
Πέντε και συνεχίζουμε.

Στα τελευταία σχόλια που 
λαμβάνουμε κάποιοι λένε πως το 
όλο εγχείρημα είναι δύσκολο και 

χρονοβόρο.

Συμφωνώ. Ήταν γνωστό αυτό. Συμφωνώ. Ήταν γνωστό αυτό. 
Όπως και το ότι η όλη προσπάθεια 
μπορεί να συνεχιστεί μόνο υπό 
προϋποθέσεις εκτενέστερης 

συνεργασίας.

Τα άρθρα που διαβάζετε στην Blog Τα άρθρα που διαβάζετε στην Blog 
News προέρχονται είτε από τα 
blogs σας, είτε από τα blog της 
αρεσκείας σας. Όποιο blog δεν 

επιθυμεί να συμπεριλαμβάνεται στα 
υποψήφια blogs προς αντιγραφή 
άρθρων από τον χώρο τους ας μας 

ενημερώσουν στο ενημερώσουν στο 
blognews8@gmail.com

Είναι σημαντικό να διευρυνθεί η 
ομάδα που αποτελεί την Blog 
News. Μέχρι στιγμής η ανεύρεση 
άρθρων προς αναδημοσίευση στην 
εφημερίδα γίνεται από μία ομάδα 
ανθρώπων και οι προτάσεις 

στέλνονται στο e-mail και κατόπιν 
γίνεται η ψηφιοποίηση των γίνεται η ψηφιοποίηση των 

άρθρων.

Όσοι ενδιαφέρονται να 
συνεισφέρουν είτε στο πρώτο 
κομμάτι είτε στο δεύτερο, της 

ψηφιοποίησης ας επικοινωνήσουν 
μαζί μας μέσω του 

blognews8@gmail.com

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά 
όλα τα blogs που έχουν βάλει το 
ειδικό banner του Blog News αλλά 
και όσα μας αναφέρουν και μας 

διαφημίζουν.

Απορούμε λίγο με την μη Απορούμε λίγο με την μη 
αντίδραση του press-gr, αλλά είναι 

νωρίς ακόμα...

http://blognews8.wordpress.com
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ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ

http://ventetta.blogspot.com
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Ασύμμετρες αερολογίες ο υπουργός...
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Με αφορμή την «απελευθέρωση» της Ingrid 
Betancourt, αναδεικνύεται μεταξύ άλλων, ο 
σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ και των 
δημοσιογράφων, τόσο για τη μακρινή Λατινική 
Αμερική, όσο και για την κατευθυνόμενη 
παραπληροφόρηση των πολιτών στη γηραιά 
ήπειρο.
ΤηνΤην περασμένη χρονιά (2007) ο πρόεδρος της 
Βενεζουέλας Hugo Chávez, ζήτησε και 
πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα με το 
ερώτημα – μεταξύ άλλων – να τροποποιηθεί το 
Σύνταγμα και να έχει το δικαίωμα είναι εκ νέου 
υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. 
Όλα τα ΜΜΕ – και τα ελληνικά – αφιέρωσαν 
τόνουςτόνους μελάνης και μίλησαν για «δικτάτορα και 
πραξικόπημα».
Όταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν 
ήταν ευνοϊκό για τον Hugo Chávez 
(απορρίφθηκε με διαφορά 0,7%), ο 
«δικτάτορας» αποδέχθηκε το αποτέλεσμα. Κι 
όμως, με μια κωλοτούμπα, οι δημοσιογράφοι 
και τα ΜΜΕ συνέχισαν και συνεχίζουν να 
μιλούν για δικτάτορα και πραξικοπηματία.
ΟιΟι εκλογές στην Κολομβία πραγματοποιούνται 
συνεχώς και αδιάκοπα με τις πολυπληθέστερες 
παγκοσμίως συμμετοχές διεθνών 
παρατηρητών και διεθνών «ανθρωπιστικών» 
οργανώσεων. Τέτοιο ενδιαφέρον, για εκλογικές 
διαδικασίες μιας χώρας, δεν έχει επιδείξει 
πουθενά στον πλανήτη η παγκόσμια κοινότητα 
καικαι οι διεθνείς οργανισμοί. Όλοι αυτοί 
πιστοποιούν την εγκυρότητα και τη 
δημοκρατική, ανεμπόδιστη συμμετοχή και 
θέληση του λαού της Βενεζουέλας.
Κι όμως, για τα ΜΜΕ και τους 
δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας 
παραμένει «δικτάτορας» και 
«πραξικοπηματίας».
ΦυσικάΦυσικά κανένας δημοσιογράφος δεν έγραψε 
και δεν είπε ποτέ ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός 
José María Aznar, ο Αμερικανός πρόεδρος 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ - Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com

Από δίπλα βλέπετε τη 
διαχρονική εξέλιξη του 

θρυλικού λογοτύπου. Μετά τον 
πόλεµο, όλως συµπτωµατικώς 
άλλαξε. Ωστόσο, είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι 
τούτο δα το σχήµα είχε 

υιοθετηθεί ήδη από το 1899. υιοθετηθεί ήδη από το 1899. 
Αλήθεια, ο Αδόλφος τι σόι 
χορηγίες δεχόταν;

από το
http://adiavroxoi.blogspot.com
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Η General Electric έχει ένα απαράμιλλο επιχειρηματικό παρελθόν: συμμετείχε και στην ηλεκτροδότηση της Σοβιετικής 
Ένωσης (Λένιν: «σοσιαλισμός = εξηλεκτρισμός») αλλά και στην χρηματοδότηση του Χίτλερ. Σήμερα ορισμένοι βλέπουν τον 
πολυεθνικό γίγαντας να συμμετέχει (άθελά του ασφαλώς) και σε μια νέα «ιστορική σελίδα», μικρότερης βέβαια εμβέλειας 
και σημασίας: την κάθαρση της ελληνικής πολιτικής σκηνής από την «γερμανική» διαπλοκή δεκαετιών. Αντιθέτως, 
ορισμένοι άλλοι, μεταξύ των οποίων κι εμείς, βλέπουν το ένα «σύστημα» να αντικαθίσταται από ένα άλλο «σύστημα», 
αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στην ιστορία.

ΌπωςΌπως έχουμε γράψει επανειλημμένως το μεγάλο αμερικανικό δικηγορικό γραφείο «Debevoise & Plimton» είναι η βασική 
πηγή των διαγραμμάτων και των λογαριασμών από τα μαύρα ταμεία της Ζήμενς που κυκλοφορούν στην Ευελπίδων και 
στα ελληνικά ΜΜΕ. Η «Debevoise & Plimton» εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον κ. Λυκουρέζο. Πώς όμως αναμείχθηκε 
στην υπόθεση; Η ιστορία των μαύρων ταμείων ξεκίνησε από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την αγωγή που 
κατέθεσε εναντίον της Ζήμενς. Κύριος αντίπαλος της Ζήμενς στην διεθνή αγορά είναι η General Electric για την οποία 
ακούγεται ότι όχι μόνο θέλει να εξαγοράσει την γερμανική εταιρεία, αλλά και ότι επέβαλε στο Χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης Υόρκης να αναθέσει την «ανεξάρτητη έρευνα» των μαύρων ταμείων στην «Debevoise & Plimton».

Η Ζήμενς «την πάτησε» με την νομοθεσία που επέβαλαν στο διεθνές τραπεζικό σύστημα οι ΗΠΑ για την καταπολέμηση 
του μαύρου χρήματος και της τρομοκρατίας. Ο νόμος αυτός επιβάλλει διαφάνεια στη διακίνηση ποσών πάνω από 
100.000 ευρώ. Γι αυτό και δεν βλέπετε μικρότερα ποσά στους λογαριασμούς που βγαίνουν στην φόρα. Τελικά, η Siemens 
και η Ελεγκτική Επιτροπή του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, τα βρήκαν και η πρώτη θα καταβάλει κάποια 
δισεκατομμύρια για να παραμείνει στην Wall Street. Το διεθνές κυνήγι όμως των απανταχού λαδωμένων στηριγμάτων 
της συνεχίζεται αμείωτο.

Η Siemens AG ανταγωνίζεται την General Electric σε σημαντικότατους τομείς και αγορές στην Βιομηχανία, την Ενέργεια, 
τις Τηλεπικοινωνίες, τους Αυτοματισμούς, την Υγεία, την Πληροφορική κλπ. Όπως λέγεται το «NBC Universal» είναι ο 
μοναδικός από τους έξι κύριους τομείς δράσης της General Electric στον οποίο δεν ανταγωνίζεται, η δεν μοιράζεται την 
αγορά με την Siemens.

ΠροσέξτεΠροσέξτε τώρα και το εξής: Όπως έχουμε ξαναπεί η μοντέρνα βιομηχανία είναι η «καθαρή βιομηχανία». Σήμερα οι 
μεγάλες επιχειρήσεις παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, προσδοκώντας στα τεράστια κεφάλαια που θα 
επενδυθούν για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών. Η General Electric θεωρείται ηγετική δύναμη στον τομέα αυτό, 
όπου ανταγωνίζεται την Alstom, την Dupont και ποια άλλη; Την Siemens φυσικά. Δεν σας θυμίζουν τώρα όλα αυτά τα 
οικολογικά και κάποιο εκδοτικό συγκρότημα που υποστήριζε κάποτε το ΠΑΣΟΚ και μετά τη ΝΔ και τελευταία έχει κι αυτό 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της οικολογικής μας συνείδησης; Εκτός βεβαίως του γεγονότος ότι δημοσιεύει 
κατ́ αποκλεικατ́ αποκλειστικότητα τα διαγράμματα της «Debevoise & Plimton»

http://www.antinews.gr

Βραβείο....και ο Πρόεδρος !!!! 
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Αλήθεια, αναλογιζόμαστε πόσα προσωπικά μας στοιχεία 
βρίσκονται online;
ΙδιωτικότητεςΙδιωτικότητες και βλακείες… Φωνάζουμε πως 
καταπατόνται τα δικαιώματά μας, πως μας 
παρακολουθούν κτλ κτλ και δε σκεφτόμαστε πως 
δίνουμε ένα κάρο πληροφορίες οικειοθελώς… Στο Face-
Book, οι πάνω από 400.000 Έλληνες χρήστες, έχουμε 
“ανεβάσει” τα πάντα! Στη βάση του FaceBookέχουμε 
καταχωρήσει από το έτος γεννήσεώς μας, μέχρι το πού 
έχουμε πάει διακοπές… έχουμε πάει διακοπές… 
Και οκ, καλά να πάθουμε όταν θέλουμε να 
ξεφτυλιστούμε δημοσίως, αλλά οι άλλοι τι φταίνε; (όσοι 
δεν έχουν FaceBook και δε θέλουν να φτιάξουν για 
δικούς τους λόγους ο καθένας; )
Πόσοι ρωτάτε τους φίλους σας αν θέλουν να ανεβάσετε 
φωτογραφίες που τους εμπεριέχουν πριν πατήσετε το 
upload; Ρίχτε μία ματιά πόσες φωτογραφίες υπάρχουν, 
φαίνονται στο προφίλ σας και είναι “added by others”… 
Γιατί να φαίνομαι πχ σε μία φώτο στα μπουζούκια 
μεθυσμένος; Γιατί να μη μπορώ να με κάνω untag;
ΈναΈνα άλλο θέμα είναι τι γίνεται, αν ο “εργοδότης” σου, 
πριν σε προσλάβει, ρίξει μία ματιά στο “διαδικτυακό σου 
προφίλ”… Τι βγάζει το google όταν γράψετε το όνομά 
σας;   ΟΟ Οδυσσέας του Ομήρου, νοιαζόταν για την 
υστεροφημία του στη “μικρή κοινωνία” της αρχαίας 
Ελλάδας. Ο νέος της γενιάς της πληροφορίας, πρέπει να 
νοιαστεί για την υστεροφημία του στη “μεγάλη 
κοινωνία” του παγκόσμιου ιστού… (όπου δεν υπάρχουν 
προσωπικά δεδομένα…) ΥΓ1:ΥΓ1: Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι, πέρσι το 
χειμώνα, φέτος το καλοκαίρι, κτλ κτλ… Το είδα στο Fa-
cebook!
ΥΓ2: Ο twitter λογαριασμός μου...  

από το http://foititakos.gr

Facebook, twitter, msn κι ένα σωρό άλλα…

Συνέντευξη στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 
παραχώρησε ο Υπ.∆ικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης 
µε θέµα συζήτησης κυρίως το σκάνδαλο της Siemens 
και την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης.

Ο κ.Χατζηγάκης στα περισσότερα ερωτήµατα απέφυγε 
έµµεσα να απαντήσει επικαλούµενος το θεσµικό του 
ρόλο.

Μια απάντηση του όµως µας εξόργισε, διαβάστε :Μια απάντηση του όµως µας εξόργισε, διαβάστε :

Από την οµολογία Τσουκάτου προκύπτει ότι πήγαν 
λεφτά στο ταµείο του ΠΑΣΟΚ. Είστε βέβαιος ότι δεν 
έγινε το ίδιο και µε το ταµείο της Ν.∆.;

ΟΟ υπουργός ∆ικαιοσύνης δεν µπορεί και δεν πρέπει να 
καταλογίσει ύποπτες συναλλαγές των κοµµάτων µε 
ιδιώτες, εφόσον δεν διαθέτει στοιχεία. 
Αναµφισβήτητα, η οµολογία του κ. Τσουκάτου θα 
συνεκτιµηθεί µε όλα τα γεγονότα. Πάντως, θεωρώ ότι 
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http://kourdistoportocali.blogspot.com

ΑπολαυστικόΑπολαυστικό αλλά και µε µια ισχυρή δόση µελαγχολίας και 
ισως και απογνωσης το ποτραίτο του "Πρώτου Θέµατος" για 
τον Μιχάλη Λιάπη σε τρεις σελίδες αναδεικνύεται η 
κατάντια µιας κοινωνίας που δεν της έλαχε απλώς να ειναι 
δεσµευµενη σε µια µετριοκρατία που αναπαραγεται απο µια 
οικογενειο-κρατική διεφθαρµένη εκδοχη της δηµοκρατίας 
που αναγάγει σε πολιτικό πρότυπο ενα ξεπεσµένο µοντέλο 
πολιτικου,πολιτικου, ψευδεπίγραφου και χωρίς αισθητική ''αστισµου',' 
που οι πολιτικές του ανησυχιες εξαντλούνται στην επιλογή 
µεταξύ Sea Satin και ''Αρώµατος'' στην Μύκονο και οι 
πολιτικές του επιτυχίες στην οσο πιο ανώδυνη για τους 
ιδιους αλλά επώδυνη ,στο αποτέλεσµα της για την πατρίδα 
µας, διαδροµή τους απο την κληρονοµικώ δικαίω βουλευτική 
στην πολιτική αφάνεια ως ξεπεσµένοι αριστοκράτες.

Το τραγικό δεν ειναι οτι αυτοί οι άνθρωποι διαφεντεύουν τις 
τύχες της χώρας, το χειρότερο ειναι οτι έχουν την 
δηµοκρατική νοµιµοποιηση , ορισµένων εξ ηµών...και αυτο 
ειναι τροµακτικό..

Αστοί made in Serras...
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από το http://kafeneio-gr.blogspot.com
ΌπωςΌπως όλα δείχνουν, αυτή τη φορά, η διεθνής κοινότητα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποφύγει μια γενικευμένη 
οικονομική κρίση, με χαρακτηριστικά μάλιστα πολύ διαφορετικά απ’ αυτά που γνώρισαν οι αναπτυγμένες οικονομίες 
στη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Οι πρωτόγνωρα υψηλές του πετρελαίου (πάνω από τα 142 δολ. το βαρέλι) 
είναι μια παράμετρος. Δεν είναι όμως μόνον αυτή. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την αγορά στεγαστικών 
δανείων στις ΗΠΑ δείχνει να έχει ρίζες και στον ευρωπαϊκό χώρο, να μην περιορίζεται μόνο στα δάνεια για αγορά 
κατοικίας και να απασχολεί πλέον σοβαρά πολλά από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα. 
Ήδη η αναζήτηση ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά δείχνει να 
προβληματίζει πολλές τράπεζες, ενώ τα νέα που έρχονται από χώρες όπως η 
Ισπανία κάνουν λόγο για εκτόξευση του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου 
δανεισμού των τραπεζών μέχρι και το 11%. Φαίνεται πως όλο και 
περισσότερα νοικοκυριά και μόνο χαμηλών εισοδημάτων, αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν το ράλι των τιμών και να συνδυάσουν την ποιότητα ζωής 
στην οποία είχαν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες και 
ανελαστικέςανελαστικές δαπάνης της καθημερινής διαβίωσης. Με δεδομένο λοιπόν τον 
υπέρογκο δανεισμό αυτών των νοικοκυριών σε στεγαστικά, καταναλωτικά και 
πιστωτικές κάρτες, πληθωρισμός και οικονομική κρίση φέρνουν όλο και 
περισσότερους πολίτες αντιμέτωπους με τις τράπεζες και τις τράπεζες με το 
έλλειμμα ρευστότητας.
Κερδοσκοπία επενδυτικών κεφαλαίων οδηγεί στα ρεκόρ το αργό 
Επιμένει ο γενικός γραμματέας του OPEC, Abdalla Salem el-Badri, ότι οι τιμές 
ρεκόρ του πετρελαίου οφείλονται κυρίως σε κερδοσκοπικές τοποθετήσεις 
επενδυτικών κεφαλαίων στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων και δεν 
έχουν σχέση με τις εξελίξεις στην πραγματική αγορά του αργού. 
"Το"Το 70% των συμβολαίων αργού στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας 
Υόρκης είναι στην κατοχή κερδοσκόπων... Κάποιας μορφής ρυθμιστική 
παρέμβαση είναι αναγκαία", συμπλήρωσε ο ίδιος μιλώντας στο Διεθνές 
Πετρελαϊκό Κογκρέσο που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη.
"Ένα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο για 
το πετρέλαιο αλλά και για άλλα εμπορεύματα", τόνισε, όπως μεταδίδουν ξένα 
ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Τέλος,Τέλος, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει φυσική έλλειψη στην προσφορά 
πετρελαίου, ενώ σημείωσε ότι η προσφορά στα υφιστάμενη επίπεδα 
ξεπερνάει την ζήτηση.

Γενικευμένη οικονομική κρίση απειλεί τις 
διεθνείς αγορές



σελίδα 13-14

"4/ 1981 Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την επιλογή ξένου οίκου που 
θα δώσει στην ΕΛΒΗΛ την απαιτούμενη τεχνογνωσία.  Προκρίνονται 
(μετά τις εκλογές 18/10/81 και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ) οι προσφορές 
των ΙΤΤ, Ericsson, GTE και Siemens. Η σχεδίαση της μονάδας της ΕΛΒΗΛ 
προβλέπει παραγωγή 1,55 εκατ. γραμμών ανά δεκαετία. Ο ΟΤΕ όμως 
κάνει λόγο για 900.000 γραμμές.
2/2/ 1983 Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με κατάταξη: GTE, 
Siemens, ΙΤΤ, Ericsson.
11/ 1983 Η κυβέρνηση αποφασίζει επαναξιολόγηση με κατάταξη: Erics-
son, Siemens, GTE, ΙΤΤ.
11/ 1985 ΟΤΕ και ΕΛΒΗΛ διαφωνούν στο αν οι ανάγκες της αγοράς σε 
ψηφιακά συστήματα επιτρέπουν τη βιωσιμότητα της μονάδας της 
δεύτερης
16/9 1986 Συνεδρίαση ΚΥΣΥΜ. Απόφαση ΟΤΕ να επιλέξει δύο συστήματα 
ψηφιακών παροχών. Β. Παπανδρέου (υφυπ. Βιομηχανίας): «Σε καμία 
ευρωπαϊκή χώρα δεν εφαρμόζεται ένα μόνο σύστημα, κάτι τέτοιο 
δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις. Επιλέγονται Siemens και Erics-
son παρά τις αντιρρήσεις μελών της κυβέρνησης».
1987 Πρώτη σύμβαση με Intracom και Siemens. Συμμαχία Ericsson-
Intracom. Προϋπόθεση η ΕΛΒΗΛ να μετέχει με ισχυρό μειοψηφικό 
ποσοστό στις κοινοπραξίες που θα κατασκεύαζαν τα ψηφιακά κέντρα.
1987 Ιδρυση της Intrasoft. Στρατηγική συμμαχία Intracom-Ericsson, με 
τη σουηδική εταιρεία να αποκτά το 13% της εταιρείας του Σ. Κόκκαλη.
1988 Απευθείας ανάθεση σε Intracom και Siemens για προμήθεια 84.000 
κυκλωμάτων και 20.000 παροχών.
2/6 1989 Απευθείας ανάθεση σε Siemens-Intracom 470.000 ψηφιακών 
παροχών αξίας 32,5 δισ. δρχ. προκαλεί θύελλα και εισαγγελική 
παρέμβαση. Ο διαγωνισμός παγώνει.
13/7 1989 Παραίτηση Τόμπρα από τη διοίκηση του ΟΤΕ.
20/12 1989 Υπογράφονται δύο συμβάσεις με Intracom-Siemens 
συνολικού ύψους 4,5 δισ. δρχ. για αγορά ψηφιακών δικτύων.
31/131/1 1990 Υπογράφεται η σύμβαση με Siemens και Intracom για 470.000 
ψηφιακές παροχές αξίας 27 δισ. δρχ. (Οικουμενική κυβέρνηση, απειλή 
παραίτησης Γ. Κεφαλογιάννη από το υπουργείο Μεταφορών)
5/12 1990 OTE-Siemens υπογράφουν σύμβαση για την εγκατάσταση του 
υποβρυχίου καλωδίου Αιγαίου.
16/116/1 1991 720.000 παροχές σε διαγωνισμό, στον οποίο μετέχουν μόνο 
Intracom και Siemens. Ο μειοδότης θα πάρει το 60%. Τυχόν τρίτη 
τεχνολογία θα προκαλούσε πρόβλημα στο δίκτυο του οργανισμού, λένε 
οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ.
7/57/5 1991 Ο αντιπρόεδρος της Siemens Ε. Χαρτ: "Για τον ΟΤΕ, αν 
προέκυπτε θέμα ιδιωτικοποίησης δεν θα αδιαφορούσαμε και δεν θ' 
απαντούσαμε όχι σε μια ενδεχόμενη τέτοια πρόταση... Παρακολουθούμε 
την κατάσταση και περιμένουμε". Την ίδια ημέρα δύο ρουκέτες της 17Ν 
χτυπούν τα κεντρικά γραφεία της Siemens στον Παράδεισο Αμαρουσίου.
21/7 1992 150.000 παροχές με απευθείας ανάθεση σε Intracom και Sie-
mens.
23/7 1992 Crash Programme για τον εκσυγχρονισμό του ΟΤΕ 
χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Διαγωνισμός υπ' αριθ. 7753. 
Συμμετέχουν Siemens (Τηλεβιομηχανική), Intracom, Alcatel, Northern 
Telecom και ΑΤ&Τ. Ο διαγωνισμός αφορά 430.000 παροχές ως 
επεκτάσεις και 570.000 νέες. Προϋπολογισμός, περίπου 50 δισ. δρχ
9/89/8 1993 Από τους 13 αρχικά τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς που 
προσκλήθηκαν για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ επέδειξαν ενδιαφέρον οι 
France Telecom, Korea Telecom, ΝΤΤ, Telefonica, Stet και GTE. "Ο 

διαγωνισμός για τις ψηφιακές παροχές βρίσκεται σε εξέλιξη" (Στ. 
Μάνος, υπουργός Εθν. Οικονομίας)
1/91/9 1993 Αν ώς τις 15 Σεπτεμβρίου δεν ανακηρυχθεί μειοδότης για τις 1 
εκατ. ψηφιακές παροχές, ο ΟΤΕ θα "ξεμείνει" από γραμμές. Κ. 
Μαραβέλας (πρώην αναπληρωτής γεν. διευθυντής): Μετά τα ΑΧΕ-10 και 
το EWSD που επελέγησαν το 1986, μια τρίτη τεχνολογία όπως το DMS 
100 της Northern Telecom, το 5ESS της ΑΤ&Τ και το S12 της Alcatel, θα 
έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος λόγω της ανάγκης εκπαίδευσης 
προσωπικού και αντιμετώπισης προβλημάτων ασυμβατότητας στο 
δίκτυο.δίκτυο. Τα δύο συστήματα έχουν επιλέξει επίσης Γερμανία, Βέλγιο, 
Ολλανδία, Βρετανία, Γαλλία και Αυστρία.
23/1 1994 20μηνη καθυστέρηση στο διαγωνισμό για τις 1 εκατ. 
ψηφιακές παροχές, τροχοπέδη και στον τηλεπικοινωνιακό δακτύλιο 
Αττικής. Ο εκσυγχρονισμός του τηλ/κού δικτύου θα φτάσει στο 1 τρισ. 
δρχ. ώς το 2000. Σκέψεις της κυβέρνησης για προγραμματικές 
συμφωνίες. Επιστολή Alcatel για τους δακτυλίους Αθήνας και Ρόδου, 
προς τον υπουργό Εθν. Οικονομίας Γ. Γεννηματά. "Ο ΟΤΕ προέβη στην 
ανάθεση σε τιμές 40% υψηλότερες από κάθε λογικό διεθνές επίπεδο, 
ενώενώ συνεχώς προβάλλεται αίτημα περαιτέρω αυξήσεως". Επιστολή In-
tracom προς Π. Λάμπρου (γεν. δ/ντή ΟΤΕ) ": ...οι Alcatel, ΑΤ&Τ και 
Northern Telecom παραβίασαν κατάφωρα τη διακήρυξη... Με βάση τα 
στοιχεία των οικονομικών προσφορών από τις αρχές 9/93 μειοδότες 
είναι οι ελληνικές βιομηχανίες Intracom και Siemens Τηλεβιομηχανική".
5/1 1994 Δύο επιστολές Alcatel για το διαγωνισμό 7753. Η εταιρεία 
προτείνει μεταξύ άλλων τη σταδιακή διάθεση μετοχών του ΟΤΕ στο ΧΑΑ.
18/3 1994 Αίτημα διοίκησης ΟΤΕ για παράταση των πρσφορών για τις 
ψηφιακές παροχές. Intracom και Siemens δεν δέχονται την πρόταση.
20/320/3 1994 Στις 22/3 ανοίγουν οι προσφορές. Επιστολή Alcatel προς 
πρωθυπουργό από 4/3: "Σε συνεργασία με την ΕΑΒ θα εξασφαλίσουμε 
υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία από τους μέχρι σήμερα 
προμηθευτές του ΟΤΕ". Το ενδιαφέρον της γαλλικής εταιρείας αφορά τις 
400.000 παροχές των επαρχιακών κέντρων κυρίως, αφήνοντας απ' έξω 
τις 600.000 παροχές που αποτελούν επεκτάσεις του υπάρχοντος 
δικτύου. Καταγράφονται από τον Τύπο παρεμβάσεις διπλωματών και 
ξένων κυβερνήσεων.ξένων κυβερνήσεων.
24/3 1994 Το πρώτο "μεγάλο έργο" της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
κατακυρώνεται σε Siemens-Intracom. Η προμήθεια αφορά 951.600 
ψηφιακές παροχές, 146.800 κυκλώματα, 73 νέα κέντρα και 87 
επεκτάσεις υφιστάμενων κέντρων. Η Siemens θα εγκαταστήσει 592.000 
παροχές και η Intracom 557.000
19/5 1994 Παρέμβαση 15ης Διεύθυνσης Κομισιόν. Ζητά να αναβληθεί η 
υπογραφή της σύμβασης με τους δύο μειοδότες.
21/621/6 1994 Οι υπηρεσίες του ΟΤΕ διαπιστώνουν ότι Siemens και Intracom 
προσέφεραν κατά το διαγωνισμό τιμές χαμηλότερες από εκείνες που 
είχαν δώσει σε παλαιότερες προμήθειες. Τίθεται θέμα επιστροφής 12 
δισ. δρχ. στον ΟΤΕ. Το θέμα μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή 
της σύμβασης, στο μεταξύ η Κομισιόν απειλεί με παραπομπή στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκτίμηση ότι το '94 οι κοινοτικές ενισχύσεις για 
τον ΟΤΕ θα φτάσουν τα 80 δισ. δρχ.
24/624/6 1994 Αντί των 12 δισ. η Siemens δέχεται να επιστρέψει 900 εκατ. 
και η Intracom 600 εκατ.
29/6 1994 Υπογράφεται η σύμβαση. Το τίμημα ανέρχεται τελικά σε 40,5 
δισ. δρχ
16/12 1994 Προκαταρκτική εξέταση μετά από επιστολή του πρώην 
υπουργού Α. Ανδριανόπουλου και καταγγελία του επικεφαλής της Ε.Ε 
για την εσωτερική αγορά, Τς. Φ. Μογκ.
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Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;
Ανεπίκαιρες σκέψεις µε αφορµή το σκάνδαλο Siemens

Η απάντηση σ’ αυτό το απλούστατο, έως και απλοϊκό, ερώτημα (το 
οποίο φέρεται να είχε θέσει, μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη 
Λαμπράκη, και ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής) είναι, 
σήμερα, εξίσου απλή: κανένας!
Διότι αν το μακρινό 1963 μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 
κυβερνούσε το παρακράτος της Δεξιάς, σήμερα είναι ολοφάνερο ότι 
αυτό το κράτος είναι μη κυβερνήσιμο.
ΚαιΚαι δεν χρειάζεται καν να διαθέτουμε μνήμη ελέφαντα, παραθέτοντας 
ιστορικά προηγούμενα, για να αποδείξουμε αυτόν τον ισχυρισμό. Αρκεί 
να θυμηθούμε τις πυρκαγιές, τα ναυάγια, τα εθνικά ζητήματα, την 
οικονομία, τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού σε όλες τις όψεις και 
τις εκφάνσεις του…
Σ’Σ’ αυτόν τον τόπο δεν κυβερνά κανένας! Το Μη Κυβερνήσιμο Κράτος 
«Ελλάς» βαδίζει στο άγνωστο με βάρκα το «μακριά απ’ τον κώλο μας κι 
όπου θέλει ας είναι». Η ανευθυνότητα [«έλλειψη ευθυνών»] 
οποιουδήποτε δημόσιου φορέα και  η ανευθυνότητα [«έλλειψη 
υποχρεώσεων»] οποιουδήποτε πολίτη [μάλλον «ιδιώτη», με την αρχαία 
σημασία της λέξης] αποτελεί σ’ αυτή τη χώρα κοινό τόπο.

***
Πάμε λίγο παρακάτω.Πάμε λίγο παρακάτω.
Λίγο.Λίγο. Μέχρι το σκάνδαλο Siemens. Με τα «μαύρα ταμεία» της εταιρείας 
ασχολούνται οι γερμανικές αρχές εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, 
αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ποτέ 
εμφανιστεί στη χώρα. Και η ελληνική όψη του σκανδάλου ελάχιστα θα 
μας απασχολούσε σήμερα [παρά τις εδώ και δεκαοκτώ μήνες 
εισαγγελικές έρευνες στην Ελλάδα] αν διάφορα στελέχη της μητρικής 
εταιρείας δεν προέβαιναν σε αποκαλύψεις για «να πέσουν στα μαλακά». 
ΟπότεΟπότε και οι ελληνικές αρχές, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία, 
υποχρεώθηκαν εκ των πραγμάτων να ερευνήσουν τις καταγγελίες των 
Γερμανών, σύμφωνα με τις οποίες εμπλέκονται στο σκάνδαλο πλείστοι 
όσοι συμπολίτες μας - πολιτικοί και μη.
Οι επιλεκτικές, προς τον Τύπο, διαρροές πληροφοριών σχετικά με τις 
έρευνες πυροδότησαν, τις τελευταίες εβδομάδες, και αρκετές διαμάχες 
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας. Όλοι τους -πολιτικοί, 
κόμματα, Τύπος- βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία να δείξουν ότι δεν 
βρίσκονται σε κωματώδη κατάσταση…

***
Επιλεκτική διαρροή πληροφοριών.
ΚαιΚαι κάπως έτσι φτάνουμε στον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, όχι ως συνήγορο 
ενίων εκ των κατηγορουμένων, αλλά ως εκπρόσωπο στην Ελλάδα του 
αμερικανικού δικηγορικού γραφείου Debevoise & Plimpton LLP, στο 
οποίο η Siemens έχει αναθέσει την έρευνα στο εσωτερικό της σχετικά 
με τα «μαύρα ταμεία».
ΗΗ γερμανική εταιρεία προέβη σ’ αυτή την κίνηση κατόπιν υποδείξεως 
της Επιτροπής Ελέγχου του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης [SEC]. Η 
SEC ενδιαφέρεται απλώς για την αξία των μετοχών των «πτωχών και 
τιμίων επενδυτών», τους οποίους και έσπευσε να προστατεύσει όταν 
αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στη Γερμανία, αφού οι μετοχές της Sie-
mens διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαπραγματεύονται και οι μετοχές 
του ΟΤΕ, και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι σε περίπτωση που…
Η Debevoise & Plimpton και η SEC βαδίζουν χέρι-χέρι εδώ και 
δεκαετίες. Η πρώτη ιδρύθηκε το 1931 από τους δικηγόρους Eli Whitney 
Debevoise και William E. Stevenson, ενώ η δεύτερη ιδρύθηκε το 1934 
από τον πρόεδρο Ρούζβελτ, για την προστασία των επενδυτών και 
εξαιτίας όλων όσα είχαν συμβεί στο Κραχ του 1929.
ΠρώτοςΠρώτος πρόεδρος της SEC είχε διοριστεί ο Τζόζεφ Κέννεντυ [πατέρας 
του μετέπειτα προέδρου Τζων Κέννεντυ], ο οποίος είχε βγει 
«αλώβητος» από το Κραχ, αφού είχε πουλήσει όλες του τις μετοχές λίγο 
πριν, τη συμβουλή ενός… λουστράκου της Γουώλ Στρητ, όπως έλεγε ο 
ίδιος χαριτολογώντας…
Χαριτολογώντας,Χαριτολογώντας, αφού ο Τζόζεφ Κέννεντυ γνώριζε πολύ καλά τους… 
ενορχηστρωτές του Κραχ. Αλλά γι’ αυτούς δεν μπορούσε να μιλήσει 

ι δημόσια, όπως δεν αντέδρασε και ποτέ στις 
εναντίον του κατηγορίες για λαθρεμπόριο 
οινοπνευματωδών κατά τη διάρκεια της 
Ποτοαπαγόρευσης.
ΗΗ κοινή πορεία Debevoise & Plimpton και SEC, 
όπου η πρώτη αναλαμβάνει, κατόπιν 
υποδείξεων της δεύτερης, πολλές έρευνες 
παρόμοιες με εκείνη της Siemens, μπορεί να 
εξηγηθεί μόνον αν ρίξουμε μια ματιά στο 
βιογραφικό ενός εκ των ιδρυτών της.

***
ΣεΣε δημοσιεύματα του τύπου μπορεί κάποιος να 
διαβάσει την «έκπληξη» των συντακτών τους 
σχετικά με τη μικρή εταιρεία που ξεκίνησε με 
«αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μόλις 2.366 
δολαρίων» και που «στεγαζόταν σε ένα 
διαμέρισμα λίγων τετραγωνικών μέτρων» και 
που σήμερα απασχολεί περισσότερους από 630 
δικηγόρους σε οκτώ χώρες.δικηγόρους σε οκτώ χώρες.
Ο Eli Whitney Debevoise, λοιπόν, ήταν γιος του 
Τόμας Ντεμπεβουάζ, ο οποίος με τη σειρά του 
ήταν προσωπικός δικηγόρος του Τζων 
Ροκφέλερ του νεώτερου, γιου του ιδρυτή της 
δυναστείας και πατέρα του 
«μπιλντερμπέργκερ» Ντέιβιντ Ροκφέλερ. Ο 
ίδιος ο Έλι Γουίτνεϋ Ντεμπεβουάζ εργάστηκε επί 
έξιέξι χρόνια, πριν ιδρύσει το δικό του, στο 
δικηγορικό γραφείο Davis, Polk, Wardwell, Gar-
diner & Reed. Ο John Davis ήταν υποψήφιος 
του Δημοκρατικού Κόμματος στις εκλογές του 
1924 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Ροκφέλερ… Στους πελάτες του 
γραφείου συγκαταλεγόταν και η Guaranty Trust 
Company του J. P. Morgan. Και άλλα τινά…

***
Κι αφού αναφερθήκαμε σε κάποιον υποψήφιο 
του Δημοκρατικού Κόμματος, ας αναφερθούμε 
και σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ: τον Μπιλ 
Κλίντον.
Ο Μπιλ Κλίντον στην ομιλία του προς το 
Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος το 1992, 
και λίγο μετά την πανηγυρική εκλογή του ως 
υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, είχε, μεταξύ 
άλλων, αναφερθεί και στον καθηγητή του στο 
Πανεπιστήμιο Τζώρτζταουν Κάρρολλ 
Κουίγκλεϋ: «[...] Και ως φοιτητής στο 
Τζώρτζταουν,Τζώρτζταουν, άκουσα ξανά αυτό το μήνυμα, 
διατυπωμένο σαφέστερα, από τον καθηγητή 
Κάρρολλ Κουίγκλεϋ, ο οποίος μας είχε πει ότι η 
Αμερική ήταν το μεγαλύτερο έθνος της ιστορίας 
επειδή ο λαός της πάντα πίστευε σε δύο 
πράγματα - ότι το αύριο μπορεί να είναι 
καλύτερο από το σήμερα και ότι όλοι μας 
έχουμεέχουμε προσωπική ηθική ευθύνη για να γίνει 
αυτό πραγματικότητα».
Ενδιαφέρουσες οι απόψεις του καθηγητή 
Κουίγκλεϋ. [Στ' αλήθεια πόσοι πιστεύουν ότι το 
αύριο στην Ελλάδα θα είναι καλύτερο από το 
σήμερα;]

*** (συνεχίζεται στην σελ. 16)

Χ. Μόρφος
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Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;
Ανεπίκαιρες σκέψεις µε αφορµή το σκάνδαλο Siemens http://theamapati.wordpress.com
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Ο Jim Denevan ίσως και να είναι ο καλλιτέχνης με τις 
μεγαλύτερες δημιουργίες στον κόσμο. Με ένα 
κομμάτι ξύλου ο Jim ψάχνει να βρει τις ιδανικές 
αμμώδης παραλίες και αφήνει το ταλέντο του να 
ξεδιπλωθεί.

ΟιΟι δημιουργίες του είναι τόσο μεγάλες που συνήθως 
μόνο μια αεροφωτογραφία μπορεί να αποκαλύψει τι 
πραγματικά έχει σχεδιάσει με αυτόν τον πρωτότυπο 
τρόπο. 

http://www.jimdenevan.com/


