ειδικά όταν σπιλώνουν ανθρώπους που
χαροπαλεύουν;», ρώτησε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση.

«Τα θέματα της διαφθοράς δεν προσφέρονται για κομματικές αντιδικίες, γιατί κανένας δεν
βγαίνει κερδισμένος από την εκτόξευση αλληλοκατηγοριών. Μόνο θεσμικά μπορούμε να την
αντιμετωπίσουμε και μόνο από κοινού. Και η υπόθεση Ζαχόπουλου διδάσκει πολλά. Ας
βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας», κάλεσε τους βουλευτές ο υπουργός. 

Λίγο αργότερα, ο κ. Λιάπης επετέθη εναντίον του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για τις
προγραμματικές συμβάσεις που υπέγραψε στο ΥΠΠΟ, βάσει των οποίων έγιναν και προσλήψεις
ωρομίσθιου προσωπικού, με αποτέλεσμα να συσσωρεύσει ένα χρέος της τάξης των 26 εκατ.
ευρώ.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας, η Μαρία Δαμανάκη παρατήρησε ότι ο εισαγγελέας ήλεγξε το ποινικό μέρος των
υποθέσεων που χειρίστηκε ο Γ.Ζαχόπουλος -το νομότυπο των επιλογών του- και όχι το
πολιτικό τους σκέλος, που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις με κομματικά κριτήρια. 

Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ «είναι υπερήφανο για τις προγραμματικές του συμβάσεις, καθώς έτσι
παράγεται πολιτιστικό έργο».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Λιάπης     Οχι εγώ     ο ΟΣΕ 
 
Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 

ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ 
SIEMENS 

Λιάπης: Οχι εγώ, ο ΟΣΕ 
Του Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Να αποσείσει από πάνω του οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις 
συμβάσεις που υπέγραψε με τη Siemens, αλλά και να «διαγράψει» την 
προσωπική του σχέση με τον Μ. Χριστοφοράκο, επιχείρησε ο πρώην 
υπουργός Μεταφορών Μ. Λιάπης κατά τη διάρκεια της χθεσινής του 
κατάθεσης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, που διερευνά το 
σκάνδαλο με τη γερμανική εταιρεία. 

 
 
Για τον προαστιακό εμπιστεύθηκε τις διοικήσεις του ΟΣΕ, ενώ για το σύστημα ραδιοκάλυψης 
έγινε διεθνής διαγωνισμός. Τις εξηγήσεις αυτές έδωσε ο Μιχ. Λιάπης χθες στην εξεταστική 
επιτροπή για τη Siemens 
 
«Εμπιστεύτηκα τις διοικήσεις του ΟΣΕ για τον προαστιακό» φέρεται να δήλωσε ο πρώην 
υπουργός και, θέλοντας να δείξει ότι οι αποφάσεις του καθορίζονταν πλήρως από τις 
διοικήσεις, υπογράμμισε πως «δεν μου εισηγήθηκαν ποτέ ακύρωση του διαγωνισμού». 

Την ίδια υπερασπιστική γραμμή διατήρησε και για το σύστημα ραδιοκάλυψης του ΟΣΕ. 
«Εγινε διεθνής διαγωνισμός και μειοδότης αναδείχθηκε η Siemens» είπε. 

Οσο για την πίεση της γερμανικής εταιρείας, να ενταχθεί ο ΟΣΕ στο σύστημα ασφαλείας C4Ι 
και την κατ' αρχήν αποδοχή από τον ίδιο της πρότασης αυτής, δικαιολογήθηκε, τονίζοντας 
πως υπήρξε σχετικό αίτημα του Δ.Σ. του Οργανισμού να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του 
Δικτύου. 
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Αρνήθηκε πάντως την ύπαρξη εγγράφου που φέρεται να απεστάλη από τον Μ. 
Χριστοφοράκο στην ιδιαιτέρα τού πρώην υπουργού, στην οποία σε φιλικότατους τόνους, ο 
επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας ζητούσε μεταξύ άλλων την ένταξη του ΟΣΕ στο C4Ι. 

Για τη σχέση του ειδικότερα με τον άλλοτε ισχυρό άντρα της Siemens διέψευσε 
κατηγορηματικά ότι είχε ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές. 

«Αλλος Λιάπης» 

Απέδωσε την όποια γνωριμία στις συναναστροφές που είχαν τα παιδιά τους λόγω κοινού 
σχολείου και επέμεινε ότι για το περιβόητο ταξίδι στη Γερμανία πλήρωσε ο ίδιος στο ακέραιο 
τα εισιτήρια. 

Αμφισβήτησε, εξάλλου, τις όποιες συναντήσεις είχαν καταγραφεί στο ημερολόγιο της 
Κατερίνας Τσακάλου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το επίθετο Λιάπης είχε σχέση με έναν 
δικηγόρο του Ανδρέα Παπανδρέου και όχι με τον ίδιο. Στο ίδιο πνεύμα επισήμανε ότι 
αποτελούν ψεύδη τα όσα λέγονται για την περιουσιακή του κατάσταση, είπε δε ότι μένει σε 
ένα σπίτι μόλις 80 τετραγωνικών μέτρων. 

Κατά τον κ. Λιάπη, άλλωστε, η περίπτωσή του δεν έχει καμία σχέση με εκείνες των άλλων 
υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. που εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε 
υποθέσεις σκανδάλων. 

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καμένο χαρτί», απάντησε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη και πρόσθεσε: «Με δική μου επιλογή αποφάσισα να μην είμαι 
υποψήφιος, διότι θεώρησα ότι οι πρόωρες εκλογές ήταν επιζήμιες για την παράταξη και τον 
τόπο και δυστυχώς δικαιώθηκα». 

Ο Χριστοδουλάκης 

Τέλος, με χθεσινή του επιστολή προς την εξεταστική επιτροπή, ο πρώην υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκης «δείχνει» ως υπεύθυνο για τη μη καταγγελία 
της σύμβασης για το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ τον πρώην υπουργό Μεταφορών Χρ. Βερελή. 

«Αρμοδιότητα έγκρισης, τροποποίησης ή καταγγελίας μιας προγραμματικής σύμβασης έχει 
μόνο η ΔΕΚΟ που την συνάπτει και το εκάστοτε εποπτεύον υπουργείο, όπως ρητά αναφέρει 
ο νόμος» διαβεβαιώνει ο κ. Χριστοδουλάκης. * 
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Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 

Αποσπάσματα από την κατάθεση του κ. Μ. Λιάπη στην 
εξεταστική επιτροπή της βουλής 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από την κατάθεση του κ. Ζορμπά έχει προκύψει ότι οι κ.κ. 
Σίκατσεκ και Κουτσενρόιτερ είχαν δώσει κατάλογο με τα πολιτικά πρόσωπα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Φάκελο. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Φάκελο που περιείχε κατάλογο με ονόματα πολιτικών 
προσώπων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Υπήρξε και δική σας παρατήρηση. Νομίζω ότι έχει σταλεί ήδη.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Νομίζω ότι επ’ αυτού πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι. Δεν θα 
μπορέσουμε να φθάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Συμφωνώ μαζί σας.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και δεύτερον, υπάρχουν λογαριασμοί, οι οποίοι δεν έχουν 
ανοιχτεί, στην Κύπρο και στη Γενεύη που είναι πολύ μεγάλης σημασίας και πρέπει πάση θυσία 
να επιδιώξουμε να ανοιχτούν.  
Πρέπει να πιέσουμε να ανοίξουν οι λογαριασμοί αυτοί. Συγκεκριμένα, είναι ένας λογαριασμός της 
BNP, όπου εκεί έχουν μπει πάρα πολλά και σχετίζονται οπωσδήποτε με το C4I. Εγώ θα ήθελα 
στο σημείο αυτό να είμαστε ανυποχώρητοι και να δούμε κατά ποίον τρόπο είναι δυνατόν και 
εμείς, με επιτόπιες παραστάσεις μας, με τη βοήθεια των αρμοδίων διπλωματικών Αρχών της 
χώρας στις πρωτεύουσες ή στις πόλεις όπου υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες καταθέσεις, να 
το βοηθήσουμε, να το προωθήσουμε. Μην αφεθούμε μόνο στην χρονοβόρα εν πάση περιπτώσει 
διαδικασία των δικαστικών συνδρομών που, όπως έχει αποδειχθεί σε κάποιες περιπτώσεις, είναι 
και άκαρπη και ατελέσφορη. Αυτό θέλω να σημειωθεί ιδιαιτέρως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Πρώτον, έχει σταλεί ειδική επιστολή στην κυρία Νικολακέα 
μετά από παράκληση, παρατήρηση και δικιά σας και άλλων συναδέλφων. Αυτό είναι το ένα.  
 
Δεύτερον, όπως σας είπα και σε άλλη συνεδρίαση, ενεργοποιούμε το σύστημα δικαστικών 
συνδρομών εκ νέου. Γιατί οι δικαστικές συνδρομές δεν είναι να τις διατυπώνεις άπαξ. Πρέπει να 
τις κυνηγάς επίσης. Συμφωνείτε, κύριε συνάδελφε; 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Άρα ξεκινούμε αίτημα δικαστικής συνδρομής απαρχής. Έμεινα 
με την εντύπωση ότι σας είχα ενημερώσει, αλλά κάποια πράγματα μου ξεφεύγουν κι εμένα. 
Νομίζω όμως ότι σας έχω ενημερώσει. Ξεκινάμε νέο κύκλο δικαστικών συνδρομών, με την 
ενεργοποίηση της σχετικής Σύμβασης 88/2008 για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, με δεδομένο 
ότι το έγκλημα χαρακτηρίζεται ως διεθνές, οργανωμένο, αποφασισμένο στη Γερμανία από τη 
μητρική και υλοποιούμενο πάντως και στην Ελλάδα. 

http://sidirodromikanea.blogspot.co.uk/2010/07/blog-post_17.html


 
Άρα σ’ αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι πρέπει να «σηκώσουμε» το ζήτημα –επιτρέψτε μου τη 
διατύπωση- και να επιμείνουμε -συμφωνώ απολύτως μαζί σας- και για την Κύπρο και για όλες τις 
χώρες που έχουν αναφερθεί σε τέτοιους λογαριασμούς. Δυστυχώς, στη μάχη μας δεν βλέπω η 
δικιά μας Επιτροπή για την Καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος να ανταποκρίνεται, 
τουλάχιστον εκεί που θα επιθυμούσαμε. Θα επανέρθουμε όμως. Και θα επανέλθω -έχω την 
εξουσιοδότησή σας εγγράφως- ενδεχομένως, αν προλάβω, και σήμερα.  
 
Θεωρώ, πρώτον, ότι η Επιτροπή πρέπει να ξαναγίνει Αρχή κατά το Σύνταγμα και βεβαίως να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση οι δικαστικές 
συνδρομές βοηθούν και κάμπτουν και διατάξεις που έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα 
στις κατά τόπους Αρχές, στις οποίες διατυπώνονται και κατευθύνονται τα αιτήματά μας. Πάντως, 
συμφωνώ μαζί σας ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση και 
στο κάτω κάτω για την Κύπρο θα πρέπει να μην υπάρχουν τέτοια θέματα. Συμφωνούμε νομίζω. 
Δεν υπάρχει άλλο θέμα.  
 
Τώρα να σας διανείμω μια ανακοίνωση του κ. Χριστοδουλάκη, 15 Ιουλίου, η οποία ήρθε μετά την 
έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης και θεωρώ ότι αναφέρεται σε θέματα για τα οποία αφιερώθηκε 
η χθεσινή συνεδρίαση. Ο κ. Χριστοδουλάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά και προσφέρθηκε να 
ενημερώσει την Επιτροπή μας. Τον διαβεβαίωσα ότι θα έχει αυτή την ευκαιρία όταν έρθει η ώρα 
κι όταν η Επιτροπή μας αποφασίσει να καλέσει τους Υπουργούς Οικονομικών, για να τη 
διαφωτίσουν στα θέματα που τους αφορούν.  
 
Κύριοι συνάδελφοι, πέθανε αιφνίδια ο πατέρας του συναδέλφου κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου. Έχει τη 
συμπάθειά μας ο κύριος συνάδελφος και καθενός προσωπικά, αλλά και της Επιτροπής ως 
Σώμα.  
 
Επίσης, έχω του κ. Παπαντωνίου -δεν την ανακοινώσαμε- ανταπόκριση στην επιστολή την οποία 
στείλαμε.  
 
Κύριοι συνάδελφοι, ό,τι υλικά, ό,τι φακέλους μας στέλνουν οι συνάδελφοι στους οποίους 
απευθύνθηκε η επιστολή μας, διαβιβάζονται στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Βουλής για τα 
περαιτέρω.  
 
Από τον κ. Φιοράκη: «Απάντηση MARFIN EGNATIA BANK» -για το έγγραφό μας- «στην Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ.» «β) της απάντησης της τράπεζας VS BANK στο έγγραφό μας», «η 
απάντηση του Ελληνικού Ινστιτούτου διεθνούς και αλλοδαπού δικαίου…»κ.λπ.  
 
Αυτά είναι για τα κόμματα.  
 
Και επίσης, κατόπιν επιστολής μας, έρχεται ο κ. Καλαμίδας κι απαντά ότι το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο ομοφώνως και κατά νόμο είχε ορίσει τον κ. Γκρόζο ως επικεφαλής της Επιτροπής.  
 
Ομοφώνως και κατά νόμο, κατά παράβαση του Συντάγματος! 
 
Αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι, να καλέσουμε τώρα τον κύριο Λιάπη.  
 
Παρακαλώ να προσέλθει ο μάρτυς κ. Λιάπης.  
 
(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο μάρτυς κ. Μιχαήλ Λιάπης) 
Καλωσορίσατε, κύριε Λιάπη.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καλημέρα σας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ το όνομά σας και την ιδιότητά 
σας για τα Πρακτικά.  
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ονομάζομαι Μιχάλης Λιάπης και είμαι συνταξιούχος Βουλευτής.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Παρακαλώ, κύριε μάρτυς, να θέσετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο 
και να δώσετε τον ακόλουθο νενομισμένο όρκο: «Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την 
αλήθεια, χωρίς να προσθέσω και να αποκρύψω τι».  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ορκίζομαι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Ευχαριστώ πολύ. 
 
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν μας ξέρετε όλους και φαντάζομαι ότι αισθάνεστε οικεία στην 
Αίθουσα. Θα έχετε στη διάθεσή σας όσο χρόνο θέλετε. Γνωρίζετε το αντικείμενο. Εμείς 
διερευνούμε, όπως ξέρετε, με ομόφωνη εντολή των αρχηγών των Κομμάτων υπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και ομόφωνη απόφαση της Βουλής το σκάνδαλο SIEMENS στο σύνολό του.  
 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το χώρο των μεταφορών την περίοδο που εσείς υπήρξατε 
Υπουργός και τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, την περίοδο που εσείς 
θητεύσατε εκεί. 
 
Μπορείτε να μας θυμίσετε πότε ήσασταν Υπουργός Μεταφορών και πότε Υπουργός Πολιτισμού;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Υπουργός Μεταφορών ήμουν από το 2004 μέχρι το 2007 και 
Υπουργός Πολιτισμού από το 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2009. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Κύριε Λιάπη, θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα λεπτά. Αν δεν 
επαρκέσει ο χρόνος, θα έχετε όλη την άνεση με το δικό σας τρόπο να μας δώσετε τη γνώση σας 
στο θέμα που διερευνούμε και μετά θα έχουν την ευχέρεια οι κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές-μέλη 
της Επιτροπής να σας απευθύνουν ερωτήσεις.  
 
Ορίστε, έχετε το λόγο.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  
 
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είναι γνωστό, το κράτος έχει συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό 
εξουσίας, όταν εναλλάσσονται διάφορα κόμματα στις κυβερνήσεις.  
 
Με αυτήν, λοιπόν την έννοια, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Μεταφορών το 2004, συνέχισα το έργο 
του προκατόχου μου και είχα ένα όραμα κοινό –όπως νομίζω είναι για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας μας- να εκσυγχρονίσουμε το σιδηροδρομικό 
δίκτυο της χώρας μας. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να το κάνουμε –μοναδική θα έλεγα- γιατί εκείνη 
την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτούσε ένα μεγάλο μέρος από αυτήν την 
ανακαίνιση-εκσυγχρονισμό, αν θέλετε, του σιδηροδρομικού μας δικτύου.  
 
Αυτό το όραμα μεταφέρθηκε και στους εργαζόμενους και εγώ προσωπικά με συνεχείς 
παρεμβάσεις με επισκέψεις στα εργοτάξια, με συνεχείς δηλώσεις και αναφορές ήθελα να 
δημιουργήσω μια εικόνα ενός άλλου σιδηροδρόμου, πιο φιλικού στους επιβάτες και πιο 
ανταγωνιστικού με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Τα χρόνια που ήμουν Υπουργός καταφέραμε να 
αυξήσουμε και τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μετακινήσεις. Θα έλεγα ότι καταφέραμε να 
τις αυξήσουμε κατά πολύ.  
 
Σε αυτό, λοιπόν, το κλίμα, το 2004, ήμουν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου και με 
διάθεση μόνο για δουλειά και προσφορά έλεγα σε όλους τους τόνους, σε όλους τους 
υπαλλήλους και σε όλους τους υφισταμένους μου «δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μια μέρα ούτε 
ένα ευρώ».  
 
Δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Δεν κοίταξα το παρελθόν. Κοίταγα μόνο μπροστά, τι μπορούμε να 
κάνουμε για το σιδηρόδρομο, για τους άλλους οργανισμούς που επέβλεπα και ασφαλώς για την 



κοινωνία μας.  
 
Με αυτήν την έννοια λειτούργησα συναινετικά. Δεν με ενδιέφεραν στις επιλογές των συνεργατών 
μου οι κομματικές τους προτιμήσεις. Με ενδιέφερε να είναι άξιοι και έντιμοι και γι’ αυτό κράτησα 
σε πολύ υψηλές θέσεις ανθρώπους που δεν ανήκαν στην παράταξή μας: την κα Παπαδοπούλου 
στην Ολυμπιακή, τον κ. Ταπραντζή στα ΕΛ.ΤΑ., τον κ. Γιαννακό που τον ξέρετε, τον κ. Βαΐτσο –
που ήταν και πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ- και πολλά άλλα στελέχη.  
 
Η συναίνεση ήταν για μένα κλειδί για να προχωρήσει ο σιδηρόδρομος και αυτό το κατάλαβαν και 
οι εργαζόμενοι. Πρέπει να σας πω με πολλή υπερηφάνεια, παρόλο που στο Υπουργείο είχαμε 
πάρα πολλές Δ.Ε.Κ.Ο., ότι δεν είχαμε απεργίες. Δεν είχαμε καμία απεργία τα τριάμισι χρόνια που 
ήμουν Υπουργός.  
 
Γιατί όλοι έβλεπαν, όλοι αντιλαμβάνονταν ότι το όραμα ήταν κοινό και η προσπάθεια ήταν κοινή. 
Και δεν ήρθα ούτε με ρεβανσιστικές διαθέσεις ούτε να κυνηγήσω κανέναν ως Υπουργός, αλλά να 
ενώσω δυνάμεις για το καλό του Υπουργείου. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινήθηκα.  
 
Το διαχειριστικό πλαίσιο περιγράφεται με λεπτομέρειες στους νόμους του κράτους. Οι Δ.Ε.Κ.Ο. 
είναι αυτοδιοικητικές μονάδες, είναι αυτόνομες «προσωπικότητες» και λειτουργούν βάση της 
εταιρικής διακυβέρνησης, με την έννοια ότι τις αποφάσεις τις παίρνει το διοικητικό συμβούλιο. Το 
2005 μάλιστα, με σχετική νομοθεσία, δημιουργήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για τον έλεγχο των 
οικονομικών των Δ.Ε.Κ.Ο. και συστάθηκε Ειδική Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Οικονομικών 
για να ελέγχει και να εποπτεύει τις Δ.Ε.Κ.Ο., άρα και τον ΟΣΕ.  
 
Με άλλα λόγια, τις αποφάσεις για τον Οργανισμό, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τις παίρνει το 
διοικητικό συμβούλιο και ο ρόλος του Υπουργού, βάσει πάλι του νόμου, είναι προκαθορισμένος. 
Έχει την εποπτεία, έχει –αν θέλετε- τον έλεγχο της νομιμότητας, δηλαδή αν όλα γίνονται νόμιμα 
και ασφαλώς ελέγχει αν εφαρμόζονται τα στρατηγικά σχέδια των οργανισμών.  
 
Ο Υπουργός δηλαδή δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Δεν 
μπορεί να παρέμβει στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να ορίσει τον έναν ή τον άλλο 
ανάδοχο για να πάρει το έργο. Δεν μπορεί ούτε καν να ακυρώσει νομίμως κατακυρωμένο 
διαγωνισμό.  
 
Γι’ αυτό άλλωστε ο Υπουργός δεν υπογράφει. Δεν υπογράφει συμβάσεις ο Υπουργός 
Μεταφορών. Αυτά τα κάνουν οι διοικήσεις των Δ.Ε.Κ.Ο. Και εγώ εμπιστεύτηκα τις διοικήσεις μου, 
εμπιστεύτηκα τις νομικές υπηρεσίες των οργανισμών, εμπιστεύτηκα τις τεχνικές υπηρεσίες των 
οργανισμών, εμπιστεύτηκα, κυρίες και κύριοι, την έννομο τάξη της πατρίδας μας, εμπιστεύτηκα 
τους ελέγχους της διοίκησης είτε τους προληπτικούς είτε τους κατασταλτικούς.  
 
Αυτά, όσον αφορά το διοικητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκα: ασφαλώς, έλεγχος της 
νομιμότητας, έλεγχος αν εφαρμόζεται το στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού. Δεν είχες τη 
δυνατότητα να συζητήσεις και να συναποφασίσεις θέματα σκοπιμότητας. Αυτά τα έκανε το 
διοικητικό συμβούλιο και οι διοικήσεις των οργανισμών, αν δηλαδή το τρένο θα πάει από εδώ ή 
θα πάει από εκεί ή αν κάνουμε αυτό το σταθμό ή τον άλλον. Αυτά ήταν θέματα που αφορούσαν 
τις διοικήσεις των οργανισμών.  
Αυτό ήταν, λοιπόν, το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτούργησα. Αυτό ήταν και το διοικητικό 
πλαίσιο το οποίο υιοθέτησα. Και πρέπει να σας πω, εν κατακλείδι, ότι εφάρμοσα πιστά το νόμο. 
Θέλω να σας πω ότι άσκησα χρηστή διοίκηση και σ’ αυτή τη λογική, όλες οι διοικήσεις ήταν 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν. Ο νόμος ήταν πάνω από όλα. Και με την ίδια λογική, θα ήθελα 
να σας πω ότι έτσι έγιναν όλα τα μεγάλα έργα στον τόπο μας. 
 
Εάν αμφισβητούμε σήμερα ορισμένα έργα λόγω του σκανδάλου της SIEMENS, τότε θα μπούμε 
στον πειρασμό να αμφισβητήσουμε και άλλα μεγάλα δημόσια έργα που έγιναν με την ίδια 
νομοθεσία, τηρώντας τους ίδιους κανόνες και καταλήγοντας σε συμβασιοποιήσεις έργων. Δεν 
μπορεί να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά. 



 
Αυτό, αγαπητές κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα πεντάλεπτο, για να σας δείξω πού κινήθηκα. 
Εφάρμοσα το νόμο. 
 
Για να προχωρήσει η συζήτηση, θα ήθελα να μπω και σε ορισμένες λεπτομέρειες όσον αφορά τα 
συγκεκριμένα έργα, όπου θα έχετε τη δυνατότητα αργότερα να μου θέσετε και ερωτήσεις. 
Πρώτον, Προαστιακός. Όταν ανέλαβα εγώ το Υπουργείο, Μάρτιος του 2004, το έργο είχε ήδη 
κατακυρωθεί στον ανάδοχο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι από εδώ είστε 
νομικοί, γνωρίζετε ότι η κατακύρωση είναι οιονεί σύμβαση, σαν να έχει συναφθεί σύμβαση και 
δημιουργεί έννομες συνέπειες. 
 
Το έργο, λοιπόν, αυτό, κατά την άποψη της διοίκησης του ΟΣΕ, ήταν απαραίτητο, ήταν αναγκαίο 
να γίνει. Και ήταν αναγκαίο να γίνει για δυο βασικούς λόγους. Πρώτον, ήταν μέσα στο στρατηγικό 
σχεδιασμό του ΟΣΕ. Το στρατηγικό σχέδιο του ΟΣΕ δεν το έκανα εγώ. Το βρήκα. Αυτό το έργο 
ήταν ενταγμένο μέσα. Έπρεπε να γίνει. Και δεύτερον, ήταν μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Σιδηροδρόμων. Ένα μέρος δε από αυτό το έργο συγχρηματοδοτείτο από τα ευρωπαϊκά ταμεία. 
Άρα, ήταν μέσα στον προγραμματισμό του ΟΣΕ. 
 
Δεύτερον, αν αυτό το έργο -του προαστιακού, οι Τρεις Γέφυρες που λέμε- δεν προχωρούσε, τότε 
υπήρχε μεγάλος κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει άλλα τμήματα του Προαστιακού 
που συγχρηματοδοτούσε και το χειρότερο, να ζητήσει να επιστραφούν και ευρωπαϊκοί πόροι, 
που θα ήταν κόλαφος αυτό σε μια εποχή που τρέχαμε να απορροφήσουμε και την τελευταία 
δεκάρα, το τελευταίο ευρώ. 
 
Αυτό ήταν ένα προσωπικό μου άγχος, διότι -κάνω μια παρένθεση- όταν ανέλαβα το Υπουργείο, 
η απορροφητικότητα ήταν πολύ χαμηλή. Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια και η απορροφητικότητα 
ήταν πολύ χαμηλή και έπρεπε να προχωρήσουν τα έργα, διότι θα χάναμε πόρους. Και τότε θα 
ήταν παράβαση καθήκοντος. Και οι φωνές μου ακούγονταν έξω από τα παράθυρα: 
«Προχωρήστε τα έργα, μη χάσουμε μια μέρα, μη χάσουμε ένα ευρώ». Κλείνει η παρένθεση. 
 
Λέω, λοιπόν, ότι αν αυτό το έργο δεν προχωρούσε, κατά την εισήγηση της Διοίκησης του ΟΣΕ, 
τότε υπήρχε κίνδυνος απένταξης άλλου τμήματος του Προαστιακού και άλλου τμήματος του 
σιδηροδρομικού δικτύου που ένωνε τα δύο λιμάνια, τον Πειραιά με την Θεσσαλονίκη, που ήταν 
και αυτό μέρος του πανευρωπαϊκού δικτύου. 
 
Τρίτος λόγος, που μου επικαλέστηκε η Διοίκηση του ΟΣΕ είναι ότι, εάν επαναπροκηρύτταμε το 
έργο και προχωρούσαμε καινούργιες διαδικασίες, ήταν βέβαιο ότι θα χάναμε πολλά χρόνια, με 
κίνδυνο να εμπλεκόμασταν σε δικαστικές αντιδικίες με τους κατοίκους ή ακόμα και με το Δήμο 
της Αθήνας και ποτέ να μην γινόταν αυτό το έργο. Και αν δεν γινόταν αυτό το έργο, τότε όχι μόνο 
το όραμα ενός σιδηροδρόμου σύγχρονου, ηλεκτροκινούμενου, υψηλών ταχυτήτων, που θα ήταν 
μέρος των ευρωπαϊκών δικτύων, που θα ένωνε τα δύο μεγάλα λιμάνια και θα έβγαζε τη χώρα 
από την απομόνωση με σύγχρονα τρένα δεν θα γινόταν, αλλά δεν θα γινόταν και ο Προαστιακός, 
που ήταν έργο σοβαρότατο για τη ζωή του Λεκανοπεδίου. 
 
Διότι μην ξεχνάτε ότι αυτό το κομμάτι του Προαστιακού είναι κομμάτι του μεγάλου έργου του 
Προαστιακού, αλλά ταυτόχρονα κομμάτι του κεντρικού άξονα που μας ενώνει με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσω Βουλγαρίας. 
 
Τέλος, ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο έπρεπε να γίνει αυτό το έργο -το είπα και 
προηγουμένως, αλλά θα σας δώσω και ένα νούμερο τώρα- είναι το γεγονός ότι, επειδή η 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε παρθεί πριν από εμένα, πριν γίνω Υπουργός και 
θεωρείται ως οιονεί σύμβαση και προκαλεί έννομες συνέπειες, δημιουργούσε τη βεβαιότητα ότι ο 
ανάδοχος θα ζητούσε αποζημίωση. Και το έργο, λοιπόν, δεν θα γινόταν και ο ανάδοχος, βάσει 
του νόμου, θα δικαιούταν αποζημίωση περίπου 6% επί του προϋπολογισμού του έργου. 
 
Κινδύνευε, λοιπόν, ο ΟΣΕ όχι μόνο να μην κάνει το έργο, αλλά και να πληρώσει, αν ακυρωνόταν 
το έργο, περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τότε θα ήταν παράβαση καθήκοντος, τότε θα υπήρχε 



ζημία για τον ΟΣΕ αποδεδειγμένη. 
 
Και τέλος, γι’ αυτό το έργο πρέπει να σας πω ότι ουδεμία επιτροπή, κανένα συντεταγμένο 
όργανο του ΟΣΕ δεν μου εισηγήθηκε ακύρωση, ούτε η Διοίκηση, ούτε οι νομικές υπηρεσίες, ούτε 
οι τεχνικές υπηρεσίες, ουδείς. 
 
Εκτός, λοιπόν, του γεγονότος ότι ο Υπουργός, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχει τη 
δυνατότητα να παρέμβει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, ούτε καν υπήρξε ένα τέτοιο κίνητρο. Δεν 
υπήρχε κανένας να το προτείνει. Το αντίθετο, η εισήγηση της Διοίκησης, όπως σας είπα, γι’ αυτά 
τα επιχειρήματα ήταν: «Το έργο είναι απαραίτητο να γίνει». 
 
Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, ουδείς το αμφισβητεί, πολύπλοκο έργο. Να λειτουργήσει το 
τρένο, με ταυτόχρονη κατασκευή των γραμμών δίπλα, στο κέντρο της Αθήνας, σε 
πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πολύ δύσκολο έργο, γι’ αυτό πήρε και τις παρατάσεις. 
 
Άρα, οποιοσδήποτε σώφρον πολιτικός εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε παρά να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι αυτό το έργο ήταν μονόδρομος. Ήταν απαραίτητο να γίνει για το καλό του 
σιδηροδρόμου, για τη ζωή του Λεκανοπεδίου. Διότι, αν δεν γινόταν, τότε οι κίνδυνοι ήταν 
τεράστιοι. Και νομίζω ότι από αυτό το έργο κερδισμένος θα βγει ο ΟΣΕ, παρ’ όλες τις δυσκολίες, 
παρ’ όλες τις καθυστερήσεις που, λόγω των πολλών δικτύων που βρήκε κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, εμποδίζουν να ολοκληρωθεί τάχιστα, όπως θέλαμε όλοι. Αυτό όσον αφορά τον 
Προαστιακό. 
 
Πρέπει να σας πω για τον Προαστιακό -ανοίγω μια παρένθεση- ότι μην ξεχνάτε ότι ήταν 
κοινοπραξία. Η SIEMENS είχε ένα μειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία. Ήταν το 23% και ήταν 
δυο μεγάλες και υπεύθυνες και πολύ σοβαρές εταιρείες οι κατασκευαστικές που ήταν οι leader. O 
ένας από αυτούς ήταν ο leader και έκανε τις διαπραγματεύσεις. 
 
Διότι η δυσκολία του έργου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήταν το κατασκευαστικό κομμάτι. Δεν 
ήταν το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι. Το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι ήταν συμπλήρωμα του έργου 
και θα γινόταν στο τέλος της κατασκευής ή μάλλον, της ανακαίνισης, όπως συνηθιζόταν να λέμε, 
του δικτύου. 
 
Πάω στο άλλο έργο του GSM-R. Το GSM-R τι είναι; Τηλεπικοινωνίες. Έγινε πολλή συζήτηση για 
τις προδιαγραφές. Μα, το GSM-R ανήκει στις προδιαγραφές, οι οποίες συντάσσονται στις 
Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες υπαγορεύουν τις προδιαγραφές του GSM-R, διότι είναι κάτι κοινό σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που λέμε διαλειτουργικότητα. 
Πώς μπορούν να επικοινωνούν τα τρένα μεταξύ τους, αν δεν υπάρχει μία κοινή γλώσσα 
επικοινωνίας; Αυτό είναι το GSM-R. Και εντάχθηκε και στην ελληνική νομοθεσία.  
 
Άρα, το έργο αυτό, εκτός του ότι ήταν απαραίτητο για τις ενδοεπικοινωνίες, εκτός του ότι ήταν 
απαραίτητο για την ασφάλεια κυρίως της λειτουργίας των τρένων, ήταν ένα έργο απαραίτητο για 
να μπορούν τα δικά μας τρένα να βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εντάσσονται στη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων. 
 
Πρέπει να σας πω ότι αυτό το έργο ήταν μέρος του στρατηγικού σχεδίου της ΕΡΓΟΣΕ –
αναφερόταν ρητά- και το στρατηγικό σχέδιο της ΕΡΓΟΣΕ δεν το έκανα εγώ, το βρήκα. Ήταν ένα 
έργο απαραίτητο. Πώς μπορούν να κινηθούν τα τρένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν υπάρχει 
κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους;  
 
Πρέπει να σας πω, επίσης, ότι οι προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία του GSM-R ήταν στοιχεία 
ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία έγινε νόμος του κράτους και ενσωματώθηκε στο δικό μας εθνικό 
δίκαιο. Άρα, το GSM-R ήταν απαραίτητο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, συγχρηματοδοτείτο. Και σ’ ένα μεγάλο ποσοστό, αν δεν με απατά η μνήμη μου, πάνω 
από το 50% των πόρων γι’ αυτό το έργο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η προκήρυξη ήταν διεθνής, δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες και στην εφημερίδα των 



Βρυξελλών και ουδείς προσέβαλε τους όρους. Ήταν ένας δημόσιος διεθνής διαγωνισμός που 
ουδείς τον προσέβαλε. Ήρθαν δύο εταιρείες, κατέθεσαν τις προσφορές τους και με τους κανόνες 
του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου κατέληξαν σε ένα μειοδότη.  
 
Πρέπει να σας πω δε, για να το ξέρετε, ότι τους επόμενους μήνες η NORTEL –η ανταγωνιστική 
εταιρεία της SIEMENS- πτώχευσε, παρ’ όλο που είχε πάρει έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, αν αυτό σας λέει κάτι. Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, αυτό είναι το 
σωστό. Τώρα, τι έγινε, δεν το ξέρω. 
 
Πρέπει δε να σας πω το εξής που είναι και το βασικότερο. Η NORTEL κατήγγειλε την απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύμβαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Οι 
Βρυξέλλες είπαν να σταματήσει το έργο ώσπου να εξετάσουν την υπόθεση. Την εξέτασαν σε 
κάθε λεπτομέρεια. Ζήτησαν έγγραφα, υπήρξαν παραστάσεις. Και κατέληξε σε μία απόφαση, να 
μπει στο αρχείο ως αβάσιμη. Και τότε, επέτρεψε στην ΕΡΓΟΣΕ να προχωρήσει τη 
συμβασιοποίηση. 
 
Πιο σοβαρός και υπεύθυνος έλεγχος από κάποιον που δίνει τα λεφτά του, υπάρχει; Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά η NORTEL ουδέποτε άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης της ΕΡΓΟΣΕ. Σπάνιο, 
κατά την άποψή μας, διότι πρέπει να σας πω ότι το άγχος που είχε ο Υπουργός είναι οι 
προσφυγές. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και στο C4I, κύριε μάρτυς, το ίδιο έγινε. Δεν είναι καθόλου 
σπάνιο αυτό που επικαλείστε. Και στο C4I, η εταιρεία που δεν πήρε τη δουλειά … 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ σας λέω… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πάρα πολλοί εργολάβοι και εταιρείες, επειδή πηγαίνουν για 
άλλες δουλειές, δεν καταθέτουν ένδικα μέσα. Δεν είναι σπάνιο. Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ οφείλω να σας το πω. Μπορεί να μην είναι σπάνιο. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εκτός αν αμφισβητείτε ότι στο θέμα του C4I υπήρχε 
σκάνδαλο.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ δεν το αμφισβητώ. Εγώ θέλω να σας πω ότι το άγχος του 
Υπουργού εκείνη την εποχή ήταν οι καθυστερήσεις. Χάναμε ευρωπαϊκούς πόρους. Ο 
ανταγωνισμός δε των εταιρειών μεταξύ τους, ημεδαπών και αλλοδαπών, ήταν τεράστιος. Έκαναν 
προσφυγές, έκαναν καταγγελίες, πήγαιναν στα εθνικά δικαστήρια, πήγαιναν στα κοινοτικά 
γραφεία και καθυστερούσαν το έργο. Αυτό θέλω να πω.  
 
Πνιγόμουν, κύριε Παπαδημούλη, από το άγχος των μεταξύ τους καταγγελιών και του 
ανταγωνισμού. Σ’ αυτό το έργο λέω ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο και προχώρησε άμεσα. Αυτό μόνο 
θέλω να σας πω. 
 
Τώρα, όσον αφορά άλλα δύο έργα, για την περιβόητη υπόθεση της ενοικίασης των DESIRO δεν 
θέλω να σας πω τα ίδια. Η υπόθεση των DESIRO ήταν μία περίπτωση όπου ο ΟΣΕ ήταν εκ των 
πραγμάτων αναγκασμένος να προβεί σε ενοικίαση, διότι εκείνη την εποχή η αύξηση της 
επιβατικής κίνησης ήταν ραγδαία, πέραν κάθε ελπίδας και προσδοκίας. Δεν το περιμέναμε και 
εμείς. Να σας πω ένα νούμερο. Ο προαστιακός εκείνη την εποχή που ανέλαβα εγώ, μέχρι το 
τέλος του 2004, σε νούμερα κινείτο περίπου στις έξι χιλιάδες επιβάτες ημερησίως και φθάσαμε τα 
Σαββατοκύριακα το 2006 και το 2007 τους είκοσι και είκοσι πέντε χιλιάδες επιβάτες ημερησίως. 
Υπερδιπλασίασε, δηλαδή, το επιβατικό κοινό.  
 
Είχαμε καινούργιους σταθμούς και εγώ προσωπικά είχα κάνει και μία επικοινωνιακή επίθεση, για 
να προσελκύσω κόσμο, επιβάτες, κάτι στο οποίο με βοήθησαν όλα τα κόμματα. Και οφείλω να το 
πω. Σε όλα τα εγκαίνια, σε όλες τις διαδρομές, σε όλους τους σταθμούς, έρχονταν πάντα 
Βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ ο κ. Πάγκαλος και του Συνασπισμού ο κ. Λεβέντης και κάποιος που 



δεν θυμάμαι της Αριστεράς. Διότι έβλεπαν ότι ήταν ένα έργο που διευκολύνει τις μετακινήσεις στο 
Λεκανοπέδιο. 
 
Είχαμε, λοιπόν, ραγδαία αύξηση. Όλοι βοήθησαν στο να πάει καλά ο προαστιακός. Ήρθε, 
λοιπόν, κάποια εποχή που ο ΟΣΕ δεν είχε τρένα. Και δεν είχε τρένα για τρεις-τέσσερις λόγους. 
Πρώτον, διότι υπήρχαν πολλές αβαρίες. Δεύτερον, υπήρχαν πολλά δυστυχήματα. Είχαμε πολλά 
εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα και υπήρχαν δυστυχήματα. Τρίτον, ενώ μας είχε υποσχεθεί η 
κοινοπραξία ότι θα μας παρατείνει τα DESIRO, υπαναχώρησε έχοντας παράλογες απαιτήσεις, 
παράλογες αξιώσεις. Ήθελε, με άλλα λόγια, να συμψηφίσουμε τις ποινικές ρήτρες με το τροχαίο 
υλικό, κάτι που δεν γινόταν. 
 
Αναγκάστηκε, λοιπόν, ο ΟΣΕ, για να καλύψει τις ανάγκες μίας δύσκολης εποχής όπου το τρένο 
επικοινωνιακά είχε πάρει τα πάνω του, όπου το τρένο επιβατικά κέρδιζε κάθε μέρα μερίδιο της 
αγοράς, να προχωρήσει σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, διαφανέστατο σε όλους τους όρους. 
Δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα των Βρυξελλών και μπορούσε οποιοσδήποτε να έρθει και να 
προσφέρει χαμηλότερο μίσθωμα –διότι ήταν μειοδοτικός διαγωνισμός- και να πάρει τη σύμβαση. 
 
Και δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μπω στον πειρασμό να πω ότι όλα αυτά κρίθηκαν –όπως καλά 
το λέτε και εσείς πολλές φορές- και από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή και η δικαιοσύνη είπε κάποια 
στιγμή ότι όλα έγιναν νόμιμα. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά τη συζήτησή μας, αλλά πρέπει να το 
αναφέρω. 
Άρα τι ζητάμε να βρούμε; Ότι υποκρύπτεται κάτι το οποίο ήταν επ’ ωφελεία του Οργανισμού; 
Όταν εγώ έκανα την ερώτηση κάποια στιγμή στη διοίκηση αν θα είναι επ’ ωφελεία του 
Οργανισμού αυτή η ενοικίαση, γραπτά μου είπαν ότι θα είναι και επωφελής και κερδοφόρα, ότι 
θα έχουμε ένα μικρό κέδρος. Όλα αυτά μου τα είπαν αιτιολογώντας τα και είπαν ότι έχουν 
οικονομικές αναλύσεις. Άρα αυτή την απόφαση την πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο και πράγματι 
από μένα οι πιέσεις ήταν ασφυκτικές για να έχουμε τρένα διότι κάθε μέρα οι εφημερίδες μας 
«έλουζαν» με διάφορες κριτικές λέγοντας ότι ο κόσμος στοιβάζεται και ότι δεν έχουμε τροχαίο 
υλικό. Ήταν λοιπόν αναγκασμένο να κάνει ένα διαγωνισμό με διαφανείς διαδικασίες για να 
μπορέσει να καλύψει ένα κενό που υπήρχε. Δεν είχαμε τρένα εκείνη την εποχή. 
 
Θέλω να πω ότι κι εδώ τηρήθηκαν οι νόμοι και οι κανόνες και του εθνικού και του κοινοτικού 
δικαίου. Ο ΟΣΕ θεωρούσε ότι το τίμημα ήταν εύλογο και είχε κάνει διάφορες μελέτες επ’ αυτού 
και ότι η μίσθωση θα ήταν τελικά κερδοφόρα για τον Οργανισμό. 
 
Εδώ βλέπουμε ότι αντισυμβαλλόμενος με τον ΟΣΕ δεν ήταν η SIEMENS, ήταν η κοινοπραξία. 
Μην το ξεχνάμε αυτό. Είχε ένα μειοψηφικό «πακέτο» η SIEMENS. Πρέπει να σας πω ότι τα 
τρένα δεν ανήκαν στη SIEMENS. Η κοινοπραξία τα είχε ενοικιάσει από ένα fund του εξωτερικού 
που ήταν εταιρεία leasing. Είχε στην κυριότητά της τρένα και αεροπλάνα και τα ενοικίαζε 
απανταχού της γης. Το λέω για να έχετε μία ακριβή εικόνα. Άρα θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή 
αλλά και μετέπειτα δεν προκλήθηκαν «σκιές» όσον αφορά και στη διαδικασία με το διαγωνισμό 
που ήταν διεθνής και στη σκοπιμότητα να προμηθευτούμε τρένα σε μια εποχή που ο 
σιδηρόδρομος και δη ο προαστιακός βρισκόταν σε μια «έκρηξη» αύξησης της επιβατικής 
κίνησης. 
 
Τέλος, για το θέμα των φορητών υπολογιστών για το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν ανέλαβα το 
Υπουργείο το Σεπτέμβριο του 2007 το έργο ήταν «συμβασιοποιημένο». Υπήρχε ήδη σύμβαση 
την οποία η SIEMENS όφειλε να εκτελέσει. Στις πολλές παροτρύνσεις του ΟΠΕΠ Α.Ε. να 
προχωρήσει το έργο η SIEMENS καθυστερούσε. Δόθηκε κάποια παράταση –ευλόγως δίνονται 
κάποιες παρατάσεις στην αρχή κάποιου έργου- με τη διάθεση καλής πίστης για να προχωρήσει 
το έργο. H SIEMENS και πάλι καθυστερούσε και έφτασε πλέον στο συμβατικό χρόνο όπου 
έπρεπε να είχε περατώσει το έργο -νομίζω στις αρχές του 2008- και δεν είχε κάνει τίποτα. Η 
διοίκηση του ΟΠΕΠ Α.Ε., του Οργανισμού Προστασίας Ελληνικού Πολιτισμού, αποφάσισε με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και με τα συντεταγμένα όργανα να καταγγείλει τη σύμβαση, όπερ και έκανε. 
Η σύμβαση της SIEMENS καταγγέλθηκε από τον ΟΠΕΠ επί ημερών μου και κατέπεσαν όλες οι 
εγγυητικές επιστολές και όχι μόνο αυτό αλλά ο ΟΠΕΠ έκανε αγωγή εναντίον της SIEMENS 
ζητώντας διαφυγόντα οφέλη. Όχι μόνο λοιπόν δεν έχασε ούτε ένα ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο απ’ 



αυτή την υπόθεση, αλλά πιθανολογούμε να κερδίσει λόγω της προφανούς αδυναμίας της 
αναδόχου εταιρείας να εκτελέσει το έργο εις βάρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. 
 
Αυτά ήθελα να σας πω εν τάχει, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για τα έργα που αφορούν την 
πολιτεία μου στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σαν επιμύθιο επιτρέψτε 
μου να πω –θα μιλήσω λίγο πολιτικά- ότι εγώ λειτούργησα με γνώμονα πάντα το συμφέρον των 
Οργανισμών μου και του Υπουργείου. Εφάρμοσα την κείμενη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, άσκησα χρηστή διοίκηση, επέβαλα αυξημένους ρυθμούς στους εργαζόμενους για να 
προχωρήσουν τα έργα και είχα τη συναίνεσή τους και νομίζω ότι τουλάχιστον τα τριάμισι χρόνια 
που ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών -όπως όλοι ομολογούσαν τουλάχιστον 
εκείνη την εποχή- παράξαμε ένα τεράστιο έργο για το οποίο είμαι πολύ περήφανος.  
 
Είμαι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι πρώην συνάδελφοι, για να απαντήσω στις ερωτήσεις 
σας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Θα ήθελα να ξεκινήσω από το Υπουργείο Πολιτισμού και τους 
αυτόματους ξεναγούς. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε και 
από τις μέχρι τώρα καταθέσεις ότι η SIEMENS αδυνατούσε να παραδώσει το έργο. Βέβαια 
κάποιες από τις μαρτυρίες μάς έδωσαν την εντύπωση ότι το Δημόσιο ήταν υπεύθυνο για τις 
καθυστερήσεις του έργου. Υποστηρίχθηκε δηλαδή και αυτή η εκδοχή. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάρτε μία πρόνοια για τα Πρακτικά γιατί εκκρεμεί 
και η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της SIEMENS. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Η διατύπωσή μου είναι σαφής. 
 
Χαίρομαι γιατί πράγματι επιβεβαιώνεται ότι δεν οφείλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία SIEMENS την οποία βεβαίως εσείς βρήκατε ως ανάδοχο 
του έργου αλλά ήταν βέβαια τελευταία στην αξιολόγηση, κάτι που κι εδώ συνεκτιμάται. Ως 
τελευταία στην αξιολόγηση στην πρώτη φάση ήλθε πρώτη και ως πρώτη στην ολοκληρωτική, 
τελική αξιολόγηση… 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Μα δεν ήλθε πρώτη, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερη ήταν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Δεύτερη μετά την αποχώρηση της HEWLETT PACKARD για 
την οποία υπάρχουν επίσης ερωτηματικά, αλλά δεν σας αφορά τώρα αυτό, εκτός αν έχετε κάτι 
να μας πείτε, κύριε μάρτυς. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν ανέλαβα το Υπουργείο 
υπήρχε ανάδοχος εταιρεία. Είχε συμβασιοποιηθεί το έργο. Όταν βλέπαμε ότι το έργο δεν 
προχωράει –ιδίως με τον ΟΠΕΠ Α.Ε.- αναζητήσαμε κι εμείς αν όλα είχαν γίνει βάσει του νόμου 
και αν πραγματικά το έργο δόθηκε στη SIEMENS κατά τους κανόνες του εσωτερικού και του 
κοινοτικού δικαίου και επιβεβαιώθηκε ότι όλα είχαν γίνει νόμιμα. Από τη στιγμή που βλέπαμε ότι 
είχαν γίνει νόμιμα, ότι η ανάδοχος εταιρεία καθυστερούσε, ότι ο ΟΠΕΠ έδειξε κάποια καλή πίστη 
στην αρχή και τους έδωσε μία παράταση και έβλεπε ότι η κωλυσιεργία δεν έχει τέλος και 
ξεπεράστηκε το όριο στο οποίο θα έπρεπε αυτοί να είχαν παραδώσει και δεν είχαν βάλει ένα 
λιθαράκι, τότε ήταν μονόδρομος για τον ΟΠΕΠ το να καταγγείλει τη σύμβαση. 
Γι’ αυτό είμαι βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα κρίνουν ότι η Siemens ήταν 
εν πλήρει αδίκω και θα δώσουν μία μεγάλη αποζημίωση στο Ελληνικό Δημόσιο. Διότι είναι 
καθαρή υπόθεση για το Ελληνικό Δημόσιο. Περιμέναμε έργο που ποτέ δεν έγινε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Και απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει. 
 
Θυμάστε το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Νομίζω ότι είναι αρχές του 2008. 
 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Είναι 18.4.2008. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Αρχές του 2008. Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Εδώ θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, κύριοι συνάδελφοι και 
κύριε μάρτυρα, ότι υπάρχουν δύο εσωτερικά σημειώματα, 24.4.2008 και 1.9.2009, απ’ όπου 
προκύπτει ότι ενώ…  
 
Πότε καταγγέλθηκε η σύμβαση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Νομίζω Αύγουστο, Σεπτέμβριο. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οκτώβριο του 2008. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ναι, εκείνη την εποχή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν δύο έγγραφα που υπογράφει –είναι 
φωτοαντίγραφα- ο Προϊστάμενος Νομικών Υπηρεσιών, Παπαπετρόπουλος Δημήτρης, επίτιμος 
Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οργανισμός Προβολής Ελληνικού 
Πολιτισμού, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Και τα δύο σημειώματα απευθύνονται στη 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Και λέει:  
 
«Τροποποίηση της από 28.2.2007 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και 
Ανάπτυξη Φορητών Συστημάτων Πληροφορικής Επισκεπτών σε Επιλεγμένα Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς Χώρους». Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο παρατάσεως της εν θέματι της 
συμβάσεως με την επιφύλαξη ότι εκ των τεθέντων υπόψη μας πρακτικών της αρμοδίας 
επιτροπής, διαπιστώνουμε ότι η ανάδοχος δεν έχει τηρήσει βασικές της υποχρεώσεις, οι οποίες 
προκύπτουν από τον Κανονισμό Προμηθειών του Οργανισμού, την προκήρυξη του διαγωνισμού 
και την υπογραφείσα σύμβαση, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
σχετικές κυρώσεις. 
 
Έχουμε τη γνώμη ότι προ πάσης υπογραφής της επιδιωκομένης παρατάσεως, η οποία δεν 
φαίνεται κατ’ αρχήν να δικαιολογείται εξ ανωτέρας βίας ή άλλου αποχρώντος αντικειμενικού 
λόγου, πρέπει να επιληφθεί του όλου θέματος η Διοίκηση του Οργανισμού.» 
 
Εδώ, δηλαδή, έχουμε στις 24.4.2008 μία ένσταση στις διαδικασίες, που ήδη έχουν ξεκινήσει, για 
παράταση… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Η οποία ποτέ δεν δόθηκε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Ακούστε λίγο. 
 
Δεύτερο έγγραφο, την 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, υπογράφει ο κ. 
Παπαπετρόπουλος: «Σε συνέχεια της συναντήσεως, η οποία επραγματοποιήθη στο γραφείο 
σας…» –αναφέρεται στον Πρόεδρο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού- «…και 
στην οποία συμμετείχε και ο κ. Γεωργούλιας από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 
επανέρχομαι και επαναλαμβάνω ότι η εκκρεμότης με την εταιρεία Siemens θα πρέπει να 
τελειώνει.  
 
Κατά την άποψή μου, την οποία σας έχω ήδη εκφράσει, η μελέτη εφαρμογής που εκκρεμεί στο 
ΚΑΣ, θα έπρεπε να έχει συζητηθεί και μάλλον θα έπρεπε να απορριφθεί, αφού άλλωστε, μεταξύ 
άλλων, ο εναπομένων χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου, οπότε θα μπορούσε 
η ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτη με συνέπεια να αναλάβει ο Οργανισμός την προκαταβολή και 
το ποσό εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 
Με το να παραμένει η μελέτη στο ΚΑΣ δίνει στον ανάδοχο ενδεχομένως προφάσεις να 
επικαλεσθεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αυτήν. 



 
Κατά πάσα περίπτωση το θέμα πρέπει να απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα 
δώσει την οριστική λύση της υπόθεσης.  
 
Ίσως να έχει γίνει κάποιο λάθος στον προηγούμενο σχεδιασμό της υπόθεσης. Θα έπρεπε, κατά 
τη γνώμη μου, να έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποινικές ρήτρες -σχετικό 
το από 24.4.2008 έγγραφό μου, δηλαδή πριν από πέντε μήνες- η μελέτη εφαρμογής αν ήταν 
εκπρόθεσμη, να μην έχει αποσταλεί στο ΚΑΣ κλπ. Ένα προηγούμενο, όμως, λάθος δεν 
δικαιολογεί την επανάληψή του ή μάλλον τη συνέχισή του.» 
 
Δηλαδή, εδώ έχουμε διαδικασίες παράτασης. Στη συνέχεια, βεβαίως, κηρύχθηκε έκπτωτη. Αλλά 
κηρύχθηκε υπό το κράτος και το καθεστώς πια ενός μεγάλου θορύβου. Μιλάμε για το 2009, 
μιλάμε για το τέλος του 2008 όπου βοούσε ο κόσμος για τη Siemens. 
 
Θεωρώ, δηλαδή -τουλάχιστον εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου, διορθώστε με- ότι τα πράγματα 
έβαιναν στην παράταση –τουλάχιστον από τα έγγραφα αυτά προκύπτει για τους μήνες αυτούς, 
για πέντε μήνες- μετά την εκπνοή της συγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας κατά την οποία η 
Siemens είχε υποχρέωση παράδοσης. Δεν παρέδωσε, δεν έκανε πιλοτικό. Αντί να κηρυχθεί 
έκπτωτη, την κρατούσαμε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αυτά τα προσχήματα περί… 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιος τα λέει αυτά, κύριε Πρόεδρε; 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ποιος τα λέει αυτά; Τι είναι αυτό; Να μάθουμε κι εμείς τι είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Είναι αυτονόητα συμπεράσματα. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από ποιον; 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Δικά σας; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Έχετε αντίρρηση; Να διανεμηθούν τα έγγραφα… 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θέλουμε να ξέρουμε ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Ο Παπαπετρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τίνος; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Του ΟΠΕΠ. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και που είναι; Γιατί δεν τον φέρνουμε; Τι λέτε τώρα, κύριε 
Πρόεδρε; Είναι δυνατόν σε διαδικασία που γίνεται με τους όρους… 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Να τον φέρετε μάρτυρα. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …με βάση τις διατάξεις των άρθρων 223 επόμενα του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, να φέρνετε εκ πλαγίου στη διαδικασία καταθέσεις, απόψεις, δηλώσεις 
προσώπων τα οποία δεν έχουν κληθεί ως μάρτυρες… 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Να κληθεί, να καταθέσει αυτός ο κύριος. Τι μας φέρνετε εδώ; Τι 
είναι αυτά; 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …και δεν έχουν υποστεί τη βάσανο της προφορικής εδώ 
εξέτασης; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Κύριοι συνάδελφοι… 



 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απαράδεκτο. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τι είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε; Έλεος!  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Κύριοι συνάδελφοι, με συγχωρείτε. Αυτά είναι έγγραφα που 
αφορούν… 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Να κληθεί να καταθέσει αυτός που τα λέει. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιος τα έφερε αυτά τα έγγραφα; 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Να τον καλέσετε εδώ τον κύριο αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Να διανεμηθούν, για να έχετε… 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πώς λέγεται αυτός ο κύριος; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γιατί, απαγορεύεται… 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, δεν απαγορεύεται τίποτα. Θα σας πω. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τι είναι αυτό; Είναι έγγραφο… 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πώς λέγεται αυτός; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Παπαπετρόπουλος. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί δεν τον καλείτε εδώ ως μάρτυρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Θα κληθεί. Δεν έχω αντίρρηση να κληθεί. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ωραία. Φέρτε τον να μας τα πει. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί, λοιπόν, θέτετε ερωτήματα στο μάρτυρα τα οποία θεωρούν 
ως δεδομένο υπεράνω κάθε ελέγχου τις απόψεις ενός παράγοντα του ΟΠΕΠ ο οποίος πράγματι 
έχει εμπλοκή –θετική ή αρνητική θα το δούμε- στις αποφάσεις που έπαιρνε ο ΟΠΕΠ και του 
οποίου η παρουσία, ως μάρτυρος, στην Εξεταστική Επιτροπή είναι επιβεβλημένη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Θα κληθεί. Προκύπτει τώρα… 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, έχει προκύψει από χθες. Κι έχουμε ζητήσει από χθες να 
κληθεί και αυτός, κύριε Πρόεδρε, και ο κ. Ζαχόπουλος, ο Προϊστάμενος των Νομικών Υπηρεσιών 
του ΟΣΕ, τον οποίο εγώ πίστευα ότι είχατε καλέσει, αλλά στη θέση του είδα έναν άλλον, τάλαινα 
εν πάση περιπτώσει και υποβασταζόμενο από τρεις Ζαχόπουλο, από τον οποίο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Κύριε συνάδελφε, τα αιτήματα κλήσης των μαρτύρων δεν 
προέκυψαν από το Προεδρείο, όπως ξέρετε. Και είμαι ανοιχτός. Δεν τελειώνουν οι διαδικασίες 
εδώ. Θα κληθούν όλοι όσοι προτείνετε να μας διαφωτίσουν γι’ αυτό το θέμα. Και επειδή σήμερα 
έχουμε τον κ. Λιάπη, είναι εύλογο το ερώτημα να μας πει αν ξέρει κάτι επ’ αυτού. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Στον κ. Λιάπη θα κάνουμε τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν 
προκύψει από τα δεδομένα της προφορικής… 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ - ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Θα υποδείξουμε στον κύριο Πρόεδρο πώς θα ρωτάει; 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …διαδικασίας μέχρι τώρα κι έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά. Και 



αυτό αποτελεί κεκτημένο.  
 
Δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε -τουλάχιστον αυτό λέει ο νόμος- να φέρνουμε εκ πλαγίου 
καταθέσεις, δηλώσεις, απόψεις προσώπων, των οποίων αυτή ακριβώς η τοποθέτηση δεν έχει 
υποστεί τη βάσανο της ακροαματικής εδώ διαδικασίας. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τώρα σας πείραξε; Έχει ξαναγίνει αυτό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Γιατί προτρέχετε; Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και τον 
κύριο Ζαχόπουλο, όπως προτείνατε.  
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε δεσμευθεί να έχουμε την κατάθεση και του κ. Βερελή και 
του κ. Λιάπη προτού κλείσουμε. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εμείς επιμείναμε γι’ αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Και είδατε ότι δεν υπήρξε αντίρρηση. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως και δεν υπήρξε αντίρρηση, αλλά όπου έχουμε αντίρρηση 
θα το λέμε, κύριε Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Έχω την αίσθηση ότι παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες, κύριε 
Τζαβάρα.  
 
Κύριε μάρτυς, εάν γνωρίζετε κάτι επ’ αυτού να μας φωτίσετε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν γνωρίζω. Ούτε τον κύριο γνωρίζω. Δηλαδή δεν υποχρεούται 
ένας Υπουργός να γνωρίζει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυράκης): Προφανώς. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εκείνο το οποίο ξέρω, κύριε Πρόεδρε, είναι να μην περιορίζουμε μια 
πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση και το επίπεδο της Επιτροπής σας, το οποίο είναι πράγματι πάρα 
πολύ υψηλό στο εάν αυτό έπρεπε να γίνει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες πριν. Ξέρετε, οι 
διαδικασίες του δημοσίου είναι περίπλοκες και χρονοβόρες. Το γεγονός ότι έγινε καταγγελία, το 
γεγονός ότι έχουν εκπέσει οι εγγυητικές και κυρίως το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο ζητά με 
αγωγή αποζημίωσης υψηλότατο ποσό, νομίζω 8 εκατομμύρια ευρώ… 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι.  
 
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ικανοποιεί τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς.  
 
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κυρία Τσόνογλου, έχετε το λόγο. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. 
Πιστεύοντας στη διαφάνεια και στην ένταση και στο φόρτο που έχει η Επιτροπή μας, 
προκειμένου να διεκπεραιώσει ένα τόσο σημαντικό έργο, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσετε και εσείς 
να δούμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει κάποια προσχεδιασμένη εικόνα ή κάποια προκατάληψη ή 
οτιδήποτε, ώστε να έχετε κάποιο πρόβλημα στον τρόπο που θα εκφράζεστε και θα διατυπώνετε 
τις απόψεις σας. Και το λέω προκαταβολικώς για να μην θεωρήσετε ότι οι ερωτήσεις μας έχουν 
κάποιο άλλο ιδιαίτερο στόχο από αυτόν που εξετάζει η Επιτροπή μας. 
 
Ήσασταν Υπουργός Μεταφορών και Πολιτισμού και επομένως ασκούσατε πολιτική εποπτεία σε 
όποιες συμβάσεις, είτε υπογράψατε, είτε επί εποχής σας συνεχίστηκαν και εξελίχθηκαν κατά 



κάποιο τρόπο ή ματαιώθηκαν. Σωστά; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σωστά. Όταν λέμε «υπογράφηκαν» όχι δια χειρός μου, δια των 
οργανισμών μου.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, διότι είναι γνωστό ότι υπέγραφαν οι γενικοί 
διευθύνοντες σύμβουλοι. 
 
Έρχομαι, λοιπόν, κατ’ αρχήν στη σύμβαση του Προαστιακού, η οποία είχε κατακυρωθεί το 2003. 
Εσείς ήσασταν εκείνος που ήταν ο εποπτεύων Υπουργός τον Απρίλη του 2005 που υπεγράφη η 
σύμβαση. Σωστά; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σωστά. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τα λέω επί τροχάδην, επειδή έχουν προκύψει και από 
άλλες καταθέσεις και δεν αμφισβητούνται. 
 
Από το 2003 μέχρι το 2005 παρενεβλήθη ένα διάστημα σχεδόν δύο ετών. Είναι αλήθεια ότι 
προέκυψε ζήτημα αναθεώρησης τιμών, που ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το γνωρίζω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο διαγωνισμός αυτός ήταν με έκπτωση; Κατακυρώθηκε 
υπέρ της SIEMENS;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Υπέρ της κοινοπραξίας. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μπορείτε να μας πείτε την επωνυμία της κοινοπραξίας;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω ότι ήταν ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ-SIEMENS. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το ποσοστό εκπτώσεως; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ήταν χαμηλό. Ήταν γύρω στο 1%.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αυτό σας απασχόλησε καθόλου ενόψει του ότι στο μεταξύ 
είχε αλλάξει νομοθετικά και δινόταν η δυνατότητα, ενόψει δηλαδή επιτεύξεως ισχυρότατου 
ανταγωνισμού υπέρ του δημοσίου, μήπως τυχόν μπορούσε το δημόσιο να πετύχει μεγαλύτερες 
εκπτώσεις από 18% έως 35%, που ίσχυσε από το Σεπτέμβριο του 2004 με νομοθετική διάταξη 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 179 Α΄. 28/9/2004, νόμος 3263 και άλλαζε το δικαίωμα της επιλογής 
αναδόχων δημοσίων έργων; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Να σας απαντήσω, γιατί είναι σοβαρή η ερώτηση. Ο Υπουργός δεν 
έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως όταν αυτές 
είναι νόμιμες. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, οι αποφάσεις των τεχνικών υπηρεσιών, 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των νομικών υπηρεσιών όλες κατέληγαν σε ένα συμπέρασμα: Το 
έργο δημοπρατήθηκε με όλους τους νόμιμους τρόπους και με όλους τους κανόνες της 
διαφάνειας. 
 
Έρχεται, λοιπόν, το 2005, όπως μου λέτε και με ενημερώνει η διοίκηση ότι επειδή το έργο είναι 
μέσα στο κέντρο της Αθήνας, επειδή γράφονται πάρα πολλά στον Τύπο και επειδή είναι πιθανόν 
η Αντιπολίτευση να σου κάνει ερωτήσεις και κοινοβουλευτικό έλεγχο, να σας ενημερώσουμε. 
Αυτό, λοιπόν, το έργο έγινε έτσι και έτσι.  
 
Ρωτάω, λοιπόν, εγώ για τις μικρές εκπτώσεις που μου λέτε.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ποιον ρωτήσατε; 



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τον κ. Γιαννακό. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε προσωπικό επίπεδο ή ήταν 
σε ομήγυρη και άλλων παραγόντων, αλλά ρωτάει ο Υπουργός, όταν έχει να κάνει με ένα πολύ 
σπουδαίο έργο στο κέντρο της Αθήνας, όταν υπήρχαν και αντιδράσεις του κόσμου. Έβλεπε 
εφημερίδες, διάβαζε και επίκειτο και έλεγχοι από τη Βουλή. Έγινε νόμιμο; Έγινε. Μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά; Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι αναγκαίο να γίνει το έργο; Σας 
ανέλυσα τους λόγους. Είναι αναγκαίο, γιατί διατρέχουμε το μεγάλο κίνδυνο να μη γίνει ποτέ και 
να πεταχθούν άλλα κομμάτια του Προαστιακού που είναι συνχρηματοδοτούμενα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Σας ενημέρωσε κανείς ότι μπορούσε το έργο να 
επαναληφθεί ως προς το διαγωνισμό συνεπεία της καθυστερήσεως;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Κανένας δεν μου έκανε εισήγηση από τις υπηρεσίες ότι το έργο δεν 
μπορούσε να προχωρήσει. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Η απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και η διχογνωμία που διατύπωνε σας απασχόλησε ως Υπουργό; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτό δεν αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός ρωτά εάν έγιναν νόμιμα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δηλαδή εσείς αρκεστήκατε στη διαβεβαίωση του 
διευθύνοντα συμβούλου;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όλων. Και των νομικών υπηρεσιών και των τεχνικών υπηρεσιών. 
Σας επαναλαμβάνω και πρέπει να είμαι σαφής εδώ ότι δεν είχα ουδεμία έγγραφη ένσταση για τη 
νομιμότητα αυτού του έργου. Τίποτα δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να παρέμβει ο Υπουργός. Όπως 
δεν μπορεί να παρέμβει για να δείξει ανάδοχο, δεν μπορεί να παρέμβει για να ακυρώσει ένα 
νόμιμο έργο.  
 
Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήδη είχε δημοπρατηθεί το έργο. Η κατακύρωση είχε γίνει. Και 
επειδή είστε νομικός, πρέπει να ξέρετε ότι η κατακύρωση ενός έργου είναι οιονεί σύμβαση.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ξέρω, όμως, ότι και το ελληνικό δημόσιο βλέποντας 
κάποιες άλλες παραμέτρους, έχει τη δυνατότητα επαναπροκήρυξης διαγωνισμού. 
 
Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιεύθηκε γύρω στα μέσα προς τέλη Νοεμβρίου του 
2004. Γιατί καθυστερήσατε επί τόσους μήνες για να υπογράψετε τον Απρίλιο του 2005; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν καθυστέρησα εγώ. Η διοίκηση του ΟΣΕ.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πώς; Ήταν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 
Μάρτιος, Απρίλιος πέντε μήνες καθυστέρηση. Διότι υπάρχει εδώ η πληροφορία ότι η εταιρεία δεν 
ήταν έτοιμη να υπογράψει, διότι της έλλειπε το πιστοποιητικό διαφάνειας.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν καθυστέρησα εγώ. Καθυστέρησε η διοίκηση. Άλλο ο Υπουργός, 
άλλο η διοίκηση. Ο Υπουργός δεν είχε ευθύνες στο χειρισμό της υπόθεσης.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο κ. Καραπάνος είχε κάτι προσωπικό εναντίον σας που 
έτρεχε από τον κύριο ανακριτή, σας έστελνε επιστολές; Σας απασχόλησε; Σας ενόχλησε; Σας 
έβαλε να σκεφθείτε τι γίνεται εδώ; Σας ενεργοποίησε η ενημέρωση που πήρατε με επιστολές του 
κ. Καραπάνου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ασφαλώς. Και διάβασα τις επιστολές του και έστειλα τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες να ελέγξουν τα καταγγελλόμενα και να μου πουν αν είχε δίκιο. Ουδείς 
μου είπε ότι είχε δίκιο. 
 
Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ με τον κ. Καραπάνο είχα μια προσωπική γνωριμία.  



 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ήταν και συνδικαλιστής της παράταξής σας.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι. Και κάποια στιγμή είχα και το εξής δίλημμα: Ποιον θα κάνω 
διοικητή; Το Γιαννακό τον βρήκα. Ο Καραπάνος ήθελε να πάρει τη διοίκηση, διότι ήταν και 
προγενέστερα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Λέτε, δηλαδή, ότι όλο αυτό έγινε συνεπεία του 
παραμερισμού του;  
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ θα σας πω το δικό μου δίλημμα: το δίλημμά μου, λοιπόν, ήταν 
ποιον θα κάνω διοικητή, διότι ο Καραπάνος ήταν ένα στέλεχος με μια διαδρομή και συμπαθής 
κατά τα άλλα σε μένα. Αλλά η συμπεριφορά του, το ότι είχε εμμονές, ορισμένες φορές 
παρασυρόταν και είχε προκαταλήψεις, γύριζε από γραφείο σε γραφείο καταγγέλλοντας τους 
πάντες και τα πάντα, οι συνάδελφοί του μιλούσαν περί δικομανίας, με έφερε σε δύσκολη θέση, 
ώστε να αποφασίσω πιο εύκολα ότι ο Γιαννακός ήταν ένας καλύτερος σιδηροδρομικός. Και το 
έκανα αξιοκρατικά. Διότι αν θέλετε να σας πω και μια αλήθεια, αν λειτουργούσα συναισθηματικά 
και κομματικά, θα γινόταν ο Καραπάνος. Λειτούργησα αξιοκρατικά. Πίστευα ότι – και το πίστευαν 
όλοι στον ΟΣΕ, πρέπει να σας πω – ο Γιαννακός ήταν πολύ καλός σιδηροδρομικός. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Συνεπεία όλων αυτών των κινητοποιήσεων, του 
Καραπάνου ιδίως, ο Ανακριτής κ. Οικονόμου το Μάιο του 2009 από δημοσιεύματα φέρεται ότι 
κάλεσε δικαστικούς συντάκτες και είπε ότι επρόκειτο να στείλει το φάκελο στη Βουλή σχετικά με 
κάποιους Υπουργούς κ.λπ. Γιατί να το πει αυτό; Είχε κάποια σχέση με σας ή σας απηύθυνε ποτέ 
κάποια επιστολή ή σας κάλεσε ποτέ… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ουδέποτε. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: … ή τον κ. Γιαννακό να δώσει εξηγήσεις γι’ αυτές τις 
καταγγελίες του κ. Καραπάνου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εμένα ποτέ. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει ο κ. Οικονόμου εδώ και 
μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πάντως δεν αφορούσε εσάς, πιστεύετε, οποιαδήποτε 
ευθύνη ή οτιδήποτε. Μετά τη δική σας ανάληψη του Υπουργείου Μεταφορών είχαν μεταβιβαστεί 
εκκρεμότητες των προηγουμένων συμβάσεων του τροχαίου υλικού; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μπορείτε να γίνετε πιο σαφής; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Προηγουμένων συμβάσεων του προκατόχου σας… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Προγραμματικών συμφωνιών, θέλετε να πείτε. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μάλιστα, του προκατόχου σας, προγραμματικών για την 
προμήθεια τροχαίου υλικού. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Βεβαίως. Έτρεχαν και επί ημερών μου οι προγραμματικές συμφωνίες 
και ολοκληρώθηκαν επί ημερών μου. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Όσον αφορά αυτές τώρα των προκατόχων σας, που είχαν 
που προβλήματα εγκαίρου παραδόσεως, τα λύσατε αυτά με κάποιο τρόπο με τη Siemens, 
μιλήσατε καθόλου με τη Siemens, ήρθατε σε επαφή ή οτιδήποτε; Με ποιον συζητούσε… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Με την κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχε και η Siemens. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Με την κοινοπραξία; Που συμμετείχε και η Siemens. 
Λύθηκε, τέλος πάντων, το πρόβλημα αυτό των εκκρεμοτήτων; 



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μου επιτρέπετε; Όταν ανέλαβα – και η μεγάλη δυσκολία εκείνης της 
εποχής, όπως θυμόσαστε, ήταν η καλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων – υπήρχαν 
καθυστερήσεις σε πολλές από τις προγραμματικές συμβάσεις. Με τα χρόνια και με τις πιέσεις 
και, αν θέλετε, και με την καινούργια ιδιοκτησία που προήλθε αρχές του 2005, οι προγραμματικές 
συμφωνίες άρχισαν και απέδιδαν και τελικά ολοκληρώθηκαν, πλην μίας. Ξεκίνησαν και 
παρέδιδαν ήδη τραίνα από το 2004 με κορύφωση το 2005, το 2006 και έτσι ολοκληρώθηκαν και 
οι προγραμματικές συμφωνίες. Πιέσεις υπήρχαν, ασφαλώς. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εν όψει των Ολυμπιακών έγινε συμφωνία συμψηφισμού 
των ποινικών ρητρών που οφείλονταν από τις καθυστερήσεις με την παροχή ισοδύναμου 
τροχαίου υλικού, προκειμένου να εξυπηρετηθεί… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι, πήραμε είκοσι τέσσερα τραίνα. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Με ποιους συμφωνούσε το Υπουργείο – γενικά το θέτω – 
όσον αφορά τους εκπροσώπους της προμηθεύτριας κοινοπραξίας; Ποιοι μιλούσαν μεταξύ τους 
γι’ αυτό; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το γνωρίζω. Η διοίκηση του ΟΣΕ με τη διοίκηση της 
κοινοπραξίας. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Στη συνέχεια δόθηκαν παρατάσεις, όπου στο μεταξύ 
γίνονταν παρατάσεις μισθώσεων; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Συγκεκριμένα την ερώτηση: παρατάσεις τι εννοείτε; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το Δεκέμβριο του 2005 από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι 
τώρα ο ΟΣΕ αποφάσισε να παρατείνει τη σύμβαση παραχωρήσεως οκτώ συρμών για ένα 
χρόνο. Και όταν έληξε αυτή η παραχώρηση, δεν επεστράφησαν στην κοινοπραξία τα βαγόνια, 
αλλά έμειναν σταθμευμένα για δέκα περίπου μήνες στο αμαξοστάσιο του Ρέντη, επί καταβολής… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω πέντε-έξι εκατομμύρια ήταν. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τα οποία έδωσε ποιος; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η κοινοπραξία. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και τα οποία στη συνέχεια εμείς τα μισθώσαμε. Εμείς 
λέγοντας εννοώ το Υπουργείο. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σωστά. Δεν τα μίσθωσε – κάνω μια παρένθεση... 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Με διεθνή διαγωνισμό… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Έγινε διεθνής διαγωνισμός. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, τα είπατε. Τώρα, αυτά τα βαγόνια δεν είχαμε τη 
δυνατότητα να τα αγοράσουμε; Γιατί; Έχετε δίκιο να λέτε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση, το 
καταλαβαίνω και το κατανοώ απολύτως, εν όψει της αυξήσεως του επιβατικού κοινού κ.λπ. και 
έπρεπε να εξυπηρετηθεί. Αυτή η ζήτηση όμως των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού προφανώς συνεχίστηκε και μετά τους οκτώ μήνες. Αλλά τι 
έγινε εδώ; Σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία έχουμε σαν ιστορικό, μισθώσατε σαν Υπουργείο… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σαν ΟΣΕ. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Σαν ΟΣΕ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 



μισθώσατε τα βαγόνια αυτά, τα οποία ναι μεν τα χρησιμοποιήσαμε καταβάλλοντας ένα υπέρογκο 
ποσό – γιατί είναι μεγάλο το ποσό αυτό των 800… θυμάστε πόσο ήταν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ο ΟΣΕ μιλούσε για εύλογο ποσό πάντως. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εύλογο; Το οποίο προσδιόρισε ποιος;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Οι υπηρεσίες του ΟΣΕ και νομίζω και ξένοι σύμβουλοι. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μπορείτε να μας πείτε ονόματα;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ποιοι ήταν τότε; Ήταν ο κ. Χιόνης; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ο Χιόνης ήταν τότε. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αφού ξέρετε, γι’ αυτό σας ρωτάω. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νόμιζα ότι με ρωτήσατε ποιοι ήταν οι σύμβουλοι. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εσείς δεν τον έχετε διορίσει τον κ. Χιόνη; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Συγγνώμη, νόμιζα ότι με ρωτήσατε ποιοι ήταν οι σύμβουλοι. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, μας είπε ότι υπήρχε ένας εκπρόσωπος από το 
Επιμελητήριο. Ο κ. Χιόνης ήταν διορισμένος από σας; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μάλιστα. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και μίσθωσε ο ΟΣΕ για ένα διάστημα κάποιους συρμούς. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μάλιστα. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μίσθωσε τη χρήση. Μετά; Πώς καλύφθηκε η ανάγκη του 
επιβατικού κοινού; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Υλοποιούνταν ο προγραμματικές συμφωνίες και μας παρέδιδαν 
τραίνα. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Παραδόθηκαν μετά το οκτάμηνο; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Παραδίδονταν συνεχώς. Σας είπα –επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολύ 
σοβαρή η ερώτηση και χαίρομαι που την κάνατε – παρέδιδαν τραίνα από το 2004. Άρχισαν και 
παρέδιδαν το 2004, το 2005, το 2006. Με καθυστερήσεις, όπως είπατε, πέφτοντας οι ποινικές 
ρήτρες, όπως είπατε…. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Οι οποίες πληρώνονταν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μέχρι το ταβάνι, μου έλεγαν οι διοικητές. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Σας λέγανε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ακριβώς. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗΤ: Το είχατε ελέγξει ποτέ; 
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Οι νομικές υπηρεσίες… 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το είχατε ελέγξει εσείς ή οι νομικές υπηρεσίες; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Οι νομικές υπηρεσίες του ΟΣΕ το ελέγχουν. Δεν το ελέγχω εγώ. Ο 
Υπουργός δεν έχει νομική υπηρεσία, πρέπει να σας πω. Εμπιστεύεται τις νομικές υπηρεσίες των 
οργανισμών. 
 
Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί εκεί είναι ένα σημείο, το οποίο είναι καθοριστικό για να 
αντιληφθεί ο καθένας τι γινόταν εκείνη την εποχή. Πράγματι έφτασε το τέλος του 2006. Είχαν 
υποσχεθεί στην προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ τα Ναυπηγεία ότι θα παρέτειναν για δώδεκα 
ακόμη μήνες τη χρήση αυτών των Desiro. Και υπαναχώρησαν, διότι έβαζαν υψηλότερες αξιώσεις 
απ’ ό,τι δικαιούντο. 
 
Στην πρώτη φάση ζήτησαν να συμψηφιστούν οι ποινικές ρήτρες με το ισοδύναμο υλικό, που δεν 
γίνεται, είναι παράνομο. Σε δεύτερη φάση ζήτησαν να συμψηφιστούν όλες οι υπόλοιπες 
οικονομικές εκκρεμότητες πάλι με το ισοδύναμο τροχαίο υλικό, που και αυτό ήταν παράνομο. 
Κάποια στιγμή ζήτησαν και παρατάσεις, που σημαίνει αναθέσεις, που είπαμε ότι αναθέσεις εμείς 
δεν κάνουμε, μόνο με διαγωνισμούς. Αυτή ήταν η υπόθεση. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αυτό το κοστολόγιο που είχαμε για τη μίσθωση θα 
μπορούσε να γίνει τίμημα αγοράς των συρμών αυτών; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το ρωτήσατε και προηγουμένως και λυπάμαι γιατί ξέχασα να σας 
απαντήσω. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γιατί ήταν μεταχειρισμένες ήδη, έτσι; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Θα σας πω. Η άποψη της διοίκησης – διότι αυτοί ενεργούν, αυτοί 
αποφασίζουν και ενημερώνουν τον Υπουργό…. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ενημερωνόσασταν όμως. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Βεβαίως. Η άποψή τους ήταν ότι δεν μπορούσε να γίνει διαγωνισμός 
αγοράς. Γιατί η αγορά θέλει πάνω από πέντε χρόνια. Δεν προλαβαίνανε να κάνουν αγορά. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Λόγω των διαδικασιών; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Και κάτι άλλο: διότι τι να έκαναν τα ντιζελοκίνητα τραίνα να τα 
αγοράσουν, όταν σε οκτώ μήνες θα είχαμε ηλεκτροκίνητα τραίνα; Θα τα βάζαμε στις αποθήκες. 
Δύο ισχυρότατα επιχειρήματα. Και γι’ αυτό έκαναν διεθνή διαγωνισμό, για να προσελκύσουν τον 
οποιονδήποτε μειοδότη είχε εκείνη την εποχή ντιζελοκίνητα τραίνα, ακόμη και στέλνοντας φαξ για 
να κινητοποιήσουν διάφορα εργοστάσια, να προσέλθουν στο διαγωνισμό. Θέλαμε παρά πολύ τα 
τραίνα, το καταλαβαίνετε. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, το καταλαβαίνω. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Κι εμείς πιεζόμασταν να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τους υποδείξατε για να πάρουν τιμές από άλλα ομοειδή 
τραίνα, ώστε να γίνει σύγκριση να πράγματι συνέφερε η μίσθωση ή η αγορά; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ο Υπουργός ποτέ δεν παρεμβαίνει σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν το κάνατε, μάλιστα. Με τον Προαστιακό, αυτή η 
προθεσμία παραδόσεως του έργου πόσοι μήνες ήταν; 
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν σας κατάλαβα. Οι Τρεις Γέφυρες λέτε; Η εργολαβία για τις Τρεις 
Γέφυρες; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ακριβώς. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ήταν, νομίζω, ένα χρόνο. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Οκτώ μήνες. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τώρα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν περάσει. Θεωρείτε ότι 
οι οκτώ μήνες ήταν αρκετοί; Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έργο σε οκτώ μήνες; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτή ήταν σύμβαση. Δεν αφορά τον Υπουργό. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Την οποία υλοποίησε μέσα στους οκτώ μήνες; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, πήραν παρατάσεις αρκετές. Διότι βρήκε πολλά δίκτυα, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, αρχαία, προσφυγές κατοίκων, προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, 
αναστολές από το Συμβούλιο Επικρατείας, πάρα πολλές δυσκολίες. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εν όψει αυτών των παρατάσεων, υπήρξε αύξηση του 
τιμήματος;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Επί εποχής μου δεν έγινε καμμία. Ούτε αναθεώρηση, ούτε αύξηση, 
ούτε καινούργια σύμβαση. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έγινε κάποια συζήτηση για ντιζελομηχανές έλξης 
κανονικής γραμμής το 2006;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το γνωρίζω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ξέρετε εάν δημοσιοποιήθηκαν προδιαγραφές γι’ αυτή τη 
συγκεκριμένη προμήθεια που σας ρωτώ;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν έγινε ποτέ καμμία τέτοια προμήθεια. Μπορεί συζητήσεις να 
γίνονταν στον ΟΣΕ, αλλά δεν προχώρησε κανένα έργο επί εποχής μου. Δεν έγινε καμία νέα 
σύμβαση αγοράς τροχαίου υλικού επί εποχής μου.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Οι προδιαγραφές για το GSMR πότε άρχισαν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο θυμάμαι, είναι ότι οι προδιαγραφές 
για το GSMR είναι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μας το είπατε αυτό. Πότε άρχισε αυτό το έργο; Πότε 
άρχισαν να συντάσσονται οι προδιαγραφές του;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το γνωρίζω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μήπως θυμάστε πότε έγινε η σύμβαση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Νομίζω ότι η σύμβαση έγινε το 2006.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ο τελικός προϋπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές, 
όλο αυτό το κομμάτι κρίθηκε από μία επιτροπή αξιολογήσεως και κρίσεως των προσφορών, 
στην οποία συμμετείχε ο κ. Κατσούλης, ο κ. Δαλαμάγκας και ο κ. Δημητρίου;  



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν ξέρω ποια ονόματα συμμετείχαν, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν 
διαδικασίες και κανόνες λειτουργίας της ΕΡΓΟΣΕ. Έτσι γίνονται σε όλα τα έργα. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Από ό,τι μας είπε και ο κ. Κατσούλης -και επικαλούμαι την 
κατάθεσή του, διότι είναι ένας μάρτυρας που εξετάστηκε ενώπιον της Επιτροπής μας- είχε 
διαφωνήσει για την επάρκεια των σταθμών βάσης κεραιών και για τον τρόπο εγκατάστασης, 
υπόγειο ή μη, των καλωδίων οπτικών ινών για το τμήμα Τιθορέας-Δομοκού και γι’ αυτό το λόγο 
πρότεινε τον αποκλεισμό της εταιρείας SIEMENS. Έχετε εσείς υπ’ όψιν σας τι ακριβώς έγινε στη 
συνέχεια; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ο Υπουργός δεν υπεισέρχεται σε τέτοια θέματα. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τι πληροφορηθήκατε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν πληροφορήθηκα τίποτα. Όλα τα διάβασα από τις εφημερίδες.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και εσείς από τις εφημερίδες, δηλαδή;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Μα, δεν έχει καμμία σχέση. Πρέπει να σας πω ότι στο Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν υπάρχει μόνο ο ΟΣΕ, υπάρχουν πάρα πολλές ΔΕΚΟ, πολλοί 
οργανισμοί, πολλές ανώνυμες εταιρείες. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού να έχει γνώση 
λεπτομερειών για τους τρέχοντες διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί είναι εκατοντάδες που τρέχουν. 
Είπα προηγουμένως, το λέω για ακόμη μία φορά, ότι ο Υπουργός εμπιστεύεται τις διοικήσεις του, 
τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών, τα νομικά συμβούλια. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Λιάπη, έπρεπε να γίνει και δεύτερος διαγωνισμός, 
για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του GSMR, του τερματικού δηλαδή; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το γνωρίζω. Εάν ήταν μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό του 
Οργανισμού και εάν ήταν ένα απαραίτητο έργο για τη διαλειτουργικότητα, για να λειτουργήσουν 
τα τρένα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να ήταν.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Υπουργέ, ως εποπτεύων Υπουργός, εσείς δεν 
μαθαίνατε τίποτα περί των συμβάσεων του ΟΣΕ; Δεν σας ενημέρωναν; Γίνονταν διαγωνισμοί 
αξίας πάνω από 70 εκατομμύρια και δεν γνωρίζατε τίποτα; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Λεπτομέρειες να γνωρίζω;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τι έγινε με το διαγωνισμό αυτό.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ποιο διαγωνισμό;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Για το GSMR.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Το GSMR τελείωσε, προχώρησε.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ωραία, με πόσο ύψος ξεκίνησε και σε τι ύψος έφτασε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Με ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν αφορούν έναν Υπουργό. Μπορεί 
να ξεκίνησε 60 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ποιον αφορούσαν;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Την ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ είναι Α.Ε..  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Η ΕΡΓΟΣΕ πού λογοδοτεί;  



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όταν λέτε «λογοδοτεί», τι εννοείτε; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εάν κάτι πήγαινε άσχημα. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εάν πήγαινε κάτι άσχημα, θα ερχόταν κάποτε και στο Υπουργείο. 
Γενικός Γραμματέας υπάρχει, άλλοι φορείς υπάρχουν.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μάθατε ότι υπήρχε διαφωνία και ότι έγινε ολόκληρη 
ιστορία, δημοσιεύματα κ.λπ., στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έλεγε για ποιους λόγους πρέπει 
να αποκλειστεί η εταιρεία που τελικώς, ενώ ήταν πλειοδότης, ανεδείχθη μειοδότης; Πρόκειται για 
ουσιαστικά και ουσιώδη σημεία τα οποία σας ρωτώ. Γιατί, κύριε Υπουργέ, παράλληλα υπάρχει η 
έκθεση της αμερικανικής εταιρείας Debevoise & Plimpton, που είναι γνωστό ότι διερεύνησε 
εσωτερικά την υπόθεση SIEMENS, όπου υπάρχει ομολογία εδώ στελέχους ότι διακινήθηκε 
χρήμα από τα μαύρα ταμεία κατά το χρόνο που γινόταν αυτή η σύμβαση και εξελισσόταν.  
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τι εννοείτε;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έχετε, κύριε μάρτυς, να μας πείτε τίποτα περί αυτού;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Το ερώτημά σας; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Να σας το διαβάσω. Τα παρασκήνια της περιόδου είχαν 
γίνει δημοσιεύματα του Τύπου. Από τη SIEMENS χειρίστηκαν το έργο Χριστοφοράκος, 
Δενδρινός, Παναγιωτίδης, οι οποίοι καλούμενοι στο πλαίσιο αυτού του εσωτερικού ελέγχου, 
επικαλούνται πρόχειρη ιδιόχειρη σημείωση, που μιλά περί μαύρων ταμείων, που μιλάνε για την 
προμήθεια 7% έως 8% για το GSMR στην Ελλάδα. Υπάρχει στα e-mails της εταιρείας.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Το ερώτημά σας; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αυτή είναι η απορία: Πού πήγαιναν αυτά τα χρήματα και τι 
γνώση υπήρχε γι’ αυτή τη ροή, όταν δηλαδή υπάρχει e-mail της εταιρείας προς τον κ. Μαυρίδη, 
όπου ενημερώνεται για ένα 7% έως 8% για το GSMR; Να σας διαβάσω: Είναι από τον Κίνε 
Μαρτίν, αποστολή 17-4-2005, την εποχή δηλαδή που ήταν και οι προδιαγραφές του GSMR. 
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2005, απευθύνεται προς κάποιον Μπούχοτς Φρανκ. Ο Μπούχοτς 
Φρανκ στον Κίνε Μαρτίν, Ντιντζ Χανς: «Ο Πρόδρομος έχει θέσει τα κατωτέρω ζητήματα, οι 
δουλειές πάνε καλά, πρέπει να γίνουν και αντίστοιχες πληρωμές, έχω κανονίσει. COSMOTE, 
πρέπει να γίνει συμφωνία 7 ή 8 μονάδες. ATHK χρειάζονται 250 μετρητά, θα τα κανονίσω με τον 
Χανς. ΑRMENTEL, να καταβληθεί το υπόλοιπο από τη συμφωνία 28, θα το κανονίσω με τον 
Χανς… 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Μην το διαβάζετε ολόκληρο. Είναι ένα mail… 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα το καταθέσω και στα Πρακτικά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Να το καταθέσετε.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι ημερομηνία έχει;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: 17-4-2005.  
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Είναι της Debevoise & Plimpton;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε συνάδελφε, μη με διακόπτετε. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Διαβάζετε από την έκθεση της Debevoise; Να καταλάβουμε τι 
διαβάζετε. 



 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. «GSMR πρέπει να γίνει 
συμφωνία 7-8 μονάδες», έγγραφο προσανατολισμού και μάλιστα προμήθεια… 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Δεν μπορείτε να μας πείτε από πού διαβάζετε;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Σε εσάς θα απαντήσω; Ρωτώ το μάρτυρα και με 
διακόπτετε, για να με ρωτήσετε; 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Δεν διακόπτω, ρωτώ από πού διαβάζετε για να καταλάβω και 
εγώ το ερώτημα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Θα περιμένετε να με ακούσετε.  
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Μα, γιατί εκνευρίζεστε; Δεν το καταλαβαίνω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Είναι mail το οποίο περιλαμβάνεται μέσα. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Μα, αυτό ρωτώ, κύριε Πρόεδρε.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μα, την ώρα που ρωτώ το μάρτυρα δικονομικώς; Κύριε 
Αποστολάκο, είστε και συνάδελφος! 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Μα, αναγιγνώσκετε και θέλω να καταλάβω τι διαβάζετε. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το θεωρώ ουσιωδέστατο και με διακόπτετε στην πιο 
σημαντική στιγμή! 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Δεν χρειάζεται ένταση. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Να μη με προκαλεί ο κ. Αποστολάκος. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Γιατί σας προκάλεσα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Συνεχίστε, κυρία Τσόνογλου. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε μάρτυς, σας ρωτώ, διότι εδώ προκύπτει και από την 
Debevoise & Plimpton ότι το GSMR μπαίνει στο κάδρο. Και μπαίνει στο κάδρο για ροή χρήματος 
από τα μαύρα ταμεία για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά και για ποιο 
λόγο; Τι έχετε να πείτε επ’ αυτού; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν γνωρίζω. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γιατί ματαιώθηκε ο δεύτερος διαγωνισμός του τερματικού 
των 17,5 εκατομμυρίων;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Επί εποχής μου; Δεν το γνωρίζω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν το γνωρίζετε, ούτε αυτό. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν ξέρω εάν ήταν επί εποχής μου. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Παραγγέλνετε ένα έργο. Δημοπρατείται με διεθνή 
διαγωνισμό, πρώτα είναι η NORTHTEL -έτσι λένε οι προδιαγραφές, τουλάχιστον, απ’ ό,τι 
φαίνεται από την αξιολόγηση- στη συνέχεια φέρεται η SIEMENS να παίρνει το έργο, υπάρχει και 
αυτό το e-mail που σας διάβασα και παράλληλα, ενώ η διαλειτουργικότητά του εξαρτάται από 
ένα δεύτερο διαγωνισμό που αφορά ένα τερματικό και που ματαιώνεται, έχουμε ένα έργο που 



είναι σε εξέλιξη, τοποθετούνται κεραίες, οι οποίες και να ολοκληρωθούν, δεν θα μπορούν να 
λειτουργήσουν και σας ρωτώ το εξής λογικό: Δεν είχατε εσείς γνώση γιατί ματαιώθηκε αυτό το 
έργο;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν ματαιώθηκε επί εποχής μου. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τα δημοσιεύματα αυτό αναφέρουν. Τα διαψεύδετε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το διαψεύδω, δεν το ξέρω το έργο. Νομίζω ότι σας έκανε μια 
επιστολή ο κ. Χατζηδάκης και αναφέρεται στην επιστολή του ότι αυτός το ματαίωσε, όχι εγώ. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ–ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εκτός από την επιστολή του κυρίου Χατζηδάκη, για το 
GSMR υπήρχαν και μεγάλες κινητοποιήσεις και των συνδικαλιστών της ΔΑΚΕ, υπήρξαν και 
ερωτήσεις επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ το 2003. Δηλαδή, ήταν ένα έργο που προφανώς κάτι 
συνέβαινε και έπεσε πολύ νερό σε αυτή την ιστορία. Εσείς, ως Υπουργός μετέπειτα, δεν 
ασχοληθήκατε καθόλου με όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Επειδή με ρωτάτε και επανέρχεστε, σας έδωσα μια απάντηση, η 
οποία, φαίνεται, δεν σας ικανοποίησε, επιτρέψτε μου, όμως, να σας την ξαναδώσω. Ο Υπουργός 
ασχολείται με τα θέματα των εταιρειών του με μία συγκεκριμένη έννοια: Προχωρήστε το 
στρατηγικό σχεδιασμό. Όλα τα έργα τα οποία εντάσσονται σ’ αυτό το σχεδιασμό, κάντε τα 
γρήγορα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει πόρους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη 
συγχρηματοδότηση, απαιτεί να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε 
βάλει. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρέμβαση. 
Όλα τα έργα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το σχεδιασμό, κάντε τα γρήγορα, διότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μας δίνει πόρους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συγχρηματοδότηση, απαιτεί να 
ολοκληρωθούν αυτά τα έργα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε βάλει.  
 
Αυτή ήταν η πρώτη μου παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση, για να απαντήσω και στο δεύτερο 
ερώτημά σας, ήταν: «Έγιναν αυτά τα έργα σωστά, νόμιμα, βάσει του Κοινοτικού και Εθνικού 
Δικαίου»; Σου απαντούν, λοιπόν, όλες οι υπηρεσίες, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τις 
νομικές υπηρεσίες, ότι όλα έγιναν σύννομα. Εάν υπήρχαν ερωτήσεις όπως η δική σας ότι 
υπήρχε κάποιος ο οποίος μειοψηφεί, αυτές είναι τεχνικές διαφορές. Μπορεί να παρέμβει ο 
Υπουργός σε τεχνικές διαφορές; Ρωτάει το Διευθύνοντα Σύμβουλο «Είναι σωστά αυτά που 
έγιναν;», του απαντάει «Έγιναν σωστά και με τους κανόνες της ΕΡΓΟΣΕ». Τελείωσε, δεν έχει 
άλλη δυνατότητα παρέμβασης ο Υπουργός.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Λιάπη, εδώ υπήρχαν δημοσιεύματα, όμως, υπήρχε 
αντίδραση, υπήρχαν διάφορα. Δεν διαβάζατε εφημερίδες, δεν ακούγατε συνδικαλιστές σας;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μα, σας είπα. Ρώτησα και μου είπαν ότι είναι νόμιμα όλα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ποιον ρωτήσατε; Τον κ. Γιαννακό;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Κούρεντα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ να κληθεί ο κ. 
Κούρεντας.  
 
Ο φάκελος του διαγωνισμού κοινοποιήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ. Πρόεδρος ήταν ο κ. Κουμαντάνος;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Νίκος Κούρεντας.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γενική Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών ποια ήταν 
τότε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η κα Δερετζή.  



 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Η οποία έχει σχέση μαζί σας; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Είναι ξαδέλφη μου.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Η ξαδέλφη σας, λοιπόν, δεν σας ενημέρωσε περί όλων 
αυτών;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε πολύ. Σας το είπα και σας το ξαναλέω 
πως ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει. Ούτε ξαδέλφια ούτε ανίψια ούτε κλητήρες. Υπάρχει 
ιεραρχία. Σε ενημερώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε ενημερώνει ο Προϊστάμενος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, σε ενημερώνει ο Προϊστάμενος Νομικών Υπηρεσιών. Τι σχέση έχει μια προϊσταμένη 
του Διοικητικού σε διαγωνισμούς;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Είπατε ότι η ΝΟΡΤΕΛ πτώχευσε.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Είπα πως διάβασα ότι κατέθεσε αίτηση πτώχευσης.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γνωρίζετε εάν έγινε υποκατασκευάστρια της SIEMENS;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το ξέρω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μάλιστα, ούτε αυτό γνωρίζετε. Στη συνέχεια, το 2007, 
έχουμε το έργο προμήθεια-ανάπτυξη φορητών συστημάτων πληροφόρησης επισκεπτών σε 
επιλεγμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η σύμβαση αυτή υπεγράφη 28.2.2007. Πότε 
ήταν η χρονική παράδοση του έργου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω σε δεκατέσσερις μήνες, αν δεν κάνω λάθος.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έγινε εσωτερικό σημείωμα, αλληλογραφία κ.λπ., για 
παράταση και τροποποίηση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου αυτού; Υπήρχε 
διαδικασία ώστε να προχωρήσει για έγκριση η παράταση του έργου με σύγχρονη τροποποίηση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι στον Υπουργό. Αυτά ήταν εσωτερικά.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, εσωτερικά. Μάθατε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Βεβαίως. Σας το είπα ότι έγινε μία προσπάθεια μέσα στον ΟΠΕΠ.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πότε έγινε αυτή η προσπάθεια;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το γνωρίζω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έχω εγώ ένα σχετικό έγγραφο της Διευθύνσεως 
Οικονομικών Υπηρεσιών και απευθύνει το ιστορικό σημείωμα στις 24.4.2008, δηλαδή μετά την 
παρέλευση σχεδόν, παρά τις τέσσερις ημέρες, των δεκατεσσάρων μηνών της χρονικής 
συμβατικής υποχρέωσης παραδόσεως του έργου. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε δεκατέσσερις 
μήνες για να δούμε αν θα μπορέσει η SIEMENS να το ολοκληρώσει και στη συνέχεια να 
σκεφθούμε αν θα πρέπει να δώσουμε τροποποίηση της σύμβασης με παράταση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Πρέπει να ρωτήσετε τον ΟΠΕΠ Α.Ε.. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εσείς τι ενημέρωση έχετε επ’ αυτού; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η ενημέρωση που μου έκαναν ήταν ότι η SIEMENS ήταν υπερήμερη 
στις υποχρεώσεις της, ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια ακόμη και της 
καλής πίστης και υπήρχε και η εισήγηση, όπως σας είπα, του Διοικητικού Συμβουλίου περί 



καταγγελίας.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έπρεπε να είχε ολοκληρώσει την πιλοτική εφαρμογή σε 
τρία σημεία στο μεταξύ η Εταιρεία;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το γνωρίζω.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ούτε αυτό γνωρίζετε. Αυτό το έφερε ο ΟΠΕΠ και στο 
ΚΑΣ;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το διάβασα και εγώ. Δεν πρέπει να πάρει την έγκριση του Υπουργού 
ένας Οργανισμός για να θέτει θέματα στο ΚΑΣ.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Τι εξέλιξη είχε κ.λπ.; Απερρίφθη προφανώς για να 
καταγγελθεί. Εσείς λέτε τώρα ότι δεν προέκυψε καμμία ζημία του δημοσίου. Όμως, έχουμε κάνει 
αγωγή, με την οποία τι ζητάμε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Διαφυγόντα κέρδη.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Από το γεγονός ότι;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν κατασκεύαζε το έργο ως υποχρεούτο δια της υπογραφής της, η 
SIEMENS.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Απεντάχθη το έργο από το κοινοτικό μέτρο;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το ξέρω αυτό, γιατί έφυγα από το Υπουργείο. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ήταν επιδοτούμενο αυτό το έργο. Έτσι δεν είναι; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ξέρω αν πήγε γέφυρα στην άλλη προγραμματική περίοδο.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ακριβώς. Υπήρξε, λοιπόν, χάσιμο για το έργο στο σύνολό 
του;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, όμως, ευθύνη του δημοσίου. Γι’ αυτό και εμείς πήγαμε στα 
δικαστήρια. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Έχει κάνει ανάλογη αγωγή η SIEMENS;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω ότι έχει χρησιμοποιήσει και αυτή ένδικα μέσα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και τι ισχυρίζεται η SIEMENS; Ότι ήταν συμβατικώς 
εντάξει και ότι δεν ήταν το δημόσιο εντάξει;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν γνωρίζω τι λέει η αγωγή της SIEMENS. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ούτε αυτό, λοιπόν, γνωρίζετε, ούτε έχετε κάποια 
ενημέρωση. Απλώς ακούσατε.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, να σας πω κάτι. Ξέρετε πόσα 
δικόγραφα παίρνουν οι υπηρεσίες, οι Οργανισμοί και οι ΔΕΚΟ; Δεν μπορεί κάθε Υπουργός να 
βλέπει την αγωγή, τα ένδικα μέσα. Μόνο και μόνο ο ΟΣΕ, η Νομική του Υπηρεσία –σας δίνω ένα 
παράδειγμα- έχει δεκαοκτώ δικηγόρους.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν σας κατηγορώ, κύριε Λιάπη, γι’ αυτό, απλώς θέλω να 
δω σαν εποπτεύων Υπουργός ήσασταν ενήμερος για τις καθυστερήσεις των μεταφορών, για τα 



προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τα Ελληνικά Ναυπηγεία κ.λπ.; Ήσασταν ενήμερος;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σε γενικές γραμμές, σας είπα, βεβαίως.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Είχατε κάνει καμμία συνάντηση στην οποία να είχατε πει 
ότι η SIEMENS είναι αξιόπιστος εταίρος και για την υλοποίηση των εκκρεμοτήτων και για τα 
πρόσθετα έργα, ενώ ήταν μέλος κοινοπραξίας; Είχατε έρθει σε επαφή με τη SIEMENS, με 
κάποιον εκπρόσωπό της, σαν Υπουργός, εν όψει αυτών των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Θα σας δώσω μια απάντηση. Χαίρομαι για την ερώτησή σας, επειδή 
έχουν γραφτεί πολλά, διότι μου δίνεται η ευκαιρία να πω μια αλήθεια, μια άποψη την οποία δεν 
έχω πει εδώ και καιρό, διότι δεν συμμετέχω στο δημόσιο βίο, διότι δεν κάνω δηλώσεις, διότι δεν 
αντικρούω λιβελογραφήματα μόνο και μόνο γιατί ήθελα να τα πω εδώ στο θεσμικό όργανο. Αυτή 
είναι η δημοκρατική μου ευαισθησία. Ήθελα, λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία να δώσω μία 
απάντηση, επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά.  
 
Εγώ με τη SIEMENS και τον κ. Χριστοφοράκο έχω κάνει ραντεβού στο γραφείο μου ως 
υποχρεούμαι, διότι όλοι μου ζητάνε και ως Υπουργός είσαι υποχρεωμένος να τους βλέπεις 
όλους. Η SIEMENS, λοιπόν, εκείνη την εποχή, που ήταν ανύποπτη εποχή, ήταν μια μεγάλη 
εταιρεία. Μιλάμε για το 2004. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε κάνει δυο ραντεβού, εάν 
θυμάμαι καλά. Το ένα ραντεβού ήταν ραντεβού γνωριμίας, ήρθαν και κάναμε φιλοφρονήσεις … 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν τον ξέρατε τον κ. Χριστοφοράκο;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ προσωπικά όχι. Κάναμε φιλοφρονήσεις διότι ήταν δυο μήνες 
Υπουργός και η άλλη μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου ήρθε και έφερε τον Πρόεδρο της 
SIEMENS από τη Γερμανία, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω τον κ. Φίσερ, που είχε έρθει για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  
Μια άλλη φορά που έγινε μια συνάντηση ήταν το 2005 με τα Ναυπηγεία μαζί για να συζητήσουμε 
τα μεγάλα προβλήματα της υλοποίησης των προγραμματικών συμφωνιών. Πρέπει λοιπόν να 
σας πω ότι ο Υπουργός όχι μόνο είναι υποχρεωμένος εκ καθήκοντος να βλέπει αυτούς που το 
ζητάνε. Και με ικανοποιεί πλήρως η απάντηση του κ. Παπακωνσταντίνου του Υπουργού που και 
αυτός είπε ότι βάσει των καθηκόντων του ήταν υποχρεωμένος να δει. Όμως –και αυτό έχει 
σημασία- δεν με απασχολεί εμένα τι fax και τι e-mail έστελνε ο κ. Χριστοφοράκος στη Γερμανία 
για να ενισχύσει τη θέση του. Αυτό που με απασχολεί εμένα και νομίζω ότι πρέπει να 
απασχολήσει και την Επιτροπή είναι ο αρμόδιος Υπουργός τι έλεγε στις συναντήσεις αυτές. Διότι 
οι συναντήσεις αυτές ήταν δημόσιες. Δεν ήταν τετ α τετ. Ήταν συναντήσεις στο Υπουργείο. 
Έρχονταν παράγοντες του Υπουργείου και συζητάγαμε πολλοί άνθρωποι μαζί. Η απάντηση του 
Υπουργού ήταν στερεότυπη: «Σας ακούω. Ασφαλώς να μου καταθέσετε τα αιτήματά σας. Εγώ 
όμως δεν μπορώ να παρέμβω εκ του νόμου. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο ΟΣΕ. Με αυτόν θα 
συζητάτε και με αυτόν θα λύσετε τις επίδικες διαφορές σας. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να κάνω 
είναι να μεταφέρω τα δικά σας αιτήματα». Και πρέπει να σας πω –και ήταν το επιμύθιο όλων των 
συζητήσεών μας- ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχει εσωτερικό και κοινωνικό δίκαιο το οποίο εγώ 
προσωπικά το υιοθετώ και το υπηρετώ μέχρι λεπτομέρειας. Αυτά ήταν. Το τι λέει ο καθένας ο 
οποίος βλέπει τον Υπουργό με e-mails προς τα αφεντικά του δεν με απασχολεί εμένα. Δημόσιες 
πάντως δηλώσεις δεν έχω κάνει ποτέ.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Στο ημερολόγιο του κ. Χριστοφοράκου αναφέρονται 
ημερομηνίες και επαφές σας και συναντήσεις σας ακόμα και δώρα Χριστουγέννων και πριν το 
2004 και συγκεκριμένα στις 11-6-2001, στις 14-6-2001, στις 7-2-2002, στις 15-2-2002, δώρο 
Χριστουγέννων 2003 προς 2004.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Είναι ψευδέστατα. Εκεί πρέπει εσείς του ΠΑ.ΣΟ.Κ να αναζητήσετε 
ποιος είναι ο συνεπίθετός τους δικηγόρος που έβλεπε τον κ. Χριστοφοράκο. Η δική σας πτέρυγα 
το γνωρίζει καλύτερα από μένα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Υπάρχει δικηγόρος Λιάπης;  



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τον ξέρετε καλά εσείς. Ήταν ο κ. Θανάσης Λιάπης δικηγόρος του 
αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δηλαδή, το ημερολόγιο που αναφέρεται στο όνομα 
Λιάπης πριν το 2004 αναφέρεται σε άλλο Λιάπη;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εσείς διερευνάτε την αλήθεια. Εγώ δεν ήμουν.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εγώ δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ήθελα να απαντάω στα λιβελογραφήματα όλων αυτών των 
ημερών γιατί ήμουν υποχρεωμένος σαν συνάδελφος 25 ετών να έρθω να τα πω σε σας ως 
συνάδελφος προς συνάδελφο. Διότι η λάσπη έχει τα όριά της! Και βγάζω έτσι τα εσώψυχά μου. 
Τι έχω ακούσει; Ότι έχω ένα σπίτι στο Χαλάνδρι με δέκα διαμερίσματα. Και είναι ένα σπίτι, το 
πατρικό μου το οποίο έχει δύο διαμερίσματα και άλλα οκτώ τα οποία είναι οκτώ τετραγωνικά το 
ένα, δέκα το άλλο, που σημαίνει ότι είναι αποθήκες και γκαράζ και τα βγάζουν τα κανάλια ότι 
είναι διαμερίσματά μου. Εγώ ζω εδώ και επτά χρόνια που είμαι χωρισμένος σε ένα σπίτι ογδόντα 
τετραγωνικών, σε διαμέρισμα. Έλεος!  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Η Επιτροπή μας πάντως δεν σας κατηγορεί, κύριε 
Λιάπη.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν λέω για σας. Μου δίνετε την ευκαιρία.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Επομένως, στο ημερολόγιο όπου αναφέρεται Λιάπης 
πριν τον Ιούνιο του 2004 αναφέρεται σε αυτόν τον Λιάπη που μας είπατε.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Και μετά. Δεν ξέρω πόση αξιοπιστία δίνετε στο ημερολόγιο αυτό.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Στη συνέχεια είχατε συναντήσεις με τον κ. 
Χριστοφοράκο;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σας είπα μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Γιατί καταγράφονται γύρω στις τριάντα συναντήσεις και 
επαφές μαζί σας.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν έχω πάει σπίτι του, δεν έχει έρθει ποτέ στο δικό μου, δεν έχω 
πάει ποτέ στα γραφεία της SIEMENS, δεν παρευρισκόμουν στα περίφημα δείπνα, δεν κάναμε 
παρέα. Η μόνη σχέση ήταν η επαγγελματική. Και επειδή τα παιδιά μας βρίσκονταν στην ίδια 
παρέα, γι’ αυτό έγινε και εκείνο το περίφημο ταξίδι.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Πότε έγινε αυτό το ταξίδι;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Στο Μουντιάλ το 2005.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Το καλοκαίρι; Δηλαδή τότε που ήταν οι προγραμματικές 
του GMRS, οι προδιαγραφές του, η κατάρτιση του Προαστιακού και όλα αυτά εσείς ήσασταν με 
τον κ. Χριστοφοράκο;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ήμασταν μαζί σας είπα. Ήμασταν δεκάδες γονείς με τα παιδιά 
τους όπου ήταν ένα πανηγύρι της Ελλάδος. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο οργάνωσα και το πλήρωσα 
μόνος μου και ταξίδεψα μόνος με την Ολυμπιακή. Μπορείτε να τα διερευνήσετε.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Για το EURO ήταν;  
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): ¨Όχι, μεταξύ EURO και Μουντιάλ. Ήταν το 2005.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν μας ενδιαφέρει το νόμιμο της ιστορίας. Εξετάζουμε 
και το ηθικό εδώ όπως αντιλαμβάνεστε. Σαν Υπουργός Μεταφορών κάνατε κάποιες συμφωνίες 
με κοινοπραξίες όπου ήταν η SIEMENS. Θεωρείτε ότι ήταν ηθικό να ταξιδεύετε, να διασκεδάζετε 
κ.λπ., με έναν άνθρωπο που μπορεί να ήταν αντισυμβαλλόμενος του δημοσίου; Δεν 
δημιουργούν μια αιχμή;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ποιος σας είπε πώς ταξίδεψα μαζί του;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Δεν ήσασταν μαζί στο ταξίδι στο Μόναχο;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, ήταν και αυτός με τα παιδιά του με δεκάδες άλλους γονείς και 
παιδιά. Η SIEMENS δεν μου πλήρωσε ούτε μια δραχμή για εκείνο το ταξίδι και τα παραστατικά 
τα έχω κάνει φέιγ βολάν και τα έχουν δημοσιεύσει και όλες οι εφημερίδες της εποχής εκείνης. 
Ήταν ένας από τους γονείς με τα παιδιά του.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ναι, αλλά εσείς βρισκόσασταν και σε μια ιδιαίτερα 
ευαίσθητη θέση.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τι να κάνω; Να μην πάω στο γήπεδο επειδή ο Χριστοφοράκος ήταν 
στην άλλη εξέδρα; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 ο κ. 
Αλογοσκούφης είχε καμία αιτία ανάμειξης στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων σχετικά με τα 
έργα του Προαστιακού, την ολοκλήρωση των προβληματικών συμβάσεων, Ναυπηγεία κ.λπ..;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Και αυτό είναι αναληθές που γράφτηκε σε εφημερίδες ότι υπήρχε 
συνάντηση Αλογοσκούφη, Λιάπη, Χριστοφοράκου. Ουδεπώποτε. Μπορεί ο Χριστοφοράκος να 
είδε τον Αλογοσκούφη μόνο του. μπορεί να πήγε στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης μόνος του, 
αλλά να γίνει αυτή η σύσκεψη ποτέ δεν έγινε.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αυτό αναφέρεται σε ένα εσωτερικό υπόμνημα της 
εταιρείας του ελέγχου που σας είπα. Εσείς αρνείστε ότι ο κ. Αλογοσκούφης… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αρνούμαι ότι έγινε τριμερής συνάντηση.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Αρνείστε ότι ζητήσατε από τη SIEMENS να λάβει 
πρωτοβουλία για διερεύνηση και την αποκλειστική διαχείριση για την ολοκλήρωση των 
προβληματικών συμβάσεων;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ποιος τα γράφει αυτά;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Είναι έγγραφο μεταξύ τους, εμπιστευτικό υπόμνημα της 
SIEMENS. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τι με αφορά εμένα; Τι το γράφει ο Χριστοφοράκος στα αφεντικά του 
αφορά εμένα;  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εγώ ερώτηση σας έκανα. Και μου απαντάτε ελεύθερα. 
Αρνείστε λοιπόν αυτό που λέει στο υπόμνημα, όπως επίσης ότι είχατε εξασφαλίσει την πολιτική 
ελευθερία κινήσεων. Αυτά τα λέει ο Χριστοφοράκος γι’ αυτό και σας ρωτάω. Είχατε εξασφαλίσει 
την πολιτική ελευθερία κινήσεως εντός της Κυβέρνησης για την επίλυση του τροχαίου υλικού, 
απαιτήσεις της HDW για την οποία ο κ. Βερελής χθες μας είπε τι αντιδικία υπήρχε και ότι η 
εταιρεία HDW υποχώρησε ξαφνικά σε σχέση με τα ναυπηγεία και διαβεβαιώνατε ότι μπορούσε η 
SIEMENS σαν αμέριστος συμπαραστάτης να αναλάβει την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Τα 
αρνείστε όλα αυτά.  



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αν θέλω να κάνω δηλώσεις, τις κάνω δημόσια. Φωνάζω τα κανάλια 
εκείνη τη στιγμή.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Από αυτήν την έρευνα της DEBEVOISE- PLIMPTON και 
τα έγγραφα που προσκομίζονται και επισυνάπτονται σε αυτή προκύπτει ότι υπήρξε ένας 
εναγκαλισμός σας, αν μου επιτραπεί η έκφραση από τα έγγραφα, με τη SIEMENS, η οποία 
είπατε και επισημάνατε ότι ήταν μέλος κοινοπραξίας. Ωστόσο με τα έγγραφα αυτά φαίνεται ότι 
την κάνετε κύρια συνομιλήτρια και τη θεωρείτε σαν σανίδα σωτηρίας όλων των έργων που έχουν 
προβλήματα.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Άρα, εσείς δίνετε υψηλή αξιοπιστία στα έγγραφα. Μου διαβάζετε 
εσωτερικά έγγραφα.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μα, είναι στοιχεία που έχουν προσκομιστεί στην 
Επιτροπή, έχουν τεθεί σε αξιολόγηση και γι’ αυτό είμαι υποχρεωμένη να σας ρωτήσω.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ σας λέω ότι τα αρνούμαι.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εντάξει δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Τα αρνείστε εν 
πάση περιπτώσει.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τα αρνούμαι με την εξής έννοια, ότι αν ένας Υπουργός θέλει να κάνει 
δηλώσεις τις κάνει δημόσια. Παίρνει τους δημοσιογράφους, κάνει μια συνάντηση, βγαίνουν έξω, 
έχουν τα κανάλια, λένε κουβέντες. Και εκείνη την εποχή που ήταν μια ανύποπτη εποχή, αν ήταν 
να κάνω εγώ δηλώσεις, θα τις έκανα. Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους τοποθετήσεις δικές μου.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και μάλιστα κύριε Λιάπη, να ξέρετε ότι σε αυτά τα 
εσωτερικά έγγραφα υπάρχει επίσκεψη στον Υπουργό Μεταφορών στις 2-8-2005 μετά τα 
Ολυμπιακά Έργα που τονίζετε ξανά τη σημασία των σχεδιαζομένων επενδύσεων στους 
ελληνικούς σιδηροδρόμους, τονίζει ότι είναι η συνεργασία με τη SIEMENS καλή σε όλους τους 
τομείς, αδημονεί να βρεθεί λύση για τα προβλήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν και ζητά 
από τον κ. Τζαβιά να κανονιστεί ραντεβού με τον ΟΣΕ, Ελληνικά Ναυπηγεία και SIEMENS 
προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που εκκρεμούν και απαιτούν επίλυση, εκκρεμείς 
απαιτήσεις από τη SIEMENS, αγορά πέντε μηχανών έλξης, παράταση μίσθωσης των οκτώ 
τρένων DESIRO των οποίων η περίπτωση μίσθωσης έληγε το Φεβρουάριου του 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
Όλα αυτά της εσωτερικής αλληλογραφίας της SIEMENS που αναφέρει τη έκθεση της Ντεπε βοις 
εσείς τα αρνείστε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν έκανα δηλώσεις. Άλλα έγιναν, άλλα δεν έγιναν, υπερβολές άλλα 
ήταν ψεύδη. Να σχολιάσω εσωτερικό έγγραφο της SIEMENS; 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Επαφές και διαβεβαιώσεις και εναγκαλισμούς τα αρνείστε 
όλα αυτά; Ότι είχατε ιδιαίτερη σχέση με SIEMENS; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Πράγματι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες σχέσεις και υπήρχε κόντρα κυρίως 
με την κοινοπραξία. Λέμε SIEMENS αλλά SIEMENS ήταν η κοινοπραξία. Με την κοινοπραξία 
είχαμε βγάλει τα πιστόλια κάποια στιγμή με την έννοια παραδώστε γιατί είμαι μέχρι εδώ. Και 
παρέδωσαν υλικό. Πετύχαμε να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές συμφωνίες για τις οποίες δεν 
είχα ευθύνη εγώ. Ήταν οχτώ χρόνια πριν από εμένα. 



 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και ενόψει αυτών των προβλημάτων και καθυστερήσεων 
ζητήσατε από τη SIEMENS να επιταχύνει… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ασφαλώς όχι.  
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Εδώ προκύπτουν αντίθετα.  
 
Αρνείστε και όλες τις εγγραφές για τριάντα πέντε επαφές και συναντήσεις που αναφέρει το 
ημερολόγιο Χριστοφοράκου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ λέω ότι πριν το 2004 δεν είχα καμία γνωριμία. Κοινωνική σε 
κάποια δεξίωση ίσως αλλά δεν τον γνώριζα. Μετά το 2004 όταν ήρθε στο Υπουργείο μου την 
πρώτη φορά ήταν Ιούλιος εις επήκοον πολλών άλλων παραγόντων γνωριστήκαμε. Και σας 
έδωσα μια λύση. Είχε συναντήσεις για το διαζύγιό του το 2004 με τον συνεπίθετό μου ο οποίος 
είναι ο καλύτερος δικηγόρος στα θέματα των διαζυγίων. Και μου κάνει εντύπωση ότι η 
γραμματέας του Χριστοφοράκου δεν το εντόπισε αυτό και μας άφησε έκθετους. Όταν ρωτήσατε 
αυτά τα ονόματα, είναι γνωστοί Υπουργοί, είπε ναι. Έλεος!  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Εγώ το ρώτησα και μου είπε ότι Σαμαράς είναι αυτός που 
πουλάει τα μελάνια. Και της είπα στο τέλος ότι υπάρχει και κομμωτής Σαμαράς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ο κ. Τζαβάρας έχει το λόγο.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ θα σας ρωτήσω ό,τι ρώτησα χθες τον κ. Βερελή. 
 
Όλες αυτές τις ημέρες που ασχολούμεθα με την έρευνα του σκανδάλου SIEMENS έχουμε 
προσεγγίσει φαινόμενα της πολιτικής και οικονομικής ζωής που πρέπει να σχολιαστούν. Κάποτε 
η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει να κάνει απολογισμό της εξέλιξής τους. Αναφέρομαι στο θεσμό 
των προγραμματικών συμβάσεων ο οποίος με έχει εντυπωσιάσει. Αποτελεί ένα ερωτηματικό 
ποια ήταν η σκοπιμότητα της επινόησης του συγκεκριμένου θεσμού και αν επιτέλους θα βρεθεί 
κάποιος να κάνει ένα απολογισμό για να δούμε εάν η παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για 
τις προμήθειες του δημοσίου χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες ωφέλησε ή όχι την οικονομία μας 
και το δημόσιο. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Συνηγορώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απολογισμός. Δεν είναι 
δυνατόν να το αφήσουμε έτσι αυτό. Όλοι αναρωτιόμαστε αν ήταν επ’ ωφελεία του ελληνικού 
δημοσίου και των Ελλήνων εργαζομένων.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο κ. Βερελής χθες συμφώνησε ότι ήταν κακή μέθοδος οι 
προγραμματικές συμφωνίες.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Το συνυπογράφω. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σ’ αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις δόθηκε η δυνατότητα στη 
SIEMENS στην ΝΤΕΜΛΕΡ και σε άλλες προμηθεύτριες και κατασκευάστριες εταιρείες να γίνουν 
αντισυμβαλλόμενοι του ελληνικού δημοσίου ή των Δ.Ε.Κ.Ο. για να αποκτήσει ο τόπος την 
ποθούμενη ενίσχυση βιομηχανικής παραγωγής και την ενίσχυση πολιτικών απασχόλησης.  
 
Στο θέμα των προγραμματικών συμβάσεων που κατήρτισε ο Ο.Σ.Ε. με τη SIEMENS με την 
ΜΠΟΜΠΑΡΝΤΙΕΡ με την ΝΤΕΜΟΕΝΣΑ και με όλες αυτές τις επιχειρήσεις έχοντας όλοι αυτοί 
συνασπιστεί και λειτουργώντας κάτω από τις φτερούγες της ΕΝΑΕ που την πήρε στη συνέχεια η 
HDW μπορείτε να μας πείτε εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε το ποθούμενο 
αποτέλεσμα δηλαδή απέκτησε προστιθέμενη αξία η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα 
εξαιτίας αυτών των προγραμματικών συμβάσεων και αυξήθηκε η απασχόληση ή αντιθέτως 
υπονομεύθηκε η θέση των απασχολούμενων σ’ αυτούς τους τομείς; 
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να κάνουμε αυτόν τον 
απολογισμό για να απαντηθούν υπεύθυνα αυτά τα ερωτήματα.  
 
Δεν έχω τα στοιχεία να σας πω επακριβώς μια υπεύθυνη απάντηση. Όμως, οι ενδείξεις που έχω 
και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που απέκτησα σαν Υπουργός είναι ασφαλώς ότι δεν έγιναν στο 
βαθμό που έπρεπε να γίνουν και για την απασχόληση γιατί πολλές απ’ αυτές μεταφέρθηκαν στο 
εξωτερικό. Πώς λοιπόν, ικανοποιήθηκε το αίτημα της κοινωνίας απασχόλησης των εργαζομένων 
στα ναυπηγεία; Επίσης για την προστιθέμενη αξία είναι και αυτό ένα ερώτημα. Όμως, επειδή 
είμαστε σοβαροί άνθρωποι νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας απολογισμός και να τα δούμε με 
νούμερα διότι όλοι πιστεύουμε πια ότι οι προγραμματικές συμφωνίες ήταν αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητας.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς αναλάβατε το 2004 το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και παραλάβατε σε εξέλιξη προγραμματικές συμβάσεις του Ο.Σ.Ε., του Ο.Τ.Ε., 
ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ. Έχουμε και κάποια ενημερωτικά σημειώματα που είχατε πάρει ειδικά στον 
Ο.Σ.Ε.. Για τον Ο.Τ.Ε. δεν ξέρω αν υπήρχε… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν υπήρχε τίποτα. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Στον Ο.Σ.Ε. έχετε δεδομένα κάποια συγκεκριμένα θέματα κακής ή 
ανωμάλου εξελίξεως των συμβάσεων αυτών. Ποια ήταν η δική σας αντίδραση σε αυτά τα 
θέματα; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όταν ανέλαβα το Υπουργείο το 2004 υπήρχαν καθυστερήσεις στις 
προγραμματικές συμφωνίες. Δεύτερον ο Ο.Σ.Ε. λόγω των έργων και των επεκτάσεων που 
γινόντουσαν είχε ανάγκη τροχαίου υλικού. Τρίτον τους πρώτους μήνες της υπουργίας μου δεν 
είχαμε τίποτε άλλο στο κεφάλι παρά να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άρα, δεν ασχολήθηκε 
κανένας με τις προγραμματικές συμφωνίες παρά ουσιαστικά με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς που έγινε στα ναυπηγεία αρχές του 2005.  
 
Με τις πιέσεις που υποβάλλαμε άρχισαν να παραδίδουν από το 2004 και ιδίως από το 2005 και 
το 2006 με αυξημένους ρυθμούς το τροχαίο υλικό. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο ήθελα τρένα για 
να μπορέσω να τα ρίξω στα δίκτυα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Ένα ενδιαφέρον νούμερο 
είναι ότι από το 2004 μέχρι το 2007 που έφυγα αυξήθηκαν τα δρομολόγια από διακόσια σε 
τριακόσια έξι. Σας δίνω ένα νούμερο για να δείτε τις ανάγκες που είχαμε.  
Όπως επίσης, οι εμπορευματικές μεταφορές διπλασιάστηκαν. Είχαμε πάρα πολύ τζίρο εκείνη 
την εποχή. Η δικιά μου λοιπόν κατεύθυνση ήταν… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όπως και το έλλειμμα, κύριε μάρτυς. Επειδή λέτε αριθμούς. 
Όπως και το έλλειμμα του ΟΣΕ την ίδια περίοδο.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ορθό.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και γι’ αυτό πληρώνει ο ελληνικός λαός.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το έλλειμμα όμως πρέπει να σας πω ότι προϋπήρχε εμού. Σας 
έδωσαν και διάφοροι οικονομολόγοι διάφορες απαντήσεις.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Απλώς τότε διπλασιάστηκε.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν διπλασιάστηκε ακριβώς. Το έλλειμμα προέρχεται, κύριε 
Παπαδημούλη, κυρίως από την κατασκευή των υποδομών, τις δαπάνες υποδομών, που 
βαρύνουν τον ΟΣΕ και όχι το ελληνικό κράτος.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και τα «καπέλα» που έβαζε η SIEMENS επειδή έδινε μίζες.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Επίσης, θέλω να σας πω ότι αυτό που ζητάγαμε ήταν τροχαίο υλικό 



και τα καταφέραμε. Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματικές συμφωνίες. Κουτσά στραβά 
ολοκληρώθηκαν και πήραμε τροχαίο υλικό.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ένα λεπτό, για να δώσουμε και μία απάντηση στο εύλογο 
ερώτημα που έθεσε ο κ. Παπαδημούλης. Εσείς καταρτίσατε ή δώσατε την έγκρισή σας για να 
γίνει κάποια καινούργια προγραμματική σύμβαση; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καμία.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί αυτό για μένα είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καμία έγκριση.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπήρξε λοιπόν, από τότε που ήσασταν Υπουργός 
Επικοινωνιών…  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καμία προγραμματική συμφωνία. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ:…μέχρι τότε που παραδώσατε, νέα, εξ υπαρχής…. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καμία.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ:…οργανωμένη και σχεδιασμένη προγραμματική σύμβαση; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καμία. Ούτε ανάθεση, καμία ανάθεση. Όλα έγιναν με διαγωνισμούς.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επομένως, -γιατί πράγματι μας ενδιαφέρει- το συγκεκριμένο 
λοιπόν χρέος, εάν αυξήθηκε, όσο αυξήθηκε, εξαιτίας τίνος πράγματος οδηγήθηκε σε τέτοιου 
είδους διαμόρφωση; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τοκοχρεολύσια. Τα δάνεια που παίρναμε από το παρελθόν είχαν 
υπερβεί τα όρια και ήταν περίπου το 70%-75% του προϋπολογισμού του ΟΣΕ. Τοκοχρεολύσια. 
Πληρώναμε τα δανεικά του παρελθόντος.  
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Το Δημόσιο δεν σας όφειλε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ασφαλώς. Το είπα προηγουμένως και στον κ. Παπαδημούλη, ότι οι 
υποδομές αντί να βαρύνουν το Δημόσιο βάρυναν τον προϋπολογισμό του ΟΣΕ. Αυτό είναι 
πρωτοφανές σ’ όλα τα μέσα μεταφοράς. Δεν μπορείς να στέλνεις το καράβι σου στο Καστελόριζο 
και να επιβαρύνεις την ακτοπλοϊκή εταιρεία και με το λιμάνι του Καστελόριζου.  
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αυτό γινόταν απλώς.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτό γινόταν. Αυτή είναι η διαφορά, κύριε συνάδελφε, και γι’ αυτό 
εκτοξεύθηκαν τα χρέη εκεί. Και εκεί πρέπει να κάνουμε κάποιον απολογισμό, να δούμε ποιος 
ευθύνεται γι’ αυτά τα τεράστια χρέη και από πού ξεκίνησαν τα τεράστια χρέη.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μας είπε ο κ. Βερελής χθες εδώ ότι ειδικά για την TEMOENSA 
συνέβη κάτι που για μας είναι πρωτοφανές. Ενώ είχε αναλάβει την υποχρέωση, με την 
προγραμματική σύμβαση που είχε υπογράψει το 1997 και η οποία ενεργοποιήθηκε το 1999, να 
παραδώσει εξήντα τέσσερα ή εξήντα πέντε, αν δεν απατώμαι, τρένα, τελικά, αφού είχε 
καθυστερήσει και αφού είχε υπερβεί κάθε ανεκτό όριο συμβατικών προθεσμιών, κατάφερε να 
παραδώσει τέσσερα εξ αυτών. Σ’ αυτή την περίπτωση μας έχει κατατεθεί και από άλλους βέβαια 
μάρτυρες ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είχε προτείνει την κήρυξη αυτής της συγκεκριμένης 
επιχείρησης TEMOENSA ως έκπτωτης, δηλαδή είχε συστήσει και είχε αποφασίσει να γίνει 
υπαναχώρηση. Και ως νομικός ξέρετε ότι υπαναχώρηση σημαίνει εξ υπαρχής διάλυση των 
αποτελεσμάτων μιας σύμβασης. Αυτή ακριβώς η περίπτωση μπορείτε να μας πείτε πώς 



εξελίχθηκε επί των ημερών σας;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Πάντως δεν αφορά τη SIEMENS αυτή. Είναι άλλη προγραμματική.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, είναι άλλη. Αλλά σ’ αυτή η SIEMENS είχε κοινοπρακτήσει με 
την TEMOENSA, αν δεν απατώμαι, στην 41 Α΄ ή στη 49. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η οποία είναι η μόνη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακριβώς.  
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Η 39 μήπως; 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, η 39 είναι άλλη. Είναι και στην 39 η SIEMENS και η 
TEMOENSA. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σας είπα: δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ερώτημα πρέπει να ερωτηθεί 
στον νυν Υπουργό. Σας επαναλαμβάνω: η δικιά μου απαίτηση εκείνη την εποχή ήταν για τροχαίο 
υλικό. Και το τροχαίο υλικό το παίρναμε. Φθάσαμε, κύριε Τζαβάρα, στην κορύφωση, τότε που 
έφυγα από το Υπουργείο, το 2007. Τότε υπήρχε ολοκλήρωση όλων των προγραμματικών 
συμφωνιών, με ιδρώτα, με αίμα, με πιέσεις, με φωνές, με κακό. Και νομίζω ότι πάρα πολλές απ’ 
αυτές τις συμφωνίες έχουν πάει και στα δικαστήρια, γιατί αμοιβαίως ζητούν αποζημιώσεις, αν δεν 
κάνω λάθος.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι, μας είπε κι ο κ. Βερελής χθες ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη 
και σοβαρή υπόθεση, της HDW εναντίον… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τώρα, αναφορικά με τα θέματα που έχουν σχέση με τον Ο.Τ.Ε., 
εσείς στο διάστημα που ήσασταν Υπουργός κληθήκατε να αντιμετωπίσετε κάποια από τις 
εξελίξεις; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Με τον Ο.Τ.Ε. εγώ δεν έχω καμία σχέση.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί από το 2001 έχει γίνει… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μπράβο. Από τότε που ο Ο.Τ.Ε. μπήκε στο Χρηματιστήριο κλπ. … 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Νομίζω ότι μας είπε και ο κ. Βερελής ότι από το 2001 υπόκειται 
εντελώς και απολύτως στις διατάξεις του 2190, του 20, κι άρα δεν υπάρχει εποπτεία του 
Ελληνικού Δημοσίου.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μπράβο. Και λογαριασμό δίνει μόνο στη Γενική Συνέλευση, που την 
εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ρόλος πλέον του Υπουργείου Επικοινωνιών είναι 
θεσμικός. Εξαντλείται στο να νομοθετεί για τον ελεύθερο ανταγωνισμό που υπάρχει στις 
τηλεπικοινωνίες. Και τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν τους ελέγχει καν το Υπουργείο 
Μεταφορών κι Επικοινωνιών. Τους ελέγχει η ανεξάρτητη Αρχή, η ΕΕΤΤ, που είναι η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Γι’ αυτό άλλωστε, επειδή χθες ειπώθηκε κάτι για 
το ΓΕΡΜΑΝΟ -για να το τελειώσουμε κι αυτό το θέμα-, ουδέποτε εμένα η διοίκηση του Ο.Τ.Ε. με 
ενημέρωσε για την αγοραπωλησία αυτή του ΓΕΡΜΑΝΟΥ. Το έμαθα από τις εφημερίδες, κάτι το 
οποίο ομολόγησε κι ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Βερελής, σε κάποια άλλη κοινοβουλευτική 
Επιτροπή, -όχι εδώ-, δηλαδή ότι είχε ενημερώσει μόνο τον Υπουργό Οικονομικών.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Για τον Προαστιακό θέλω να σας θέσω δύο ερωτήσεις.  
 
Η πρώτη ερώτηση αφορά μια προσέγγιση που μας έχει απασχολήσει εδώ στην Επιτροπή κι έχει 



να κάνει με το εξής. Ξεκίνησε και σχεδιάστηκε η δημοπράτηση αυτού του έργου το 2003, ενόψει 
των Ολυμπιακών Αγώνων και ονομάστηκε «ολυμπιακό έργο». Οι τιμές ήταν συγκεκριμένες και 
μάλιστα κατατέθηκε ότι ήταν τόσο σφιχτές οι τιμές ώστε να δικαιολογείται αυτή η πολύ μικρή 
έκπτωση –εγώ θα έλεγα και ασήμαντη έκπτωση- που εδόθη από την κοινοπραξία.  
 
Το ερώτημα που θέτω τώρα είναι το εξής. Μήπως θα έπρεπε ο Οργανισμός να 
επαναδημοπρατήσει το συγκεκριμένο έργο από τη στιγμή που οι οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούσαν και διαμόρφωναν τη ζήτηση και την προσφορά στο χώρο το συγκεκριμένο, της 
κατασκευής δηλαδή των δημοσίων έργων, ήταν ουσιωδώς διαφορετικές ενόψει της τέλεσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων και μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων; Όπως 
αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μεγαλύτερο αντικείμενο για τις εταιρείες πριν από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες εξέλιπε αυτός ο συνωστισμός, αυτή η 
υπερπροσφορά τέτοιων καταστάσεων, που να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών της 
αγοράς. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι: μήπως θα έπρεπε να μην ακολουθηθεί ο ήδη υπάρχων 
διαγωνισμός ως διαδικασία και να γίνει επαναδημοπράτηση αυτού του έργου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ουδείς μου εισηγήθηκε κάτι τέτοιο. Ούτε ο διευθύνων σύμβουλος, 
ούτε οι νομικές Υπηρεσίες, ούτε οι Τεχνικές Υπηρεσίες. Ουδείς. Το αντίθετο μάλιστα. Σας το είπα 
και προηγουμένως, αλλά είναι ευκαιρία να το επαναλάβω. Μου είπαν για τον μεγάλο, τεράστιο 
κίνδυνο της απένταξης ενός τμήματος του Προαστιακού, που ήδη προχωρούσε με 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και υπήρχε ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας ζητήσει 
επιστροφή χρημάτων πίσω, που είχε δώσει γι’ αυτό το τμήμα. Το ΣΚΑ ήταν.  
 
Ο δεύτερος σοβαρός λόγος ήταν ότι είχαν εγερθεί ήδη αξιώσεις από την ανάδοχο εταιρεία με την 
κατακύρωση του έργου και μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και ποσοστό 6% ως αποζημίωση. 
Άρα εκεί θα ήταν μεγάλη η ζημιά.  
 
Ένα άλλο επιχείρημα που μου έφεραν είναι το εξής. Αυτό το έργο αν πάει για 
επαναδιαπραγμάτευση και επαναπροκήρυξη αυτό σημαίνει τρία–πέντε χρόνια, σημαίνει ποτέ, 
σημαίνει δικαστικές εμπλοκές, Συμβούλιο Επικρατείας. Και γι’ αυτό ουδείς μου το πρότεινε.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά ο κ. Γιαννακός σας τα έλεγε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ο κ. Γιαννακός. Και κανένας όμως από τις Νομικές Υπηρεσίες, τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες, ουδείς μου είπε ότι αυτό το έργο έπρεπε να το επαναδιαπραγματευθεί 
κάποιος και να το επαναπροκηρύξει.  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί εγώ προσωπικά δεν σας κρύβω –και το έχω πει και στον κ. 
Βερελή, το έχω πει και στον κ. Γιαννακό- ότι έχω πολύ ζωηρές επιφυλάξεις για το αν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο διαγωνισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί διαγωνισμό εν 
τη εννοία του νόμου. Δηλαδή για εμένα προσωπικά είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται κάποιος ότι 
έγινε διαγωνιστική διαδικασία και ανατέθηκε το έργο στο μειοδότη, όταν μοναδικός υποψήφιος –
και τελικά σε αυτόν κατακυρώθηκε και το έργο- ήταν συγκεκριμένη κοινοπραξία.  
 
Αφού, λοιπόν, δεν υπάρχει καμμία άλλη προσφορά, για εμένα είναι αδιανόητο να κριθεί ότι 
υπάρχει και μειοδότης. Γιατί η μειοδοσία πάντα καθορίζεται σε σχέση με μια άλλη προσφορά, εκ 
της οποίας αυτή που μας ενδιαφέρει, η κρίσιμη, είναι μικρότερη έστω κατά τι.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σωστά. Είχα και εγώ την ίδια απορία και έθεσα και εγώ το ίδιο 
ερώτημα, ακριβώς με τη λογική του συνειρμού σας. Η απάντηση ήταν: «Είναι όλα νόμιμα, το 
επιτρέπει ο νόμος» και ο κοινοτικός νόμος και ο εθνικός νόμος.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ωραία.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Τζαβάρα; Βεβαίως, μπορεί να έχετε 
δίκιο σε πολλά και να αναζητούμε την αλήθεια κ.λπ. Ελάτε και στη θέση του Υπουργού. Δεν έχει 
τη δυνατότητα ο Υπουργός να ακυρώσει διαγωνισμό που έχει κατακυρωθεί. Τέλος! Εκτός αν 
ήταν κάτι παράνομο. Αν ήταν παράνομο, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα 



παράνομο. Ήταν μια σειρά πράξεων, οι οποίες είχαν σκεπαστεί με το κάλυμμα της νομιμότητας 
σε όλα τα επίπεδα. Τι να έκανε ο Υπουργός;  
 
Και κατόπιν εορτής, σήμερα αν με ρωτούσατε «θα έκανες ακυρότητα;», θα σας έλεγα ότι δεν 
μπορούσα να το ακυρώσω. Τότε θα ήταν παρέμβαση, τότε θα ήταν απιστία, τότε θα ήταν 
παράβαση καθήκοντος. Έχουμε νόμο και τον εφαρμόζουμε. Και ο νόμος των ΔΕΚΟ είναι 
συγκεκριμένος, τον ξέρετε καλύτερα από εμένα, δεν δικαιούται ο Υπουργός, εποπτεία κάνει, τον 
έλεγχο της νομιμότητας ασκεί και αν βέβαια εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό.  
 
Όλα αυτά και τα τρία στοιχεία είχαν ικανοποιηθεί. Υπήρχαν θετικές απαντήσεις. Τι να κάνω;  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα.  
 
Σχετικά με την παρουσία σας στο αξίωμα του Υπουργού Πολιτισμού, πράγματι έχει δημιουργηθεί 
ένα θέμα –και νομίζω ότι σας ρώτησε και ο κύριος Πρόεδρος αρχικά, όταν επιστράτευσε τις 
απόψεις του κ. Παπαπετρόπουλου- για το αν στη συγκεκριμένη περίπτωση του διαγωνισμού για 
την προμήθεια των αυτομάτων ηλεκτρονικών οδηγών υπάρχει κάποιο θέμα, πρώτον, που αφορά 
τη νομιμότητα της προκήρυξης του διαγωνισμού αυτού.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το γνωρίζω.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εσείς δεν έχετε καμμία σχέση με αυτό. Πότε είχε προκηρυχθεί 
αυτός ο διαγωνισμός;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω ενάμιση-δυο χρόνια πριν από εμένα.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα, ενάμιση-δυο χρόνια πριν. Και τον βρήκατε ήδη εν 
εξελίξει.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ακριβώς.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα.  
 
Τώρα, αυτό που κάνατε συγκεκριμένα τι ήταν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτό που ο ΟΠΕΠ έκανε συγκεκριμένα –διότι εγώ είμαι ο εποπτεύων 
Υπουργός, υπάρχει ΑΕ- είναι η καταγγελία της σύμβασης, η κατάπτωση δύο εγγυητικών 
επιστολών και αγωγή του ελληνικού δημοσίου, αναζητώντας διαφυγόντα κέρδη.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα. Θυμάστε αν επεστράφη η προκαταβολή που είχε πάρει 
η SIEMENS;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Επεστράφη.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Άρα, λοιπόν, έχουμε και επιστροφή της προκαταβολής ... 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής μη ολοκλήρωσης του έργου.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν έχω άλλη ερώτηση, ευχαριστώ.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ευχαριστώ κι εγώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ο κ. Παφίλης έχει το λόγο.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Λιάπη, θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε και ο κ. Τζαβάρας, 
από το θέμα των προγραμματικών συμφωνιών και θα ξανατοποθετηθώ.  
 



Εμείς –όπως και όλα τα κόμματα- συμμετείχαμε στη Διακομματική Επιτροπή κατά τη διάρκεια τη 
σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων. Έχω και όλα τα Πρακτικά –κάθισα και τα διάβασα 
αναλυτικά- των συζητήσεων που έγιναν για τις προγραμματικές συμβάσεις.  
 
Πρέπει να πω ότι η φιλοσοφία των προγραμματικών συμβάσεων –και φαντάζομαι τη γνωρίζετε 
πάρα πολύ καλά, αποκλείεται να μη τη γνωρίζετε- ήταν να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του 
δημοσίου και παράλληλα να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας και να δουλέψουν και 
οι ελληνικές επιχειρήσεις, πράγμα που με διεθνή διαγωνισμό δεν γίνεται. Σωστά; 
 
(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς γνέφει καταφατικά) 
 
Σε διεθνή διαγωνισμό δεν μπορείς να επιβάλεις όρους ότι θα πρέπει να δουλέψουν και οι 
ελληνικές επιχειρήσεις. Ναι ή όχι;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ορθό.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, σαν φιλοσοφία –πέρα από τις γενικές θέσεις που έχουμε σαν 
Κόμμα, για τον καπιταλισμό μιλάω τώρα, δεν μιλάω γι’ αυτό που λέμε εμείς- φαντάζομαι ότι είναι 
μάλλον καλύτερη. Έχετε αντίρρηση γι’ αυτό;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ασφαλώς, θα μπορούσε κανείς να το εκτιμήσει και έτσι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα, σύμφωνοι.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Πάντως, με διεθνή διαγωνισμό δεν μπορείς να βάλεις όρους.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, δηλαδή δεν ήταν στον αέρα.  
 
Κάτω από αυτό το σκεπτικό, παρότι γενικά είχαμε και έχουμε φοβερές επιφυλάξεις –τώρα 
βεβαίως έχει αλλάξει η κατάσταση- συμμετείχαμε με αυτή την έννοια.  
 
Εσείς αναλάβατε Υπουργός το 2004. Έτσι δεν είναι;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μάλιστα.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν βρήκατε τις προγραμματικές. Βρήκατε και αναθεωρημένες 
προγραμματικές συμβάσεις. Σωστά; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ορθό.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα.  
 
Άρα, υπήρχαν παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των προγραμματικών. Δεν τις σχολιάζω αν ήταν 
θετικές ή αρνητικές, απλώς θέλω να μου επιβεβαιώσετε το σκεπτικό, για να δούμε τι γίνεται.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Βεβαίως.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς σαν Υπουργός –μια γενικά αίσθηση- αμφισβητήσατε ή 
αμφισβητούσατε τις προγραμματικές εξ αρχής;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη πολιτική συζήτηση το αν τις αμφισβητεί 
κανείς ή όχι. Δεν είχα την πολυτέλεια, κύριε Παφίλη, εκείνη την εποχή να μπω... 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συμφωνώ, συμφωνώ και σας καταλαβαίνω απόλυτα.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ τι ήθελα; Τη δουλειά μου κοίταγα. Τροχαίο υλικό.  
 



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σας άκουσα προσεκτικά και δεν έχω καμμία αντίρρηση. Εμείς είχαμε 
καταγγείλει και τις αναθεωρήσεις και μια σειρά πράγματα και έχω και ένα πακέτο χαρτιά για να 
καταθέσω, γιατί πιστεύω ότι ορισμένοι δεν είναι ενημερωμένοι. Στην πορεία που άρχισαν οι 
αναθεωρήσεις και τα διάφορα παιχνίδια, εμείς τα είχαμε καταγγείλει. Φυσικά δεν είχαμε στοιχεία, 
για να αποδείξουμε πολλά πράγματα, όμως τα είχαμε καταγγείλει.  
 
Ωστόσο, κανείς επίσημα δεν είχε αμφισβητήσει τις αρχικές προγραμματικές συμβάσεις. Σωστά 
δεν είναι αυτά που λέω;  
 
(Στο σημείο αυτό ο μάρτυς γνέφει καταφατικά) 
 
Σωστά. Μάλιστα.  
 
Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω πάλι. Όταν έγιναν οι προγραμματικές συμβάσεις το 1997, 
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά σε τι καθεστώς ήταν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Με πάτε πολύ πίσω. Δεν ήμουν τότε.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ωραία, ήταν δημόσια 100%.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Στην πορεία αυτό άλλαξε. Αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι. 
Ιδιωτικοποιήθηκαν και πέρασαν στα χέρια της HDW. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Της ΕΤΒΑ.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Της HDW. Ήταν η ΕΤΒΑ με 49%, οι εργαζόμενοι –και αυτό το 
καταγγείλαμε, για να ξέρετε- και μετά από εκεί, μέσω ΕΤΒΑ, πέρασε στη HDW.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έτσι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είπαν ότι όντως αυτή η αλλαγή επηρέασε σημαντικά και την πορεία των 
παραγγελιών του ΟΣΕ.  
 
Εγώ θα καταθέσω εδώ για όλους τις καταγγελίες που έχει κάνει η εργοστασιακή επιτροπή, ακόμα 
και το ίδιο το σωματείο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με το οποίο δεν συμφωνούσαμε, ήμασταν 
σε μεγάλη διαμάχη και διαφωνούμε και ριζικά γιατί το σωματείο αποδεχόταν όλες τις επιλογές 
της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ τότε ... 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποιο σωματείο είναι αυτό;  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το «Τρίαινα». Εμείς ήμασταν σε αντίθεση με τις θέσεις αυτές. Όμως, θα 
σας καταθέσω εδώ –για να διαβάσουν και να ενημερωθούν κάποιοι, αλλά και για να υπάρχουν 
στα Πρακτικά- τι λέγαμε τότε και το τι συνέβη.  
 
Αυτά, κύριε μάρτυς, τα λέω για τα Πρακτικά επειδή έχει τεθεί τέτοιο θέμα. δεν αφορούν εσάς και 
είμαι εντελώς ειλικρινής μαζί σας.  
 
Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά δεν έχουν απεργήσει ποτέ και έχουν να κάνουν απεργία είκοσι 
χρόνια.  
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αφού έγιναν επιχειρηματίες... 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έγιναν επιχειρηματίες! Αφήστε τα ότι έγιναν επιχειρηματίες. Αφού οι 
μισοί είναι απολυμένοι, τους έδιωξαν! Τι λέτε; Τι θέλετε τώρα; Να σας πω την ιστορία όλη για το 
Νιάρχο και όλους τους υπόλοιπους και πόσο πλήρωσε ο ελληνικός λαός; 



 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Όχι, όχι! 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να πω για τα χρέη του Νιάρχου και όλων αυτών που υποτίθεται ότι 
έκτισαν όλη την Ελλάδα; Να τα πω, αν θέλετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Κύριε Παφίλη, μην παθιάζεστε. Ας προχωρήσουμε.  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όμως, επειδή υπάρχει ένα καίριο θέμα, εγώ θα πήγαινα μεθοδικά και 
θα τελείωνα.  
 
Θα σας καταθέσω, λοιπόν, ότι υπονομεύτηκε από την αρχή και η HDW προσπαθούσε από την 
αρχή να κόψει οποιεσδήποτε επενδύσεις, πριν να πάρει το Ναυπηγείο.  
Υπάρχουν καταγγελίες. Δεν τις λέω τόσο καιρό, γιατί περιμένω να δω μέχρι πού θα φθάσουμε. 
Υπήρχαν καταγγελίες ότι η HDW στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης προσπαθούσε να κόψει 
επενδύσεις ειδικά στον τομέα του τροχαίου υλικού, γιατί ήθελε να κρατήσει μόνο τα υποβρύχια 
και τις άλλες παραγγελίες που ήταν έτοιμες. Δεν ήθελε ουσιαστικά να εφαρμόσει τις 
Προγραμματικές Συμβάσεις. Δεν το κατάφερε. Το κατάφερε στην πορεία. Και έτσι βρέθηκε -και 
αυτό το επιβεβαιώνουν όλοι ο ΟΣΕ- στη μέγγενη της SIEMENS και της HDW, που «τα είχαν 
κάνει πλακάκια». Και κατέληξε τελικά να συμβούν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και τα οποία 
έχουμε καταγγείλει συγκεκριμένα εκείνη την περίοδο. 
 
Οπότε αυτή την τοποθέτηση θέλω να την κάνω -και με συγχωρείτε που σας τρώω και το χρόνο- 
σε ό,τι αφορά την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων και το τι πληρώνει ο ελληνικός λαός και το ποιοι 
κέρδισαν από όλη αυτή την ιστορία. 
 
Εγώ θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα τα οποία είναι ακόμα αδιευκρίνιστα και 
μάλιστα, προέκυψε και ένα θέμα σήμερα. Τα άλλα έχουν απαντηθεί, δεν θέλω να τα επαναλάβω. 
Τα έχετε απαντήσει εσείς, ο κ. Γιαννακός, συνεχώς διασταυρώνονται έτσι ή αλλιώς. Είναι το θέμα 
που αφορά τα μουσεία, με τους μεταφραστές. Υπάρχει ένα κενό και θέλω να μας δώσετε μία 
εξήγηση. Εγώ το είχα εντοπίσει προχθές, όπου κατέθετε όχι ο κ. Μαύρος, αλλά ο επόμενος, ο κ. 
Σιώψης, δηλαδή, ότι λήγει η σύμβαση της SIEMENS, μάλλον ο χρόνος που έπρεπε να 
παραδώσει τον Απρίλιο και η καταγγελία γίνεται τον Οκτώβριο. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Σε τι κλάδο αφορά; 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τους ξεναγούς. Όντως -και το αναγνωρίζει κανείς- κάνατε την 
καταγγελία, πήραμε τα λεφτά πίσω, πήραμε και παραπάνω κ.λπ. Όμως, αυτό το εξάμηνο -και 
σας το λέω με καλή και αντικειμενική πίστη- δημιουργεί ερωτηματικά: Γιατί έξι μήνες; Και μάλιστα, 
πολύ περισσότερο αυτό το έγγραφο δεν το είχα υπόψη μου. Τώρα το είδα που το διάβασε ο κ. 
Βαλυράκης, από τη στιγμή που επισημαίνει ο νομικός σύμβουλος ότι όσο καθυστερούμε, θα το 
χρησιμοποιήσει σε βάρος μας η εταιρεία. Το έχετε εσείς εντοπίσει αυτό; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Εκείνο το οποίο γνωρίζω γι’ αυτή την 
καθυστέρηση, που, πράγματι, είναι ένα θέμα -δύο, τρεις, πέντε μήνες- εκτός του ότι η 
γραφειοκρατία στο ελληνικό δημόσιο είναι γνωστή, ζούσαμε εκείνη την εποχή -σαν Υπουργείο 
Πολιτισμού μιλώ- το 2008 το μεγάλο πρόβλημα με την υπόθεση Ζαχόπουλου. Πάρα πολλοί από 
τους υπαλλήλους, τις νομικές υπηρεσίες ήταν προσανατολισμένοι στο να δίνουν απαντήσεις. 
Είχε έρθει εισαγγελέας, ανακριτές. Ζούσαμε σε μια άλλη δύσκολη εποχή. Σας λέω το 
χρονοδιάγραμμα. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θέλω να επιμείνω, αν πρόκειται γι’ αυτή την περίπτωση. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Λέω πώς ζούσαμε εκείνη την εποχή. 
 
Και το δεύτερο, το οποίο ίσως να είναι χρήσιμο για την Επιτροπή σας, είναι ότι υπήρξε προς τις 
αρχές καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, ένα έγγραφο του Υπουργείου προς το Νομικό Συμβούλιο 



του Κράτους -και ζητήστε το αυτό, κύριε Πρόεδρε- να μας πει τη γνώμη του… 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, μας το έχουν φέρει, νομίζω. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Πρόκειται για ένα έγγραφο με το οποίο ζητούσε την άποψη του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο ΟΠΕΠ, για να δει τα επόμενά του βήματα. Υπήρχε μία 
καθυστέρηση. Μην το εστιάζουμε, λοιπόν, τόσο πολύ γιατί υπήρχε καθυστέρηση. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύμφωνοι, αλλά πρέπει να δοθεί μία εξήγηση. Με αυτήν την έννοια… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ, πάντως, νομίζω ότι αυτό το έγγραφο που στείλαμε στο Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους είναι χρήσιμο στην Επιτροπή σας, γιατί περιμέναμε κάποιες απαντήσεις, 
πώς να χειριστεί ο ΟΠΕΠ το θέμα. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύμφωνοι. Είναι αν θα συνέφερε να την κηρύξετε έκπτωτη ή να πάτε σε 
διαπραγμάτευση. Αυτό, φαντάζομαι, θα ήταν το ερώτημα. 
 
Όμως, να γυρίσουμε λίγο πίσω, γιατί εγώ περιμένω μία εξήγηση, τουλάχιστον, γιατί είναι 
ανεξήγητο μέχρι τώρα ότι η Hewlett-Packard ξαφνικά φεύγει. Δίνει μία μάχη να πάρει ένα 
διαγωνισμό και ξαφνικά φεύγει και έρχεται η SIEMENS. Νομικά, ορθά κ.λπ., δεν το αμφισβητώ. 
Τι εξήγηση σας έδωσε; Φυσικά, εκεί τα πλήρωσε. Πώς έχει πληρωθεί; Διακόσια πενήντα 
χιλιάρικα; Όμως, αυτό είναι πρωτοφανές. Εγώ δεν έχω πείρα από αυτά τα πράγματα. Τι συνέβη 
ακριβώς; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Κύριε Παφίλη, δεν έγινε επί ημερών μου. Ήταν ο προγενέστερος 
Υπουργός. Δεν το γνωρίζω. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν το γνωρίζετε καθόλου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ήμουν τότε Υπουργός. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα. Θα μπω τώρα και σε ένα άλλο θέμα όπου δεν ασχολούμαι και 
θα σας πω τα εξής. Από την αρχή έχω ξεκαθαρίσει εκ μέρους και του Κόμματός μου και 
προσωπικά ότι ούτε σέβομαι τη SIEMENS, ούτε τους υπαλλήλους της, ούτε δίνω αξιοπιστία σε 
όλα αυτά που λένε και που κάνουν. Ένα το κρατούμενο. Εσείς, βέβαια, μπορεί να έχετε 
διαφορετική άποψη. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Στους εργαζόμενους; 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιους εργαζόμενους; Εννοώ τα διευθυντικά στελέχη. Ο 
Χριστοφοράκος δεν ήταν υπάλληλος της SIEMENS. Μην τρελαθούμε τώρα. Καταλαβαινόμαστε τι 
λέμε. 
 
Με ποια έννοια δεν τη σέβομαι; Δεν λέει κανένας ότι η SIEMENS δεν έχει τεχνολογία, δεν είναι 
μεγάλη εταιρεία κ.λπ., αλλά για την πολιτική που ακολουθεί και όλα αυτά που κάνει. Ούτε είμαστε 
εμείς -και θέλω να το επισημάνω- που χρησιμοποιούμε τα ημερολόγια όλο αυτό το διάστημα. Το 
αντίθετο, εκ μέρους του Κόμματός μου. 
 
Ωστόσο, εδώ προκύπτουν πάρα πολλά έγγραφα και θέλω να μου δώσετε μία εξήγηση, έστω 
έμμεση. Εγώ τη θέλω ευθέως να μας την πείτε. Μιλάει ακόμα και για ένα σχέδιο ανακοίνωσης, 
δεν θέλω να διαβάσω e-mail και όλα αυτά. Αυτά εσείς πιστεύετε ότι ήταν πολιτική 
Χριστοφοράκου και άλλων, εμπλέκοντας πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, για να κάνουν τη 
δουλειά τους, είτε να αναρριχηθούν, είτε να φάνε κάποια χρήματα; Αυτή είναι η εξήγηση, δηλαδή, 
που δίνετε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτή την εξήγηση δίνω. Ήθελαν να ενισχύσουν τη θέση τους με τη 
μητρική εταιρεία. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Διότι δεν μπορούν να βάζουν στο στόμα 



του Υπουργού κουβέντες που δεν είπε, όπως σας είπα και εγώ προηγουμένως. Άρα, η μόνη 
λογική εξήγηση είναι ότι ναι, «ήθελαν να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες» στα 
αφεντικά τους, για να ενισχύσουν τη θέση τους. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Φυσικά, υπάρχει και το θέμα το χρηματικό, όπου αυτά είναι 
αποδεδειγμένα -έτσι;- ότι, δηλαδή, έφευγαν χρήματα. Τώρα για το πού πήγαιναν δεν έχουμε βρει 
άκρη ακόμα και αυτοί που τα έστελναν δεν μιλούν, δεν λένε κουβέντα. Μόνο έχουν κατονομάσει 
δύο Κόμματα. Τίποτα άλλο. 
 
Επομένως, δώσατε μία εξήγηση για το πώς λειτουργούσε ο Χριστοφοράκος και οι υπόλοιποι. 
Εσείς είπατε ότι συναντήσατε δύο φορές επίσημα το Χριστοφοράκο. Δεν το αμφισβητώ. 
Δεχθήκατε επιθετικές πιέσεις από τη SIEMENS; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, ποτέ. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δηλαδή, μας έλεγε χθες ο κ. Βερελής ότι ήταν αφόρητες οι πιέσεις από 
τη SIEMENS και από άλλες εταιρείες και ως ένα βαθμό μπορεί να είναι και λογικό. Τη δουλειά 
τους κάνουν. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ πιέσεις δεν υπέστην. Όλα έγιναν δημόσια και η άποψη του 
Υπουργού ήταν «υπάρχουν κανόνες, αυτούς θα εφαρμόσουμε, υπάρχουν διαγωνιστικές 
διαδικασίες, δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει ο ΟΣΕ, εγώ μεταφέρω». 
 
Δεν κάναμε άλλου είδους συζήτηση, δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες, διότι πρέπει να σας πω ότι 
πολλά από αυτά τα θέματα ήταν και τεχνικού περιεχομένου. Εγώ δεν είμαι τεχνικός. Νομική είναι 
η παιδεία μου. Δεν μπορούσα να τα εξηγήσω και δεν μπορούσα να τα καταλάβω και δεν ήταν και 
η ευθύνη μου. 
 
Οι συζητήσεις, λοιπόν, που γίνονταν αυτές τις δύο-τρεις φορές που ήρθαν, ήταν: «Πηγαίνετε 
στον ΟΣΕ να τα βρείτε και να τα συζητήσετε. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί είναι οι εργοδότες σας». 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλω να μου λύσετε και μία άλλη απορία, γιατί έπεσε στα χέρια μου ένα 
έγγραφο και οι άλλοι συνάδελφοι θα το έχουν. Το είχα ξαναρωτήσει, αλλά όλοι με παρέπεμπαν 
προς τη δική σας θητεία. Λέει σε ένα εμπιστευτικό έγγραφο η SIEMENS, το οποίο φαντάζομαι ότι 
θα το έχετε υπόψη σας λογικά: «Τερζής Ιωάννης, 16 Νοεμβρίου 2005. Αποστέλλω εμπιστευτικό 
σημείωμα, ενημερωτικό. Η αναδιοργάνωση της ΕΡΓΟΣΕ έχει ξεκινήσει. Στα πλαίσια αυτά, έχει 
γίνει ήδη υποβάθμιση των μέχρι τώρα Διευθύνσεων Έργων, καθώς και της Διεύθυνσης 
Σιδηροδρομικών Συστημάτων, δημιουργώντας μία ενδιάμεση βαθμίδα κ.λπ. Οι φίλοι μας στη 
διεύθυνση», λέει η SIEMENS, ο κ. Τερζής, «δέχονται αυτή τη στιγμή πόλεμο εκ μέρους της 
Γενικής Διεύθυνσης. Αυτό πιθανόν να επηρεάσει τη συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτροπής 
για την αξιολόγηση του διαγωνισμού του GSM-R». Τι μπορεί να εννοεί εδώ; Εσείς έχετε κάποια 
αίσθηση ότι μέσα στον Οργανισμό υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν για τη SIEMENS; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν το έχετε υπόψη σας καθόλου αυτό; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το ξέρω. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το ξέρετε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Βεβαίως, ναι, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω μία απάντηση. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το σκεφτήκατε καθόλου; Το συνδυάσατε αν υπήρξαν εκείνη την 
περίοδο ανακατατάξεις; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Πολλά μπορεί να έχουν γίνει, αλλά δεν μπορώ να έχω μία απόδειξη, 



δεν μπορώ να έχω μία βεβαιότητα ότι είναι έτσι ή ότι είναι αλλιώς. Πού να το ξέρω; 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δηλαδή, δεν είχατε δει κινήσεις ή δεν σκεφθήκατε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει. Όμως, πρέπει να σας ρωτήσω. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καλά κάνετε. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε 
ελέφαντες πάρα πολλές φορές και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καλά κάνετε και εγώ προσπαθώ να δώσω απαντήσεις. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διότι αύριο θα πουν ότι καλύπτουμε και τα ξέρετε αυτά. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Και εγώ προσπαθώ να δώσω απαντήσεις ενός Υπουργού, ο οποίος 
έχει πάρα πολλές ΔΕΚΟ, πάρα πολλούς οργανισμούς, πάρα πολλούς εποπτευόμενους φορείς. 
Δεν μπορεί να ξέρει τι παιγνίδια παίζονται μεταξύ υπαλλήλων. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σωστά. Να σας ρωτήσω τώρα και ένα τελευταίο και να σταματήσω. 
Είπατε πριν και σε αυτό μπορεί να συμφωνούμε κιόλας από άλλες κατευθύνσεις -κάπου το 
σημείωσα- ότι δεν δίνετε καμία αξιοπιστία σε όλα αυτά τα έγγραφα που υπάρχουν. Σωστά; Εγώ 
θα σας πω το εξής και είναι και τοποθέτηση. Αυτά, όμως, τα έγγραφα τα χρησιμοποιούν -και 
αυτό ισχύει και για τους υπόλοιπους- οι μεγάλες και κορυφαίες νομικές εταιρείες, οι οποίες είναι 
αγγελικές, έξω από συμφέροντα -εννοώ την Debevoise & Plimpton- που θεωρείται το 
απαύγασμα της δικαιοσύνης, σαν αποδεικτικό υλικό για όλα αυτά. Σκέφτομαι σωστά; 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Το αξιολογεί… 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, μην το πάμε δικηγορίστικα εδώ πέρα. Με συγχωρείτε, δεν 
προσβάλλω τους δικηγόρους, αλλά όταν σε φλομώνω με οκτακόσια mail και το ένα και το άλλο 
σαν αποδεικτικά, ουσιαστικά είναι αποδεικτικό υλικό. Στοιχειοθετεί ότι έδινε μίζες, κλπ. Εγώ 
προσωπικά λέω ότι ξέρω ότι παίζονται πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια.  
 
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Γραμματέας της Επιτροπής κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ) 
 
Τώρα, θα ήθελα τη γνώμη σας στην τελευταία μου ερώτηση. Αφού δεν δίνετε αξιοπιστία στο 
υλικό και αυτό το υλικό το έχει αξιολογήσει η Debevoise στο τελικό πόρισμα και λέει «όπως 
προκύπτει από το τάδε mail, όπως προκύπτει από το άλλο mail…» -άρα δεν μπορούμε να τα 
παίρνουμε αλά καρτ, ή θα είναι αξιόπιστα ή δεν θα είναι, άρα δεν θα είναι και αξιόπιστο το 
πόρισμα της Debevoise και κατά συνέπεια και από εκεί και πέρα ο ρόλος των γερμανικών 
δικαστηρίων, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι υπήρξαν σκοπιμότητες για να 
κουκουλωθεί η υπόθεση- ποια είναι η δική σας η γνώμη σ’ αυτόν τον τομέα; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Κοιτάξτε, παρ’ όλο που ανήκουμε σε διαφορετικά κόμματα, νομίζω 
ότι θα συμφωνήσουμε. Δεν αποκλείω να είναι πόλεμος συμφερόντων, ανταγωνισμοί εταιρειών. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ λέω σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της 
τη συνολική. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μα, αυτά θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διότι το πρόβλημα το δικό μας.. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ νομίζω ότι πάρα πολλά απ’ αυτά που αφορούν εμένα –να σας 



δώσω το δικό μου παράδειγμα- όλα ήταν ανακριβή. Ήταν κουβέντες στον αέρα. Έβαζαν στο 
στόμα μου δηλώσεις που δεν είχα κάνει! Οποία αναξιοπιστία! Ύβρις είναι αυτό! Είναι ψέμα! Κατά 
την ίδια λογική, για να προχωρήσω και εγώ τη σκέψη σας, μπορώ να τα κάνουν και με άλλους 
οργανισμούς και με άλλες εταιρείες! Πιθανόν! Για να το πω διαφορετικά, η αναξιοπιστία όλων 
αυτών των εγγράφων στο ναδίρ! 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς έχετε την αίσθηση, μπορείτε να μας πείτε μία γνώμη για κάτι; 
Αυτή τη στιγμή, η SIEMENS έχει κλειστό το στόμα της σ’ αυτόν τον τομέα. Λέει ότι έδινε οκτώ 
εδώ και δέκα εκεί και δεν κατονομάζει τίποτα. Ζητάμε να κατονομάσει και δεν κατονομάζει. Εσείς 
μπορείτε να μας πείτε, με την εμπειρία που έχετε… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν γνωρίζω. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχετε καμμία ιδέα, καμμία γνώμη. Τώρα, γι’ αυτά σκέφτεστε να 
κάνετε καμμία μήνυση στο τέλος, όταν προκύψει ό,τι προκύψει; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Θα το δω στο τέλος. Πάντως, είμαι εναντίον της ποινικοποίησης του 
δημόσιου βίου. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύμφωνοι. Εντάξει. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όμως, κάποτε και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε και την υπόληψή 
μας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και για σας, δηλαδή τους εν ενεργεία πολιτικούς. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, συμφωνούμε, αλλά και εγώ είμαι υπέρ της πολιτικοποίησης αυτών 
των προβλημάτων. Και της ποινικοποίησης, αν υπάρχει λόγος, αλλά κυρίως είμαι υπέρ της 
πολιτικοποίησης. 
 
Ευχαριστώ, κύριε Λιάπη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ): Αυτή είναι και η εκτίμηση όλων μας, 
κύριε συνάδελφε. Πέραν του ποινικού, και το πολιτικό γίγνεσθαι. 
 
Ο κ. Παντελής Οικονόμου έχει το λόγο για πέντε λεπτά. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Λιάπη, θα ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Έχω 
πέντε ερωτήσεις να σας κάνω. 
 
Πώς διορίστηκε ο κ. Βουρλούμης στον ΟΤΕ;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σας είπα τη σχέση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
τον ΟΤΕ. Εμείς έχουμε έναν εποπτικό ρόλο. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η ερώτηση που σας έκανα είναι 
άλλη. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, σκέφτομαι, γιατί δεν είμαι έτοιμος. Νομίζω με εισήγηση του 
μετόχου. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δηλαδή; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δηλαδή, ο κ. Αλογοσκούφης; Ή είχε συνδεθεί και με τον κ. 
Καραμανλή; Εσάς, σας ρώτησαν; Πώς έγινε ο διορισμός; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω. 



Πάντως, είναι εισήγηση του μετόχου. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε πιο πολύ; Δεν ήταν δική σας 
εισήγηση πάντως. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, δεν ήταν δική μου εισήγηση. Άλλωστε, οι σχέσεις μου με τον κ. 
Βουρλούμη ήταν «γνωστές» -εντός εισαγωγικών. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, επειδή ήταν γνωστές, γι’ αυτό σας ρωτώ, όπως θα σας κάνω και 
την επόμενη ερώτηση. Ποιος τον κρατούσε τον κ. Βουρλούμη; Διότι οι σχέσεις σας ήταν 
γνωστές. Ποιος τον κρατούσε; Αυτό δεν μπορεί να μην το ξέρετε, κύριε Λιάπη. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η Κυβέρνηση. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Της οποίας ήσασταν μέλος. Και λέω αν ξέρετε ποιος συνάδελφός 
σας τον κρατούσε. Για όνομα του Θεού! 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η Κυβέρνηση. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μισό λεπτό. Εδώ, η Εξεταστική Επιτροπή δεν ασχολείται με την 
Κυβέρνηση γενικώς. Η Κυβέρνηση κρίνεται πολιτικά στο σύνολό της. Εγώ δεν κάνω πολιτική 
κρίση. Ζητώ πληροφορία, την οποία εκτιμώ ότι πρέπει να έχετε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν ξέρω περισσότερα. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τη συμφωνία του ΟΤΕ για την εκχώρηση του 30% στην «Deutche 
Telecom», ποιος την έκανε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τον κ. Βουρλούμη. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είχατε καμμία εμπλοκή; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καμμία. Αυτά είναι γνωστά. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γνωστό δεν είναι τίποτα. Από τη στιγμή που το καταθέτετε, πράγματι 
γίνεται γνωστό. Εγώ δικαιούμαι να μην ξέρω τίποτα. Και ειλικρινά σας ρωτώ με καλή διάθεση. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ασφαλώς! Κύριε Οικονόμου, να σας το πω πάλι. Η μόνη 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που νομίζω ότι πρέπει να φύγει και 
από το Υπουργείο Επικοινωνιών, διότι είναι πολύ «φτωχή» αρμοδιότητα να την έχει το 
Υπουργείο Επικοινωνιών, εξαντλείται στο θεσμικό της ρόλο. Μόνο να έρχεται ο Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Βουλή, να καταθέτει νόμους για το ευρύτερο πεδίο των 
τηλεπικοινωνιών. Αυτός είναι ο ρόλος. Ούτε καν τον έλεγχο της αγοράς, δηλαδή των κανόνων 
του ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών! Αυτό το κάνει η 
ΕΕΤ που είναι ανεξάρτητη αρχή. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σύμφωνοι, εντάξει. Αυτά που μου είπατε είναι σωστά και τα ξέρω 
κιόλας. Εγώ σας ρώτησα πράγματα που δεν τα ξέρω.  
 
Σήμερα, ποιος κρατά, ποιος επιβάλλει στην «Deutche Telecom» να «γουστάρει» να μένει ο κ. 
Βουρλούμης; Τι εκτιμάτε ως πρώην Υπουργός Μεταφορών; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ρωτήστε τον κ. Παπακωνσταντίνου. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, θα τον ρωτήσουμε τον κ. Παπακωνσταντίνου. Αν το κρίνουμε 
σκόπιμο, θα ρωτήσουμε και τον κ. Παπακωνσταντίνου και οποιονδήποτε. 
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας ρωτώ αν έχετε αίσθηση. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Οικονόμου. Ιδιωτεύω εδώ και 
ενάμιση χρόνο. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μπορεί να κάνετε και πολύ καλά. Ως επιλογή μπορεί να είναι 
εξαιρετική. Απλώς, σας ζητώ τη βοήθειά σας, αν μπορείτε να τη δώσετε. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Δεν τον ρωτήσατε εχθές τον Υπουργό, κύριε συνάδελφε; 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τον Υπουργό ρώτησα άλλο πράγμα. Τον Υπουργό τον ρώτησα γιατί 
δεν διορίζει διοίκηση. 
 
Μας περιγράψατε, κύριε Λιάπη, κατά λεπτό την πορεία σας στο Υπουργείο Μεταφορών. Οφείλω 
να σας πω ότι ορισμένα απ’ αυτά που λέτε είναι έτσι όπως τα λέτε και τα εκτιμώ και εγώ ως 
θετικά. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι μετατεθήκατε από το Υπουργείο Μεταφορών; Δεν μπορεί να 
μην έχετε κάποια εκτίμηση. Δεν σας λέω για ποιο λόγο πράγματι, αλλά για ποιο λόγο εκτιμάτε. 
Την απόφαση την πήρε ο Πρωθυπουργός. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω ότι εκείνη την εποχή έγινε μία Κυβέρνηση με αλλαγές 
πολλών προσώπων. Λίγοι έμειναν στη θέση τους από την προηγούμενη Κυβέρνηση μετά τις 
εκλογές του 2007. Νομίζω ένας βασικός λόγος ήταν αυτός, ότι δηλαδή έκλεισες έναν κύκλο και 
πήγαινες σε έναν άλλο. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα, η ερμηνεία σας ήταν ότι ήταν μια τυπική μετακίνηση και όχι ότι 
ο κ. Καραμανλής εκείνη την εποχή επέλεξε να ακολουθήσει τις εισηγήσεις του κ. Αλογοσκούφη 
και όχι τις δικές σας. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το ξέρω αυτό. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Εάν είναι αυτή, δεν είναι η άλλη όμως. 
Δεν μπορεί να είναι και οι δύο. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, όχι. Εγώ σας είπα την άλλη. Τη δική μου σας είπα. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, αυτό λέω, τη δική σας. Πολύ ωραία. 
 
Και μία τελευταία ερώτηση. Αληθεύει ότι συγκρουστήκατε με το Ζαχόπουλο στο Υπουργείο 
Πολιτισμού; Και αν αληθεύει η πληροφορία, γιατί; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ο άνθρωπος είναι σε μία τέτοια δύσκολη φάση… 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, εγώ ξέρω για τον άνθρωπο. Εγώ δεν θέλω να τον ρωτήσω καν 
τον κ. Ζαχόπουλο. Για όνομα του Θεού! 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Κύριε Οικονόμου, η σύγκρουση στην πολιτική είναι έννοια σχετική. 
Συγκρουόμαστε κάθε μέρα με όλους. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν εννοώ όπως συγκρουόμαστε εμείς οι δύο που είμαστε σε άλλο 
κόμμα. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Η σύγκρουση με το Ζαχόπουλο δεν έγινε σε επίπεδο προσωπικό, 
παρ’ όλο που είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας ούτε έγινε ποτέ σύγκρουση με την έννοια των 
συναισθημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόρτιση ή πόλωση.  
 



Η δική μου άποψη ήταν ότι εκείνη την εποχή πήγα να αναλάβω ένα Υπουργείο, όπου οι 
αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, αν τις συνέκρινα μάλιστα με τις αρμοδιότητες των δικών 
μου Γενικών Γραμματέων στο προηγούμενο Υπουργείο, στο Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ήταν πολλές. Και είπα –και έγινε- να περιοριστούν οι αρμοδιότητες.  
 
Όμως, αυτό δεν νομίζω ότι είναι σύγκρουση. Είναι μία θεσμική αντίληψη. Εγώ έχω μία άλλη 
αντίληψη περί του ρόλου των Γενικών Γραμματέων, δηλαδή όχι υπερβολική εξουσία, την οποία 
είχε ο κ. Ζαχόπουλος εκείνη την εποχή. Όμως, σύγκρουση σε προσωπικό επίπεδο δεν έγινε. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής: Τον κ. Ρομέρο τον 
ξέρατε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Τον ξέρω, αλλά δεν τον γνωρίζω προσωπικά. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, αν τον γνωρίζατε προσωπικά λέω, δηλαδή αν είχατε κάποια 
σχέση στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι. 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Με τον κ. Ρογκ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είχαμε μία 
σχέση, μία προσωπική επαφή. Στην πρώτη σύσκεψη που έκανε στο Γραφείο του 
Πρωθυπουργού εκείνες τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε την εξουσία το 2004, εις επήκοον δέκα 
Υπουργών συναρμοδίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες –και θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή- 
πήρε το λόγο ο Καραμανλής και ύστερα πήρε το λόγο ο κ. Ρογκ. 
Κοίταξε όλους τους Υπουργούς και είπε: «Ποιος είναι ο Υπουργός Μεταφορών;». Είπα: «Εγώ». 
Απάντησε: «Εσύ έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη για την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων διότι οι μεταφορές, η ασφαλής μετακίνηση παραγόντων, αθλητών και επισκεπτών, είναι 
το σοβαρότερο πρόβλημα για μας».  
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας ευχαριστώ. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Κι εγώ διότι μου δώσατε την ευκαιρία να αναφέρω ένα ιστορικό 
ενσταντανέ που έγινε εκείνη την εποχή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ο κ. Αϊβαλιώτης έχει το λόγο. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
 
Κύριε Υπουργέ, κάνω μία ερώτηση που έκανα χθες και στον κ. Βερελή: Υπογράψατε ποτέ 
οποιαδήποτε συμφωνία ή τροποποίηση ή οτιδήποτε που να έχει σχέση με τη SIEMENS; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όταν λέτε αν υπόγραψα, εννοείτε εγώ προσωπικά; 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μάλιστα. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ υπογραφή δεν έχω βάλει ποτέ. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Δεν έχετε υπογράψει ποτέ πουθενά καμία συμφωνία, καμία 
τροποποίηση, καμία σύμβαση η οποία να έχει σχέση με τη SIEMENS. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ποτέ. 



 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ο ΟΣΕ υπέγραφε τις συμβάσεις. Εσείς εντοπίσατε μετά απ’ όλα 
αυτά κάποια βλάβη του ΟΣΕ απ’ αυτή τη συνεργασία, από τον «εναγκαλισμό» του με τη 
SIEMENS; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ δεν είδα καμία βλάβη στον ΟΣΕ. Οι ερωτήσεις που έκανα στο 
γενικό διευθυντή ή στους επιτελείς του ΟΣΕ ήταν αν όλα αυτά που κάναμε ήταν επ’ ωφελεία του 
Οργανισμού. Η απάντηση ήταν ότι όλα αυτά ήταν μέσα στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και 
ήμασταν αναγκασμένοι να τα κάνουμε γιατί έτσι ωφελείτο ο ΟΣΕ. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ήσασταν Υπουργός Μεταφορών από το 2007 έως τον 
Ιανουάριο του 2009, αν σημείωσα καλά. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Υπουργός Μεταφορών ήμουν από το 2004 μέχρι το 2007. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Σωστά. Πολιτισμού ήσασταν από το 2007 μέχρι το 2009.  
 
Ο κ. Καραμανλής ασχολείτο με τον ΟΣΕ, με τη SIEMENS; Σας είχε ρωτήσει ως Πρωθυπουργός 
τι γίνεται, γιατί έχετε και μία συγγενική σχέση; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Είχε ιδιαίτερη ευαισθησία για το χώρο των μεταφορών. Δεν είχε μία 
εξειδίκευση ούτε μία συγκεκριμένη τοποθέτηση αλλά πάντα αναφερόταν στο Υπουργείο γιατί 
είχαμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχαμε δημιουργήσει εκείνη 
την εποχή ένα πολύ καλό κλίμα για να αρχίζουν να μετακινούνται οι άνθρωποι ειδικά στην Αθήνα 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με το ΙΧ και είχε πάρει επικοινωνιακή έκταση αυτό το θέμα. 
Επομένως ενδιαφερόταν, ασχολείτο, με ρώταγε για τον ΚΟΚ, για την οδική ασφάλεια, γιατί 
είχαμε το θλιβερό «προνόμιο» να έχουμε τους περισσότερους θανάτους από ατυχήματα απ’ όλη 
την Ευρώπη και γι’ αυτό κάναμε μία προσπάθεια να αναθεωρήσουμε τον ΚΟΚ και βεβαίως 
πολλές φορές τον ενημέρωνα. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Να φοράει ζώνη όμως ο κ. Καραμανλής όταν μπαίνει στο 
αυτοκίνητο γιατί δεν τον έχω δει να φοράει ζώνη. Κυκλοφορεί χωρίς ζώνη, άρα η ευαισθησία για 
τον ΚΟΚ… 
 
Δεν θυμάστε όμως, επειδή είστε ξάδελφός του, να σας έχει εκφράσει κάποια φορά κάποια 
απορία. Πολύ με τη SIEMENS… Παντού η SIEMENS; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ποτέ. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ο κ. Παπαδημούλης έχει το λόγο. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε μάρτυς, το βασικό σας επιχείρημα είναι «οι διοικήσεις 
υπέγραφαν, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη». Σας ερωτώ: Ποιος διόριζε τις διοικήσεις; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Άρα είχατε μία επιρροή στο ποιοι υπέγραφαν. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Μια επιρροή αν τους έπαιρνες τηλέφωνο και τους πίεζες. Καμία 
επιρροή…  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τους διαλέγατε εσείς. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ασφαλώς, τους διόριζα. Άλλο το ένα, άλλο η επιρροή. Η επιρροή 
είναι σα να έχεις μία συγκεκριμένη καθημερινή σχέση. Δεν είχα. 



 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Απαντώντας σε προηγούμενη ερώτηση είπατε επίσης: «Εγώ 
δεν αποφασίζω, εγώ μεταφέρω». Μπορείτε να μου πείτε με βάση ποια αντίληψη θεσμικής 
λειτουργίας και πολιτικής ευθύνης ένας Υπουργός λειτουργεί ως «ιμάντας μεταβίβασης» και ως 
μεταφορέας επιθυμιών και αιτημάτων μιας εταιρείας προς τις διοικήσεις οργανισμών που 
εποπτεύει; Τι δουλειά είναι αυτή; Δεν το έχω ξανακούσει πουθενά. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν έχετε κάνει Υπουργός, γι’ αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του 
Υπουργού. Ο Υπουργός κάθε μέρα βλέπει κόσμο. Ο Υπουργός συναντά από απλό πολίτη μέχρι 
εκπροσώπους οργανισμών, μέχρι εκπροσώπους διεθνών εταιρειών και τους ακούει και παίρνει 
αιτήματα. Κύριε Παπαδημούλη, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Δεν έχει ένα τεράστιο 
υπουργικό γραφείο… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ή είναι σωστή η ερώτησή μου ή είναι άστοχη επειδή δεν έχω 
υπάρξει Υπουργός. Τι από τα δύο; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Θα σας απαντήσω. Δεν έχει ένα τεράστιο υπουργικό γραφείο και 
δεν είναι δουλειά του να επεξεργάζεται όλα αυτά τα αιτήματα. Τι κάνει; Τα μεταφέρει στους 
οργανισμούς. Αυτό γίνεται. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πώς τα μεταφέρατε αυτά; Προφορικά ή μ’ έναν τρόπο γραπτό, 
όπως γραπτώς σας διαβιβάζονταν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι, υπάρχουν αιτήματα τα οποία κατατίθενται. Έρχεται ένας 
εκπρόσωπος μίας εταιρείας και λέει… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και θέλει να προωθήσει τα συμφέροντά του και τη γραμμή του 
και τις επιδιώξεις του. Εσείς πώς τα μεταφέρετε αυτά; Δεν αξιολογείτε τι απ’ αυτά είναι σωστό, τι 
είναι λάθος; Έτσι εκεί και ως έτυχε όλα; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όλα μεταφέρονται στους οργανισμούς διότι… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε μάρτυς, τα μεταφέρετε προφορικά ή υπάρχει και 
γραπτή… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν υπάρχει γραπτή. Έπαιρνες τα αιτήματα και τα διαβίβαζες. 
Διαβιβαστικά ήταν. Διαβίβαζες τα αιτήματά τους. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπάρχουν γραπτά στο Υπουργείο, στο πρωτόκολλο του 
Υπουργού που να δίνουν συνέχεια σ’ αυτά τα σημειώματα «Δώρα για Μιχάλη, επείγον»; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το κατάλαβα αυτό. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Έρχεται ένα εισερχόμενο 
έγγραφο από κάποια εταιρεία, παραδείγματος χάρη τη SIEMENS, διά της προσωπικής σας 
γραμματέως και απευθύνεται σε σας. Δώρα δεν έλεγαν τότε την προσωπική σας γραμματέα; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ναι. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπήρξε κάποιο τέτοιο έγγραφο με αποστολέα τον κ. 
Χριστοφοράκο προς εσάς το οποίο σας διαβιβάστηκε το Μάρτιο του 2004; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό που σας λέω όμως είναι ότι όλα τα 
αιτήματα που κατατίθενται στο γραφείο του Υπουργού διαβιβάζονται αρμοδίως. Υπάρχει αίτημα 
για την Αεροπορία, υπάρχει αίτημα για την Ολυμπιακή, υπάρχει παράπονο ενός πολίτη για το 
παιδί του. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα κρατάει ο Υπουργός και να τα επεξεργάζεται. 
 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς τα διαβιβάζατε ανεπεξέργαστα και αναξιολόγητα. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Το «αναξιολόγητα» είναι σχετικά. Ο Υπουργός δεν μπορεί να 
διαβάζει τα αιτήματα όλων των πολιτών. Υπήρχε μία γραμματεία, τα αξιολογούσε και τα έστελνε. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τα διαβιβάζετε μαζί με δική σας γνώμη; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι, ποτέ. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τότε γιατί δεχόσασταν ένα ρόλο που θα μπορούσε να τον 
κάνει και μία απλή γραμματέας; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του Υπουργού. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο ρόλος του Υπουργού είναι να διαβιβάζει έγγραφα; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ο ρόλος του Υπουργού είναι να βλέπει τους πάντες, από τον 
κλητήρα μέχρι… 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Κύριε Παπαδημούλη, επιτρέψτε μου: Ο 
πολιτικός σχεδιασμός, η κατεύθυνση, ο σχεδιασμός του τι θέλει το κάθε Υπουργείο… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θερμή παράκληση να λύσετε μετά την απορία 
σας για να κερδίζουμε χρόνο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Δεν έγινε κάτι πολύ σοβαρό που σας 
διέκοψα για λίγο, κύριε Παπαδημούλη, αλλά αυτό που λέω είναι συνάφεια αυτών που ρωτάτε. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όλα έχουν συνάφεια μεταξύ τους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Συγγνώμη πάρα πολύ για τη διακοπή. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ. 
 
Κύριε μάρτυς, υπάρχει στη γερμανική δικογραφία –και διαβιβάστηκε και στην ελληνική 
δικαιοσύνη- υλικό από το οποίο προκύπτει ότι για να «ξεκολλήσουν» και να υλοποιηθούν και να 
τροποποιηθούν κατά τα συμφέροντα της SIEMENS προγραμματικές συμβάσεις στον τομέα 
ευθύνης του ΟΣΕ και ευρύτερα των τρένων, δόθηκαν δύο φορές -μία φορά πριν γίνετε εσείς 
Υπουργός στα έτη 2001-2002 και μία φορά ήταν ήσασταν εσείς Υπουργός στα έτη 2005-2006- 
χρήματα από τα «μαύρα» ταμεία της SIEMENS. Το καταθέτει αυτό ο κ. Φλαντ και αναφέρει και 
το όνομα του κ. Παναγιωτίδη ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της SIEMENS για τα τρένα. Θεωρείτε 
και αυτές τις μαρτυρίες και τις καταγγελίες προϊόν συνωμοσίας και σκοπιμοτήτων από 
ανταγωνιστές της SIEMENS ή πιστεύετε ότι καταγράφουν πραγματικά περιστατικά; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Επί εποχής μου πάντως δεν έγινε 
καμία τροποποίηση προγραμματικής συμφωνίας.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στις 23/7/2004 συναντηθήκατε με τον κ. Χριστοφοράκο εσείς, 
ο τότε γενικός γραμματέας του Υπουργείου κ. Γιάννης Γκόλιας και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος, 
νομικός και μέλος του ΔΣ του ΟΣΕ, ναι ή όχι; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ συναντήθηκα με τον κ. Χριστοφοράκο. Ήταν μία εθιμοτυπική 
επίσκεψη, η πρώτη επίσκεψη που μου έκανε στο Υπουργείο, μία επίσκεψη γνωριμίας με 
ανταλλαγή φιλοφρονήσεων. Δεν υπήρχε εκείνη την εποχή η περιρρέουσα σημερινή ατμόσφαιρα 
περί σκανδάλων. Ο ίδιος ο κ. Φίλιππος Σπυρόπουλος, όπως διαβάσατε τώρα στο έγγραφό σας, 
έχει διαψεύσει την παρουσία του σε εκείνη τη συνάντηση. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σε αυτή τη συνάντηση ποιοι ήταν παρόντες; 



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το θυμάμαι. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θυμάστε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Πάντως, είναι εις επήκοον πολλών. Δηλαδή, έκανα συναντήσεις με 
πολλούς. Πάντα. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπάρχει κάποιο σχέδιο πρακτικού, κάποιο memo αυτής της 
συνάντησης που συνετάγη είτε από τη Siemens είτε από το Υπουργείο; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Από το Υπουργείο εμείς δεν κάναμε τέτοια memo. Και ξέρετε, κύριε 
Παπαδημούλη, γιατί δεν κάναμε τέτοια memo; Γιατί ήταν πάρα πολλές αυτές οι συναντήσεις. Δεν 
υπήρχε εταιρεία, δεν υπήρχε Οργανισμός, δεν υπήρχε φορέας ο οποίος να μη ζητούσε τη 
συνάντηση με τον Υπουργό. 
 
Να σας πω και κάτι άλλο, επειδή ρωτάτε τέτοιου είδους θέματα και ορθά; Τις περισσότερες 
φορές, κύριε Παπαδημούλη, τα αιτήματα συναντήσεων με διεθνείς εταιρείες, προέρχονταν από 
τις ίδιες τις πρεσβείες. Οι πρεσβείες έπαιρναν τηλέφωνο κι έλεγαν, σε παρακαλώ πάρα πολύ δες 
αυτή την εταιρεία που είναι από εδώ, θέλει να σε δει κι έχει μερικά αιτήματα. Είναι το σύνηθες 
αυτό. Γίνεται και τώρα, γινόταν και στο παρελθόν, θα γίνεται πάντα. Είσαι υποχρεωμένος να τους 
βλέπεις, τους ακούς και παραπέμπεις.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία σας στη θέση του Υπουργού 
Μεταφορών στις αρχές Μαρτίου του 2004, μόλις έχετε κάτσει, δηλαδή, στη καρέκλα… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Αρχές Μαρτίου. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Του 2004. Ακόμα δεν έχετε κάτσει καλά-καλά στην καρέκλα 
του Υπουργού Μεταφορών, έρχεται μία 3σέλιδη επιστολή του κ. Χριστοφοράκου με την οποία 
αναφέρεται μεταξύ άλλων στο αίτημα να ενταχθεί το πρόγραμμα ασφάλειας του ΟΣΕ στο C4I. Τη 
θυμάστε αυτή την επιστολή; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι, δεν θυμάμαι την επιστολή αυτή. Εκείνη την εποχή παίρναμε και 
πολλές επιστολές και πολλές ανθοδέσμες λόγω της ανάληψης των καθηκόντων… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας μιλώ για κάτι διαφορετικό από λουλούδια.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Με το C4I, όμως, έγινε πράγματι κάποια συζήτηση εις επήκοον 
Υπουργών στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Συζητούσαμε για την ασφάλεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ήταν πάρα πολλοί Υπουργοί, πάρα πολλοί συντελεστές, πάρα πολύς κόσμος. Και 
κάποια στιγμή έθεσα αυτό το θέμα της ασφάλειας του ΟΣΕ, όπως ήταν η εισήγηση της Διοίκησης 
του ΟΣΕ και όπως ήταν η πίεση που ασκούσε εκείνη την εποχή η Διεθνής Επιτροπή 
Ολυμπιακών Αγώνων φοβούμενη την ασφάλεια. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε μάρτυς… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Να ολοκληρώσω, αν θέλετε. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, γιατί δεν σας ρώτησα αυτό. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Μπορώ να τελειώσω για το C4I; 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Περιοριστείτε στο να απαντάτε στις ερωτήσεις. 
 
Στην επιστολή αυτή, την οποία δεν θυμάστε, ο κ. Χριστοφοράκος ζητάει να ανατραπεί ένας 
σχεδιασμός που έχει ο ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ έχει προκηρύξει, σύμφωνα με αυτή την επιστολή, τέσσερις 



διαγωνισμούς για συστήματα ασφαλείας, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, που αφορούν στον ΟΣΕ. 
Και ο κ. Χριστοφοράκος απευθύνεται σε εσάς –επαναλαμβάνω, λίγες μέρες αφότου έχετε 
ορκιστεί Υπουργός- και λέει ότι για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα μέχρι το αργότερο τον 
Ιούλιο του 2004, θα πρέπει η ανάθεση να γίνει μέσα στο Μάρτιο. Και ζητάει να καταργηθούν 
αυτοί οι τέσσερις διαγωνισμοί που έχει προκηρύξει ο ΟΣΕ και να αντικατασταθούν από έναν, τον 
οποίο προφανώς διεκδικεί για τη Siemens, με την ένταξη του έργου στο C4I.  
 
Σας ρωτώ: Εσείς υιοθετήσατε την πρόταση της ένταξης του έργου ασφάλειας του ΟΣΕ, σε 
ανατροπή του υφιστάμενου σχεδιασμού που παραλάβατε, στο C4I; Ζητήσατε εσείς να μπει η 
ασφάλεια του ΟΣΕ στο έργο C4I; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ υιοθέτησα την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΟΣΕ, ο οποίος κάποια στιγμή είπε: Πιεζόμαστε πάρα πολύ από την Επιτροπή Ολυμπιακών 
Αγώνων για την ασφάλεια των τρένων. Θα το θέσω, του λέω, στη δική μου επιτροπή, των 
ομολόγων μου, που είναι για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε μάρτυς, η εισήγηση… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Κύριε Παπαδημούλη, να ολοκληρώσω. 
 
Εγώ δεν ήξερα εκείνη την εποχή, κύριε Παπαδημούλη, για το C4I. Ποιος ήξερε εκείνη την εποχή 
τι είναι το C4I, το GSM-R; Εγώ όφειλα ως Υπουργός που μου τέθηκε αυτό το θέμα… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πότε σας τέθηκε αυτό; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν θυμάμαι ημερομηνία. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μετά την επιστολή Χριστοφοράκου ή πριν; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Σας λέω, δεν θυμάμαι την επιστολή. Εκείνες τις ημέρες. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θυμόσαστε αν η πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κύριε 
μάρτυς, συνέπιπτε με το αίτημα Χριστοφοράκου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το γνωρίζω. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τι υιοθετήσατε εσείς; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω, αν μου επιτρέπετε, είναι να θέσω το 
θέμα της ασφάλειας των τρένων. Δεν ήξερα αν υπάρχει ένας διαγωνισμός, τρεις διαγωνισμοί, 
τέσσερις. Φρέσκος Υπουργός ήμουν. Πού να τα ξέρω αυτά τα πράγματα; Εγώ έθεσα το θέμα 
αυτό στην επιτροπή των ομολόγων μου Υπουργών για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Δεν είχα ανακατευτεί με διαγωνισμούς. Δεν με αφορούσαν οι… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και τι τύχη είχε αυτή η εισήγησή σας, η οποία δεν θυμάστε τι 
μορφή είχε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Είπα, παιδιά να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πιέζομαι για την 
ασφάλεια. Και όλος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή είπε, υπάρχει αυτό το σύστημα, να κάνουμε 
συζήτηση. Ποτέ δεν ευοδώθηκε. Και αναγκάστηκα, κύριε Παπαδημούλη, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες να επιστρατεύσω… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μην πάτε παρακάτω. Αφήστε να σας ρωτώ και να μου 
απαντάτε. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Μία φράση. 
 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πείτε μία φράση, αλλά παρακαλώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Κύριε Παπαδημούλη, αφήστε να 
ολοκληρώσει. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Μία φράση. 
 
Αναγκάστηκα να επιστρατεύσω το Στρατό για να φυλάξουν σήραγγες και γέφυρες. Εκεί είχαμε 
φτάσει. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ρωτώ για τον εξής λόγο: Διότι από την πληροφόρηση που 
έχουμε εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή, η Siemens που είχε πάρει τη δουλειά του C4I σε 
κοινοπραξία με μία αμερικάνικη εταιρεία, τη SAIC, ως υπεργολάβος, επιθυμούσε διακαώς να 
επεκταθεί αυτή η δουλειά και στον ΟΣΕ… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν της έγινε το χατίρι. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Περιμένετε. Μη βιάζεστε. Παρακαλώ θερμά να απαντάτε στις 
ερωτήσεις. 
 
Ήρθε, λοιπόν, στην Επιτροπή ο τότε συνάδελφός σας, ο κ. Βουλγαράκης, και μας είπε: Υπήρχε 
πιεστικό αίτημα του κ. Λιάπη να ενταχθεί και ο ΟΣΕ στο σύστημα C4I. Και είχε οργανωθεί –είναι 
γραμμένα στα Πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής- και μία σύσκεψη σε εσάς –δεν θυμάμαι 
τώρα αν ήταν στο Υπουργείο ή στον ΟΣΕ- προκειμένου να συζητηθεί αυτό το θέμα. Και μας είπε 
ο κ. Βουλγαράκης: Ήρθαν οι υφιστάμενοί μου –οι υφιστάμενοι του κ. Βουλγαράκη- που 
αποτελούσαν την επιτροπή που είχε στο μεταξύ υπογράψει τη σύμβαση του C4I και την έτρεχε –
γιατί μιλάμε τώρα για αρχές του 2004 και αυτά είχαν προηγηθεί, είχαν γίνει το 2003- και 
μετέφεραν στον κ. Βουλγαράκη το αίτημα και την πρόταση Λιάπη. Και ο κ. Βουλγαράκης είπε: 
Τους είπα ότι είμαι αντίθετος και να μην πάνε. 
 
Σας ερωτώ λοιπόν: Πρώτον, πώς δεν θυμάστε ένα θέμα, τι εισηγούσασταν σε σχέση με το C4I, 
για το οποίο υπήρξε και ενδοκυβερνητική διαφωνία; Και δεύτερον, ποια ήταν –και πώς 
αποδεικνύεται αυτό με γραπτά- η τελική κυβερνητική απόφαση; Είναι δυνατόν για την 
υλοποίηση, τη διεύρυνση, την τροποποίηση συμβάσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να 
μην υπάρχουν πρακτικά, να μην υπάρχουν χαρτιά που να λένε, υπήρξε αυτή η εισήγηση, έγινε 
αυτή η συζήτηση, αποφασίστηκε τελικά το τάδε; Για πείτε μας λίγο γι’ αυτό. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Επαναλαμβάνω, γιατί τα είπαμε αποσπασματικά. Το θέμα των 
ημερών τότε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι η ολοκλήρωση των έργων –υπήρχαν πολλά 
έργα στον αέρα, άρα είχα ένα φοβερό άγχος να ολοκληρωθούν τα μεγάλα δημόσια έργα 
μεταφοράς- και παράλληλα η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 
 
Έρχεται, λοιπόν, ο Ρόγκ, η Επιτροπή και λέει: Δείτε να εξασφαλίσετε τις μετακινήσεις των 
αθλητών και των παραγόντων της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Πιεστικά, κύριε 
Παπαδημούλη. Η Επιτροπή, λοιπόν, των Ολυμπιακών Αγώνων πίεζε. Τα τεράστια έργα ήταν σε 
εκκρεμότητα και πιεζόμουν κι εγώ να ολοκληρωθούν. Τι έπρεπε να κάνει ένας Υπουργός; Έθεσε 
αυτό το θέμα εις επήκοον όλων των παρισταμένων υπολοίπων Υπουργών που ασχολιόντουσαν 
με την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν το έθεσα, κύριε Παπαδημούλη, πιεστικά. Αίτημα 
υπέβαλα. 
 
Αυτό το αίτημα… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ήταν το αίτημα η ένταξη της ασφάλειας του ΟΣΕ στο C4I; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν γνώριζα, ειλικρινά σας λέω, την εποχή εκείνη τι θα πει C4I. 
Ύστερα τα μάθαμε αυτά τα πράγματα. Ήταν να συζητήσουμε με το Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως που είχε την ευθύνη, την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένα απλό αίτημα έθεσα 



εκεί μέσα. 
 
Συζητήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο. Παραπέμφθηκε στις καλένδες. Ποτέ δεν εντάχθηκε ο ΟΣΕ. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να επανέλθω σε κάτι άλλο. Στις 20 Απριλίου του 2004 -έχετε 
συμπληρώσει ένα μήνα ως Υπουργός- έρχεται σε εσάς, στο Υπουργείο Μεταφορών ένα επείγον 
εμπιστευτικό -έτσι ορίζεται από την αλληλογραφία της Siemens, αυτή είναι διαβάθμιση της 
Siemens- για τη Δώρα από Μιχάλη. Ήταν τότε η Δώρα, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, γραμματέας 
δική σας. Είναι αλήθεια αυτό; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το ξέρω. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν το θυμάστε. 
 
Σε αυτό ο κ. Χριστοφοράκος εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος για το ότι στο Υπουργείο έχει 
υποβληθεί πρόταση για τη χρηματοδότηση του περίφημου GSMR και διαφημίζει σε εσάς το 
πόσο κατάλληλη είναι η Siemens για να πάρει τη δουλειά.  
 
Σας ερωτώ: Γιατί τέτοιου είδους επιστολές δεν τις κόψατε με το μαχαίρι, λέγοντας πολύ απλά και 
γραπτά: «Σας παρακαλώ αυτά στους οργανισμούς και τις διοικήσεις που διαχειρίζονται την 
υπόθεση. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού να αξιολογεί την τεχνική επάρκεια των εταιρειών»; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Κύριε Παπαδημούλη, είναι το σύνηθες αυτό που μου περιγράφετε. 
Άπαντες κάνουν επιστολές στους Υπουργούς. Είναι δική μου ευθύνη να λέω στον κ. 
Παπαδημούλη που μου στέλνει ένα παράπονο: «Μην μου ξαναστείλεις. Πήγαινε στον ΟΣΕ»; 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε μάρτυς. Εγώ έχω πολλές εμπειρίες ευρωπαϊκών 
κρατών, όπου και εκεί οι εταιρείες κάνουν τους ατζέντηδες και προσπαθούν να ασκήσουν 
επιρροή, οικονομική πολιτική, ό,τι τους παίρνει με τη βοήθεια και των πρέσβεων, καμία φορά και 
των Πρωθυπουργών και των Προέδρων της Δημοκρατίας, αλλά έχω υπόψη μου και αντιδράσεις 
Υπουργών που γραπτώς απαντούν: «Σας παρακαλώ πολύ το συγκεκριμένο θέμα να το 
απευθύνετε εκεί που υπάρχει θεσμική αρμοδιότητα». Γιατί δεν το κάνατε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Να βάλω μία παρένθεση; Μιλάμε, κύριε Παπδημούλη, για μία 
ανύποπτη εποχή. Εκείνη την εποχή η Siemens δεν ήταν μία εταιρεία της σειράς. Ήταν μία 
σοβαρή επιχείρηση μίας πολύ μεγάλης χώρας, όπου δούλευαν χίλιοι εργαζόμενοι. Τι να 
υποψιαστεί ο κακομοίρης ο Υπουργός; Τα παίρνει τα αιτήματα, τα στέλνει. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μπορείτε να μου δώσετε μία εξήγηση γι’ αυτήν την πυκνότητα, 
την ταχύτητα και την οικειότητα του ύφους; Δηλαδή τρεις μέρες μετά την ορκωμοσία σας η 
πρώτη επιστολή. Ένα μήνα μετά «Για τη Δώρα από Μιχάλη, απολύτως εμπιστευτικό». 
Συνηθίζεται οι επικεφαλείς μεγάλων εταιρειών να απευθύνονται σε Υπουργό σαν να είναι 
φιλαράκια; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν έχει απευθυνθεί ποτέ σε μένα έτσι. Και γιατί εσείς πιστεύετε ότι 
είναι αξιόπιστη αυτή η επιστολή; 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Διότι είναι υλικό της δικογραφίας. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εγώ, λοιπόν, σας λέω ότι ποτέ δεν ήρθε αυτή η επιστολή σε μένα. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το διαψεύδετε, λοιπόν. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Έχω και εγώ το δικαίωμα να σας πω ότι τέτοιες επιστολές δεν 
παίρνω. 
 
Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδημούλη; Η φύση μου είναι –και το έχω πληρώσει στην 



πολιτική- να μην είμαι τόσο οικείος με τον κόσμο. Και το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοί μου 
από τη Νέα Δημοκρατία. Κρατάω αποστάσεις. 
 
Ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει στον Υπουργό. Ο Υπουργός πώς αντιδρά; Ο Υπουργός 
πώς συμπεριφέρεται; Ο Υπουργός τι τους λέει; Αυτό έχει αξία. Συγνώμη για το ύφος μου. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ρωτώ, γιατί στη συνέχεια η Siemens πήρε τη δουλειά του 
GSMR μετά από λίγο καιρό, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. 
 
Να έρθουμε σε κάτι άλλο. Το 2005 ένας άνθρωπος από την παράταξή σας, που σας είναι και 
συμπαθής απ’ ό,τι είπατε, ο κ. Καραπάνος, φθάνει στο σημείο να στείλει επιστολή στο Γραφείο 
του Πρωθυπουργού υπ’ όψιν του κ. Αγγέλου, όπου μεταξύ άλλων λέει: «Ένα χρόνο με 
Kυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον ΟΣΕ βιώνουμε φαινόμενα ίδια και χειρότερα των 
όσων ως Aντιπολίτευση καταγγείλαμε. Τίποτε από τα υπεσχημένα στο κυβερνητικό μας 
πρόγραμμα, σελ.65 δεν προωθείται. Οδηγούμεθα σε επενδυτική τραγωδία από την τεράστια 
απώλεια κοινοτικών πόρων. Ο ρυθμός αύξησης του ελλείμματος στο τέλος του 2005 θα έχει 
υπερδιπλασιαστεί». 
 
Δεν υιοθετώ, κύριε μάρτυς, όσα λέει ο κ. Καραπάνος. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή. Εμείς 
είμαστε Εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή. Προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Σας 
ερωτώ, επειδή ήρθε εδώ ο κ. Καραπάνος, τον ρωτήσαμε κ.λ.π, το εξής.: Από το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού αυτή η επιστολή Καραπάνου διαβιβάστηκε σε εσάς που ήσασταν ο αρμόδιος 
εποπτεύων Υπουργός; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ασφαλώς! 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πώς απαντήσατε; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Έδωσα απάντηση πριν από λίγο για τον κ. Καραπάνο. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Ρωτάω πώς απαντήσατε θεσμικά. 
Στείλατε κάποιο χαρτί στον κ. Καραπάνο ή στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και να πείτε: «Δεν 
είναι έτσι. Είναι αλλιώς». 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις διαβάζεις το έγγραφο, οι σύμβουλοί 
σου το επεξεργάζονται, το παραπέμπεις στις υπηρεσίες του Οργανισμού για να σου πουν τις 
υπερβολές, τα ψεύδη, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα -σας είπα προηγουμένως ότι το 
συμπέρασμα είναι πως αυτές οι καταγγελίες ήταν αβάσιμες- ενημερώνεις το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού, κλείνει ο κύκλος. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η ενημέρωση έγινε προφορικά δηλαδή; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Προφορικά. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν απαντήσατε γραπτά σε αυτό. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν απαντάμε συνήθως σε αυτά. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ούτε σας ζητήθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού να 
δώσετε μία γραπτή εξήγηση προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αργότερα ο κ. Καραπάνος διεγράφη και από την παράταξη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Κύριε Παπαδημούλη, θα αργήσετε; Θα 
κάνουμε διακοπή; Τι θέλετε; 



 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό είναι θέμα δικό σας. Εγώ έχω αρκετές ερωτήσεις ακόμη. 
Να δούμε πότε θα γίνει η ονομαστική και εάν πρόκειται να ξεκινήσει τώρα, να διακόψουμε και να 
συνεχίσουμε, να διευκολύνουμε και το μάρτυρα λίγο να ξεκουραστεί, αλλά να μη διακόψουμε 
χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία. Ας συνεχίσουμε και εν τω μεταξύ ενημερωνόμαστε 
από την Ολομέλεια. 
 
Έρχομαι σε ένα θέμα που αφορά στο τροχαίο υλικό. Κάποια στιγμή στη διάρκεια του 2006 
γίνεται ένας διαγωνισμός για την προμήθεια τροχαίου υλικού ύψους περίπου 400.000.000 ευρώ, 
τριάντα αυτοκινητάμαξες DMU. Οι προδιαγραφές έχουν εγκριθεί από τη Διακομματική Επιτροπή. 
Το Δ.Σ του ΟΣΕ έχει εγκρίνει τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και αφού έχουν γίνει αυτά, 
επιχειρείται να γίνουν αλλαγές στις προδιαγραφές τις τεχνικές του Κανονισμού, οι οποίες στη 
Διακομματική Επιτροπή προκάλεσαν αντιδράσεις ότι ήταν φωτογραφικού χαρακτήρα αλλαγές για 
να διευκολυνθεί η Siemens. Θυμάστε καθόλου την υπόθεση; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ποτέ δεν προχώρησε αυτός ο διαγωνισμός. Η Διακομματική 
Επιτροπή πολλές φορές συνεκλήθη και είχε μεγάλες δυσκολίες για να καταλήξει στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Πάγωσε. Τέλος. Αυτό θυμάμαι. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το θέμα αυτό μήπως αποτέλεσε αντικείμενο επικοινωνίας 
δικής σας με τη διορισμένη από εσάς τότε διοίκηση του ΟΣΕ και συγκεκριμένα του κυρίους 
Μπαλτά και Χιόνη; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Εμένα προσωπικά; 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι. Του Υπουργείου. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά εάν ρωτάτε εμένα προσωπικά σας λέω 
όχι. Άλλωστε, οι τεχνικές γνώσεις μου είναι πολύ φτωχές για να παρέμβω. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ερωτώ, διότι εκείνη την εποχή υπάρχουν πολλά 
δημοσιεύματα που λένε ότι η διοίκηση του ΟΣΕ, Χιόνης, Μπαλτάς, αρνείται να παραβιάσει τις 
προδιαγραφές που αποφάσισε η Διακομματική και ενέκρινε το Δ.Σ. για να ικανοποιηθεί η 
Siemens, αλλά επειδή της ασκούνται πιέσεις από το Υπουργείο Μεταφορών –κανείς δεν λέει 
Λιάπης, αλλά τα δημοσιεύματα λένε «από το Υπουργείο Μεταφορών»- υποβάλλουν τις 
παραιτήσεις τους. Θυμάστε πότε και για ποιο λόγο ο κ. Χιόνης και ο κ. Μπαλτάς υπέβαλαν τις 
παραιτήσεις τους; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το θυμάμαι, αλλά αυτή η ερώτηση δεν πρέπει να απευθυνθεί σε 
μένα. Πρέπει να απευθυνθεί στους ίδιους, εάν πραγματικά ισχυρίζονται κάτι τέτοιο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Σας ρωτάει τι γνωρίζετε.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το γνωρίζω. Παραιτήθηκαν για προσωπικούς λόγους. Ο κ. 
Μπαλτάς το είπε, νομίζω, και στην Επιτροπή σας ότι είχε τελειώσει το διαχωρισμό του ΟΣΕ, 
όπως επιβαλλόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΤΡΕΝΟΣΕ και στην ΕΔΙΣΥ και έκλεισε ο 
κύκλος. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να προσπαθήσω λίγο, επειδή έχουν περάσει και χρόνια να 
φρεσκάρω τη μνήμη σας. Τότε το Υπουργείο είχε βγάλει μία ανακοίνωση, όπου επιβεβαίωσε τις 
αλλαγές στην ηγεσία του ΟΣΕ. Προχώρησε στην αντικατάσταση του κ. Μπαλτά με τον κ. 
Ανδρουλιδάκη και του κ. Χιόνη με τον κ. Ψιλιανό, που προερχόταν από την ΤΡΑΜ-Α.Ε. και 
μάλιστα το Υπουργείο σας έκανε τόσο γρήγορα αυτές τις αλλαγές, που ξέχασε να ελέγξει και το τι 
προβλέπει ο νόμος προκειμένου να αλλάζεις τα Δ.Σ. εταιρειών όπως ο ΟΣΕ. Μήπως τη θυμάστε 
αυτή την περίπτωση ή και αυτή την έχετε ξεχάσει; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι. Τι να θυμηθώ; 



 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να σας βοηθήσω, λοιπόν. Ο ν.3429/2005 για τις ΔΕΚΟ, ο 
οποίος ψηφίστηκε από τη δική σας Κυβέρνηση το 2005, εμπόδιζε το διαγωνισμό Διευθύνοντος 
Συμβούλου στον ΟΣΕ, διότι στο άρθρο 3 του σχετικού νόμου, κύριε μάρτυς, λέει κατηγορηματικά 
και ρητά ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της δημόσιας επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση του 
ΟΣΕ, επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης που γίνεται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση, δηλαδή, του κ. 
Λιάπη, τότε Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η βιασύνη σας να αντικατασταθούν 
οδήγησε σε νομικό κενό. Μήπως θυμάστε κάτι περισσότερο; Ποιοι πρότειναν να 
αντικατασταθούν οι κύριοι αυτοί με τον κ. Ανδρουλιδάκη και τον κ. Ψιλλιανό; Τίνος πρόταση 
ήταν; Μήπως δική σας;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Ε, ασφαλώς.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δική σας. Θυμάστε τώρα ότι δημιουργήθηκε νομικό κενό, 
αναβλήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ και αναζητήθηκε φόρμουλα, έτσι ώστε να περιβληθεί 
με νομιμότητα η λειτουργία του ΟΣΕ μέχρις ότου αποδώσει και λειτουργήσει η κατά νόμο 
προκήρυξη της θέσης ή ούτε αυτό δεν το θυμάστε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν το θυμάμαι, αλλά είναι συνήθη συμβαίνοντα αυτά σε διοίκηση.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Συνήθη συμβαίνοντα το να παραβιάζεται ο νόμος;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι, να παραβιάζεται ο νόμος, αλλά να γίνονται τέτοια λάθη στο 
θέμα της αλλαγής της ηγεσίας ενός οργανισμού.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς τώρα μου λέτε ότι αλλάξατε τόσο γρήγορα τις διοικήσεις 
του ΟΣΕ με δική σας πρόταση, αλλά δεν θυμάστε ούτε το λόγο για τον οποίο τους αλλάξατε… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Μα, παραιτήθηκαν οι άνθρωποι για προσωπικούς λόγους. Υπήρχαν 
παραιτήσεις στα χέρια μου. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είσαστε πολλά χρόνια στην πολιτική και κατάγεστε από μία 
οικογένεια που είναι αιώνες στην πολιτική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε μάρτυς… 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αιώνες; 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Λέει για το μέλλον, ότι θα είμαστε για αιώνες.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μιλώ για το παρελθόν. Ξεκίνησε από τις αρχές του 20ού 
αιώνα ο θείος σας, κύριε μάρτυς. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές η υποβολή μιας 
παραίτησης δεν καταγράφει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους προκαλείται.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Είναι ορθό αυτό που λέτε… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης εδώ είπε: «Αναγκάστηκα να 
παραιτηθώ επί Οικουμενικής, διότι μοιράστηκαν κάπως περίεργα οι ιστορίες και αθετήθηκε 
ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που μίλαγε για διαγωνισμό, αλλά φυσικά δεν το 
έγραψα στην παραίτησή μου». Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί παραιτούνται για 
προσωπικού λόγους. Σας ρωτώ: Υπήρξε σύγκρουση; Υπήρξε κάτι άλλο; Μου λέτε, «δεν 
θυμάμαι».  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Όχι, σας είπα, προσωπικοί λόγοι. Δεν υπήρχε σύγκρουση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα 



διακόψουμε για να μεταβούμε στην Ολομέλεια για την ονομαστική ψηφοφορία και θα 
συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας αμέσως μετά την ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Ορίστε, κύριε Παπαδημούλη, μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Μάρτυς, θα ήθελα να έρθουμε λίγο στην υπόθεση του 
GSMR. Είναι μια υπόθεση για την οποία αναφερθήκατε. Είναι από τις πρώτες που επί δικής σας 
Υπουργίας επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Siemens διά του Χριστοφοράκου, ήδη από τις 20 
Απριλίου του 2004. 
 
Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε ορισμένες πλευρές του θέματος, για να τις εξετάσουμε και 
ενδελεχώς. 
 
Κατ’ αρχήν, στο «παραλογιστήριο» της Siemens, που βρέθηκε στη Siemens κεντρικά, στη 
μητρική, γύρω απ’ αυτό το έργο GSMR της ΕΡΓΟΣΕ τιμολογείται – και φαίνεται αυτό σε ένα 
εσωτερικό έγγραφο της Siemens στις 15 Απριλίου του 2005, χρόνο που συντάσσονται οι 
προδιαγραφές για το GSMR – και φαίνεται να υπάρχει μια συνεννόηση για «συμφωνία που 
πρέπει να γίνει επτά-οκτώ μονάδες για το GSMR». Υπάρχει ένα mail δηλαδή, το οποίο ενώ 
συντάσσονται οι προδιαγραφές και ένα χρόνο πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
υπαινίσσεται μίζες 7%-8%. 
 
Επειδή αυτό κολλάει κάπως και με μια περίεργη διαδικασία σύνταξης των προδιαγραφών και με 
μια διαρκή ανοδική πορεία του προβλεπόμενου τιμήματος, θα ήθελα να σας ρωτήσω: από την 
αίσθηση που έχετε τώρα, πιστεύετε ότι δόθηκαν ή μπορεί να δόθηκαν και μίζες για να πάρει η 
Siemens αυτή τη δουλειά από την ΕΡΓΟΣΕ; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο γνωρίζω, κύριε 
Παπαδημούλη, είναι ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για το GSMR είναι κοινές για όλα τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα. Είναι κοινοί κανόνες λειτουργίας των τραίνων και για την επικοινωνία, αλλά 
και για την ασφάλεια. Είναι αυτό που λέμε διαλειτουργικότητα. Και όπως είπα και στην 
πρωτολογία μου, είναι μια ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει ενσωματωθεί πλέον στο εθνικό δίκαιο. 
 
Και πρέπει να σας πω επίσης ότι, όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, που ήταν δημόσιος, 
διεθνής διαγωνισμός, δεν υπήρχε καμία προσφυγή, κανένα από τα μέρη… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας λέω ως μηχανικός που έχει δουλέψει δεκαετίες στη 
σύνταξη προδιαγραφών στον ιδιωτικό τομέα στην εκτέλεση έργων, ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο 
για το πώς πρέπει να είναι οι προδιαγραφές δεν περιγράφει και με λεπτομέρειες τους όρους ενός 
διαγωνισμού, γιατί αλλιώς θα ήταν αυτόματο το ποιος παίρνει τη δουλειά με βάση τις 
προδιαγραφές. Είναι ένα γενικό πλαίσιο. 
 
Τώρα εδώ, την εποχή που είσαστε Υπουργός, συμβαίνει το εξής – προσέξτε, θέλω να σας 
ρωτήσω κάτι, για να υποβοηθηθούμε και από την απάντησή σας: το GSMR είναι η ραδιοκάλυψη 
του δικτύου του ΟΣΕ. Αναλαμβάνει τη σύνταξη των προδιαγραφών η ΕΡΓΟΣΕ. Γιατί συνέβη 
αυτό, να αναλάβει τις προδιαγραφές η ΕΡΓΟΣΕ και να μην τις συντάξει ο ΟΣΕ, που είναι και ο 
κύριος του έργου; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εγώ, κύριε Παπαδημούλη, ξέρω επί εποχής μου ότι το GSMR ήταν 
έργο της ΕΡΓΟΣΕ. Και ξέρω επίσης πολύ καλά ότι η προκήρυξη δεν προσεβλήθη από κανέναν. 
Κανένας δεν αμφισβήτησε… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πριν φράσουμε στο αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει ένα 
προηγούμενο, να σας πω κάτι συγκεκριμένο, που ίσως σας βοηθήσει: το Μάρτιο του 2005, η 
ΕΡΓΟΣΕ, που δεν είναι χρήστης του GSMR – ο ΟΣΕ θα το χρησιμοποιεί – αφού έχει συντάξει τις 
προδιαγραφές και έχει κάνει και προϋπολογισμό πόσο θα κοστίσει, θυμάται να ρωτήσει τον ΟΣΕ 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου. Και το απαντητικό έγγραφο του 
ΟΣΕ, της αρμόδιας διεύθυνσης του ΟΣΕ, είναι αποκαλυπτικό. Οι αρμόδιοι διευθυντές του ΟΣΕ 
κ.κ. Καρέλας, Χρηστίδης και Παναγιώτου γράφουν: «Εκφράζουμε την απορία μας πώς προέκυψε 



ο προϋπολογισμός του έργου με τόση ακρίβεια, τη στιγμή που δεν είχατε τα απαιτούμενα 
στοιχεία τα οποία τώρα μας ζητάτε». 
Δηλαδή η ΕΡΓΟΣΕ πρώτα συντάσσει τις προδιαγραφές, πρώτα κάνει τον προϋπολογισμό, πόσο 
θα κοστίσει και μετά πάει και ρωτάει τον ΟΣΕ για το τι ακριβώς ανάγκες θέλει να καλύψει. Αυτό 
δεν σας φαίνεται περίεργο, με βάση την κοινή λογική;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μπορεί να είναι περίεργο, αλλά πολλές φορές έτσι λειτουργούν δυο 
δημόσιοι οργανισμοί που βρίσκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και ο ΟΣΕ και ο ΕΡΓΟΣΕ 
πολλές φορές ο ένας στέλνει έγγραφα στον άλλο, διαφωνούν, έχουν αντικρούσεις. Είναι τεχνικά 
θέματα, κύριε Παπαδημούλη, που ένας Υπουργός δεν μπορεί να έχει την κατάρτιση… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γύρω από την εξέλιξη αυτών των τεχνικών θεμάτων μπορεί να 
υπάρχει μεγάλη οικονομική ουσία και σκανδαλώδεις ρυθμίσεις. Θυμάστε πόσο προϋπολόγιζε ο 
ΟΣΕ το έργο με πλήρη μελέτη;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το ξέρω.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: To προϋπολόγιζε 38,9 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάστε όταν 
βγήκε το έργο από την ΕΡΓΟΣΕ στον αέρα και μάλιστα χωρίς τον τερματικό που ήταν άλλα 17 
εκατομμύρια ευρώ, πόσο προϋπολογιζόταν;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω ότι η σύμβαση ήταν γύρω στα πενήντα.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πενήντα δυο αρχικά και μετά έφτασε εξήντα οκτώ.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ναι, αυτή ήταν η σύμβαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Χωρίς Φ.Π.Α..  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η περίοδος αυτή του 2005 που συντάσσονταν οι 
προδιαγραφές, που θα επηρέαζαν και το ποιος θα πάρει τη δουλειά –ξέρετε μέσα από τις 
προδιαγραφές πολλές φορές φωτογραφίζεται και αυτός που έχει το πλεονέκτημα- συμπίπτει 
χρονικά με την περίοδο που σύμφωνα με τις καταθέσεις στελεχών της μητρικής SIEMENS, 
Φλάντ, κ.λπ., έρχεται ο Παναγιωτίδης, στέλεχος της SIEMENS ΕΛΛΑΣ και ζητάει λεφτά για να 
τροφοδοτήσει μαύρες πληρωμές στην Ελλάδα. Το έχετε ψάξει αυτό;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν γνωρίζω.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το γεγονός ότι από τους δυο συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
για το GSMR που έχει όλα αυτά τα περίεργα στην προετοιμασία του, είναι η SIEMENS και μια 
κοινοπραξία, κοινοπραξία Unisystem, Uninortel διεθνής κατασκευαστική, που είναι 
ανταγωνίστρια της SIEMENS μπαίνει τελικά ως υπεργολάβος της SIEMENS στο έργο εκτέλεσης 
του GSMR, με βάση την κοινή λογική δεν σας προβληματίζει;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Πράγματι προκαλεί απορίες, αλλά… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είπατε κάποια στιγμή ότι η Uninortel δεν κατέθεσε ένσταση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, έγινε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είπα είναι 
στα εθνικά δικαστήρια δεν άσκησε ένδικα μέσα εναντίον της απόφασης.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό που είναι ακριβές είναι ότι έγινε καταγγελία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια, όπως γίνεται σε παρά πολλές δουλειές –σας μιλάω με 
βάση την εμπειρία ανθρώπων που είναι στη ζωή- επειδή ένα μέρος της κοινοπραξίας πήρε ένα 
κομμάτι της πίτας ως υπεργολάβος, δεν προχώρησε η δουλειά.  
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Είναι σαν να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε τα μάτια της; Οι 
Βρυξέλλες;  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι… 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτοί έβαλαν στο αρχείο την καταγγελία.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν δόθηκε συνέχεια.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι, μπήκε στο αρχείο, με ενδελεχή μελέτη και έρευνα όλων των 
φακέλων. Να σας πω και κάτι άλλο, επειδή μου λέτε ότι είναι περίεργο μια κοινοπραξία η οποία 
εκπίπτει από ένα διαγωνισμό να συνεργάζεται με την άλλη που παίρνει το διαγωνισμό; Και αυτό 
είναι σύνηθες. Δηλαδή πολλές φορές οι εταιρείες συνεργάζονται για υπεργολαβίες, όταν έχουν 
χάσει τη σύμβαση, με την εταιρεία που έχει κερδίσει τη σύμβαση. Εσείς ως πολιτικός μηχανικός 
πρέπει να το ξέρετε. Γίνεται αυτό.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το θέμα είναι να μην γίνεται με μίζες, με μαύρο χρήμα σε 
βάρος των φορολογουμένων που φουσκώνουν τον προϋπολογισμό του έργου. Και εδώ έχουμε 
στοιχεία ότι φουσκώθηκε ο προϋπολογισμός του έργου.  
 
Κύριε μάρτυς, να σταθούμε λίγο στην ιστορία του GSMR. Υπάρχει κάτι που πάσχει στη σύνταξη 
των προδιαγραφών, έτσι όπως το περιγράψαμε. Υπάρχει κάτι προς έρευνα στο τίμημα που 
υπερδιπλασιάζεται. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, όπως γίνεται 
από μια τριμελή επιτροπή, οδηγεί στο να μειοψηφίσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος στη 
συνέχεια κάτι του συμβαίνει, ψιλοεξαφανίζεται, καρατομείται, υποβαθμίζεται, ενώ είχε 
προσκληθεί –όπως μας κατέθεσε ο ίδιος ο κ. Κατσιούλης- από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, ως 
ειδικός. Ο άνθρωπος ήταν διευθυντικό στέλεχος σε μια εταιρεία που ασχολούνταν με αυτή τη 
δουλειά στην Βρετανία, τον έφεραν ως ειδικό, τον έβαλαν Πρόεδρο της Επιτροπής που αξιολογεί 
και επειδή μειοψήφισε σε μια βαθμολογία που έδινε τη δουλειά στη SIEMENS, όχι απλώς 
πέρασε η απόφαση με ψήφους δυο προς ένα, αλλά στη συνέχεια τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι 
τον άνθρωπο. Ασχοληθήκατε εσείς καθόλου με αυτό;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν είναι σε επίπεδο Υπουργού να ασχολείται με τέτοια θέματα.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το ξέρω. Αν το ψάξατε ρωτώ.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ούτε το έψαξα. Υπάρχει ο νόμος της πλειοψηφίας.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να σας θέσω ένα γενικότερο θέμα. Επειδή είναι μέσα στην 
ανθρώπινη φύση και η ροπή προς τη διαφθορά, να αξιοποιήσω ένα πόστο για να κερδίσω 
περισσότερα χρήματα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του δημόσιου ταμείου και στην 
Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα διαφθοράς και πρόβλημα μαύρου χρήματος, όχι μόνο στην 
πολιτική αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο, εσείς που εποπτεύατε οργανισμούς που έκαναν έργα 
με τζίρους δισεκατομμυρίων ευρώ, τι μέτρα παίρνατε για τον περιορισμό των φαινομένων 
διαφθοράς; Τι φόβο είχαν αυτοί που ορίζατε διοικήσεις και στη συνέχεια αυτές οι διοικήσεις 
όριζαν άλλους, ότι μπορεί κάποιος να με ελέγξει, να με ψάξει, να με κρεμάσει στο κατάρτι;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ο φόβος είναι ένας, η εφαρμογή του νόμου σε όλα τα επίπεδα. Αυτό 
έκανα από την αρχή μέχρι το τέλος της θητείας μου. Φώναζα ότι πρέπει να είναι όλα έννομα, όλα 
να γίνονται με τους κανόνες της διαφάνειας. Από εκεί και πέρα τι μπορεί να κάνει κάποιος, κύριε 
Παπαδημούλη; Πώς μπορεί να ελέγξει έναν υπάλληλο μικρής κατηγορίας, ο οποίος πιθανόν να 
συναλλάσσεται παράνομα;  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Συγκροτώντας μια επιτροπή να ερευνήσει ή ζητώντας γραπτές 
εξηγήσεις, για παράδειγμα.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτό το κάνει η διοίκηση. Όταν η διοίκηση έχει εύλογους λόγους να 



το κάνει και σοβαρές ενδείξεις, το κάνει.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η διοίκηση το έκανε στη συγκεκριμένη περίπτωση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μα δεν είχε ενδείξεις. Η διοίκηση είχε την άποψη, ο διευθύνων 
σύμβουλος, ότι όλα έγιναν νόμιμα και κανένας δεν αμφισβήτησε τη διαδικασία. Κανένας. Επειδή 
υπήρχε μια μειοψηφία δεν σημαίνει ότι η άποψη του ενός υπερτερεί της απόψεως των άλλων 
δυο.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να έλθω σε ένα άλλο θέμα. ίσως σας ενοχλήσει αλλά ε΄νιαι 
υποχρέωσή μου να σας ρωτήσω. Δεν είναι το σημαντικότερο από όσα θέλω να ρωτήσω, αλλά 
οφείλω να το ρωτήσω. Θυμάστε ότι είχε γίνει μεγάλος σάλος με δημοσιεύματα γύρω από αυτό το 
ταξίδι Λιάπη-Χριστοφοράκου. Ρωτηθήκατε, απαντήσατε σχετικά. Υπάρχει όμως μια διάσταση σε 
αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα, με την ευκαιρία που είστε εδώ, να τη διευκρινίσετε. Παρότι εσείς 
με παραστατικά που δείξατε πληρώσατε τις σχετικές δαπάνες μόνος σας, υπάρχουν ορισμένες 
συμπτώσεις. Δηλαδή οι ημερομηνίες, οι τόποι διαμονής, οι τιμές των εισιτηρίων, οι τιμές των 
ξενοδοχείων είναι ίδιες. Δηλαδή ό,τι έχει κλείσει για λογαριασμό της SIEMENS με ένα εταιρικό 
πακέτο για λογαριασμό του κυρίου Χριστοφοράκου, η κυρία Τσακάλου, ισχύει το ίδιο και για 
εσάς. Οι ίδιες τιμές στα ξενοδοχεία, οι ίδιες ημερομηνίες, τα ίδια εισιτήρια.  
Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ο καθένας μπαίνει στο 
ηλεκτρονικό σύστημα και την ώρα που κλείνει η τιμή του εισιτηρίου έχει αλλάξει, η τιμή του 
ξενοδοχείου έχει αλλάξει ανάλογα με την πληρότητα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτές τις 
συμπτώσεις;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σας είπα και πρέπει να το πιστέψετε γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν 
ένα ιδιωτικό ταξίδι. Πρέπει να σας πω επίσης επειδή ίσως να μην είστε ποδοσφαιρόφιλος… 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είμαι και υποστηρίζουμε και την ίδια ομάδα. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εκείνη την εποχή η Εθνική Ελλάδος έπαιζε παιχνίδια με τη Βραζιλία, 
με την Ιαπωνία, με το Μεξικό σε συγκεκριμένες πόλεις. Σε συγκεκριμένες πόλεις υπάρχουν 
συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Ήμασταν πάρα πολλοί Έλληνες. Γέμιζαν οι δρόμοι της Φρανκφούρτης 
και της Λειψίας και δεν ξέρω ποιας άλλης πόλης. Βρεθήκαμε όλοι εκεί. Τόσο πολύ ύποπτο είναι;  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θεωρώ ότι απαντήσατε στην ερώτησή μου αλλά δεν θέλω 
να επιμείνω. Με τα παραστατικά που δώσατε στη δημοσιότητα και επειδή το ταξίδι ήταν κυκλικό 
και περιελάμβανε πολλές πόλεις, υπάρχουν κάποιες διαδρομές τις οποίες έχετε κάνει με έναν 
τρόπο που δεν φαίνεται από τα παραστατικά.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ήταν ιδιωτικό ταξίδι. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δηλαδή Λειψία, Σάλτσμπουργκ, Φρανκφούρτη με ποια μέσα 
το κάνατε;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ήταν ιδιωτικό ταξίδι. Όπως ήθελα πήγαινα. Εδώ έχω βγάλει το ταξίδι 
μου με την Ολυμπιακή με το παιδί μου. Υπάρχουν παραστατικά.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα σας πείραζε αν σας ρώταγα αν συνταξιδέψατε με τον κ. 
Λασκαρίδη και τον κ. Χριστοφοράκο; Το θεωρείτε μια unfair ερώτηση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Νομίζω ότι είναι unfair. Με τον κ. Χριστοφοράκο δεν έχω ταξιδέψει. Ο 
κ. Λασκαρίδης είναι προσωπικός μου φίλος τριάντα χρόνια. Με ρωτάτε αν έφαγα εκεί, αν πήγα σ’ 
αυτό το ξενοδοχείο. Θέλω να πω ότι είναι λίγο υπερβολές. Ήταν ένα ιδιωτικό ταξίδι για το οποίο 
η SIEMENS δεν μου πλήρωσε ούτε μια δραχμή.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν στέκομαι σ’ αυτό. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ; Είχε γίνει τότε 
μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή μια περίφημη δήλωση του κ. Βουλγαράκη για ένα άλλο θέμα 



«ό,τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό». Ο κ. Λασκαρίδης εκτός από φίλος σας είναι βασικός μέτοχος 
της AEGEAN που εκείνη την εποχή είχε προσφύγει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εναντίον της Ολυμπιακής την οποία εσείς προσπαθούσατε να υπερασπίσετε. Ο κ. 
Χριστοφοράκος ζητούσε και έπαιρνε δουλειές από τη SIEMENS. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Και ήμασταν και με τον Ολυμπιακό και τον κ. Κόκκαλη και ήμασταν 
και με τον Παναθηναϊκό και τον κ. Βαρδινογιάννη. Τι να κάνουμε; Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται 
στα πόδια μας κάθε μέρα. Όλα είναι ύποπτα; Έπαιζα μπάλα κάποια στιγμή με τον ιδιοκτήτη της 
MARFIN τον κ. Βγενόπουλο. Τι να κάνουμε; 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έπαιζε καλή μπάλα;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Μην κάνω σχόλια γιατί θα διαβάσει τα Πρακτικά και θα 
δυσαρεστηθεί.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εγώ, κύριε Λιάπη, που έπαιζα καλή μπάλα σε αλάνες δεν μου 
έτυχε ποτέ να παίξω ούτε με τον Χριστοφοράκο, ούτε με τον Λιάπη, ούτε με τον Λασκαρίδη. 
Παίζαμε σε πιο ταπεινές περιοχές. 
 
Να ρωτήσω κάτι που ρώτησε και ο κ. Παφίλης γι’ αυτή την εξάμηνη καθυστέρηση να κινηθείτε 
στην υπόθεση των φορητών ξεναγών το 2008. Μήπως αναγκαστήκατε να καταγγείλετε αυτή τη 
σύμβαση αφού τους δώσατε ένα τράτο καλή τη πίστει έξι μήνες επειδή στο μεταξύ είχε 
φουσκώσει το σκάνδαλο της SIEMENS και φοβηθήκατε το πολιτικό κόστος ή είναι μια συνήθης 
γραφειοκρατική ταλαιπωρία; Είπατε «Δεν άφηνα να περάσει ούτε μέρα να μην χαθούν κονδύλια. 
Φώναζα και ακουγόμουν έξω από το παράθυρο». Αυτή η εικόνα που μας δώσατε του δεν αφήνω 
μύγα να περάσει χωρίς να βάλω τις φωνές, να μη χαθεί ούτε μια μέρα, με τους έξι μήνες 
καθυστέρηση δεν συμβιβάζεται. Γι’ αυτό μην τα ρίχνουμε όλα στη γραφειοκρατία. Αν ένας 
Υπουργός θέλει να τρέξει ένα θέμα, δίνει εντολή να τρέξει. Πού οφείλεται αυτό το θέμα; Εσείς 
υποτιμήσατε τη σημασία της καθυστέρησης και αφήσατε με το επιχείρημα του Νομικού 
Συμβουλίου του κράτους και της γνωμοδότησης να τρέξουν αυτοί οι έξι μήνες καλή τη πίστει 
προς τη SIEMENS;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σας έχω απαντήσει. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να επιμείνω τότε. Μπορείτε να μου πείτε πώς απαντήσατε 
στην γραπτή γνωμάτευση υπηρεσιακών παραγόντων και της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού που έλεγε ότι αυτή η καταγγελία έπρεπε να έχει γίνει από τον Απρίλιο; Έχετε να μου 
επιδείξετε κάποιο έγγραφο που να δείχνει ότι αυτά που μας είπατε, ότι δεν αφήνατε μέρα να 
περάσει;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν το θυμάμαι αυτό που μου λέτε.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Άρα δεν είναι ακριβές ότι δεν αφήνατε μέρα να περάσει. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Αυτό το είπα για τους διαγωνισμούς στον ΟΣΕ. Στο Υπουργείο 
Πολιτισμού είχε τελειώσει ο διαγωνισμός. Πήγαιναν για καταγγελία αλλά χρειάζονταν νομικές 
διαδικασίες.  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αλλά ακόμα φορητούς ξεναγούς τα Μουσεία δεν έχουν.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Χρειάζονται κάποιες νομικές διαδικασίες. Δεν μπορείς από τη μια 
μέρα στην άλλη να καταγγέλλεις μια σύμβαση. Πρέπει να περάσει το Νομικό Συμβούλιο του 
κράτους, να σου δώσουν απόφαση οι νομικές σου υπηρεσίες. Εδώ καταγγέλθηκε η σύμβαση της 
SIEMENS και δημιουργούμε ερωτηματικά γιατί καταγγέλθηκε, πώς καταγγέλθηκε, γιατί 
καθυστερήσατε. Έλεος!  
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να ρωτήσω κάτι που ρώτησα και τον κ. Βερελή. Είστε μέσα σε 



μια λίστα δέκα ατόμων που με διαδικασίες όχι ορθές, όχι δεοντολογικές προέκυψε χωρίς 
απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και δόθηκε στη δημοσιότητα. Είστε μεταξύ των δέκα που 
ζητείται το άνοιγμα των λογαριασμών, το πόθεν έσχες και λοιπά. Θεωρείτε ότι αυτή η ενέργεια 
μπορεί να υποκρύπτει και σκοπιμότητες να φορτωθεί το σκάνδαλο της SIEMENS σε ορισμένα 
πολιτικά πρόσωπα που ενδεχομένως θεωρούνται από τις σημερινές ηγεσίες της Νέας 
Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ως καμένα χαρτιά; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Καταρχήν δεν θεωρώ τον εαυτό μου καμένο χαρτί γιατί αυτοβούλως 
αποσύρθηκα από τις τελευταίες εκλογές με τον ισχυρισμό ότι οι πρόωρες εκλογές θα βλάψουν 
και τον τόπο και το κόμμα μου. Δικαιώθηκα και στα δυο. Και ελπίζω επίσης αναφερόμενος στους 
δέκα συναδέλφους που υποχρεωθήκαμε να ανοίξουμε τους προσωπικούς μας λογαριασμούς να 
μην δημιουργούνται όλα αυτά μόνο και μόνο για εντυπώσεις. Και ελπίζω επίσης -και επαφίεμαι 
στην υπεύθυνη στάση των μελών της Επιτροπής σας- να μην υπάρχουν λογικές προειλημμένων 
αποφάσεων. Διότι αν υπάρχουν τέτοιες λογικές, θα είναι υπονόμευση και του θεσμού των 
εξεταστικών επιτροπών και βέβαια της ίδιας της δημοκρατίας που θέλει να λάμψει η αλήθεια με 
διαδικασίες όπως η σημερινή. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά και το χώρο 
που εκπροσωπώ είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε λογικές προειλημμένων αποφάσεων και 
στοχοποίησης εκ των προτέρων προσώπων. Η εντολή όλων μας εδώ είναι να βρούμε την 
αλήθεια γιατί ομόφωνα η Βουλή θεωρεί ότι υπάρχει σκάνδαλο SIEMENS, μαύρο πολιτικό χρήμα 
που δόθηκε. Και πιστεύω ότι αυτό δεν αφορά μόνο αυτόν που σας μιλάει. Θέλουμε να 
καταγράψουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε ως ίχνη αλήθειας χωρίς προκάτ συμπεράσματα. Γι’ 
αυτό ακριβώς θέλουμε με θεσμικά κριτήρια να προσεγγίζεται το θέμα. Δηλαδή όσοι 
διαχειρίστηκαν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη SIEMENS να αντιμετωπιστούν με τα ίδια 
μέτρα και σταθμά. Να μην υπάρχουν δυο μέτρα και σταθμά, κάποια για κάποιους που είναι εκτός 
πολιτικής ζωής είτε με δική τους απόφαση όπως εσείς είτε με την ψήφο του λαού και άλλα μέτρα 
και σταθμά για ενεργούς πολιτικούς. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας και με βρίσκει απόλυτα 
σύμφωνο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Κύριε Λιάπη, αυτή ήταν και εμένα η 
εισαγωγή μου, αν θυμάστε, και αυτό αντικατοπτρίζει και τη σκέψη και την πεποίθηση όλων των 
μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν έχω άλλη ερώτηση. Θέλω απλώς να πω κάτι γιατί το 
χρωστώ στον κ. Λιάπη. Μπορεί ορισμένες ερωτήσεις να σας έφεραν σε δύσκολη θέση, να 
νιώσατε μια πίεση. Θέλω να καταλάβετε ότι όπως λέτε εσείς «προσπάθησα να κινηθώ με βάση 
το νόμο και τα θεσμικά μου καθήκοντα», το δικό μας θεσμικό καθήκον είναι όποιον κάθεται εκεί 
ανεξάρτητα από το πρόσωπο να τον ρωτάμε και να τον ελέγχουμε προσπαθώντας να 
στραγγίσουμε ό,τι κόκκους αληθείας μπορούμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Νομίζω είναι κατανοητό.  
 
Το λόγο έχει ο κ. Αποστολάκος. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Έχω καλυφθεί από τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Έτσι δεν θα 
σας κουράσω περισσότερο, γιατί δεν έχω κάποιες απορίες από την κατάθεσή σας.  
 
Όμως, θέλω με αυτή την ευκαιρία να σας κάνω μία ερώτηση γενικότερου πολιτικού 
περιεχομένου, γιατί είμαι βέβαιος ότι κι εσείς αναγνωρίζετε ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή έχει 
να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Το ερώτημά μου έχει δύο υποερωτήματα. Το ένα είναι 
εάν εσείς εκτιμάτε ότι θα πρέπει να καταθέσετε κάτι για το οποίο δεν σας ρώτησε κάποιος από 
εμάς … 
 



ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Δεν έχω να καταθέσω κάτι.  
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: … και το δεύτερο σε τι βαθμό αναγνωρίζετε ότι πράγματι 
ανεξαρτήτως των διακυβερνητικών ευθυνών οι οποίες υπάρχουν, ότι υφίσταται ένα σκάνδαλο, το 
οποίο ξεκινά από τη δεκαετία του 1990, φθάνει μέχρι τις ημέρες μας, ένα σκάνδαλο 
πολιτικοκοινωνικό το οποίο σχετίζεται με τη SIEMENS. Και δεν αναφέρομαι προσωπικά ούτε σε 
εσάς ούτε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά γενικά. Αν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα για εσάς, 
σκάνδαλο SIEMENS, που έχετε μια διαχρονική πορεία εξαιρετική, στα δημόσια πράγματα της 
χώρας, κι εύχομαι να τη συνεχίσετε. Θέλω τη δική σας πολιτική εκτίμηση για το τι συμβαίνει και 
αν πράγματι πρέπει αυτή η Επιτροπή να δώσει μία πειστική απάντηση στον ελληνικό λαό, που 
περιμένει απαντήσεις από όλους μας.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Πράγματι, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί σοβαρές 
υπόνοιες. Αυτός είναι ο θεσμικός σας ρόλος, να αναζητήσετε την αλήθεια, που όχι μόνο την 
περιμένει ο ελληνικός λαός, αλλά κι εμείς που διαχειριστήκαμε κυβερνητικά πόστα. Νομίζω ότι ο 
χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Οι πιέσεις είναι ασφυκτικές για να λάμψει η αλήθεια. 
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο ρόλο σας. Έχετε πολλά στοιχεία να αξιολογήσετε. 
Υποψίες υπάρχουν. Καταλήξτε με το χέρι στην καρδιά σε πορίσματα τα οποία ανάγλυφα θα λένε 
την αλήθεια και θα προβάλλουν τα πραγματικά γεγονότα. Το ελπίζω και το εύχομαι. 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Θέλω να σας πω ευθέως όχι υπό τη μορφή σχολιασμού της 
κατάθεσής σας, όταν ξεκινήσατε είπατε ότι αναλάβατε Υπουργός και πιστεύετε ότι το κράτος έχει 
συνέχεια. Είπατε ότι κοιτάξατε το παρόν και το μέλλον και δεν κοιτάξατε το παρελθόν. Εδώ έχω 
μία ένσταση, η οποία σχετίζεται μ το γεγονός, ότι όταν κάτι έρχεται από το παρελθόν και αυτό 
που έρχεται δεν είναι συμβατό, με την ευρεία του όρου έννοια, ότι είναι απόλυτα ταυτισμένο με το 
δημόσιο συμφέρον, οφείλουμε να το απομονώνουμε στο βαθμό που ενδεχομένως δεν έχει 
σχέση με τη νομιμότητα.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχάλης Λιάπης): Συμφωνώ.  
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Δεν υπάρχουν άλλοι, κύριοι συνάδελφοι, για 
να ρωτήσουν. Είναι μόνο ο κ. Ρήγας, ο οποίος βρίσκεται σε μία Επιτροπή. Θα διακόψουμε μέχρι 
να έρθει. 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Το λόγο έχει ο κ. Ρήγας. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα είμαι σύντομος, κύριε Υπουργέ.  
 
Μια αρχική παρατήρηση πολύ σύντομη, επειδή κι εσείς, μετά από ερώτηση του κ. Τζαβάρα, 
αναφερθήκατε στο ότι σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια έχετε την άποψη ότι οι προγραμματικές 
συμβάσεις δεν ήταν η καταλληλότερη διαδικασία για την ανάθεση των έργων.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Είπα «πιθανόν», γι’ αυτό να γίνει και απογραφή. Είπα: «κάποτε, 
κάποια στιγμή να δούμε τι μας απέφεραν».  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Απλώς το κάνω για να καταγραφεί στα Πρακτικά. Επειδή καταβάλλεται 
από κάποιους συναδέλφους μεγάλη προσπάθεια να απαξιωθεί και ως πρακτική και ως πολιτική 
άποψη ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων, υπενθυμίζω ότι δεν ήταν οι προγραμματικές 
συμβάσεις που οδήγησαν τα έργα στη SIEMENS, αλλά και πάρα πολλοί διαγωνισμοί στη 
συνέχεια, που είχαν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά των ανοιχτών, δημόσιων διαγωνισμών. Και 
πάλι τα έργα στη SIEMENS οδηγήθηκαν. 
 
Άρα λοιπόν δεν είναι οι προγραμματικές συμβάσεις, κατά την άποψή μου, ο λόγος που οδήγησε 
σ’ όλη αυτή την κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή θεωρούμε και εξετάζουμε ως σκάνδαλο. Εν 



πάση περιπτώσει, για καταγραφή το αναφέρω αυτό.  
 
Σας θυμίζω το εξής. Όταν ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυβέρνηση, επί υπουργίας του κ. Βερελή, και η Νέα 
Δημοκρατία στη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης υπήρξαν επανειλημμένες ερωτήσεις 
Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, συναδέλφων σας, με περιεχόμενο έντονα επικριτικό για τα 
θέματα της ανάθεσης του Προαστιακού. Και αναφέρονταν κυρίως στον τρόπο και στη διαδικασία 
ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου. Έλεγαν δηλαδή ότι ουσιαστικά ο «μαθηματικός τύπος» έχει 
καταστρατηγηθεί κι ότι η έκπτωση του 1% ήταν ως μη γενόμενη διότι στη συνέχεια, με την 
αναθεώρηση των τιμών στο επίπεδο του 15%, ουσιαστικά ήταν αρνητική έκπτωση. Παρ’ όλα 
αυτά κι ενώ είχατε ασκήσει ως κόμμα μια ιδιαίτερα έντονη κριτική, εσείς ως Υπουργός στη 
συνέχεια προβληματιστήκατε καθόλου και πώς, ενώ το κόμμα σας είχε εγκαλέσει τρόπον τινά την 
Κυβέρνηση, εσείς δεν το ψάξατε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, προκειμένου να αναθέσετε…; 
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το έψαξα, κύριε Ρήγα, όπως είπα και προηγουμένως. Και ξέρετε 
πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές οι λόγοι της Αντιπολίτευσης δεν ταυτίζονται με τα έργα της 
Κυβέρνησης. Είμαστε στην Αντιπολίτευση κι όταν ερχόμαστε και ασκούμε την εξουσία τα 
βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά.  
 
Είπα και προηγουμένως ότι δεν είχα προσωπικά τη δυνατότητα εκ του νόμου να προχωρήσω 
στην ακυρότητα του έργου. Είπα και προηγουμένως ότι ήταν μονόδρομος η εκτέλεση αυτού του 
έργου. Ήταν ένα δύσκολο έργο, αλλά οι εισηγήσεις όλων των Υπηρεσιών του ΟΣΕ, από την 
κορυφή μέχρι το τέλος, έλεγαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει κι ότι δεν υπήρχε καμία παρανομία. Άρα, 
αν θέλετε έναν πολιτικό σχολιασμό, υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση, πραγματικά, των λόγων 
της εποχής που ήμασταν Αντιπολίτευση και των έργων που κάναμε σαν Κυβέρνηση. Δεν είναι 
και σπάνιο αυτό. Διότι τα πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά όταν ασκείς την εξουσία απ’ ό,τι όταν 
είσαι στην Αντιπολίτευση και έχεις μια μεγαλύτερη άνεση σε κατηγορίες και καταγγελίες.  
 
Διερευνήθηκε το θέμα -γιατί με ρωτήσατε αν ψάχτηκε- και, όπως σας είπα πολλές φορές, αυτό το 
έργο ήταν μονόδρομος. Υπήρχαν πάρα πολλοί κίνδυνοι, τους οποίους ανέφερα προηγουμένως, 
–να μην τους επαναλάβω- εάν δεν προχωρούσε.  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Εγώ να το δεχτώ αυτό. Το έργο ανατέθηκε, υπεγράφη η σύμβαση το 
2005, με όλα όσα είχαν προηγηθεί, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις 
ακυρώσεις των περιβαλλοντικών μελετών, με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων που το 
έργο το έκαναν πιο άμεσα απαιτητό και με έναν καινούργιο νόμο για τα δημόσια έργα. Σας 
θυμίζω ότι το 2004, όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε την κυβέρνηση, ένας από τους πρώτους 
νόμους που πέρασε ήταν ο νόμος περί της «μεγίστης εκπτώσεως», του μειοδότη δηλαδή. Λέτε 
ότι ψάχτηκε. Εγώ το δέχομαι. Όμως είναι γεγονός ότι οι συνθήκες είχαν διαφοροποιηθεί. Το έργο 
ότι ήταν αναγκαίο, ήταν. Προφανώς. Ένα έργο εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων ήταν 
αναγκαίο. Όμως υπήρχαν όλες αυτές οι αιτιάσεις, χωρίς να συμφωνώ κατ’ ανάγκην. Εσάς 
ρωτάω. Δεν συμφωνώ κι εγώ ότι το έργο είχε παρανόμως ανατεθεί. Όμως οι δυνατότητες που 
δινόντουσαν εκ των υστέρων, για να υπάρξει μια πιο συμφέρουσα σύμβαση, εξετάστηκαν;  
Δηλαδή, ναι, να ανατεθεί το έργο, αλλά με έναν τρόπο ώστε προφανώς, εάν το δημόσιο εξαιτίας 
του παλιού νόμου για την ανάθεση των έργων δεν είχε πετύχει μια μεγάλη έκπτωση, να 
μπορούσε να την πετύχει τώρα και με δεδομένο ότι το έργο αυτό ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Μολονότι λέτε ότι από το 2005 εσείς ορθώς βρήκατε ότι όλα ήταν σωστά και 
υπογράψατε τη σύμβαση, μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει το έργο.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Το έργο δεν έχει τελειώσει για προφανείς λόγους. Υπάρχουν πάρα 
πολλές δυσκολίες. Είναι πολύ δύσκολο έργο. Έχουν βρει πάρα πολλά δίκτυα. Τα έχουμε πει 
αυτά, μην τα επαναλαμβάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή διερευνήθηκε όλο το τοπίο εκείνη 
την εποχή και όλο το νομικό πλαίσιο που κινήθηκαν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις, κατέληξαν 
ότι ήταν μονόδρομος.  
 
Πρέπει να σας πω και να το επαναλάβω ότι ο Υπουργός δεν μπορεί να ακυρώσει κατακυρωμένο 
έργο. Δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα. Θα είναι παράνομο. Ούτε είχα την εισήγηση κάποιου 
αρμόδιου οργάνου για επαναδιαπραγμάτευση και επαναδημοπράτηση, ούτε ο διευθύνων 



σύμβουλος ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε τεχνικές υπηρεσίες ούτε νομικές υπηρεσίες.  
 
Ελάτε, λοιπόν, στη θέση ενός υπουργού. Αυτά τα βλέπουμε εκ των ενόντων και πραγματικά 
μπορεί να υπάρχουν κριτικές απόψεις και να πούμε «γιατί έτσι και όχι αλλιώς». Όταν όμως η ζωή 
κυλά γρήγορα, όταν πιεζόμαστε από το χρόνο, όταν αν δεν κάνεις κάτι, θα κατηγορηθείς ότι δεν 
κάνεις κάτι, τότε τα πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά. Διότι υπήρχε και αυτός ο κίνδυνος, να 
κατηγορηθούμε ότι δεν έγινε ένα έργο που νομίμως είχε δημοπρατηθεί και να μας εγκαλέσουν οι 
ανάδοχες εταιρίες και να πάνε να ζητήσουν και επιπλέον αποζημιώσεις!  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα ήθελα κάτι τελευταίο, για να μην σας ταλαιπωρούμε άλλο, μιας και 
έχετε απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις.  
 
Ως προς τις αναφορές που έκαναν οι ερωτώντες συνάδελφοι σχετικά με τα όσα αναφέρει η 
Debevoise, η εταιρία που έκανε την εσωτερική έρευνα για λογαριασμό της SIEMENS, σχετικά με 
τα όσα αναφέρει στο ημερολόγιό του ο Χριστοφοράκος ή εν πάση περιπτώσει με τα όσα έχουν 
καταγραφεί ως εσωτερική αλληλογραφία της SIEMENS, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά 
αξιολογήθηκαν από εσάς –και αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω- ως πράγματα αναξιόπιστα, αν 
ήταν αληθή όλα αυτά ή αν εξυπηρετούσαν κάποιες σκοπιμότητες.  
 
Με την τοποθέτησή σας αυτή, την οποία δεν έχω κανέναν λόγο να αμφισβητήσω, θα ήθελα να 
μου δώσετε μια εκτίμηση γι’ αυτό που εμείς εξετάζουμε σήμερα. Μπορεί να ερωτηθήκατε και από 
συνάδελφο, όταν έλειπα.  
 
Εδώ είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι διακινήθηκε παράνομα χρήμα από τα μαύρα ταμεία της 
SIEMENS στην Ελλάδα. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το ποσόν και τους αποδέκτες. Το ότι 
διακινήθηκε χρήμα είναι σίγουρο, γιατί έχει βρεθεί σε ορισμένους λογαριασμούς. Η SIEMENS 
δίνει τη δική της εκδοχή. Λέει για 2% του ποσού σε πολιτικά πρόσωπα ή κόμματα και 8% σε 
υπηρεσιακούς ή άλλους παράγοντες. Η δική σας άποψη ποια είναι;  
 
Ακούσαμε δυο εκδοχές εν συντομία. Κάποιοι –όχι με φανατισμό βεβαίως- ισχυρίζονται ότι το 
σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει πάει στις τσέπες των ανθρώπων της 
SIEMENS. Κάποιοι άλλοι –πιστεύω περισσότερο πειστικά- ισχυρίζονται ότι και πολιτικοί έχουν 
γίνει αποδέκτες αυτών των χρημάτων. Ποια είναι η άποψή σας γι’ αυτό;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πιθανώς να ισχύει μέρος της μιας 
άποψης και μέρος της άλλης. Αυτό διερευνάτε εσείς. Τι να σας πω; Είναι μεταφυσικό το 
ερώτημα. Υπάρχουν σκιές –το είπα προηγουμένως που δεν ήσασταν εδώ- αναμφίβολα 
υπάρχουν σκιές για την υπόθεση της SIEMENS. Αλλά ποιοι, πώς κ.λπ., δεν μπορώ να ξέρω.  
 
Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, βεβαίως, είναι όπως την έχετε περιγράψει και δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει κανείς ότι έπεσαν μαύρα χρήματα στην Ελλάδα διαχρονικά.  
 
Το άλλο ερώτημα δεν έχω τη δυνατότητα να το απαντήσω. Δεν έχω γνώσεις. Δεν έχω 
πληροφορίες. Ξέρω αυτά που ξέρετε και εσείς, αυτά που διαβάζουμε από τις εφημερίδες. Και 
εύχομαι –το είπα και προηγουμένως δυο τρεις φορές- πραγματικά η Επιτροπή σας να κάνει 
σοβαρό έργο και να καλύψετε αυτά τα κενά που όλοι μας έχουμε.  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Κύριε Λιάπη, μου επιτρέπετε να σας κάνω 
μια ερώτηση;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Παρακαλώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Από όλη την εμπειρία που έχετε αποκτήσει 
και από την εξέλιξη των συμβάσεων αυτών, αν ήσασταν τώρα Υπουργός Μεταφορών ή 
Πολιτισμού, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξετε κάτι;  



 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Να αλλάξω ως προς τι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ως προς την κατάρτιση συμβάσεων και την 
εξέλιξή τους.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Όχι. Να εφαρμόζεις το νόμο, όποιος είναι αυτός.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Πιστεύετε ότι εφαρμόστηκε ο νόμος σε όσες 
συμβάσεις εσείς έχετε εμπλακεί...  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Απόλυτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): ...ως Υπουργός Μεταφορών ή Πολιτισμού;  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Απόλυτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ευχαριστώ.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Σας ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη): Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσαμε και αν 
χρειαστεί κάτι άλλο, θα είστε στη διάθεσή μας μετά τις 25 Αυγούστου.  
 
ΜΑΡΤΥΣ (Μιχαήλ Λιάπης): Εντάξει.  
 
(Στο σημείο αυτό αποχωρεί από την Αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής ο μάρτυς κ. Μιχαήλ 
Λιάπης) 
 
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα της Εξεταστικής Επιτροπής καταλαμβάνει ο 
Αντιπρόεδρος αυτης κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις, εν τάχει, στα 
μέλη της Επιτροπής, οι οποίες και θα διανεμηθούν.  
 
Είναι μια απαντητική επιστολή του κ. Μαρκογιαννάκη, ο οποίος θεωρεί την αποστολή της 
επιστολής που του στείλαμε –μαζί με τους υπόλοιπους- και το περιεχόμενό της επιεικώς ως 
ατυχή ενέργεια και αιτιολογεί γιατί.  
 
Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο από την Πρωτοβουλία Πολιτών, το οποίο υπογράφει ο κ. Δημήτρης 
Γεωργακόπουλος και αφορά την υπόθεση Μάριος Κατσίκας.  
 
Συμπληρωματικά στοιχεία της υπόθεσης SIEMENS που μας στέλνει ο Αντιεισαγγελέας Αρείου 
Πάγου κ. Γκρόζος από την Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Ειδικότερα, 
αφορούν τα συμπληρωματικά στοιχεία ορισμένων εμπλεκομένων που δεν έχουν υποβληθεί από 
τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank κ.λπ., στα οποία διαπιστώθηκαν οι 
τραπεζικές συναλλαγές. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, η δε ροή των πληροφοριών θα συνεχιστεί, 
καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα συμπληρώσουν τις αρχικές αναφορές τους.  
 
Επίσης, είναι μια επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής για 
την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων, όπου αναφέρει «...για τους παραπάνω λόγους να 
μας αποστείλετε επειγόντως και χωρίς άλλη καθυστέρηση κατάλογο όλων των εξερχομένων 
εγγράφων-αιτημάτων της Αρχής κατά το διάστημα 2006-2008 προς τραπεζικά ιδρύματα, κάθε 
έκθεση ή κείμενα αξιολόγησης των στοιχείων που έχει μέχρι σήμερα συντάξει η υπηρεσία σας και 
οποιαδήποτε στο μέλλον αποστολή στοιχείων προς την Επιτροπή μας παρακαλούμε να 
συνοδεύεται τουλάχιστον με κατάλογο περιεχομένου κατά θεματική ενότητα και σύντομη 
περιγραφή του ειδικότερου θέματος που αφορά.» 



 
Ακόμη, είναι μια επιστολή πάλι από τον Πρόεδρο της Επιτροπής προς τους Υπουργούς 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας κα Κατσέλη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κα Ξενογιαννακοπούλου που αναφέρει: 
 
«Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής να μας στείλετε επειγόντως και χωρίς 
καθυστέρηση τη σύνθεση όλων των μελών των Επιτροπών που συμμετείχαν στους 
διαγωνισμούς προμήθειας αξονικών και μαγνητικών τομογράφων για τα νοσοκομειακά ιδρύματα 
της χώρας, καθώς και όλες τις σχετικές Κ.Υ.Α. ορισμού αυτών για το χρονικό διάστημα 1995-
2009.» 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Και τυχόν ενστάσεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ρήγας): Μία επιστολή πάλι προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκη, όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει:  
 
«Με τον έλεγχο 164 από τη ΣΕΥΠ στην Επιτροπή υποβλήθηκαν πενήντα πορισματικές εκθέσεις 
που αφορούν το Υπουργείο Υγείας προς τον Ειδική Γραμματέα του ΣΔΟΕ. Μετά από διαβίβαση 
πενήντα πορισματικών εκθέσεων από το ΣΕΥΠ, το οποίο διενήργησε ελέγχους που σχετίζονται 
με τη σύναψη συμβάσεων να σας αποστείλουμε...δυο πορισματικές εκθέσεις του ΓΝΑ και Λαϊκό, 
διότι φέρεται να έχουν εκδοθεί τιμολόγια, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική 
συντήρηση και της ΔΕΠΑΝΟΜ, διότι εκτός των άλλων φέρεται να μην έχει παρακρατηθεί φόρος 
4% της συμβατικής αξίας κατά τα έτη 2005 και 2006.» 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ανακοινώσεις είχα να σας κάνω. Καλό καλοκαίρι σε 
όλους. Λύεται η συνεδρίαση.  
 



Έντυπη Έκδοση 
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 18 Ιουλίου 2010

Ενα ακόμα σκάνδαλο χαμένο στη... μετάφραση

Ο Μ. Λιάπης, η Siemens και η αμαρτωλή σύμβαση με τους ηλεκτρονικούς διερμηνείς

Της ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Απροκάλυπτη φαυλότητα, που αποσκοπούσε στην εύνοια και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων, αρχικά της
Hewlett Packard και στη συνέχεια της Siemens, ακόμα και εν μέσω της γενικής κατακραυγής, παρότι δεν είχε
καλύψει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, αποδεικνύει η μεθόδευση του υπουργείου Πολιτισμού στην προμήθεια
των ηλεκτρονικών διερμηνέων που προορίζονταν για τα μουσεία της χώρας.

Σύμβαση που ο τότε υπουργός Μ. Λιάπης αναγκάστηκε να καταγγείλει, με μεγάλη καθυστέρηση και ενώ οργίαζαν
οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Μ. Χριστοφοράκο και το ταξίδι του στη Γερμανία. Κι' αυτό, παρά τις
απεγνωσμένες, ώς την τελευταία στιγμή, προσπάθειες να δοθεί παράταση στο έργο.

Εγγραφα που η «Κ.Ε.» έχει στα χέρια της αποκαλύπτουν ότι τα στελέχη του Οργανισμού Προβολής του
Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) είχαν ετοιμάσει κείμενο για παράταση της αμαρτωλής σύμβασης που είχε υπογραφεί
στις 28/2/2007, έξι μέρες (24/4/2008) μετά τη λήξη της συμβατικής υποχρέωσης (18/4/2008) της Siemens να
παραδώσει το έργο. Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς των
στελεχών του υπουργείου Πολιτισμού που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή και σύμφωνα με τους οποίους
κινήθηκαν αμέσως προκειμένου να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρεία.

Στην επιστολή προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου, με ημερομηνία 24/4/2008, ο πρόεδρος
του Νομικού Συμβουλίου του ΟΠΕΠ, επίτιμος αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δ.
Παπαπετρόπουλος, διαβιβάζει το σχέδιο παράτασης της σύμβασης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα «την επιφύλαξη»
ότι «η ανάδοχος δεν έχει τηρήσει βασικές της υποχρεώσεις, (...)ούτε έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες από
την σύμβαση σχετικές κυρώσεις». Στην ίδια επιστολή εκφράζεται η άποψη ότι η παράταση «δεν φαίνεται κατ'
αρχήν να δικαιολογείται εξ ανωτέρας βίας ή άλλου αποχρώντος αντικειμενικού λόγου».

Δύο μήνες μετά, στις 26/6/2008, ο Δ. Παπαπετρόπουλος επανέρχεται για να επισημάνει την καθυστέρηση του
ΚΑΣ να γνωμοδοτήσει για τη μελέτη εφαρμογής της πιλοτικής εφαρμογής, προσθέτοντας ότι η μη έγκριση της
μελέτης από το ΚΑΣ θα οδηγούσε στην έκπτωση της αναδόχου με όλες τις συνέπειες γι' αυτήν. Τούτο σήμαινε ότι
η εγγυητική της επιστολή, ύψους 2 εκατ. ευρώ, θα κατέπιπτε υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, η
Siemens έπρεπε να επιστρέψει στον ΟΠΕΠ την προκαταβολή που έλαβε, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ. Ούτε αυτή η
διαδικασία προχώρησε.

Την 1/9/2008, ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΟΠΕΠ επανέρχεται κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου για το ελληνικό Δημόσιο με την επισήμανση ότι «με το να παραμένει η μελέτη στο ΚΑΣ δίνει στην
ανάδοχο ενδεχομένως προφάσεις να επικαλεστεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σ' αυτήν». Αυτό που τελικά
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συνέβη, καθώς στις 10 Οκτωβρίου του 2008 αναγκάζεται να αλλάξει στάση και να καταγγείλει τη σύμβαση, αφού
προηγουμένως η Siemens άσκησε ένδικα μέσα κατά του ΟΠΕΠ και του υπουργείου Πολιτισμού για αθέτηση των
όρων της σύμβασης.

Αποτέλεσμα της όλης μεθόδευσης του υπουργείου Πολιτισμού ήταν να χαθούν τα 12 εκατ. των κοινοτικών
πόρων, η δυνατότητα ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, θέσεις εργασίας και έσοδα περίπου 7 εκατ.
ευρώ το χρόνο.

Το σκάνδαλο έχει αναδειχθεί σε όλα τα επίπεδα του διαγωνισμού από την εποχή της υπουργίας Γ. Βουλγαράκη
όταν οι τελευταίες στην αρχική αξιολόγηση, Hewlett - Packard και Siemens, έφτασαν να αναδειχθούν, τελικά,
πρώτη και δεύτερη αντιστοίχως. Η Η.Ρ. επιλέχθηκε επί Γ. Βουλγαράκη αλλά, μετά την κατάθεση προσφυγών και
καταγγελίες στη μητρική εταιρεία στις ΗΠΑ για άνοιγμα στο ταμείο, ως αποτέλεσμα μαύρων χρημάτων που
δόθηκαν στο διαγωνισμό του ΟΠΕΠ, η εν λόγω εταιρεία παραιτήθηκε από το διαγωνισμό, αφήνοντας ανοιχτό το
πεδίο δράσης στη Siemens.

 

© 2013 X.K. Τεγόπουλος
Εκδόσεις Α.Ε.
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Σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση

Ο Λιάπης έπαιρνε ΕΚΑΣ!

04/03/201111:5204/03/201114:25  (upd) 37

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός μιλάει για τυπογραφικό λάθος και
αβλεψία του λογιστή του...

Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ελάμβανε ο Μιχάλης Λιάπης το 2008, ενώ ήταν υπουργός Πολιτισμού,
τουλάχιστον όπως φαίνεται στη φορολογική του δήλωση.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το OpinionPost.gr, ο κ. Λιάπης, στη φορολογική του δήλωση για το
οικονομικό έτος 2009 αναφέρει ότι εισέπραξε «καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)»
6.434,49 ευρώ. Επίσης αναφέρεται το ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης για το έτος 2008: «Άθροισμα
καθαρών εισοδημάτων, που φορολογούνται με το ζ’ ψήφισμα (βουλευτές – δικαστές)»: 35.308,20 ευρώ
(εκείνη την περίοδο οι βουλευτές φορολογούνταν μόνο για το μισό του βουλευτικού μισθού τους!). Και
δεν είναι τα μόνα εισοδήματα καθώς όπως φαίνεται δήλωσε από «μισθούς, ημερομίσθια κτλ» 13.740,96
ευρώ, ενώ από «επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κτλ» 17.584,59 ευρώ και από εκμίσθωση κατοικιών
27.400 ευρώ! Αναφέρεται επίσης ένα ποσό 70.000 ευρώ που προέρχεται από «διάθεση περιουσιακών
στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεές κλπ».

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός μιλάει για τυπογραφικό λάθος και αβλεψία του λογιστή του.
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Looking for People w ith Cardiovascular Disease. Learn
more.
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Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τη Volkswagen Bank. Αγορά, χρηματοδότηση & ασφάλιση, όλα
με ένα click!

Ασφάλεια αυτοκινήτου, μόνο από 111€! Anytime Auto Basic

Σχόλια

37Προσθήκη σχολίου
panagiotis09/03/201112:59

σε παρακαλώ θεέ μου, το 2011 ας διαλυθεί η "δημοκρατία"... προτιμώ να είμαι ένα με την γη παρά κάτω
από αυτή.

Απάντηση
KATSARIDAKIAS06/03/201109:03

Από την siemens για τον ΟΣΕ, τι να χει πάρει ,δεν μας λέτε. Ακης Ν2 είναι το λαμόγιο.

Απάντηση
ΓΙΑΤΙ CHR?S 06/03/201100:00

 CHR?S | 04/03/2011 19:19Απλά πείτε μου πού μένει και τι διαδρομή κάνει κάθε μέρα!... :-)ΓΙΑΤΙ ΡΕ CHR?S
Ταξι εχεις και θες να παρεις πελατη με ΕΚΑΣ,να προσφερεις κοινωνικο εργο και να τον μεταφερεις τζαμπα;;
Οχι γιατι αν ειναι ετσι ,αφησε το τηλ σου μπας και σε χρειαστει η μανα μου ,γιατι και αυτη το ΕΚΑΣ
παιρνει και το μπουρμπουαρ απο το παιδακι της,απο μενα δηλ. λυπησου εμενα μεγαλε! Η ΜΗΠΩΣ να την
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πηγαινα να την αφηνα στην πορτα του Λιαπη ,να ανοιξει αυτος να βγει και να την χωθει η μανα μου μεσα
,να του κατσικωθει εκει και να μην το κουναει με τιποτα,μεχρι να την αναλαβει αυτος.. να την συντηρει με
το ..ΕΚΑΣ του.ισως και να την ..μητροθετησει στο τελος (κατα το υιοθετησει) κι''ολας, γιατι χρονια
ολοκληρα τον συμπαθει.και μ΄΄εχει πρηξει...ΚΑΙ ΄΄τι ..λεβεντης..(κι ας ειμαι εγω το καμαρι της 10 ποντους
λεβεντοτερος του )και''κοιτα κοιτα περπατημα..κοιτα κορμοστασια ..το ΠΑΙΔΙ ΄΄(κι ας ειμαι εγω το καμαρι
της 10 χρονια νεωτερος)ΚΑΙ '''που ειναι το ΠΑΙΔΙ ..ανησυχω..,δεν το βλεπω τελευταια..να παθε
τιποτα;;'',..΄΄ΕΣΥ(υποτιμητικα) ΔΕΝ μπορεις να μαθεις τι κανει Ε;;;''ΑΣΕ ρε φιλε τι τραβαω ..Κι εδω και κανα
χρονο που εχει παθει Αλτσχαιμερ,καθομαι συνεχως και τις λεω τις ..πομπες του ,ετσι για να ..εκδικηθω
αυτον ,αλλα αυτη ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΛΕΓΕΙ να ειναι..αλλου,δηθεν ταχα μου..και τωρα που
της ειπα τα νεα με το ΕΚΑΣ ,γυρναει ,με κοιταει εντρομη και μου λεει '''τι λες Μιχαλη μου;;Αυτα σου
κανουνε παιδακι μου;;να προσεχεις αγορι μου .ΣΕ ζηλευουνε ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΥ!!ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ οτι ΔΕΝ ΜΕ
ΛΕΝΕ ΜΙΧΑΛΗ.ΑΝΤΩΝΗ ΜΕ ΛΕΝΕ ,το σοι μου μεσα,ΑΝΤΩΝΗΗ ! Μωρε ΘΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΩ !Του ..αξιζει!
Ασε που μπορει εκεινον να τον λεει ΑΝΤΩΝΗ,να βγαλω επιτελους το ..αχτι μου..

Απάντηση
ΚΑΙ ΕΓΩ 05/03/201112:56

 Κωσταντίνος Αυδίκος | 05/03/2011 05:37!ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΙΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ;;;ΕΝΩΝΩ ΤΗΝ
ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΕΝΤΟΡΕΙΕΣ
ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ ΕΥΗΚΟΑ ΩΤΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ .ΜΠΑΣ ΚΑΙ
ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ! ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΜΕ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!ΓΙΑΤΙ
ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ!!!

Απάντηση
Κωσταντίνος Αυδίκος05/03/201105:37

 Το ότι η γενιά του πολυτεχνίου μάμησε όλες τις επόμενες γενιές αλλά και την πατρίδα που γέννησε τη
δημοκρατία το ξέρουν πλεον και οι πέτρες.... Αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ είναι στη φράση η χώρα που
γέννησε τη Δημοκρατία.....θέλω να ξέρω αν στη χώρα αυτή υπάρχει όντως δημοκρατία και ΑΝ υπάρχει
"Δημοκρατία" σήμερα τι σκατά κάνει η δικαστική εξουσία!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ακόμη και στη χούντα των
συνταγματαρχών (δηλαδή σε μη δημοκρατία) οι εισαγγελείς θα είχαν επέμβει ακόμη και σε λιγότερο
εξόφθαλμες υποθέσεις από αυτή του Λιάπη. Τι σκατά κάνουν λοιπόν;;; Γιατί αν μια από τις 3 λειτουργίες
του πολιτεύματος και μάλιστα η σημαντικότερη ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ....τότε ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ.... Κι έχουμε
θέμα γιατί η "Δημοκρατία" μας είναι μια ψευδαίσθηση "δημοκρατίας"...μια καθοδηγημένη
ελευθεριάζουσα χούντα μιας ορισμένης κάστας ανθρώπων που επειδή κάναν έναν δίκαιο αγώνα κατά της
πραγματικής χούντας νομίσανε ότι μπορούν να γίνουν ΧΑΛΙΦΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΗ...Μήπως ήρθε
όντως η ώρα και για το δικό μας "ΧΑΛΙΦΑΤΟ" να ακολουθήσει το δρόμο όλων αυτών των αραβικών
βασιλείων-χαλιφάτων;;;;; ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ... ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ
ΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΝΑ ΔΗΜΕΥΤΟΥΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ........ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΣΥΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ...

Απάντηση
Παυλος Βερολινο05/03/201103:14

 ...."μιλάει για τυπογραφικό λάθος και αβλεψία του λογιστή του. " AAA!!!! ενταξη, γιατι για μια στιγμη
νομισα πως το εκανε επιτειδες και, πηγα να πεσω απ τα συνεφα. Αλλα τωρα ησυχασα, ενα λαθος εκανε το
παιδι και να ηστε ολοι σιγουροι, εσεις, (που βιαστηκατε, γιατι δεν καταλαβατε τοσο γρηγορα, το λαθος
του παιδιου) οτι το γρηγοροτερο δυνατο θα επιστρεψει τα λεφτα στα ταμεια. Τοσο
γρηγορα,που...........μπορει να το εχει κανει ηδη, δηλαδη.

Απάντηση
ο Ελληνας.05/03/201100:47

 Κωστής Λέων | 04/03/2011 13:22, Διονύσιος Βούτος | 04/03/2011 14:07/Ωραια το μαθαμε κι αυτο.ΕΙΔΙΚΑ
αυτο το αρθρο εδω προσφεροτανε για μια.. τετοια -α προπο-πληροφορηση!!Τωρααα καταλαβαμε ΓΙΑΤΙ Ο
ΛΙΑΠΗΣ ενδεχομενως εισεπραττε το ΕΚΑΣ!!!ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΦΤΑΙΝΕ,το.. γενετικο του υλικο ευθυνεται
..που ήταν Αλβαν ικο, φτηνιάρηκο μισθοφόρικο τών Φράγκων, κουβάλημενο από τούς Φράγκους για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, εκεί στα χρόνια που έγινε η πρώτη Άλωση τής Πόλης,(δηλ. το 1430 μΧ
,περιπου,),{{Τ''ΑΚΟΥΣ ΚΥΡ ΛΙΑΠΗ ΜΟΥ ;;;,ΠΟΥ ΜΟΥ ΘΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΣ???Τ'ΑΚΟΥΣ??Τ''ΑΚΩ ,ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΚΛΑΙΣ! ΑΜ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑΠΕΣ ΑΥΤΑ ,ΚΥΡ ΛΙΑΠΗ ΜΟΥ..ΑΜ ,ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ'ΠΕΣ!΄}}΄με αποτέλεσμα εμείς
οι γηγενείς Ρωμηοί , να αποκαλούμε τους Χριστιανούς Αλβανούς , Αρβανίτες και τους Μουσουλμάνους
Αλβανούς Τουρκαλβανούς'' ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ,τα απομνημονευματα σας μας ..διηγηστε??
κορακοζωητος βλεπω.μωρε μπραβο!Τι ειστε ;;ο Αθανατος? ;; ,,''Οι σημερινοί... "ελληναράδες" όμως και
έκαμναν και κάμνουν. Και το παίζουν και ... "υπεριθνικόφρονες" οι σάπιοι..''ΜΑΣ ..ΒΡΙΖΕΤΕ
ΤΩΡΑ,,ΣΚΑΙΑ,ΑΝΑΝΔΡΑ,ΥΠΟΥΛΑ.καταλαβα καλα;;κυριε;ΕΣΕΙς σε ποια κατηγορια,των ..ελληναράδων ,
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ανηκετε,για ναχουμε και καλο ρωτημα;;Η ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΤΕ;;ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΟΜΩΣ :΄΄Οφις εδηξε.. το ελληνικο
εθνος και απεθνησκε..οφις"'.

Απάντηση
Costas04/03/201123:23

 ???????????

Απάντηση
ελευθερία04/03/201120:46

 κάποιος λάθος κάνετε, υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά
http://taxalia.blogspot.com/2011/03/o_3509.html

Απάντηση
Οτσαλανογλου04/03/201120:44

 ΜΑΤΤ,ΑΣΕ ΤΙΣ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΒΙΚΙΠΕΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΡΩ.ΚΙ ΟΤΑΝ
ΕΒΡΙΣΚΑΝ ΤΑ ΖΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ,ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΡΩΓΟΠΙΝΑΝ,ΤΗΝ ΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΕΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΓΕΝΙΕΣ.ΕΚΕΙ ΣΕ
ΑΤΤΙΚΗ,ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ.ΜΗ ΠΕΙΣ ΟΧΙ,ΕΙΜΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2008.ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΟΒΑΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.

Απάντηση
Φόρτωση περισσότερων σχολίων(27)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάπης: Δεν είμαι ο «γαλάζιος» υπουργός των 178 εκατ. ευρώ
Με ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Λιάπης χαρακτήρισε «τερατολογίες» τις φήμες και
όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα. Προανήγγειλε αγωγές και μηνύσεις. Αναμένεται
ανάλογη προσφυγή στη Δικαιοσύνη και από το Ιδρυμα Καραμανλή

5/4/2011 8:59:50 πμ

Με ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Λιάπης χαρακτήρισε «τερατολογίες» τις φήμες και
όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα. Προανήγγειλε αγωγές και μηνύσεις. Αναμένεται
ανάλογη προσφυγή στη Δικαιοσύνη και από το Ιδρυμα Καραμανλή

Τέλος στις φήμες που «κυκλοφορούσαν» (και εντός της ΝΔ) τις τελευταίες εβδομάδες και τον

ταύτιζαν με τον «γαλάζιο υπουργό» που έχει σε τραπεζικό του λογαριασμό 178 εκατομμύρια

ευρώ επ ιχείρησε να δώσει ο κ. Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος, ύστερα από σιωπή πολλών

μηνών, εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας όλα αυτά τα σενάρια, που αποτυπώθηκαν

μάλιστα και σε πρωτοσέλιδο καθημερινής εφημερίδας, «τερατολογίες».

Ο κ. Λιάπης, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της οικογένειας Καραμανλή, δήλωσε χθες ότι δεν

είναι ο ίδιος ο «γαλάζιος υπουργός» με τις υπέρογκες καταθέσεις και κατέστησε σαφές ότι

θα προχωρήσει άμεσα σε αγωγές και μηνύσεις.

«Ορισμένα δημοσιεύματα και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι», τόνισε χαρακτηριστικά, «έχουν

ξεπεράσει π ια τα όρια της αθλιότητας. Τερατολογούν! Και εμπλέκουν το όνομά μου

διακινώντας λάσπη, για να εξυπηρετήσουν προφανείς σκοπ ιμότητες».

«Με υποχρεώνουν έτσι να καταθέσω αγωγές. Αλλά και μηνύσεις, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι όλοι οι λογαριασμοί μου έχουν ανοιχθεί

και είναι στη διάθεση της Βουλής», κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογες αγωγές αναμένεται να καταθέσει και το Ιδρυμα Καραμανλή, καθώς υπήρξαν δημοσιεύματα που

ενέπλεξαν στο θέμα και τον ιδρυτή της ΝΔ, με υπαινιγμούς ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν προϊόν παράνομων πράξεων του

«γαλάζιου υπουργού» και δεν αποκτήθηκαν στο σύνολό τους το τελευταίο διάστημα, αλλά παλαιότερα.

Επ ίσης, όπως εξήγησε στο «Εθνος» στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Κ. Καραμανλής στηρίζει απολύτως τον

πρώην υπουργό και εξάδελφό του και «βλέπει» π ίσω από αυτήν τη φιλολογία μια προσπάθεια να πληγεί το σύνολο της οικογένειας

Καραμανλή.

Σε πολιτικό επ ίπεδο, πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΝΔ απέφυγε επ ιμελώς να εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα, κάτι που

προφανώς σημαίνει ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θέλει να μείνει «εκτός κάδρου».

Συνεργάτες του, πάντως, διευκρίνιζαν χθες ότι δύο βουλευτές της ΝΔ, οι κ. Γιακουμάτος και Γιαννόπουλος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό

-από τη Δικαιοσύνη ο πρώτος και από τη Βουλή ο δεύτερος- να διαλευκανθεί τάχιστα η υπόθεση, προκειμένου να μην «πέφτει» βαριά

σκιά πάνω από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αιχμές για τις κυβερνήσεις Καραμανλή

Αιχμές κατά των κυβερνήσεων Καραμανλή εξαπέλυσε χθες ο τομεάρχης κ. Ν. Μηταράκης. «Η προηγούμενη κυβέρνηση» -τόνισε (ΕΡΑ)-

«δεν μας προετοίμασε για μια διεθνή οικονομική κρίση μεγαλύτερη απ ' ό,τι περιμέναμε». «Κινήθηκαν με ρυθμούς ήπ ιας προσαρμογής,

ενώ ξαφνικά άλλαξαν τα διεθνή δεδομένα» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα ο κ. Αντώνης Σαμαράς προωθεί την πρότασή του για έλεγχο των «πόθεν εσχες» όσων διετέλεσαν μέλη των

κυβερνήσεων από το 1974. Χθες ο κ. Μιχελάκης ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί και σχετική πρόταση νόμου. Το υπουργείο Εσωτερικών

πάντως, σε ανακοίνωσή του, τόνισε ότι από τον Ιανουάριο έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση πως θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

saradakos@pegasus.gr

mailto:saradakos@pegasus.gr
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Πολιτική
 

Εξεταστική ζητεί ο Μιχ. Λιάπης για την
υπόθεση των ακινήτων
Κατήγγειλε «παράκεντρα που θέλουν την πολιτική και ηθική» του εξόντωση

Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/09/2012, 15:07 | Τ ΕΛ ΕΥΤ Α ΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 25/09/2012, 15:07

Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της εμπλοκής του

ονόματός του σε υπόθεση αγοραπωλησιών ακινήτων την περίοδο 2005-2008, η οποία

ερευνάται από τις εισαγγελικές Αρχές, ζητεί ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης.

Σε δήλωσή του, μπροστά από το κτίριο της Βουλής, ο κ. Λιάπης καλεί τους αρμοδίους

να επιταχύνουν τη διερεύνηση της υπόθεσης και τονίζει ότι δέχεται μία ανελέητη

προσωπική επίθεση: 

«Κάποιοι, κάποια συμφέροντα, κάποια παράκεντρα εξουσίας θέλουν να με

εξοντώνουν πολιτικά και ηθικά. Με έχουν στοχοποιήσει. Και ρίχνουν κατά ριπάς»

σημειώνει ο κ. Λιάπης και προσθέτει: «Εγώ ζητώ από τους αρμόδιους φορείς να

επιταχύνουν τη διερεύνηση της υπόθεσης για να λάμψει η αλήθεια. 

» Και ζητώ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή της Βουλής, για να διερευνήσει την

υπόθεση και να αποδειχθεί ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτή την βρώμικη υπόθεση.

Κανέναν δεν γνωρίζω από τους εμπλεκομένους, ουδεμία σχέση είχα με αυτούς. Μου

είναι άγνωστοι παντελώς».

Καταλήγει, λέγοντας ότι απατώνται όσοι «εκλαμβάνουν την σιωπή μου ως αδυναμία.

[..] Μέχρι εδώ πια..»

 

© Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. 
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.
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FREE SUNDAY Σύνδεση | Εγγραφή νέου μέλους

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

5 σχόλια

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Κυτάχτε τα τρία λαμόγια και τους απατεώνες του κερατά.Ο ένας, μάλιστα, Μεϊμαράκης κατέχει το τρίτο
κατά σειρά αξίωμα της χώρας. Συγχαρητήρια, αλήτες μασονοεβραίοι που καταστρέψατε τη χώρα. Αυτή,
λοιπόν, ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου. Ξενοφερμένοι και εσωτερικοί μασονοεβραίοι που χρεωκόπησαν
την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό. Άνθρωποι άρρωστοι στο μυαλό και το σώμα ξεκοκκάλισαν με λύσσα και
μίσος το βιός μας, εκτελώντας εντολές από τη παγκόσμια μασονοεβραιϊκή κοινότητα.Μας κάνει όλους ν‘
αγανακτούμαι και ν΄αναρωτιόμαστε πόσο άρρωστοι ήταν και είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Αυτοί οι
μάγκες και μαζί Μαντέληδες, Τσουκάτοι, Εφραίμ, κλπ έφαγαν, έφαγαν, έφαγαν, έφαγαν και τώρα ζούνε εις
υγείαν των κορόϊδων. Και είνα κι άλλοι, εκτός από Άκη και Σία. Και βέβαια όλοι αυτοί είμαστε εμείς. Εμείς
τους ψηφίζουμε και τους ανεχόμαστε. Πόσα χρόνια τώρα τουλάχιστον μισό αιώνα ακούς τα ίδια και τα
ίδια.Τα ίδια λέει τώρα και ο μασονοεβραίος Σαμαράς μαζί με τους Βενιζέλο και Κουβέλη , ότι τάχα σε δύο
χρόνια όλα θα είνα καλύτερα. Τόσα χρόνια του επιτρέπουν να κυβερνήσει. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά κι
α πό τους άλλους το γέρο, τον Καραμανλή, τον Α.Παπνδρέου, τον νέο Καραμανλή, τον ΓΑΠ και το
Σαμαρά,κοκ περί λιτότητας κλπ. Ξέρετε πόσα δις έφαγαν την δεκαετία 80 90 οι αγρότες, σε πόρνες σε
χαρτοπαικτικές λέσχες και καφενεία από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ; Το ξέρετε ότι στην επαρχία
περίμεναν όλοι στην αγορά και την αγοραία να πάρουν τα κλεμμένα λεφτά και να κινηθούν τα πάντα; Τώρα
πληρώνουμε θα πληρώνουμε για 50 χρόνια ακόμα.Μισό αιώνα τώρα οι πολιτικοί και το πολιτικό σύστημα
είναι το ίδιο και δεν αλλάζει ότι και προσωπείο φορέσει κι όσο και να μεταμορφωθεί. Εμείς, όμως, ο
Ελληνικός λαός πόσο πανίβλακες και μ.....ς είμαστε και συνεχίζουμε την ίδια τακτική; Άμοιρη Ελλάδα δεν
κατάλαβες ακόμη ότι οι μασονοεβραίοι έχουν βαλθεί να σε καταστρέψουν και να σε σβήσουν από τον
χάρτη; Και θα το πετύχουν, εάν δεν το έχουν ήδη πετύχει. Και κανένας δεν κατεβαίνει στους δρόμους,
δεν επαναστατεί.

23-09-2012  |  Απάντηση  | 7  0

pelias (Σχόλια: 2199)

Τον Μεϊμαράκη ο Καρατζαφέρης τον είχε αποκαλέσει και .....Μπροστάντζα ! Τι άραγε να εννοούσε ? Λέτε
να είναι κάτι το ανήθικο ? Μπα, δεν το πιστεύω ! Έλληνας βουλευτής, και εν προκειμένω πρόεδρος της
Βουλής, και να είναι ανήθικος ? Εγώ μένω με την απορία......

23-09-2012  |  Απάντηση  | 5  0

Πολιτική » Ρεπορτάζ

Μεϊμαράκης-Βουλγαράκης-Λιάπης αρνούνται την εμπλοκή τους σε σκάνδαλο

Δημοσίευση: 23-09-2012 10:13 |  City Press Newsroom |  5 σχόλια 

Οργισμένη ήταν η αντίδραση των τριών πολιτικών, τους οποίους εμπλέκει σε σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατάθεση στο ΣΔΟΕ. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης  διέψευσε το δημοσίευμα, δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, ενώ τη Δευτέρα ανέφερε πως θα
μεταβεί στον εισαγγελέα και θα ζητήσει την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μηνύσεις θα κατατεθούν και από πλευράς του πρώην υπουργού
Μιχάλη Λιάπη και Γιώργου Βουλγαράκη. 

Ο τελευταίος ενοχλημένος, δήλωσε: "να σταματήσει το κυνήγι μαγισσών και η εκστρατεία λάσπης".

Έχετε γνώμη; Συνδεθείτε ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό και γράψτε μας την γνώμη σας

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012 11:16
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(Σχόλια: )

Για πία πο ολες της φυλές της Ελλαδας μιλάς κ Πελία, Την Ελληνική, τη Ρωμαϊκή, την
οθομανική, την Αλβανική, την μολδοβλαχική, την ποντιακη, την μεσανατολικη, την
Αιγυπτιακή την ενέτική η τη Βυζαντινη;;;;;; Αυτή ειναι η αιτία του κακού στην συνχρονη
χριστιανορθοδοξη ελλάδα μας. ΥΓ Συχωρέστε μου αν ξεχασα καμία φυλή η καποιους
φουστανελάδες η ρασοφόρους φυλάρχους

24-09-2012  |  Απάντηση  | 2  4

pelias (Σχόλια: 2199)

Τα τρία καμάρια της φυλής μας ! Άραγε να είναι της ....φυλής μας ?

23-09-2012  |  Απάντηση  | 6  0

pelias (Σχόλια: 2199)

Εννοώ τη φυλή όλων εκείνων που κουβαλούν το Ελληνικό DNA, αλλά και εκείνους που μετέχουν της
Ελληνικής παιδείας, αγαπούν την πατρίδα τους και δεν την προδίδουν, με λίγα λόγια όλους τους
Ελληνόψυχους ! Φυσικά σ αυτούς δεν συγκαταλέγονται οι απόγονοι των Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Αυνάν και
των λοιπών άλλων γεννητόρων του Εβραϊσμού, οι οποίοι ιστορικά απεργάζονται τον αφανισμό μας.

25-09-2012  |  Απάντηση  | 3  0

Καταχώριση

Ανώνυμος | Γράψε εδώ το σχόλιο σου

Ψευδώνυμο

E-mail

* Χαρακτήρες που απομένουν: 2000

Η citypress.gr προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποστηρίξει την ανοιχτή συμμετοχή του αναγνωστικού κοινού και να ενθαρρύνει
τον σχολιασμό των άρθρων που ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα της. Δεσμευόμαστε να εγκρίνουμε τα σχόλια σας, με την
προϋπόθεση ότι αυτά δεν περιέχουν προσβλητικό, χυδαίο, άσεμνο ή εν γένει απρεπές περιεχόμενο.

Συνάντηση Μεϊμαράκη-Νταβούτογλου με λάθη στη μετάφραση

Σε μια συμβολική αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στο

Αιγαίο προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κ.Αχμέτ Νταβούτογλουκατά

την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Ευ. Μεϊμαράκη. Κατά τη

συνάντηση των δύο ανδρών ο κ. Βαγγέλης...

Σε δίκη Εφραίμ και Αρσένιος

Την παραπομπή 12 εκ των 32 κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση της

Μονής Βατοπεδίου εισηγείται με πρότασή του προς τοΣυμβούλιο Εφετών, ο

εισαγγελέας Παναγιώτης Ματζούνης. Ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του

Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρώην...

Διαψεύδει η Βουλή το φραστικό επεισόδιο Μεϊμαράκη-Παυλόπουλου

Πρωτοφανές φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Προέδρου της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη

και του βουλευτή της ΝΔ Πρ. Παυλόπουλου διαφαίνεται πως έλαβε χώρα στην

αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε στη

ραδιοφωνική εκπομπή του κ. Νίκου...

Μεϊμαράκης VS Χατζηνικολάου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Θερμό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα στον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη

και το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Μετά την σημερινή σκληρή επίθεση του

Προέδρου της Βουλής, ο οποίος χαρακτήρισε μαφιόζικη την επίθεση εναντίον του

από δημοσίευμα, αναφερόμενος...
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Πώς θα ψηφιστούν τα "νέα" μέτρα

Με τη μορφή ενός άρθρου θα προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή, το

νομοσχέδιο για το νέο πακέτο μέτρων-περικοπών, ύψους 11,5 δισ. ευρώ ,

σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος. Σ αυτή τη συμφωνία προχώρησαν

ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης , ώστε...

"Μας κάνατε υπερήφανους"

Θερμά συγχαρητήρια στους Παραολυμπιονίκες του Λονδίνου, Αριστείδη

Μακροδημήτρη και Πασχάλη Σταθελάκο , που κατέκτησαν αργυρό μετάλλιο στα 50

μ. ύπτιο και χάλκινο στη σφαιροβολία αντίστοιχα, απηύθυνε ο πρόεδρος της

Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης . Σας αξίζει...

"Περαιτέρω περικοπές του προϋπολογισμού της Βουλής"

Σε περαιτέρω περικοπές του προϋπολογισμού της Βουλής , επιθυμεί να προχωρήσει

ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ευάγγελος Μεϊμαράκης , όπως ανακοίνωσε κατά τη

σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Μάλιστα, για την

συγκεκριμένη κίνηση έχει ενημερωθεί και...

Σάλος με απόρρητα έγγραφα στο Βατικανό

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Βατικανό, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι καρδινάλιος,

του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται, είναι αναμεμειγμένος σε διευρυνόμενο

σκάνδαλο αναφορικά με έγγραφα της Αγίας Έδρας που διέρρευσαν και δείχνουν

έντονες αναμετρήσεις στις...

Σε νέο «ροζ» σκάνδαλο ο Στρος-Καν

Για άλλη μια φορά επανέρχεται στο προσκήνιο ο Ντομινίκ Στρος-Καν με δικαστική

έρευνα που ανοίγουν οι εισαγγελίες στη Λίλη της βόρειας Γαλλίας σχετικά με τις

καταγγελίες ιερόδουλης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού στη διάρκεια ενός ροζ

πάρτι στην Ουάσινγκτον το...
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20120928 Όλη η λίστα με τους 36 πολιτικούς που ερευνά το ΣΔΟΕ 
 

http://www.akous.gr/post.asp?uid=10016 

 
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του zougla.gr 

Όλη η λίστα με τους 36 πολιτικούς που ερευνά 
το ΣΔΟΕ 

28 | ΣΕΠΤ | 2012 

 

 

Όλη τη λίστα με τα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ εδώ 
και δύο χρόνια, δημοσιεύεται στο zougla.gr. 

Τα πολιτικά ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα φτάνουν τα 36. 
Η λίστα βρίσκεται και στη διάθεση των εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι 
εποπτεύουν την έρευνα, κατ’ εντολή του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νίκου Παντελή. 
 
Τα ονόματα 
- Πάνος Καμμένος, πρόεδρος του κόμματος «Ανεξάρτητοι Έλληνες». Εξετάζεται από το Σ.Δ.Ο.Ε. 
Στερεάς Ελλάδας και ελέγχεται για την περίοδο που ήταν ακόμα βουλευτής. Η δίωξη θα προβεί στο 
άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών καθώς έχει σταλεί εισαγγελική παραγγελία. Ελέγχεται 
για ακίνητα στην Ιτέα και στο Γαλαξίδι. 
- Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής Ν.Δ. Ελέγχεται για την περίοδο που ήταν δήμαρχος Αθηνών. Η 
έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που έφτασε στα γραφεία της Δίωξης τον Ιούνιο του 2012. Η 
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καταγγελία παραπέμπει σε συσχετισμό με προκαταρκτική εξέταση της εισαγγελίας πρωτοδικών 
Αθηνών για την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων σε δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας (Αθήνα 
9,84) και αφορά πόθεν έσχες και παράνομες καταθέσεις στο εξωτερικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. 
- Αθανάσιος Νάκος, αντιπρόεδρος της Βουλής. Η έρευνα ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2012 και 
ελέγχεται από το Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας. Ο έλεγχος βρίσκεται στο στάδιο συλλογής στοιχείων. 
- Ευάγγελος Μεϊμαράκης, πρόεδρος της Βουλής. Ελέγχεται από το Σ.Δ.Ο.Ε μετά από καταγγελίες 
που έφτασαν στην υπηρεσία. 
- Γιώργος Βουλγαράκης, πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας του οικονομικού εισαγγελέα που απεστάλη στις 18 
Ιουλίου 2012. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου και της 
συζύγου του. Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. 
- Μιχάλης Λιάπης, πρώην υπουργός Μεταφορών και Πολιτισμού. Ελέγχεται κατόπιν καταγγελίας 
για παράνομο πλουτισμό. 
- Άρης Σπηλιωτόπουλος, βουλευτής Β’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Διεξάγεται έλεγχος κατόπιν 
ανώνυμης καταγγελίας ιδιώτη. Έχουν ζητηθεί στοιχεία για την πηγή των δηλωθέντων εισοδημάτων 
του από την αρμόδια ΔΟΥ καθώς και στοιχεία για τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών 
από τα τραπεζικά ιδρύματα. 
-Μιχάλης Καρχιμάκης, πρώην γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έγινε ανώνυμη 
καταγγελία για παράνομο πλουτισμό, η οποία αναφέρει ότι κατέχει τρία ξενοδοχεία στην 
Ιεράπετρα τα οποία ίσως να μην είναι στο όνομά του. 
- Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Ελέγχεται για την περίοδο που ήταν 
υπουργός Άμυνας. 
- Νίκος Κωνσταντόπουλος, πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. 
- Ελισάβετ Βόζενμπεργκ, πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. 
 
- Γιώργος Ορφανός, πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης με την Ν.Δ. Ελέγχεται για την περίοδο που 
ήταν υφυπουργός Αθλητισμού (2004-2007). 
- Μαρίνα Χρυσοβελώνη, βουλευτής Μαγνησίας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ελέγχεται από το 
Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας ενώ η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο συλλογής στοιχείων. 
- Γιάννος Παπαντωνίου, πρώην υπουργός Οικονομικών και Άμυνας με το ΠΑΣΟΚ. Διενεργείται 
έλεγχος τόσο στον ίδιο όσο και στη σύζυγό του. Η έρευνα ξεκίνησε στα πλαίσια εκτέλεσης 
εισαγγελικής παραγγελίας και βρίσκεται σε αναμονή των στοιχείων από τις τράπεζες. 
- Αντώνης Μπέζας, βουλευτής Θεσπρωτίας. Ελέγχεται μετά από καταγγελία που έφτασε στα 
γραφεία της Δίωξης. 
- Νίκος Ταγάρας, πρώην νομάρχης Κορινθίας και βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. 
Ελέγχεται από το Σ.Δ.Ο.Ε. Πελλοπονήσου. Ο έλεγχος ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου 2011 και βρίσκεται 
στο στάδιο συλλογής στοιχείων από τις τράπεζες. 
- Παναγιώτης Φασούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχος Πειραιά. Ελέγχεται κατόπιν 
καταγγελιών που έφτασαν στη Δίωξη. 
- Ελπίδα Τσουρή, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας. Ελέγχεται από το Σ.Δ.Ο.Ε. Βορείου Αιγαίου για την περίοδο που ήταν βουλευτής. 
- Φίλιππος Φουντής, υποψήφιος βουλευτής με τους Οικολόγους Πράσινους. Ελέγχεται από το 
Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας. Η έρευνα ξεκίνησε στις 23 Απριλίου 2012 και βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης 
της έκθεσης ελέγχου. 
 
- Αλέξανδρος Βούλγαρης, πρώην βουλευτής Μαγνησίας με το ΠΑΣΟΚ. Ελέγχεται από το Σ.Δ.Ο.Ε. 
Θεσσαλίας ενώ η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο συλλογής στοιχείων. 
 
- Λεωνίδας Τζάνης, πρώην υφυπουργός εσωτερικών με το ΠΑΣΟΚ. Ελέγχεται από το Σ.Δ.Ο.Ε. 
Θεσσαλονίκης. Η έρευνα ξεκίνησε στις 31 Μαΐου 2012 και βρίσκεται στο στάδιο ανοίγματος 



τραπεζικών λογαριασμών και ανάλυσης του «πόθεν έσχες». 
 
- Ιωάννης Αθόπουλος, πρώην υφυπουργός Παιδείας με το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 2012 και προέκυψε εξ’ αιτίας της εμπλοκής του, ως δικηγόρος, σε διάφορες εταιρίες, για τις 
οποίες η υπηρεσία διενεργεί ελέγχους στα πλαίσια συγκεκριμένης έρευνας που διεξάγει. Έχει 
ζητηθεί ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο συλλογής 
στοιχείων. 
 
- Αναστάσιος Μαντέλης, πρώην υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με το ΠΑΣΟΚ. 
Διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος και έλεγχος των τραπεζικών του λογαριασμών στα πλαίσια 
διερεύνησης της υπόθεσης Siemens. 
 
- Ιωάννης Σμπώκος, πρώην γενικός γραμματέςς ΥΕΘΑ. Ξεκίνησε έλεγχος κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας. 
 
- Απόστολος Φωτιάδης, πρώην υφυπουργός Οικονομικών με το ΠΑΣΟΚ. Έχει γίνει καταγγελία για 
παράνομο πλουτισμό. Κατόπιν αυτής εκδόθηκε εντολή έρευνας. Ελέγχονται τα εισοδήματα και οι 
δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει κατά τα έτη 2000-12 καθώς και η περιουσιακή του κατάσταση 
βάσει των δηλώσεων Ε9 που έχει υποβάλλει. Έχουν ζητηθεί στοιχεία και για τις μετακινήσεις των 
τραπεζικών του λογαριασμών και τα αποτελέσματα αναμένονται. 
 
- Φεβρωνία Πατριανάκου, βουλευτής Λακωνίας με τη Ν.Δ. Ελέγχεται κατόπιν καταγγελίας προς το 
Σώμα Επιθεωρητών ΣΕΕΔ. Έχει ζητηθεί άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από τα τραπεζικά 
ιδρύματα και τα αποτελέσματα αναμένονται. 
 
- Νικόλαος Ανδριανόπουλος, πρώην γενικός γραμματέας υπουργείου Οικονομικών.  
 
- Άκης Τσοχατζόπουλος, πρώην υπουργός Άμυνας. 
 
- Φώτης Αρβανίτης, πρώην βουλευτής Φωκίδας με το ΠΑΣΟΚ. 
 
- Δημήτρης Αποστολάκης, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβερνήσεως Κώστα Σημίτη. 
 
- Χρήστος Βερελής, πρώην υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ελέγχεται κατόπιν 
καταγγελιών. 
 
- Κωνσταντίνος Λιάσκας, πρώην υπουργός 
 
- Χρήστος Ζαχόπουλος, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού επί Νέας 
Δημοκρατίας. 
 
- Πέτρος Μαντούβαλος, δικηγόρος και πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ελέγχεται κατόπιν 
καταγγελίας για παράνομο πλουτισμό. 
 
- Μιχάλης Χαλκίδης, πρώην βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην δήμαρχος 
Μελίκης. Ελέγχεται μετά από καταγγελία για παράνομο πλουτισμό. 
 
- Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσίου. Ελέγχεται κατόπιν καταγγελιών για παράνομο 
πλουτισμό. 
 



- Ίδρυμα «Καραμανλής Γ. Κωνσταντίνος», κοινωφελές ίδρυμα το οποίο ελέγχεται για 
κακοδιαχείριση. 
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Το σημερινό άρθρο του Γιώργου Δελαστίκ στο «Έθνος» 

 

Μια ενδιαφέρουσα άποψη-ανάλυση για τον Μιχάλη Λιάπη παρουσίασε μέσω της στήλης 
του στο σημερινό φύλλο του «Έθνους» ο Γ. Δελαστίκ. Ο πρώην υπουργός μεταφορών 
είχε εκδώσει ένα πολιτικό βιβλίο με τίτλο… «Για ένα νέο ήθος»! Ο έμπειρος 
δημοσιογράφος γράφει και γι’ αυτό! Ακολουθεί αυτούσιο του κείμενό του…  
 
 
Πλαστές πινακίδες σε τζιπ θηριώδους κυβισμού 4.463 κυβικών εκατοστών. Όχημα 
ανασφάλιστο. Οδηγός χωρίς δίπλωμα οδήγησης και αστυνομική ταυτότητα. Παραβίαση 
STOP. Δεν είναι αυτό καθαυτό το βάρος των πλημμελημάτων που διέπραξε ο Μιχάλης 
Λιάπης και για τα οποία θα οδηγηθεί σήμερα στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο. Το 
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σοβαρό είναι η νοοτροπία που αποπνέει η συμπεριφορά του.  
 
 
Γιος της αδελφής του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή και αγαπημένος ανιψιός 
του, προοριζόταν από αυτόν να ηγηθεί της παράταξης της Δεξιάς -κάτι που δεν κατέστη 
δυνατόν λόγω της πολιτικής του ανεπάρκειας- και διατελέσας υπουργός επί πεντέμισι 
χρόνια (Μεταφορών 2004-2007 και Πολιτισμού 2007-2009), αλλά και βουλευτής επί… 
24 (!) συναπτά έτη (1985-2009), ο Μιχάλης Λιάπης προφανώς θεωρεί ότι οι νόμοι είναι 
για την… «πλέμπα», τον «λαουτζίκο», τον «κοσμάκη», όχι γι’ αυτόν!  
 
 
Εδώ ο Μιχάλης Λιάπης συνόδευε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέσα στο προσωπικό 
αεροσκάφος του τότε προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Βαλερί – Ζισκάρ ντ’ Εστέν τη 
νύχτα της 23ης προς την 24η Ιουλίου 1974, όταν κατέρρευσε η χούντα των 
συνταγματαρχών και παρέδωσε την εξουσία, όπως αποτυπώθηκε και φωτογραφικά 
κατά την έξοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος 
στο Ελληνικό. Είναι δυνατόν από ένα τέτοιο άτομο να απαιτεί το ελληνικό κράτος να 
πληρώνει 3.220 ευρώ φόρο πολυτελείας λόγω του τζιπ του συν 1.320 ευρώ για τέλη 
επειδή είναι πάνω από 4.000 κυβικά, χώρια τα πάνω από 1.000 ευρώ που απαιτούνται 
για την ασφάλεια; Απαράδεκτο, αποφάσισε ο ίδιος ο Μιχάλης Λιάπης.  
 
 
Επειδή όμως είναι δραστήριος άνθρωπος δεν έπεσε σε τέλμα απογοήτευσης και 
αδράνειας για την αχαριστία που επέδειξαν προς το πρόσωπό του οι ομοϊδεάτες του 
που κυβερνούν τη χώρα, όπως πέφτει σε απάθεια ο λαϊκός κόσμος. Για να ταξιδεύει 
λοιπόν δωρεάν, όπως ο ίδιος έκρινε ότι του αρμόζει, κατασκεύασε… δικές του πινακίδες! 
‘Οχι, σε καμία περίπτωση δεν έφτιαξε πλαστές πινακίδες, όπως έγραφαν τα ποταπά, 
χαμερπή έντυπα. Απλούστατα, κατασκεύασε «αυτοσχέδιες (!)», όπως τις χαρακτήρισε ο 
ίδιος στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, πινακίδες κυκλοφορίας. Είναι τόσο 
δημιουργικός και γεμάτος έμπνευση ο όρος «αυτοσχέδιες» πινακίδες, που ειλικρινά 
απορούμε πως αυτή η όντως βάρβαρη κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου δεν έσπευσε να 
καταργήσει πάραυτα τον κακόηχο και χυδαίου νοήματος όρο «πλαστός» και να τον 
αντικαταστήσει με τον υπέροχο όρο «αυτοσχέδιος».  
 
 
Να έχουμε «αυτοσχέδια» χαρτονομίσματα αντί για «πλαστά» χαρτονομίσματα. 
«Αυτοσχέδια» πτυχία, «αυτοσχέδια» πιστοποιητικά, «αυτοσχέδια» διπλώματα και άδειες 
οδήγησης και πάει λέγοντας. Είναι πρωτοφανής δε η εμπάθεια και η χολή προς το 
πρόσωπο του Μιχάλη Λιάπη που επέδειξαν οι εφημερίδες. Ολες θυμήθηκαν ότι το 2007, 
όταν ακόμη ήταν υπουργός Μεταφορών, είχε δώσει προσωπικά ο ίδιος εντολή να κοπεί 
πρόστιμο στον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τότε νομάρχη Θεσσαλονίκης, επειδή αυτός, αν και 
ομοϊδεάτης του Λιάπη, επέμενε να μη φοράει κράνος όταν κυκλοφορούσε με το 
μηχανάκι του.  
 
 
Α, όλα κι όλα, σε αυτά τα θέματα ο Λιάπης ήταν ανυποχώρητος! Γι’ αυτό και όπως 



θύμισε άλλη εφημερίδα, αριστερή μάλιστα, ο Μιχάλης Λιάπης είχε εκδώσει και πολιτικό 
βιβλίο με τίτλο… «Για ένα νέο ήθος»! Μέχρι που αξιοποίησαν ένα ασήμαντο, ανθρώπινο 
λάθος του και υπενθύμιζαν με εξαιρετική, υφέρπουσα δηκτικότητα ότι ο Μιχ. Λιάπης είχε 
διεκδικήσει ως και το… ΕΚΑΣ, το επίδομα που δίνουν στους αναξιοπαθούντες 
χαμηλοσυνταξιούχους!!! Τι νομίζουν, δηλαδή, ότι επειδή αυτός δηλώνει εισόδημα 
110.000 (109.223 για την ακρίβεια) και η γυναίκα του άλλες 30.000 (29.250), αρκούν τα 
140 ψωροχιλιάρικα ευρώ τον χρόνο και δεν έχει ανάγκη το ΕΚΑΣ;  
 
 
Θα έπρεπε αυτοί οι τυχάρπαστοι, άφρονες λαϊκιστές που τον επικρίνουν να είχαν αυτοί 
τη βίλα του Λιάπη των 223 τ.μ. στη Μύκονο με την πισίνα σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων ή 
το σπίτι της γυναίκας του των 451 τ.μ. στην Κηφισιά, για να δούμε πώς θα τα έφερναν 
βόλτα! Και αναφερόμαστε μόνο σε 2 από τα 28 ακίνητα που η οικογένεια του Μιχάλη 
Λιάπη έχει μερίδια. Οχι ένα ΕΚΑΣ, αλλά… 28 ΕΚΑΣ έπρεπε να του δίνει του Λιάπη το 
ελληνικό κράτος αν ήταν σοβαρό – και όχι να εκμεταλλεύονται διάφοροι τύποι μια 
ασήμαντη παραδρομή για να του τσαλακώσουν την αξιοπρέπεια, αλλά και τη 
δημιουργικότητα κατασκευής «αυτοσχέδιων» πινακίδων κυκλοφορίας. Τι περιμένετε 
όμως, Έλληνες δεν είμαστε;  
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Ελβετοί για Λιάπη: Δάσκαλε που δίδασκες 
Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «φτωχός», καθώς «έχει 20 ακίνητα και τρία αυτοκίνητα, το ετήσιο 
εισόδημά του ξεπερνά τις 100.000 ευρώ», σημειώνει η εφημερίδα 
20 Δεκ 2013 - 13:27 

 

 
Δημοσίευμα με τίτλο «Δάσκαλε που δίδασκες…» για τη σύλληψη του πρώην υπουργού 
Μεταφορών, Μιχάλη Λιάπη, φιλοξενεί η ελβετική Neue Zürcher Zeitung, όπως μεταδίδει η 
Deutsche Welle. 
 
 
«Θα τολμούσε κάθε Έλληνας να κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας χωρίς δίπλωμα, 
με αυτοκίνητο για το οποίο έχουν παραδοθεί οι πινακίδες και με πλαστές πινακίδες; 
Μάλλον όχι. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών όμως το έκανε», αναφέρει η εφημερίδα. 
 
Σημειώνει ωστόσο ότι ο πρώην υπουργός «ατύχησε και έπεσε πάνω σε έλεγχο». 
«Επί μια ώρα φέρεται να προσπαθούσε να εξηγήσει στα όργανα της τάξης με ποιόν έχουν 
να κάνουν. Ωστόσο οι αστυνομικοί επέδειξαν θάρρος: ο άνδρας οδηγήθηκε στον 
εισαγγελέα. Εκεί είπε ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα. Ότι έπρεπε να ξεδηλώσει το αυτοκίνητο 
και να παραδώσει τις πινακίδες για να αποφύγει το βάρος της υψηλής φορολόγησης, όπως 
είπε», συνεχίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας για να προσθέσει ότι «όπως όλοι οι 
Έλληνες άλλωστε, έχει χτυπηθεί και ο ίδιος βαριά από την κρίση». 
Εντούτοις, επισημαίνει η Neue Zürcher Zeitung, ο κ. Λιάπης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
«φτωχός», καθώς «έχει 20 ακίνητα και τρία αυτοκίνητα, το ετήσιο εισόδημά του ξεπερνά 

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=161037


τις 100.000 ευρώ». 
 
Η εφημερίδα δεν παραλείπει να αναφερθεί και στο πολιτικό παρελθόν του Μ. Λιάπη: «Ο 
Λιάπης ανήκει σε μια από τις ισχυρές ελληνικές πολιτικές δυναστείες. Είναι ξάδερφος του 
πρώην συντηρητικού πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Και οι δύο είναι ανιψιοί του 
ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή; ο 
οποίος διετέλεσε πολλές φορές πρωθυπουργός και δυο φορές πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Όταν ο ανιψιός του Κώστας κέρδισε το 2004 τις εκλογές, ο ξάδερφός του Λιάπης έγινε 
υπουργός Μεταφορών. Υπό τη νέα του ιδιότητα τάχθηκε σθεναρά υπέρ της τήρησης του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνέταξε και νέο ΚΟΚ». 
 
Το δημοσίευμα υπενθυμίζει τέλος ότι το 2009 «ο Καραμανλής ο νεότερος έχασε τις εκλογές 
και όταν το όνομα Λιάπης συνδέθηκε στα μέσα ενημέρωσης με ένα σκάνδαλο δωροδοκίας, 
αυτός εγκατέλειψε την πολιτική», ενώ «λίγο αργότερα ξέσπασε η οικονομική κρίση» με 
«τις γνωστές συνέπειες». 
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Eκτύπωση

Μιχάλης Λιάπης: Σκιαγραφία ενός πολιτικού βλαστού

Από την ιστορική νύχτα της 24ης Ιουλίου του 1974, όταν συνόδευσε τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή από το Παρίσι στην Αθήνα, στην ατιμωτική σύλληψή του προ ημερών.
Ποιος και γιατί θα θυμάται τον κ. Μιχάλη Λιάπη;

Του Γιωργου Π. Τερζη

Στιγμιότυπο Νο 1: Ωρα 02.05 π.μ. της 24ης Ιουλίου 1974. Ο Μιχάλης Λιάπης, 23 ετών τότε, ανιψιός του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, κατεβαίνει 4ος στη σειρά από το αεροπλάνο της γαλλικής προεδρίας που μόλις έχει αφιχθεί στο Ελληνικό,
σηματοδοτώντας την πτώση της 7χρονης δικτατορίας.

Στιγμιότυπο Νο 2: Ωρα 11.00 π.μ. της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Ο 62χρονος, πλέον, Μιχάλης Λιάπης συλλαμβάνεται από
άνδρες της τροχαίας για παραβάσεις του ΚΟΚ και οδήγηση μεγάλου κυβισμού τζιπ, ιδιοκτησίας του, με πλαστές πινακίδες.

Στιγμιότυπο Νο 3: Ο κ. Λιάπης διαγράφεται από τις λίστες των μελών της Ν.Δ.

Η πορεία του κ. Λιάπη στα δημόσια πράγματα οριοθετείται από τα τρία παραπάνω στιγμιότυπα. Εξελέγη στο κοινοβούλιο
το 1985, ωστόσο έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1989, καθώς η πρώτη εκλογή του ακυρώθηκε λόγω κωλύματος. Μέχρι τότε,
η πορεία του ήταν στο πλευρό του θείου του. Ειδικός συνεργάτης τα χρόνια της πρωθυπουργίας, διευθυντής του
Ιδιαίτερου Γραφείου, την πρώτη περίοδο της προεδρίας. Ο κ. Λιάπης, ισχυρίζονται κάποιοι, θεωρούσε ότι λόγω πορείας
δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, θα έπρεπε ο ίδιος να ηγηθεί του κόμματος που ίδρυσε ο θείος του.

Ηταν, πάντως, επί Κώστα Καραμανλή που ανέλαβε θέσεις ευθύνης. Υπουργός Μεταφορών την περίοδο 2004 - 2007 και
Πολιτισμού από το 2007. Στις 7 Ιανουαρίου 2009 βρέθηκε εκτός κυβέρνησης και έκτοτε οι σχέσεις τους κατέστησαν
πολεμικές. Εξ ου και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, γνωρίζοντας ότι το προφίλ του είχε τρωθεί από τις αποκαλύψεις για
τις σχέσεις του με τη Siemens του κ. Μιχ. Χριστοφοράκου, ο κ. Λιάπης ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και
κατήγγειλε τον τότε πρωθυπουργό ότι οδηγεί στον όλεθρο την παράταξη. Απαιτήθηκαν 2,5 έτη για να αποκατασταθούν οι
σχέσεις των δύο εξαδέλφων. Κατά τη διάρκεια της υπουργικής του διαδρομής, ο κ. Λιάπης δεν απέφυγε τις συγκρούσεις.
Θρυλικές διαστάσεις έχει αποκτήσει ο εγκλωβισμός του σε συρμό του Μετρό, όταν έσπευσε τον Ιούλιο του 2004 -παρά τον
προγραμματισμό του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά- να οικειοποιηθεί επικοινωνιακά τη σύνδεση του μετρό με το
αεροδρόμιο. Τις τυμπανοκρουσίες χάλασε ένα black out στο Μετρό, πίσω από το οποίο πολλοί είδαν... λαρισαϊκό δάκτυλο.
Το παράδοξο είναι ότι στήριξε αρχικώς το Γ. Σουφλιά για την προεδρία της Ν.Δ. το 1996, υποχωρώντας μόνον όταν
ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα Καραμανλή και ότι διεγράφη από τον κ. Αντ. Σαμαρά, υπέρ του οποίου είχε δώσει μάχη
στην κούρσα διαδοχής στη Ν.Δ.

Η εικόνα «ελαφρότητος» του κ. Λιάπη, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Η μία δεκαετία στο
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πλάι του Κωνσταντίνου Καραμανλή και οι εννέα διαδοχικές εκλογές ως βουλευτής Β΄ Αθήνας δεν επιτυγχάνονται μόνον με το
«όνομα». Το χειρότερο, όμως, για τον ίδιο είναι ότι, σε έναν μοναδικό συνδυασμό πολιτικού ακαταδίωκτου και
προσωπικού ακαταλόγιστου, συνόδευσε το φινάλε του με κύματα δηλητηριωδών σχολίων: «Κατόπιν απόφασης του
υπουργού Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη, σήμερα στον δακτύλιο δεν κυκλοφορούν ούτε τα ζυγά, ούτε τα μονά. Κυκλοφορούν
τα πλαστά». Αυτά, ωστόσο, ουδόλως μοιάζουν να τον απασχολούν. Ενα 24ωρο μετά τη σύλληψή του, αναχώρησε για το
προγραμματισμένο ταξίδι του στη... Μαλαισία.

Hμερομηνία :  22/12/13
Copyright:  http://www.kathimerini.gr
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Επιστροφή

Έντυπη Έκδοση 
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Πολλοί συνεπιβάτες στο τζιπ του Λιάπη

Η περίπτωση του... Μισέλ αποτελεί απλώς το τελευταίο κρούσμα μιας σειράς αλαζονικών συμπεριφορών πολιτικών
που ζουν και αναπνέουν για πλούτο και εξουσία...

Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ g.linardou@eleftherotypia.net

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, καλεσμένος σε τηλεοπτικό κανάλι, ερωτάται από την εθνική τηλεπερσόνα της
πλούσιας εκείνης εποχής Ρούλα Κορομηλά: «Δεν έχετε συνηθίσει εσείς οι υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, να
φιλοξενείστε σε εκπομπές ζωντανές, ανάμεσα σε τόσο νόστιμες και ωραίες γυναίκες, ε;

Πώς νιώθετε, κύριε Λιάπη;». Ο νεαρός βουλευτής απαντά: «Ανετα! Θα έλεγα στο φυσικό μου περιβάλλον»!

Η περίπτωση του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί 22 χρόνια βουλευτή και ανιψιού
του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενδείκνυται για κανιβαλισμούς. Ομως, στο πολυτελές μαύρο τζιπ με τις
πλαστές πινακίδες δεν ήταν μόνος!

Συνεπιβάτες πολλοί: υπουργοί στη φυλακή, υπουργοί ένα βήμα πριν από τη φυλακή, βουλευτές μπλεγμένοι σε
παρανομίες, υποψήφιοι βουλευτές το ίδιο, δήμαρχοι με αυθαίρετα, αλαζονικά golden boys που χρέωναν για το
προσωπικό τους life style το Δημόσιο... Αλλά και στο πορτ μπαγκάζ παρατηρήθηκε συνωστισμός: ένα σωρό
«τσιράκια» που χαριεντίζονταν με την εξουσία και τώρα ανακυκλώνουν χαζά ανέκδοτα σε βάρος μιας
τραγελαφικής πολιτικής φιγούρας την οποία, όμως, στήριξαν για δεκαετίες.

Η περίπτωση Λιάπη είναι μια πρώτης τάξεως αφορμή για να θυμηθούμε πόσο επικίνδυνα αλαζονικά η πολιτική
εξουσία αυτού του τόπου παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, αλλά και όποιο STOP βρεθεί στο δρόμο της. Δεν είναι
μόνο τα μεγάλα σκάνδαλα (βλέπε, Siemens, Χρηματιστήριο, Βατοπέδι). Είναι τα μικρά, τα απλά και καθημερινά, οι
μικρότητες και μικροπρέπειες που αποκαλύπτουν αυτό το οποίο ουδέποτε θα μπορέσουν να καταλάβουν οι
«μεθυσμένοι» της εξουσίας: πως είναι κοινοί θνητοί και πως η αλαζονεία... εκδικείται.

Στο παρασκήνιο του σκανδάλου για τη Siemens, αποκαλύπτεται πως εκτός από τις μεγάλες μίζες, κυκλοφορούσαν
και πολλές οικοσκευές. Πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας καλείται να απολογηθεί στην
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για ένα πλυντήριο-στεγνωτήριο κόστους 312.000 ευρώ, η χρέωση του οποίου
είχε καταγραφεί στα κιτάπια της εταιρείας. Εξοργισμένη η βουλευτής τότε -μεταξύ άλλων- έλεγε: «Κυρίες και κύριοι,
μην κουράζεστε. Δεν δέχομαι δώρα εγώ. Δεν δέχομαι και το ξέρει όλη η Ελλάδα αυτό. Δεν δέχομαι δώρα...».

Και ένας πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ τον Δεκέμβρη του 2011 αποφάσισε να κάνει δώρο στον εαυτό του ένα
κινητό τηλέφωνο αξίας 670 ευρώ, αλλά είχε την «ατυχία» να το χρεώσει στο υπουργείο του. Το θέμα βγήκε στη
δημοσιότητα, ο πρώην υπουργός το επέστρεψε και έκανε λόγο για «λάθος». Οπως και ο Μ. Λιάπης: «Εκανα
λάθος», επαναλάμβανε, καλύπτοντας τις χειροπέδες με το ακριβό του μπουφάν.
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Ορισμένοι άλλοι, πάντως, ούτε συγγνώμη ζητούν ούτε παραδέχονται το «λάθος». Οπως ένα ισχυρό golden boy
που πέρασε από θέσεις εξουσίας επί Νέας Δημοκρατίας. Του απέδωσαν ότι υπέγραψε ώστε το Δημόσιο να πληρώσει
το αεροπορικό εισιτήριο και τη διαμονή στην Ελλάδα φίλης του από την Αμερική.

Συνεργάτες του βρίσκονται προφυλακισμένοι, διότι προσπάθησαν να εκταμιεύσουν επιταγή μερικών χιλιάδων ευρώ
σε βάρος του οργανισμού του οποίου προΐστατο. Σήμερα, είναι «μετανάστης» στο Βελιγράδι, όπου και εργάζεται
σε ιδιωτική εταιρεία. Οπως και ο πρώην υπουργός Μ. Λιάπης, μετανάστης-συνταξιούχος ήταν τον τελευταίο καιρό
στην αριστοκρατική συνοικία Herastrau στο Βουκουρέστι.

Και μια που η κουβέντα πήγε στους «μετανάστες», ας θυμηθούμε ακόμη ένα σεβαστό πρόσωπο της εξουσίας,
έναν πρώην υπουργό Απασχόλησης, ο οποίος για τις ανάγκες της βίλας του είχε στη δούλεψή του παράνομα τρεις
ανασφάλιστους Ινδούς εργάτες.

Σε έναν άλλο βουλευτή, πάντως, ο οποίος βρίσκεται και αυτός προφυλακισμένος για άλλες υποθέσεις στον
Κορυδαλλό, τον περασμένο Αύγουστο του έβαλαν πρόστιμο από την Τροχαία Πρέβεζας, γιατί δεν είχε περάσει το
αυτοκίνητό του από ΚΤΕΟ. Ανθρώπινο, θα μου πείτε, και σωστά.

Ομως, όταν διαπίστωσε πως προσβάλλεται το... FIR της βουλευτικής του εξουσίας απαίτησε από τους άντρες της
Τροχαίας να ελέγξουν έναν κακόμοιρο μετανάστη που εκείνη την ώρα περνούσε από δίπλα τους με το ποδήλατό
του! Παράκρουση! Είναι η αυθαίρετη πλευρά της εξουσίας που όσο κι αν σπατουλαριστεί, κάποια στιγμή...
κατεδαφίζεται.

Το 1998 μια νεαρή κοπέλα σκοτώνεται όταν η πολυτελής Μερσεντές που οδηγεί βουλευτής και στην οποία η
κοπέλα είναι συνοδηγός παρεκκλίνει της πορείας της και συγκρούεται με άλλα αυτοκίνητα. Μετά το τροχαίο, ο
βουλευτής αρνείται να κάνει αλκοτέστ με το επιχείρημα ότι είναι βουλευτής.

Και ένα χρόνο νωρίτερα, ένας άλλος βουλευτής μπούκαρε σε αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε διαιτητή. Δήλωσε:
«Επειδή εγώ είμαι βουλευτής και έχω ασυλία, μπορώ να τον δείρω, χωρίς να τον προστατεύσει η αστυνομία...
Αυτό ήθελα να του δείξω με τη συμπεριφορά μου, ότι μπορώ να το κάνω...». Ή όπως αλλιώς θα έλεγε και ο Μ.
Λιάπης, υψώνοντας ένα κρυστάλλινο ποτήρι με ακριβή σαμπάνια: «Στην υγειά του everybody»!

6 σχόλια. Σχολιάστε!

1Ο/Η Nikos έγραψε: (πριν 7 ημέρες)
Έχουν και επώνυμα. Γιατί δεν τα γράφεις να τα θυμηθούμε; Οι ντροπές σε έπιασαν;
2Ο/Η Ιωαννηw Κάλφας Σουηδία με αγαπη έγραψε: (πριν 7 ημέρες)
Δυστυχώς ο κ. Λιάπης και έκαστος Λιάπης θα γραφεί τον ελληνικό λαό στα παπαρια του θα κλέβει, θα ληστεύει,
θα παραποίει, θα παρανομεί, χωρίς καμία επιφύλαξη διότι όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι
δημιούργησαν αυτήν την νομοθεσία που παρέχει κηδεμονία και κάλυψη στους κλαυτές και απατεώνες στο κράτος
μας. Τα παιδιά των Ελλήνων τα εγγόνια μας τα δισέγγονα σε αυτήν την μιζέρια θα ζουν και πάντοτε θα βρίσκουν
παρηγοριά σε καζαντζήδες να μας τραγουδάνε τα σίδερα της ξενιτιάς είναι για τους λεβέντες.
Ο κ. Λιάπης ήταν να παρουσιαστή στο δικαστήριο τους έγραψε όλους στους Ορχ. Και πήγε για διακοπές
στέλνοντας κάποιον Δικηγόρο στο ακρωτήριο την τελευταία στιγμή και ανέβαλε την δικάσιμο αυτά τα νόμιμα
κουκλοθέατρα γίνονται μόνον στην Ελλάδα . Αν κατή τέτοιο γινόταν στην Σκανδιναβία που ζω εγώ επί πολλά
χρόνια θα τον αναζητούσε άμεσα η Ιντερπόλ και θα προφυλακιζόταν . Ιωάννης Κάλφας με πολύ αγάπη από την
Σουηδία.
3Ο/Η Αλέξανδρος-Α. Λ. έγραψε: (πριν 6 ημέρες)
Οι αξιότιμοι άνδρες και γυναίκες της Ελλ. Αστυνομίας από το Α ως το Ω γνωρίζουν τις αιτίες και τους υπαίτιους για
την μείωση των αποδοχών τους και για τις δυσλειτουργίες στην εργασία τους. Το ίδιο ισχύει για όλους τους
δημόσιους λειτουργούς.
Εφαρμόστε λοιπόν κατά γράμμα τους νόμους κύριοι, μην υπολογίζοντας θέσεις και αξιώματα, εφ' όσον όλοι
είμαστε ίσοι κατά το Σύνταγμα. Το Συμβάν με τον κ. Λιάπη ας μην παραμείνει μια εξαίρεση, αλλά ας αποτελέσει
τον κανόνα από δω και πέρα.
Τέλος ελπίζω να μην διωχθούν οι άνδρες της Ε.Α. που συνέλαβαν τον "συνταξιούχο" και τους δούμε σε κάποιο
ξερονήσι της άγονης γραμμής.
(Με ποια δικαιολογία αναβλήθηκε η εκδίκαση του αυτόφωρου;)
4Ο/Η θεοφιλος θερμη έγραψε: (πριν 6 ημέρες)
Ενας απο τους λογους που θελω πρωθυπουργο τον Τσιπρα, ειναι για να αντιμετωπισουν τη δικαιοσυνη οσοι
εβλαψαν το δημοσιο.
Και ειναι πολλοι!!!!!!!
5Ο/Η nick έγραψε: (πριν 6 ημέρες)
είναι γελοίο κατά την ταπεινή μου άποψη να υπενθυμίζονται αυτά τα περιστατικά χωρίς να αναφέρεται ούτε ένα
όνομα εκτός του Λιάπη.
έχουμε και λέμε, Μπακογιάννη-Μητσοτάκης Siemens, Μαγγίνας αναψυκτήριο και ινδοί, Τσοχατζόπουλος φυλακή,
τους άλλους δυστυχώς δεν τους γνωρίζω. 
Κια ας μην ξεχνάμε τον Πανίκα με τα πρόστιμα και ποιος ξέρει πόσους άλλους λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς.
Ας κάτσει να κάνει κανείς μια λίστα να μην ξεχνάμε
6Ο/Η John έγραψε: (πριν 4 ημέρες)
Προς χάριν της Ιστορίας, η αναφορά των ονομάτων δεν θα έβλαπτε το κατά τα άλλα υπέροχο αυτό κείμενο
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Καταχώριση σχολίου

Το Enet.gr παρέχει τη δυνατότητα στους αναγνώστες - επισκέπτες του να σχολιάζουν
ορισμένα από τα θέματα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική έκδοση.
Ο κάθε αναγνώστης - επισκέπτης μπορεί να σχολιάζει ελεύθερα και να διατυπώνει τις
απόψεις του. Δεν μπορεί, όμως, αυτή η ελευθερία του λόγου να εκφυλίζεται σε
ασυδοσία.
Έτσι, το Enet.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει κείμενα ή αποσπάσματα
κειμένων, που περιέχουν:

-Ύβρεις, απειλές και -γενικώς- φράσεις που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα.
-Αναφορές σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή σε «γεγονότα» που -εξ
ορισμού- δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.
-Εκτενείς αναφορές σε θέματα, γεγονότα και καταστάσεις που δεν σχετίζονται με
το θέμα του συγκεκριμένου δημοσιεύματος.-
-Παραπομπές (links) σε διευθύνσεις ή και δημοσιεύματα άλλων ιστοσελίδων ή
εντύπων.

Επίσης, το Enet.gr, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με το σύνολο των αναγνωστών
- επισκεπτών του, διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει κείμενα:

-Ιδιαιτέρως μακροσκελή.
-Γραμμένα σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα ή με λατινικούς ή άλλους, πλην
ελληνικών, χαρακτήρες.
-Γραμμένα με κεφαλαία γράμματα.

Σε κάθε περίπτωση, το Enet.gr παρακαλεί τα όποια σχόλια να μην ξεφεύγουν από τις
παραπάνω προδιαγραφές και να μην υπερβαίνουν τα όρια της στοιχειώδους
ευπρέπειας και σεβασμού, τόσο προς τους εργαζόμενους - συντελεστές του όσο και
προς τους πολυπληθέστατους αναγνώστες - επισκέπτες του.
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Τρεις δικογραφίες σε βάρος του Μ. Λιάπη στο συρτάρι της Βουλής

Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και η

σύντομη αποσβεστική προθεσμία που

προβλέπει "προστάτευσαν", σύμφωνα με

ρεπορτάζ της εφημερίδας Real News, τρεις

φορές τον Μιχάλη Λιάπη από τη

Δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας βρέθηκε

τελικά εξαιτίας της παραβίασης ενός

κόκκινου σηματοδότη...

Τρεις δικογραφίες, που αφορούσαν "έργα

και ημέρες" του επί θητείας του στο

υπουργείο Μεταφορών, έφτασαν στη

Βουλή, ωστόσο καμία δεν προχώρησε περαιτέρω. Η πρώτη αφορούσε το έργο "Ανακαίνιση της

σιδηροδρομικής γραμμής, κατασκευή ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης στο

τμήμα Πειραιά - Αθήνα - Τρεις Γέφυρες" και διαβιβάστηκε στη Βουλή του Μάρτιο του 2012.

Διαβάστε ακόμη: Λιάπης : Από το νέο ήθος στις πλαστές πινακίδες μέσω ΟΣΕ – Siemens

Η δεύτερη ήταν για τις "μαϊμού" άδειες φορτηγών Δημοσίας Χρήσης και βυτιοφόρων - υπόθεση

που αποκάλυψε η "Real" το Νοέμβρη του 2009.

Η τρίτη αφορούσε αγορά από τον ΟΣΕ ηλεκτραμάξων, καθώς και 8 συρμών τύπου Desiro, για

τους οποίους ο οργανισμός κατέβαλλε αντίτιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ το μήνα, για 16 μήνες,

ενώ θα μπορούσε ο οργανισμός όχι μόνο να τα έχει δωρεάν λόγω ειδικής ρήτρας, αλλά να τα

έχει αγοράσει με το αντίτιμο του ενοικίου.
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Μιχάλης Λιάπης

Μιχάλης Λιάπης

Υπουργός Πολιτισμού Ελλάδας

Περίοδος

2007 – 2009

Προκάτοχος Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής

Διάδοχος Αντώνης Σαμαράς

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ελλάδας

Περίοδος

2004 – 2007

Προκάτοχος Χρίστος Βερελής

Διάδοχος Κωστής Χατζηδάκης

Προσωπικά στοιχεία

Γέννηση 1951

Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Πολιτικό

Κόμμα

Νέα Δημοκρατία (Διεγράφη στις 19

Δεκεμβρίου 2013)

Σύζυγος Αμαλία Μπογδάνου (διαζύγιο -

2004)

Παιδιά 2

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Μιχάλης Λιάπης είναι Έλληνας πολιτικός.

Πίνακας περιεχομένων

1 Βιογραφικό

2 Κριτική

3 Προβλήματα με τη δικαιοσύνη

4 Σημειώσεις και αναφορές
5 Πηγές

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα καταγόμενος από το
Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. Είναι γιος του
Κωνσταντίνου Λιάπη και της Αντιγόνης Καραμανλή,
αδελφής του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας,
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σπούδασε Νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές
σπουδές στη Νομική Σχολή στο Παρίσι. Τον καιρό
της Μεταπολίτευσης πρωταγωνίστησε στην ίδρυση
της ΟΝΝΕΔ. Απέκτησε την άδεια του Δικηγόρου το
1976. Από το 1977 ως το 1980 εργάστηκε ως ειδικός
συνεργάτης επί θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων
σχέσεων του θείου του, τότε πρωθυπουργού. Το 1980
ο θείος του εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο
Μιχάλης Λιάπης τον ακολούθησε ως Διευθυντής του
Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπου παραμένει μέχρι το 1985.

Το 1985 εξελέγη Βουλευτής στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών και έκτοτε επανεκλέγεται συνεχώς μέχρι και τις
εκλογές του 2007. Διετέλεσε μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης
(Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Κανονισμού) και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης (Οικονομική Επιτροπή - Επιτροπή Μετανάστευσης). Επίσης, χρημάτισε Υφυπουργός
Εμπορίου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη από το Δεκέμβριο του 1992 για 10 μήνες (ως την πτώση της).
Τον Μάιο του 1997 τοποθετείται Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας. Επί σειρά ετών ήταν μέλος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας της Δυτικο-
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2007 διετέλεσε Υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2007 του ανατέθηκε η θέση του Υπουργού

Πολιτισμού, την οποία διατήρησε μέχρι και τον ανασχηματισμό της 7ης Ιανουαρίου του 2009.[1]
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Στις 3 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές της 4ης
Οκτωβρίου 2009 χαρακτηρίζοντας ως «ιστορικό λάθος για τη χώρα και ατόπημα για την παράταξη» την

προκήρυξη πρόωρων εκλογών.[2] Έχει συγγράψει τρία βιβλία πολιτικού περιεχομένου: «Για Μια
Ριζοσπαστική Ανανέωση», «Για Ένα Νέο Ήθος» και «Για Μια Δημιουργική Ανατροπή».

Κριτική

Τον Ιούλιο του 2008 η εφημερίδα Ελευθεροτυπία ανέφερε[3] πως ο Μιχάλης Λιάπης το 2005 ταξίδεψε

στην Γερμανία με έξοδα της εταιρίας Siemens. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε[3] την παραίτησή του, ο ίδιος δε
αρνήθηκε ότι κάτι τέτοιο συνέβη παρουσιάζοντας παραστατικά από το ταξίδι. Συγκεκριμένα έδωσε στην

δημοσιότητα τις αποδείξεις[4] πληρωμής από τα τρία ξενοδοχεία που διέμεινε καθώς και τα αεροπορικά

εισιτήρια[4], των οποίων η κράτηση είχε γίνει στο όνομά του. Για τα δημοσιεύματα αυτά δήλωσε πως θα

κινηθεί[3] νομικά εναντίον της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία".

Το όνομά του ενεπλάκη και στην υπόθεση της Siemens, για την οποία συστάθηκε εξεταστική επιτροπή
από την Βουλή. Στις 16 Ιουλίου 2010 κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Στις 23

Ιανουαρίου 2011 εκδόθηκε το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο περιελάμβανε[5] τις απόψεις της

πλειοψηφίας, των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ[6][5] δηλαδή. Σύμφωνα με αυτό προτεινόταν[5] η διερεύνηση

περαιτέρω ευθυνών του καθώς κατά το πόρισμα[6] ως υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

παραβίασε το καθήκον ελέγχου που είχε κατά την νομοθεσία. Συγκεκριμένα του καταλογίζεται[5] ότι δεν
προχώρησε στον έλεγχο για το αν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες κατά την προμήθεια υλικών από τη
Siemens και την ανάληψη τεχνικής υποστήριξης από αυτήν για λογαριασμό του ΟΤΕ παρά την ύπαρξη
πληθώρας στοιχείων για κακοδιαχείριση του Οργανισμού. Σχετικά με τους χειρισμούς του όσον αφορά τον

ΟΤΕ κατά το πόρισμα του καταλογίστηκε[5] ευθύνη για ζημιά[7] στον ΟΣΕ καθώς επί υπουργίας[5] του
μισθώθηκαν από τα Ελληνικά Ναυπηγεία οκτώ αυτοκινητάμαξες προαστιακού τύπου για οκτώ μήνες με
τίμημα 850.000 € τον μήνα, την συντήρηση των οποίων ανέλαβε η Siemens Hellas με κόστος 250.000 €
τον μήνα. Αυτοί οι συρμοί είχαν αγορασθεί από τα Ελληνικά Ναυπηγεία στις 16.12.2006 αντί τιμήματος
10.000.000 € και πωλήθηκαν το φθινόπωρο του 2008 στη MAN 10.000.000 €. Κατά την εξεταστική

επιτροπή[5] η παράθεση των παραπάνω αριθμών αποδείκνυε την ζημιά του ΟΣΕ. Στο ίδιο πόρισμα

ελεγχόταν για την υπογραφή[5] της σύμβασης για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, για την προμήθεια[5]

του συστήματος επικοινωνίας GSM-R καθώς και για τους χειρισμούς[6][5] του σχετικά με το έργο
φορητών ηλεκτρονικών ξεναγών που θα προμήθευε η Siemens τα ελληνικά μουσεία την περίοδο που
διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού. Στις 14 Μαρτίου 2012 η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, με

έγγραφό της προς την Βουλή κατέθεσε[8] αίτημα διερεύνησης ποινικών ευθυνών του πρώην υπουργού
Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη σχετικά με τα καταγγελλόμενα σκάνδαλα στον ΟΣΕ την περίοδο 2004 -
2007.

Σχετικά με το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής ο Μιχάλης Λιάπης προχώρησε σε

δηλώσεις αναφέροντας[9] μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο για σκάνδαλο του ΠΑΣΟΚ που επιχειρήθηκε να

μετακυληθεί στη Νέα Δημοκρατία. Για την θητεία του ως υπουργός Μεταφορών δήλωσε[10][9] ότι «ουδεμία
υπογραφή έβαλε τόσο για τον ΟΣΕ όσο και για τον ΟΤΕ», ότι ως υπουργός δεν είχε αρμοδιότητα ελέγχου
των πράξεων της διοίκησης του ΟΤΕ καθώς και το ότι οι διαγωνισμοί στον ΟΣΕ πραγματοποιήθηκαν
βάσει του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου και ότι ελέγχθηκε κατ’ επανάληψη η νομιμότητα των πράξεών

του, από όλα τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας, αλλά και των Βρυξελλών. Επίσης τόνισε[10][9] ότι επί
θητείας του στο υπουργείο πολιτισμού καταγγέλθηκε σύμβαση της Siemens με αποτέλεσμα η εταιρεία
«να υποχρεωθεί να επιστρέψει όλες τις ποινικές ρήτρες» καθώς επίσης και πως «κατατέθηκε αγωγή
εναντίον της για περαιτέρω αποζημιώσεις υπέρ του ελληνικού Δημοσίου».
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Στις 4 Μαΐου 2011 ήρθε στη δημοσιότητα η φορολογική δήλωση του Μιχάλη Λιάπη, στην οποία

φαινόταν ότι κατά τη διάρκεια του 2008 ελάμβανε[11] επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ). Ο ίδιος

δήλωσε πως πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους[11]

Στις 6 Ιουλίου 2012 ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΣΕ από την

εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.[12]. Οι κατηγορίες αφορούσαν τη περίοδο 2004-2007 για κακοδιαχείρηση
και μη νομικές διαδικασίες απ'τη πλευρά των κατηγορουμένων καθώς και πολιτικές ποινικές ευθύνες

για τη περίοδο που ο Μιχάλης Λιάπης διετέλεσε υπουργός μεταφορών.[13]

Προβλήματα με τη δικαιοσύνη

Στις 17 Δεκεμβρίου 2013 ο Μιχάλης Λιάπης συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία ενώ οδηγούσε το

Ι.Χ. του και παραβίασε πινακίδα STOP.[14] Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο και οι

πινακίδες πλαστές, ενώ ο πρώην υπουργός δεν έφερε στη κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.[15] Με

αφορμή το εν λόγω γεγονός η ΝΔ προχώρησε σε οριστική διαγραφή του από μέλος του κόμματος.[16]

Ο Μιχάλης Λιάπης αποφάσισε να μην παραστεί στη δίκη, αλλά αντ'αυτού πραγματοποίησε ταξίδι-

διακοπές στη Κουάλα Λουμπούρ.[17] Κατά την επιστροφή του απ'τη Μαλαισία στις 27 Δεκεμβρίου 2013
δήλωσε ότι έφυγε απ'την Ελλάδα ώστε να ησυχάσει απ'το προσωπικό του δράμα των τελευταίων

ημερών και χαρακτήρισε το ταξίδι του "ψυχική εκτόνωση"[18].
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Τελευταία τροποποίηση 14:21, 28 Δεκεμβρίου 2013.
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Γιατί Μιχάλη τέτοιο χάλι ;

Δημοσιεύθηκε στις 26/12/2013 16:34 στην

Κατηγορία:Πολιτική

α+α-Μέγεθος κειμένου:

Της  Άννας Καραβοκύρη

Ο κύριος με το τζόκεϊ καπελάκι, το κεφάλι του οποίου

ξεπροβάλλει από το φιμέ τζάμι του θηριώδους τζιπ, είναι πρώην

υπουργός. Και όχι «όποιος-όποιος» πρώην υπουργός. Ανιψιός του

εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή και υπουργός στις κυβερνήσεις

του εξαδέλφου του, Κώστα Καραμανλή. Το βιογραφικό του θα

μπορούσε να γράφει: « Μιχάλης Λιάπης, ανιψιός εθνάρχου,

εξάδελφος πρώην πρωθυπουργού». Έτερον ουδέν… Επειδή,

όμως, οι εκλεκτές συγγένειες δεν διασφαλίζουν ούτε την ποιότητα

του ανδρός, ούτε και τις αγαστές σχέσεις με τους συγγενείς, όσοι

γνωρίζουν από παλιά τον ατσαλάκωτο «Μισέλ» και πρόσφατα

τον είδαν σιδηροδέσμιο απέδωσαν την συμπεριφορά του σε

μιαν έμφυτη όσο και αδικαιολόγητη «ναπολεόντια» αλαζονεία.

Αυτή που γεννήθηκε από ένα ιστορικό -πλην τυχαίο γι’ αυτόν-

ταξίδι επιστροφής του θείου του από το Παρίσι και από μιαν

αχόρταγη ζήλεια προς τον εξάδελφο του Κώστα Καραμανλή…

Ο φτωχός συνταξιούχος και το ΕΚΑΣ

Η βαριά φορολογική δήλωση του πρώην υπουργού, με ταδεκάδες

ακίνητα και τις τραπεζικές καταθέσεις σε καμία περίπτωση δεν

παραπέμπουν σε… φτωχό συνταξιούχο. Με εισόδημα που

ξεπερνά τις 109.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το πόθεν έσχες

http://www.paraskhnio.gr/news/politics/
http://www.paraskhnio.gr/giati-mixali-tetoio-xali/#
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του, αποκλείεται να μην μπορεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας

του τζιπ. Είκοσι ακίνητα και οκτώ οικόπεδα έχει στην κατοχή του ο

Μ. Λιάπης, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται στην

κοσμοπολίτικη και πανάκριβη Μύκονο και κάποια άλλα στην

αριστοκρατική Κηφισιά. Επίσης, κατέχει και τρία ΙΧ αυτοκίνητα, ένα

εκ των οποίων είναι και το τζιπ Volkswagen Touareg, που

συνελήφθη να οδηγεί με πλαστές πινακίδες και το οποίο φαίνεται

να το αγόρασε το 2009 ως μεταχειρισμένο. Ομως, ο Μ. Λιάπης

δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται ως φτωχός

συνταξιούχος. Σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση για το

οικονομικό έτος 2009, ο ίδιος αν και δήλωνε εκατοντάδες χιλιάδες

ευρώ ως εισόδημα, φαίνεται να εισέπραξε και το ποσό των

6.434,49 ευρώ ως ΕΚΑΣ. Τότε, ο πρώην υπουργός είχε ισχυριστεί

ότι οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος του απρόσεκτου λογιστή

του…

Εχει στιλ και σεξαπίλ

Μπορεί να πολιτευόταν στις λαϊκές συνοικίες της Β΄ Αθήνας,

όμως, ο Μ. Λιάπης ποτέ δεν αποκήρυξε τον αριστοκρατικό

αέρα του για χάρη των ψηφοφόρων. Το ακριβό στιλ τον

συνόδευε πάντα, ακόμα και όταν περιόδευε στις λαϊκές αγορές. Ο

ίδιος στις φτωχογειτονιές απέφευγε συστηματικά να χαιρετήσει

τους ψηφοφόρους. Ενα συγκαταβατικό νεύμα, ένα χαμόγελο,

αρκούσε. Δείγμα σνομπισμού; Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί ευθέως

στο παρελθόν από «γαλάζιους» συναδέλφους του για την αφ’

υψηλού συμπεριφορά του πολύ πριν εκλεγεί βουλευτής. Οπρώην

υπουργός συνήθιζε να κοιτά πάντα ψηλά, με το βλέμμα του

να καρφώνεται πάνω από τον συνομιλητή του. Το μόνο που θα

μπορούσε να κάνει τον υπουργό να κοιτάξει λίγο πιο χαμηλά ίσως

ήταν τα όμορφα μάτια μιας γυναικείας παρουσίας. Ως λάτρης της

ομορφιάς, δεν έχανε ευκαιρία να κολακέψει μια όμορφη γυναίκα,

αλλά το έκανε πάντα με στιλ… αριστοκρατικό.

Καριέρα με λάθος επίθετο

Τη μακρά του κοινοβουλευτική θητεία, επί 22 συνεχή έτη

επανεκλεγόταν, ο Μ. Λιάπης την «έχτισε» με τον μύθο του λάθους

επιθέτου. Βέβαια, ο Μ. Λιάπης δεν είναι κανένας τυχαίος. Γιος του

Κωνσταντίνου Λιάπη και της Αντιγόνης Καραμανλή, αδελφής

του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ειδικά αυτό το τελευταίο, ότι δηλαδή ο ίδιος ήταν ανιψιός του

πρώην εθνάρχη, φρόντιζε να το υπενθυμίζει σε όλους και με κάθε

ευκαιρία. Επί χρόνια, ο ίδιος πλάσαρε τον εαυτό του ως «ο

σωστός ανιψιός του Κ. Καραμανλή με το λάθος επίθετο». Βέβαια,

τη συγγένειά του με τον εθνάρχη την εξαργύρωσε πολύ

http://www.paraskhnio.gr/tag/%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1/
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αργότερα, το 2004, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Κώστας

Καραμανλής και τον έχρισε υπουργό Μεταφορών.

Τα σκάνδαλα

Αλησμόνητη είναι η θητεία του στο υπουργείο Μεταφορών. Οχι,

όμως, για το έργο που άφησε πίσω του ως υπουργός, αλλά για

τα χρέη που άφησε. Ζημιές ύψους 950 εκατ. ευρώ, δάνεια 6,8 δισ.

ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 8,4 δισ. ευρώ παρουσίασε ο

ΟΣΕ μετά τη λήξη της υπουργικής του θητείας. Παράλληλα, ο

ΟΑΣΑ είχε σχεδόν 400 εκατ. ευρώ ζημιές, δάνεια ύψους 1,7 δισ.

ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων άνω των 2 δισ. ευρώ. Το «βαρύ»

όνομά του ενεπλάκη και στην υπόθεση της Siemens για

κακοδιαχείριση στον ΟΣΕ την περίοδο 2004-2007. Η «σχέση»

του Μ. Λιάπη με τη γερμανική εταιρεία Siemens ποτέ δεν

επιβεβαιώθηκε. Ομως, το 2005 ο Μ. Λιάπης ταξιδεύει στη Λειψία

της Γερμανίας μαζί με τον καταζητούμενο Χριστοφοράκο για να

παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής μας στο

πλαίσιο του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών. Αν και ποτέ δεν

επιβεβαιώθηκε ότι «χορηγός» του ταξιδιού ήταν η Siemens, μετά

την αποκάλυψη ο Κώστας Καραμανλής του ζήτησε να μην

είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2009. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν πήγε στο Δικαστήριο

Τέσσερα χρόνια με αναστολή στον Λιάπη
30/12/2013

Ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή, εξαγοράσιμη προς 50 ευρώ ημερησίως,
επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην υπουργό Μιχάλη
Λιάπη, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με πλαστές πινακίδες.

Στον πρώην υπουργό -που και πάλι δεν προσήλθε στη δίκη- επ ιβλήθηκε επ ιπλέον

πρόστιμο 3.000 ευρώ, καθώς το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κ. Λιάπη, χωρίς κανένα ελαφρυντικό για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό ο πρώην υπουργός ενήργησε με δόλο έχοντας προσχεδιάσει την πράξη του, όπως είπε,

αναφερόμενος στις πλαστές π ινακίδες που είχε εκδώσει ο κ. Λιάπης όταν κατέθεσε τις αυθεντικές.

«Αυτός ο πάμπλουτος άνθρωπος αρνήθηκε να πληρώσει ένα τόσο ευτελές ποσό, έκανε πλαστογράφηση π ινακίδων», ανέφερε

σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας που χαρακτήρισε «όψιμη» την αλλαγή συμπεριφοράς του κ. Λιάπη όπως αυτή εκδηλώθηκε

με την κίνησή του να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας».

Οι συνήγοροι του πρώην υπουργού υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος εντολέας τους ενήργησε «από απερισκεψία και ανοησία».

«Αυτές τις λέξεις μου επ ιτρέπεται να πω στο δικαστήριο», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους συνηγόρους του.

Διαβεβαίωσαν πάντως ότι ο κ. Λιάπης αισθάνεται «άσχημα και μεταμελημένος και δικαιολόγησαν την απουσία του πρώην υπουργού

από το δικαστήριο λέγοντας ότι αυτή δεν οφείλεται σε απαξιωτική στάση του έναντι της Εδρας αλλά στην ένταση της δημοσιογραφικής

κάλυψης:

«Απ ' έξω υπάρχουν 30 δημοσιογράφοι και κάμερες, οι οποίοι ξημεροβραδιάζονται και έξω από το σπ ίτι του», είπε ένας από τους

δικηγόρους του.
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