
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγω, στο οποίο 

πρέπει να καταλήξουμε μετά από αυτή την τρομακτική εμπειρία 

των σεισμών;

Ότι μέσα στην τραγωδία αποδείχθηκε ότι υπάρχει ανθρωπιά στον 

τόπο μας, υπάρχει κράτος. Ευαίσθητοι ως άνθρωποι. Ζωντανοί 

ως κοινωνία. Αποτελεσματικοί ως πολιτεία.

Πρέπει τώρα με επιμονή και μακροπρόθεσμο σχεδίασμά να 

αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα που άφησε πίσω του ο 

σεισμός.

Πρέπει συνεχώς να προσαρμόζουμε τη δράση μας στις ανάγκες, 

και ασφαλώς οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε και να 

αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως αυτό με την ευρύτερη 

συναίνεση.

Δηλαδή να κάνουμε την αλληλεγγύη που φύτρωσε στα χαλάσματα 

του σεισμού να ανθίσει. Και μαζί, να ξαναγυρίσει το χαμόγελο και η 

πεποίθηση ότι προχωρούμε και πάλι μπροστά.

Η Ελλάδα στο τέλος αυτού του αιώνα μετά την τρομακτική αυτή 

εμπειρία, έχεις τις δυνατότητες, και μπορώ να διαβεβαιώσω γι’ 

αυτό τους Έλληνες, να πορεύεται με ασφάλεια και να αντιμετωπίζει 

το μέλλον με αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ.



ελεύθερη και ενισχυόμενη είναι. Οι επιστήμονες έχουν όμως και 

κοινωνική ευθύνη. Και σ’ αυτή την περίπτωση δείχνουν πόσο 

συναισθάνονται ή όχι ότι δρούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και ο 

λόγος τους συμβάλλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αυτού του περιβάλλοντος. Τα πειράματα δεν 

πρέπει να συγχέονται με την πληροφόρηση των πολιτών με 

πληροφορίες πρακτικά αξιοποιήσιμες. Τέλος η ευθύνη για την 

ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και η λήψη μέτρων 

επαγρύπνησης και άμυνας κατά μιας καταστροφής είναι υπόθεση 

του Κράτους και των νομοθετημένων μηχανισμών. Σ’ αυτή την 

υποχρέωση ανταποκριθήκαμε και θα ανταποκριθούμε χωρίς 

δισταγμό.

Στις συναντήσεις που είχα με τους πολιτικούς αρχηγούς 

συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα, στα οποία ήδη έχουμε 

στρέψει την προσοχή μας. Ο τελευταίος σεισμός αποτελεί μια 

μεγάλη πρόκληση για μας, για όλους μας. Πρόκληση να 

οργανωθούμε ακόμη καλύτερα. Πρόκληση για να αντιμετωπίζουμε 

τους σεισμούς προετοιμασμένοι, με συστηματική άμυνα, 

οχυρωμένοι, ώστε να μη φοβόμαστε, ώστε να ξέρουμε ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι ελέγξιμες και όχι δραματικές. Η αντισεισμική 

θωράκιση οφείλει να αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα σε μια χώρα 

από τις πιο σεισμογενείς του κόσμου. Αν προετοιμαστούμε καλά, 

αν εξοικειωθούμε με το φαινόμενο θα το αντιμετωπίσουμε με όσο 

το δυνατόν λιγότερο ανθρώπινο και υλικό κόστος.



Θα αξιολογήσουμε επίσης με βάση τα καινούρια δεδομένα την 

οργάνωση της πολιτικής προστασίας και θα διαμορφώσουμε μια 

πολιτική προστασία ακόμη πιο αποτελεσματική.

Είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε την ενημέρωση των 

πολιτών από την παιδική ηλικία στα σχολεία, στους χώρους 

εργασίας, παντού. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε 

αυτά τα φαινόμενα αποτελεσματικά χωρίς μοιρολατρία αλλά με 

συλλογική δράση και σύγχρονη τεχνογνωσία από τις εδαφολογικές 

μελέτες μέχρι τους συντελεστές ασφαλείας.

Όλοι πρέπει να συνεργασθούμε για την καλύτερη αντισεισμική 

θωράκιση της χώρας. Πολίτες, μηχανικοί, κατασκευαστές, 

επιστήμονες, πολεοδομικές υπηρεσίες δημόσια διοίκηση και 

αυτοδιοίκηση. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία

οικοδόμησης. Από το δάσκαλο που πρέπει να μάθει το παιδί πώς 

να αντιμετωπίζει τους σεισμούς μέχρι τον κατασκευαστή όλοι είναι 

κρίσιμο να αναπτύξουν στο μέγιστο την κοινωνική τους ευθύνη.

Ψυχραιμία είναι απαραίτητο να δειχθεί και σ' ένα άλλο μέτωπο. 

Δεν θα το ονομάσω «το μέτωπο της πρόγνωσης των σεισμών», 

γιατί όλοι γνωρίζουμε - γιατί σ' όλον τον κόσμο είναι γνωστό - ότι 

πρόγνωση σεισμών δεν είναι εφικτή. Στη δυσάρεστη ατμόσφαιρα 

που στιγμές - στιγμές δημιουργήθηκε με τη δημοσιοποίηση 

επιστημονικών παρατηρήσεων ή θεωριών κατά τρόπο που 

προξενούσε ανησυχία στην κοινή γνώμη, δεν θα πρέπει να 

λησμονείται μια διπλή βασική αρχή. Η επιστημονική έρευνα και



Είναι επιτακτική ανάγκη να αποφύγουμε άγονες αντιπαραθέσεις, 

θεαματικές αντιδικίες που παίζουν με τον πόνο χιλιάδων 

ανθρώπων. Οι άνθρωποι, τους οποίους χτύπησε ο σεισμός 

χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια και εμψύχωση. Χρειάζονται τη 

συμπαράσταση όλων. Δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις που 

εκμεταλλεύονται την αγωνία τους και διαμάχες που εμπορεύονται 

την δυστυχία τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελλάδα έχει μια προϊστορία έντονης σεισμικότητας. Γι’ αυτό και 

η γνώση, η ενημέρωση, η προετοιμασία, η ετοιμότητα στην 

αντιμετώπιση πρέπει να είναι σταθερά χαρακτηριστικά της 

πολιτικής του κράτους.

Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την 

αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας όπου εκλύεται το 50% της 

σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης.

Είμαστε αποφασισμένοι να δούμε το σύστημα παραγωγής των 

ιδιωτικών έργων με υψηλότερους συντελεστές ασφαλείας και με 

πιο αυστηρές προδιαγραφές. Τα συμπεράσματα από τους 

σεισμούς των τελευταίων 50 χρόνων οδηγούν σε νέους πιο 

αυστηρούς κανονισμούς σε νέες προδιαγραφές για οικοδομές 

περισσότερο ασφαλείς.



Εδώ θέλω να παρατηρήσω, επειδή πολύς λόγος έγινε για το πότε 

και από ποιούς χτίστηκαν τα κτίρια που κατέρρευσαν ότι κάθε 

κτίριο έχει την ταυτότητά του με συγκεκριμένα στοιχεία. Πού 

χτίστηκε, πότε χτίστηκε, πώς χτίστηκε και από ποιούς χτίστηκε. 

Ποιοι ήταν οι ιδιοκτήτες, ποιοι οι μελετητές, οι επιβλέποντες 

Μηχανικοί, ποιοι οι κατασκευαστές και ποιοι ενέκριναν τις άδειες.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ταυτότητας του κάθε κτιρίου η 

συντριπτική πλειοψηφία των κτισμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία, 

φαίνεται να έχουν χτιστεί μαζί με τις μεταγενέστερες προεκτάσεις 

και προσθήκες μετά το 1965, 1970 και 1975 μέχρι το 1980 και δύο 

(2) την περίοδο του 1990.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός πιο 

αυστηρού μηχανισμού παραγωγής και ελέγχου των ιδιωτικών 

κατασκευών. Καθιερώνουμε το μητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών 

έργων και σώμα ελεγκτών μηχανικών.

Ήδη βρίσκεται στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και θα 

ψηφισθεί άμεσα το νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορά την 

αυτασφάλιση για κτιριακές οικοδομές. Το νομοσχέδιο αυτό είχε 

δοθεί στη δημοσιότητα πριν από τους σεισμούς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έχουμε ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό χρέος να συνεργαστούμε, να 

δράσουμε συλλογικά και αποτελεσματικά.



Είμαστε αποφασισμένοι μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την 

σύννομη κατασκευή των κτιρίων να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. 

Είναι επιτακτική ανάγκη και ηθικό χρέος προς αυτούς που 

χάθηκαν αλλά και χρέος μιας ευνομούμενης Πολιτείας να βρεθούν 

οι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν.

Για τα κτίρια που κατέρρευσαν συγκροτήθηκε επιτροπή 

διερεύνησης των αιτίων κατάρρευσης και ελέγχου της 

πολεοδομικής εφαρμογής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε τη συγκρότηση ειδικής 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από Νομικούς για τη 

συμπλήρωση και τροποποίηση της Ποινικής νομοθεσίας σχετικά 

με θέματα και προβλήματα ποινικής ευθύνης και ποινικών 

κυρώσεων λόγω πλημμελών κατασκευών και καταρρεύσεις 

κτισμάτων εξ' αιτίας των σεισμών.

Αποτελεί δέσμευσή μας ότι άπλετο φως θα ριχτεί σ’ αυτή την 

υπόθεση, ότι δεν θα επιτραπεί καμιά συγκάλυψη. Όχι από κάποιο 

πνεύμα εκδικητικής τιμωρίας, αλλά γιατί δεν είναι νοητό υπό τις 

σημερινές συνθήκες να επικρατούν πρακτικές που να επιτρέπουν 

καταρρεύσεις σαν αυτές που είδαμε.

Πέρα από την τιμωρία των υπευθύνων μας ενδιαφέρει να 

αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων ενεργειών στο μέλλον.



προσδοκία στους πολίτες και άρα την ευθύνη σε μας για ανάλογη 

συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια θα υπάρξει με οργάνωση, σχέδιο 

και κυρίως τη θέληση να επαναφέρουμε την ηρεμία και την 

αισιοδοξία στην Αττική.

Το ύψος της δαπάνης για την αποκατάσταση των ζημιών από το 

σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 δεν μπορεί να εκτιμηθεί με 

ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Ανέρχεται σε εκατοντάδες 

δισεκατομμύρια.

Η δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 1999 

εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 δις. δρχ.

Επιδιώκουμε τη χρηματοδότηση για ό,τι μπορεί να δικαιολογηθεί 

ως επιλέξιμη δαπάνη από πόρους της Ε.Ε στη βάση ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου αποκατάστασης και 

ανασυγκρότησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον καταλογισμό και απόδοση των 

ευθυνών για τις βλάβες που προκάλεσε ο σεισμός. Κατόπιν 

εντολής μου ασκήθηκε ποινική δίωξη σχετικά με τους 

πολλαπλούς θανάτους, τραυματισμούς και καταρρεύσεις 

κτισμάτων από το σεισμό της 7-9-99. Έχει ήδη ξεκινήσει 

εισαγγελική έρευνα.



εκχωρήσουν μόνο τα δικαιώματα που έχουν έναντι του 

Δημοσίου από τα μέτρα που αποφασίστηκαν. Στις 

επισκευάσιμες πολυκατοικίες ο ΟΕΚ θα επισκευάσει δωρεάν 

τον φέροντα οργανισμό.

• Το ΥΠΕΧΩΔΕ ήδη πριν από τους σεισμούς είχε αναθέσει 

γεωλογικές, εδαφολογικές και σεισμολογικές μελέτες στις 

περιοχές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την χωροταξική και 

παραγωγική επέκταση των περιοχών αυτών. Οι μελέτες αυτές 

ολοκληρώνονται εντός των επομένων εβδομάδων.

• Ο Αντισεισμικός Κανονισμός που ισχύει σήμερα εγκρίθηκε το 

1995 και αντικατέστησε τον προηγούμενο κανονισμό του 1994 

για να εξασφαλίσει υψηλότερη ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα. 

Στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

γίνεται αυτή τη περίοδο επεξεργασία των νέων στοιχείων για 

τροποποίηση του Αντισεισμικού Κανονισμού. Ειδικές 

Επιστημονικές Επιτροπές έχουν συγκροτηθεί γι’ αυτό το σκοπό.

• Θέλω να θυμίσω ότι μετά το 1995 κάθε τροποποίηση και 

επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου προϋποθέτει γεωλογική 

και σεισμολογική έρευνα της περιοχής.

Έχει γενικά αναγνωρισθεί ότι το κράτος κινητοποιήθηκε άμεσα και 

αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

δημιούργησε ο σεισμός. Αυτή η αναγνώριση δημιούργησε την



• Για την προσωρινή στέγαση των αστέγων όπως ανέφερα 

παραπάνω εκτός από την παροχή των μεταφερόμενων 

οικίσκων, έχουμε ήδη προωθήσει ρύθμιση για την επιδότηση 

ενοικίου ή συγκατοίκησης.

• Για την διαχείριση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου ή 

συγκατοίκησης καθώς και του προγράμματος οριστικής 

αποκατάστασης, συγκροτούνται ειδικές υπηρεσίες του 

ΥΠΕΧΩΔΕ στις σεισμόπληκτες περιοχές που ονομάζονται 

Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Γραφεία 

Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ).

• Έχουν ανακοινωθεί από τις πρώτες μέρες τα μέτρα στεγαστικής 

αποκατάστασης των πληγέντων από τον σεισμό. Στην απόφαση 

αυτή προβλέπεται η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής 

αποτελούμενης κατά το 1/3 από δωρεάν κρατική αρωγή και 

κατά 2/3 από άτοκο δάνειο στους ιδιοκτήτες κατοικιών και 

λοιπών κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό. Για 

όσα σπίτια θα κατεδαφισθούν και θα ανακατασκευασθούν, η 

έκδοση της οικοδομικής άδειας θα γίνεται δωρεάν μέχρι 120 τ.μ. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ θα έχει στη διάθεση των ενδιαφερομένων 

διάφορα αρχιτεκτονικά σχέδια για να διευκολύνει την 

ανακατασκευή.

• Ο ΟΕΚ για να στηρίξει τους σεισμόπληκτους αποφάσισε μεταξύ 

άλλων να χτίσει εκ νέου τις «εργατικές πολυκατοικίες» που θα 

κατεδαφιστούν. Οι σεισμόπληκτοι ιδιοκτήτες θα του



• Πιστεύουμε ότι δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τους 

σεισμοπαθείς επιλύοντας τα άμεσα προβλήματά τους αλλά ότι 

πρέπει να προχωρήσουμε συγχρόνως και σε ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης των περιοχών που 

έχουν πληγεί έτσι ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες 

ασφαλούς διαβίωσης και ευημερίας στους κατοίκους τους.

• Ο σχεδιασμός της πολιτικής μας θα στηριχθεί τόσο στα 

στοιχεία από τον δευτεροβάθμιο έλεγχο όσο στις πληροφορίες 

από την απογραφή των συνεπειών του φαινομένου και όλων 

των πληγέντων που θα γίνει από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία σε συνεργασία με το ΥΠΕΣΔΔΑ. Τα στοιχεία αυτά θα 

μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε στις πραγματικές του 

διαστάσεις το πρόβλημα και να βελτιώσουμε έτσι την εφαρμογή 

των μέτρων.

• Για τη διασφάλιση συνθηκών προσωρινής στέγασης μέχρι 

στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 6.000 οικίσκοι περίπου οι οποίοι 

θα κατανεμηθούν σε 70 περίπου χώρους, στους Δήμους που 

έχουν πληγεί. Τα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν για την 

εγκατάσταση των οικίσκων έχουν ήδη αρχίσει να 

κατασκευάζονται στους χώρους που ήδη έχουν εξευρεθεί. Τα 

έργα για την ηλεκτροδότηση και τις επικοινωνίες εκτελούνται με 

ευθύνη της ΔΕΗ και του OTE αντίστοιχα.



και οργανωτικά προβλήματα. Όμως η τέλεια λειτουργία αν και δεν 

είναι πάντοτε εφικτή, θα παραμένει πάντοτε ο στόχος μας: 

κρινόμαστε και θα κριθούμε από το πόσο γρήγορα θα ξεπερνούμε 

τα προβλήματα.

Κυρίες και κύριοι,

Ο δεύτερος βασικός άξονας της προσπάθειάς μας αφορά τη φάση 

της αποκατάστασης, τη φάση της ανασυγκρότησης.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή όταν βρεθήκαμε γύρω από το 

τραπέζι αντιμετώπισης της κρίσης τις πρώτες ώρες και ημέρες 

πήραμε την απόφαση ότι δεν θα μείνει κανένας σεισμόπληκτος 

χωρίς στεγαστική αποκατάσταση σ’ ένα στοιχειώδες επίπεδο 

προτού έρθουν τα κρύα και οι βροχές. Την ώρα που γινόταν η 

αγωνιώδης προσπάθεια να βρεθούν και να προωθηθούν οι σκηνές 

δεσμευτήκαμε πρώτα-πρώτα μεταξύ μας και στη συνέχεια έναντι 

όσων υπέστησαν τη ζημιά από τους σεισμούς ότι οι σκηνές θα 

φύγουν. Και θα φύγουν.

• Άμεσος στόχος μας είναι λοιπόν η μετακίνηση των αστέγων από 

τις σκηνές κατά πρώτο λόγο σε κατοικίες, προωθώντας το 

μέτρο της επιδότησης ενοικίου και της συγκατοίκησης και κατά 

δεύτερο λόγο σε οικισμούς με τροχόσπιτα και λυόμενα που 

άρχισαν ήδη να τοποθετούνται σε χώρους που έχουν υποδείξει 

οι Δήμοι.



άρχισε να καταβάλλεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. 

Κινηθήκαμε γρήγορα έχοντας συναίσθηση της κατάστασης, των 

πολύπλοκων προβλημάτων που προκάλεσε ο σεισμός. 

Επιδιώξαμε και επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες 

αξιοπρεπούς και ασφαλούς διαβίωσης για τους πληγέντες 

συμπολίτες μας. Στόχος μας να επιστρέφουν το ταχύτερο οι 

άστεγοι στα σπίτια τους. Στόχος μας να προχωρήσει/ να 

λειτουργήσει και πάλι ο παραγωγικός ιστός, να αποκατασταθεί ο 

ομαλός ρυθμός στην καθημερινή ζωή των πολιτών στις 

σεισμόπληκτες περιοχές, να ακολουθήσει η ζωή και πάλι τους 

γνώριμους ρυθμούς της.

Προβλήματα σε όλη αυτή την προσπάθεια εμφανίστηκαν. Είχαμε 

εμπλοκές στη δραστηριοποίηση των διαφόρων βαθμών της 

Αυτοδιοίκησης, στη συνεργασία τους με την Κεντρική Διοίκηση. 

Είχαμε τεχνικές αδυναμίες. Είχαμε περιπτώσεις γραφειοκρατίας, 

καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις. Είχαμε ακόμη και

αχαρακτήριστες περιπτώσεις κερδοσκοπίας και αδιαφορίας για την 

υγεία των σεισμοπλήκτων, όπως όταν βρέθηκαν να έχουν 

διανεμηθεί αλλοιωμένα φαγητά σε καταυλισμούς τις 

αντιμετωπίσαμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλουμε να ξεπερνούμε ταχύτατα τα εμπόδια. Και ασφαλώς δεν 

επιτρέπεται ανοχή, δεν επιτρέπεται να δοκιμάζονται οι αντοχές των 

ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα των σεισμών, από διοικητικά



επόμενους μήνες, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τις 

ασφαλιστικές οφειλές. Στόχος μας είναι να λειτουργήσουν το 

ταχύτερο επιχειρήσεις, αλλά και να επαναδραστηριοποιηθούν σε 

ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο καλύτερα στις ανάγκες τους. Γι’ 

αυτό δίνουμε έμφαση σε ειδικά κίνητρα για μετεγκατάσταση σε 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές που έχουν ήδη 

δημιουργηθεί όπως αυτή των Λιοσίων, αλλά και σε άλλες που 

πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν όπως του Σχιστού.

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τους 

πληγέντες συμπολίτες μας είναι η έγκυρη και ακριβής 

πληροφόρηση για το σύνολο των θεμάτων που τους αφορούν. Για 

το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε το Κέντρο Πληροφόρησης όπου 

συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες σε σχέση με την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τους 

σεισμούς και διοχετεύονται στα γραφεία πληροφόρησης των 

Δήμων, των καταυλισμών και σ’ όλους τους πολίτες.

Έχουμε συγκροτήσει ένα δίκτυο άμεσης επικοινωνίας με τους 

πολίτες με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση για τα δικαιώματα που 

έχουν.

Θέλουμε τους πολίτες ενήμερους και πληροφορημένους.

Στη φάση της έκτακτης ανάγκης πήραμε λοιπόν συγκεκριμένα 

μέτρα πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Οι έλεγχοι άρχισαν 

νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης



κατάστασης. Η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων έδειξε 

ετοιμότητα και πήρε πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των 

σεισμοπαθών.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δόθηκε στον έλεγχο των σχολικών κτιρίων 

από τον ΟΣΚ. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν, όπως επίσης και οι 

μικροεπισκευές στα κτίρια που δεν είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες. 

Έγιναν εκεί όπου απαιτείται, οι αναγκαίες συγχωνεύσεις και 

μετεγκαταστάσεις, και έτσι η σχολική χρονιά ξεκίνησε με ελάχιστα 

προβλήματα.

Τα δημόσια έργα, γέφυρες, δρόμοι, στην περιοχή απέδειξαν καλή 

ποιότητα κατασκευής.

Σημαντική ήταν επίσης, και θα εξακολουθεί να είναι και στο 

μέλλον, η συμμετοχή των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων 

και των εργαζομένων τόσο στην προσπάθεια ανακούφισης των 

πληγέντων όσο και στην διαδικασία ανασυγκρότησης της 

περιοχής.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε και για την αποκατάσταση των ζημιών 

και στον παραγωγικό ιστό. Στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, στις τουριστικές μονάδες, στα εμπορικά καταστήματα 

στις πληγείσες περιοχές παρέχεται επιδότηση επιτοκίου για δάνεια 

λαμβανόμενα για αποκατάσταση ζημιών στους εξοπλισμούς. 

Αναστέλλεται επίσης η πληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών, 

παρατείνεται η πληρωμή δόσεων δανείων που θα έληγαν τους



καταυλισμοί όπου εξασφαλίσθηκαν οι προϋποθέσεις για μια 

υγιεινή και ασφαλή διαβίωση των σεισμοπαθών. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι χάρη στα αυξημένα μέτρα που πήρε η 

Κυβέρνηση υπήρξαν ελάχιστα κρούσματα κλοπών ή εγκληματικής 

δράσης στις πληγείσες περιοχές.

Η γρήγορη έναρξη του πρωτοβάθμιου ελέγχου των κτιρίων και η 

ολοκλήρωσή του μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα με συνολικό 

αριθμό που ξεπέρασε τις 200.000 αυτοψίες, είναι ενέργεια που δεν 

μπορεί να συγκριθεί με ανάλογες του παρελθόντος και ως προς 

την έκταση και ως προς την ταχύτητα με την οποία 

πραγματοποιήθηκε. Ήδη, έχει ξεκινήσει και ο δευτεροβάθμιος 

έλεγχος που ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες για τις κατασκευές 

που έχουν χαρακτηρισθεί με κόκκινο. Για τις κατασκευές που 

έχουν χαρακτηρισθεί με κίτρινο το τέλος του μήνα. Θέλω να 

αναφέρω, ότι οι μηχανικοί που ανέλαβαν αυτό το έργο 

πραγματοποιούν μια γιγάντια προσπάθεια.

Αμέσως μετά το σεισμό ξεκίνησε η καταβολή του επιδόματος των 

200.000 δρχ. που έχει δοθεί σε περισσότερους από 100.000 

δικαιούχους και άρχισε ήδη η καταβολή του είτιδόματος στους 

συνταξιούχους. Ειδικές έκτακτες ενισχύσεις καταβάλλονται και 

στους ανέργους αλλά και σε εκείνους που έχασαν τη δουλειά τους, 

επειδή έκλεισε η επιχείρηση στην οποία δούλευαν.

Επισημαίνουμε την ενεργοποίηση τόσο της Νομαρχιακής όσο και 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής



Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε στη σωτηρία των εγκλωβισμένων σε 

36 σημεία συνανθρώπων μας από την Πυροσβεστική που με 

πρωτοπόρο την ΕΜΑΚ σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τους 

μηχανικούς του ΟΑΣΠ και του ΥΠΕΧΩΔΕ ανταποκρίθηκε με τον 

καλύτερο τρόπο κατά γενική ομολογία στο δύσκολο έργο που 

ανέλαβε. Είδαμε όλοι τις σκηνές της υπεράνθρωπης προσπάθειας 

των σωστικών συνεργείων -σημάδι ανθρωπιάς και υπέρβασης του 

εαυτού- για να σωθούν από τα συντρίμμια, κάτω από συνεχή 

κίνδυνο, όλοι οι εγκλωβισμένοι που ήταν δυνατόν να βοηθηθούν.

Θέλω να μνημονεύσω επίσης την άμεση συνδρομή σωστικών 

συνεργείων από άλλες χώρες, από την Τουρκία, τη Γαλλία, το 

Ισραήλ, τη Ρωσία και την Κύπρο.

Όλα τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου τέθηκαν άμεσα σε 

επιφυλακή. Μέσα σε μια νύχτα υποδέχθηκαν και αντιμετώπισαν 

χιλιάδες περιστατικά με αιχμή το ΕΚΑΒ που έφτασε από την 

πρώτη στιγμή στους χώρους όπου επενέβησαν τα σωστικά 

συνεργεία και οπουδήποτε αλλού υπήρχε ανάγκη.

Παράλληλα με την προσπάθεια διάσωσης και περίθαλψης των 

θυμάτων ξεκίνησε από τις πρώτες ώρες η ροή σκηνών και η 

τροφοδοσία των αστέγων. Μέσα σε λίγες μέρες οι κρατικές 

υπηρεσίες με τη βοήθεια του Στρατού, του Ερυθρού Σταυρού, των 

Δήμων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολλών εθελοντών 

ικανοποίησαν τις πρώτες ανάγκες. Διανεμήθηκαν συνολικά 

περισσότερες από 25.000 σκηνές και δημιουργήθηκαν δεκάδες



χάρη στην αυταπάρνηση των ανδρών της ΕΜΑΚ. Αυτό έδειξε το 

γεγονός ότι όσο προχωρούσαν οι ώρες και οι μέρες τόσο το κύμα 

αλληλεγγύης δυνάμωνε σε όλη την Ελλάδα. Οι απλοί άνθρωποι 

από κάθε γωνιά της χώρας. Οι εθελοντικές οργανώσεις όγκωναν 

αυτό το ρεύμα. Μέχρι χθες στον Ειδικό Λογαριασμό Εισφορών της 

Τράπεζας της Ελλάδος για την αρωγή σεισμοπλήκτων είχαν 

συγκεντρωθεί 4.063.377.483 δραχμές. Οι Τράπεζες έχουν 

προσφέρει άλλα 3 δις, η Τράπεζα της Ελλάδος 1 δις.

Κοινός στόχος η ανακούφιση, η αποκατάσταση, η ανασυγκρότηση. 

Αυτός ο στόχος υπηρετείται από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 

πρόγραμμα που διαμορφώθηκε στη βάση των προγραμμάτων 

που είχε διαμορφώσει η πολιτεία για προηγούμενες περιπτώσεις 

σεισμών όπως στο Αίγιο, τα Γρεβενά και την Κοζάνη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από την πρώτη ώρα μετά το σεισμό ενεργοποιήθηκε το σχέδιο 

αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής ανάγκης. Με στόχο την 

κάλυψη των καθημερινών αναγκών των πληγέντων και την 

ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Άμεση ήταν η εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ , το οποίο στη νέα του μορφή είχε διανεμηθεί από 

τον περασμένο Ιούνιο σε όλα τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και Δημόσιους Φορείς.



καθώς άνθρωποι ανασύρονταν από τα συντρίμμια, καθώς το 

ράγισμα της ζωής συνανθρώπων μας ξετυλίγονταν μπροστά μας.

Ζήσαμε συγχρόνως από την πρώτη στιγμή το πελώριο κύμα 

συγκίνησης και ψυχικής συμπαράστασης των Ελλήνων, στην 

τραγωδία αυτών που χτύπησε ο σεισμός.^Από την πρώτη κιόλας 

μέρα φάνηκε εκείνο που έμελλε να καταδειχθεί στη συνέχεια: ότι 

στην Ελλάδα σήμερα είμαστε άνθρωποι^ Θα παραμείνουμε 

άνθρωποι. Έχουμε τη δύναμη να παραμείνουμε άνθρωποι. Και 

αυτό είναι κάτι το βαθύ, που αξίζει με κάθε τρόπο να 

περιφρουρήσουμε./

Ο πολύνεκρος σεισμός με τους χιλιάδες αστέγους ήταν ένας 

σεισμός που προκάλεσε τις μεγαλύτερες καταστροφές απ’ όλους 

τους σεισμούς της τελευταίας εκατονταετίας. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί πάνω από 200.000 οικοδομές και 

περισσότερες από 70.000 παρουσιάζουν ελαφρές ή σοβαρότερες 

βλάβες. Ζήσαμε ωστόσο, κΓ αυτό το αναγνωρίζουν όλοι την 

άμεση και αποτελεσματική παρουσία κράτους και κυβέρνησης, την 

κινητοποίηση όλων των μηχανισμών τους, την άμεση λήψη 

κρίσιμων αποφάσεων για τους πληγέντες.

Για μας η αντιμετώπιση του σεισμού είναι κοινή υπόθεση όλων: 

Κυβέρνησης, Κομμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών. 

Όλοι πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα, συλλογικά, αποτελεσματικά. 

Η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία αλληλεγγύης και 

ανθρωπιάς. Αυτό έδειξαν τα παραδείγματα των απεγκλωβισμών



Πάλι λίγα εικοσιτετράωρα πριν το σεισμό, είχα την ευκαιρία να 

ανακοινώσω στον ελληνικό λαό τη σειρά μέτρων^την πρώτη 

συγκομιδή μέτρων στο οικονομικό μέτωπο που καταδείκνυε κάτι 

που όλοι οι Έλληνες αισθάνονταν και γνώριζαν από καιρό./Ότι 

δηλαδή η επίπονη προσπάθεια της οικονομικής μας 

ανασυγκρότησης και η πορεία προς την ΟΝΕ < Ότι αρχίζει

να μας δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε , αχεση που 

είχαμε δώσει στον ελληνικό λαό.^Ότι οι καρποί, τα οφειλόμενα 

αυτής της κοινής προσπάθειας θα καταλήξουν σε όλους τους 

Έλληνες^ Με τα μέτρα αυτά δείξαμε ένα δρόμο για την ευημερία 

των συμπολιτών μας, που χρόνο με το χρόνο θα καλυτερεύει. 1 

Αλλά και μια καλύτερη προοπτική για τους αγρότες, για τον κόσμο 

της υπαίθρου.

Η Ελλάδα για την οποία μίλησα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

είναι μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα που πετυχαίνει. Μια 

Ελλάδα που δίνει στους Έλληνες τη δυνατότητα να κάνουν βήματα

Λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα ήρθε ο σεισμός. Ζήσαμε όλοι με 

τρόπο που δεν επιδεχόταν αφαιρέσεις, την τραγωδία. Τα λίγα 

δευτερόλεπτα του σεισμού άλλαξαν την αίσθηση της 

πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε. Τα πρότυπα ασφάλειας, 

η αίσθηση ενός προβλεπτού και ελεγχόμενου περιβάλλοντος στο 

οποίο ζούμε ως σύγχρονοι άνθρωποι του τέλους του αιώνα, 

κλονίστηκαν από δυνάμεις που εκφεύγουν από τα όρια του 

ανθρώπου. Ήρθαν οι εικόνες της τραγωδίας, του άφατου δέους,

μπροστά. Να πετύχουν. Μια Ελλάδα αισιόδοξη.



Κυρίες και κύριοι,

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή των ανθρώπων και των λαών όπου η 

συνειδητοποίηση της ίδιας της ανθρώπινης ιδιότητας και των 

ορίων της έρχεται με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια.

Η εμπειρία από τον σεισμό που χτύπησε την Αθήνα στις 7 

Σεπτεμβρίου είναι μια απ' αυτές. Υπήρξε μια στιγμή που σημάδεψε 

τη ζωή, τη ζωή πολλών συμπολιτών μας, την κοινή πορεία όλων 

μας. Το πριν από τους σεισμούς και το μετά τους σεισμούς δεν 

είναι ίδια.

Που μας βρήκε στην Ελλάδα ο σεισμός; Μας βρήκε σ' ένα κρίσιμο 

σημείο της προσπάθειας που έχουμε αναλάβει για να φέρουμε την 

πατρίδα μας ακόμη πιο ψηλά στο διεθνές σύστημα. Για να 

δώσουμε στους Έλληνες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 

ικανότητές τους, τις ιδιαίτερες ικανότητές τους σ' ένα 

ανταγωνιστικό, ανοιχτό περιβάλλον. Για να εμπεδώσουμε την 

ασφάλεια και τη σιγουριά για το αύριο.

Μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λίγα εικοσιτετράωρα 

προτού χτυπήσει ο σεισμός, εξηγούσα πόση σημασία είχε, στην 

πρόσφατη κρίση του Κόσσοβου, το γεγονός ότι η Ελλάδα 

στρατεύθηκε για την ειρήνη, στρατεύθηκε για τη σταθερότητα και 

την ασφάλεια στην Βαλκανική και δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.
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Η εμπειρία από τον σεισμό που χτύπησε την Αθήνα στις 7 
Σεπτεμβρίου είναι μια απ' αυτές. Υπήρξε μια στιγμή που σημάδεψε 
τη ζωή, τη ζωή πολλών συμπολιτών μας, την κοινή πορεία όλων 
μας. Το πριν από τους σεισμούς και το μετά τους σεισμούς δεν είναι 
ίδια.

Που μας βρήκε στην Ελλάδα ο σεισμός; Μας βρήκε σ' ένα 
κρίσιμο σημείο της προσπάθειας που έχουμε αναλάβει για να 
φέρουμε την πατρίδα μας σ' ένα σωστό σημείο στο διεθνές σύστημα, 
για να δώσουμε στους Έλληνες την ευκαιρία να εκφράσουν, να 
εκδηλώσουν τις ικανότητές τους, τις ιδιαίτερες ικανότητές τους σ' 
ένα ανταγωνιστικό, ανοιχτό περιβάλλον.

Μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λίγα 
εικοσιτετράωρα προτού χτυπήσει ο σεισμός, εξηγούσα πόση 
σημασία είχε, στην πρόσφατη κρίση του Κόσσοβου, το γεγονός ότι * 
η Ελλάδα στρατεύθηκε για την ειρήνη, στρατεύθηκε για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια στην Βαλκανική. Και το γεγονός ότι 
- όχι εύκολα είναι αλήθεια - έπεισε τους συμμάχους της πως οι 
θέσεις της για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης στην 
περιοχή ήταν οι σωστότερες, ακριβώς γιατί βοηθούσαν, γιατί 
βοηθούν στη διασφάλιση της σταθερότητας.

Πάλι λίγα εικοσιτετράωρα πριν το σεισμό, είχα την ευκαιρία 
να ανακοινώσω στον ελληνικό λαό τη σειρά μέτρων, την πρώτη 
συγκομιδή μέτρων στο οικονομικό μέτωπο που καταδείκνυε κάτι 
που όλοι οι Έλληνες αισθάνονταν και γνώριζαν από καιρό: ότι 
δηλαδή η επίπονη πορεία προς την ΟΝΕ αποδίδει, ότι αρχίζει να μας



δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση που είχαμε 
δώσει στον ελληνικό λαό να ανταποκριθούμε στη δέσμευση: ότι οι 
καρποί, τα οφειλόμενα αυτής της κοινής προσπάθειας θα 
καταλήξουν σε όλους τους Έλληνες. Έτσι, με την καλή πορεία των 
δημόσιων οικονομικών αλλά, πρέπει να προσθέσω, και με την καλή 
πορεία του Χρηματιστηρίου, διαθέτουμε πλέον τους αναγκαίους 
πόρους για να αποφασίσουμε φορολογικές ελαφρύνσεις. Πρώτα - 
πρώτα στον φόρο εισοδήματος, περισσότερο αισθητές για τα 
κατώτερα εισοδήματα, αλλά ελαφρύνσεις και στο πετρέλαιο 
θέρμανσης και στη φορολογική επιβάρυνση των αυτοκινήτων - που 
θα δρομολογήσουν έναν τελικό γύρο συμπίεσης των τιμών, 
προπαντός όμως θα στηρίζουν την καθημερινή ευημερία των 
ανθρώπων.

Η Ελλάδα για την οποία μίλησα στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης είναι μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα που 
πετυχαίνει. Μια Ελλάδα που δίνει στους Έλληνες τη δυνατότητα να 
κάνουν βήματα μπροστά. Να πετύχουν. Μια Ελλάδα αισιόδοξη.

Και, εκείνη τη στιγμή, μας χτύπησε ο σεισμός. Και ζήσαμε, 
ζήσαμε όλοι με τρόπο που δεν επιδεχόταν αφαιρέσεις, την τραγωδία. 
Τα λίγα δευτερόλεπτα του σεισμού άλλαξαν την πραγματικότητα 
μέσα στην οποία ζούμε. Όλα τα πρότυπα ασφάλειας, όλη η αίσθηση 
ενός προβλεπτού και ελεγχόμενου περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε 
σαν σύγχρονοι άνθρωποι του τέλους του αιώνα, κλονίστηκε από 
δυνάμεις που εκφεύγουν από τα όρια του ανθρώπου. Και ήρθαν οι 
εικόνες της τραγωδίας, του πρωτοφανούς, του άφατου δέους - 
βοήθησε σ' αυτό η παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας της 
επικοινωνίας που χάραζε την εικόνα της οδύνης και της φρίκης στο 
νου όλων μας - καθώς άνθρωποι ανασύρονταν από τα συντρίμμια, 
καθώς το ράγισμα της ζωής συμπολιτών μας συνέβαινε μπροστά 
στα μάτια μας.

Ακολούθησε κάτι που επίσης όλοι είδαμε. Το πελώριο κύμα, 
το οποίο επίσης όλοι ζήσαμε, συγκίνησης και ψυχικής 
συμπαράστασης των Ελλήνων, από κάθε γωνιά της χώρας, στην



τραγωδία αυτών που χτύπησε ο σεισμός. Από την πρώτη κιόλας 
μέρα φάνηκε εκείνο που έμελλε να καταδειχθεί στη συνέχεια: ότι 
στην Ελλάδα σήμερα είμαστε άνθρωποι.
Θα παραμείνουμε άνθρωποι.
Έχουμε τη δύναμη να παραμείνουμε άνθρωποι.
Και αυτό είναι κάτι το βαθύ, που αξίζει με κάθε τρόπο να 
περιφρουρήσουμε.

Είδαμε όμως και τις σκηνές υπεράνθρωπης προσπάθειας των 
σωστικών συνεργείων - ένα άλλο σημάδι ανθρωπιάς και υπέρβασης 
του εαυτού - για να σωθούν από τα συντρίμμια, κάτω από συνεχή 
κίνδυνο, όλοι οι εγκλωβισμένοι που ήταν δυνατόν να βοηθηθούν.
Και όταν ακόμη οι ώρες της ζωής πέρασαν, τα σωστικά συνεργεία 
συνέχισαν το έργο τους ώστε ούτε ένας άνθρωπος να μην μείνει στα 
συντρίμμια. Θέλω να ζητήσω αυτή τη στιγμή από το Σώμα να 
τηρήσουμε όλοι ενός λεπτού σιγή για τους ανθρώπους που χάθηκαν. 
Αλλά και σε ένδειξη τιμής σ' εκείνους που διακινδύνευσαν τη ζωή 
τους στα ερείπια για να σώσουν συνανθρώπους μας^για να τιμήσουν 
την̂ ηζθρωπιά:----- -

' Ενός λεπτού σιγή ]
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Η δράση των ανδρών της ΕΜΑΚ, η άμεση παρουσία τους, η 
συμπαράσταση που παρασχέθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, από 
τον Στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας, από το ΕΚΑΒ, από τους 
εθελοντές, μαζί και με την άμεση παρουσία ξένων σωστικών 
συνεργείων από την Τουρκία, από τη Γαλλία, από το Ισραήλ, από 
την Κύπρο, από τη Ρωσία, υπήρξε η πιο φανερή πτυχή ενός άλλου 
φαινομένου που οφείλουμε να επισημάνουμε. Και που ζήσαμε όλοι. 
Το φαινόμενο αυτό ήταν η παρουσία του Κράτους, η παρουσία των 
μηχανισμών προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, οι μηχανισμοί 
ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.



Από τις εντελώς πρώτες ώρες, και αφού άρχισαν να 
αντιμετωπίζονται οι ανάγκες άμεσης επέμβασης με τα σωστικά 
συνεργεία, αφού ακόμα μετά από εντολή μου ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης παρήγγειλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την 
άσκηση ποινικής δίωξης κατά των υπευθύνων για τις καταστροφές, 
τους θανάτους και τους τραυματισμούς συμπολιτών μας, η 
Κυβέρνηση διαμόρφωσε ένα πρώτο πλαίσιο έκτακτων μέτρων. 
Διυπουργική Επιτροπή που βρέθηκε σε συνεχή συνεδρίαση 
ανακοίνωσε από την επόμενη κιόλας μέρα:

• Την έκτακτη βοήθεια των 200.000 δραχμών σε κάθε άστεγη 
οικογένεια.

• Τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος στους συνταξιούχους και 
τους άνεργους που επλήγησαν.

• Τη δημιουργία καταυλισμών σε όλους τους Δήμους για όσους 
έμειναν άστεγοι.

• Την εγκατάσταση σε ξενοδοχεία όσων αστέγων το επιθυμούσαν.
• Την επιδότηση ενοικίου, στην οποία προστέθηκε και η επιδότηση 

της συγκατοίκησης, για όσους θα χρειαζόταν να 
μετεγκατασταθούν σε άλλο σπίτι.

• Τη δωρεάν βοήθεια για το 1/3 του ποσού που θα απαιτηθεί για 
την ανακατασκευή ή επισκευή των σπιτιών που βρέθηκαν να 
έχουν υποστεί ζημιές. Με άτοκο 15ετές δάνειο για το υπόλοιπο 
των επισκευών.

• Την επιδότηση των δανείων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 
Τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ.

Το τονίζω: το πλέγμα αυτό προσδιορίστηκε και ανακοινώθηκε τις 
πρώτες ώρες μετά τον σεισμό. Συμπληρώθηκε, εξειδικεύθηκε και 
διορθώθηκε - και συνεχίζει να προσαρμόζεται όσο εμφανίζονται 
ατέλειες - στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, κάτι που δεν ανακοινώνεται 
αλλά γίνεται, καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια προκειμένου οι 
βασικές δημόσιες και κοινής ωφέλειας υπηρεσίες, OTE, ΔΕΗ, να 
συνεχίσουν να λειτουργούν και γενικά στο Λεκανοπέδιο, αλλά και 
ειδικά στις πληγείσες περιοχές, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.



Αυτό το πετύχαμε και είναι κάτι που θέλω να ζητήσω να το 
σημειώσετε -εντελώς ιδιαίτερα.

Ταυτόχρονα, όσοι από την Κυβέρνηση βρεθήκαμε γύρω από το 
τραπέζι αντιμετώπισης της κρίσης τις πρώτες ώρες και ημέρες, 
δώσαμε ανάμεσά μας τον “όρκο” ότι δεν θα μείνει κανένας 
σεισμόπληκτος χωρίς στεγαστική αποκατάσταση σε ένα στοιχειώδες 
επίπεδο προτού ξεκινήσει ο χειμώνας. Την ώρα που γινόταν η 
αγωνιώδης προσπάθεια να βρεθούν και να προωθηθούν οι σκηνές, 
δεσμευτήκαμε πρώτα - πρώτα μεταξύ μας και στη συνέχεια έναντι 
όσων υπέστησαν τη ζημιά από τους σεισμούς ότι οι σκηνές θα 
φύγουν. Και θα φύγουν.

Θα επιστρέφω όμως σ' εκείνο που ήδη επεσήμανα. Όσο 
προχωρούσαν οι ώρες και οι μέρες, τόσο το κύμα αλληλεγγύης 
δυνάμωνε, ογκωνόταν από όλη την Ελλάδα. Οι απλοί άνθρωποι από 
κάθε γωνιά της χώρας. Οι εθελοντικές οργανώσεις. Οι πιο εύποροι 
συμπολίτες ιιας: δύο μέρες μετά τον σεισμό έλαβα στο Μαξίμου την 
πρώτη δωρεά, από 100.000.000 δραχμές, από τον Περικλή 
Παναγόπουλο και τον Θωμά Λαναρά και ακολούθησε χιονοστιβάδα 
άλλων προσφορών που θέλω και από εδώ να τονίσω τη σημασία 
τους. Μέχρι σήμερα, στον Ειδικό Λογαριασμό Εισφορών για την 
αρωγή των σεισαοπλύκτων και για την αποκατάσταση των ζημιών,
έχουν σογκεντρωθε^ΤΤΤΓλΤΓ......... δισεκατομμύρια
δραχμές. ^

Όμως τίποτε δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Μιαν 
αλληλεγγύη που - όπως ήδη είχε φανεί λίγες εβδομάδες πριν τον 
τρομερό σεισμό της Νικομήδειας στην ΒΔ Τουρκία - δεν γνωρίζει 
σύνορα. Και αυτό είναι επίσης κάτι που έχουμε υποχρέωση να 
τονίσουμε: οι σκηνές βαθύτατης ανθρωπιάς και συμπαράστασης από 
τα ξένα σωστικά συνεργεία και εντελώς διαίτερα η συστράτευση 
των Τούρκων της ομάδας “AKUT” κίνησε κάτι στην ψυχή των 
συμπολιτών μας. Το κύμα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε, γεννά 
νέα δεδομένα και στις σχέσεις των δύο χωρών: χωρίς να είναι κανείς 
απλοϊκός και να πιστεύει ότι την εξωτερική πολιτική θα την αλλάξει



μια “διπλωματία των σεισμών”, το ψυχικό ξέσπασμα και η 
αλληλοανακάλυψη Ελλήνων και Τούρκων πάνω στα ερείπια μας 
έδωσε, σε εμάς τους πολιτικούς, μια αφορμή να αναζητήσουμε νέες 
κατευθύνσεις ή ακόμη και νέα όρια του εφικτού. ,

/

Και σ' αυτό το επίπεδο, και σε όσα ήδη περιέγραψα, ένα γίνεται 
φανερό. Ότι μέσα στην τραγωδία αποδείχθηκε ότι είμαστε ζωντανοί. 
Ζωντανοί σαν άνθρωποι. Εραίσβητοι σαν άνθρωποι. Ζωντανή βαν 
κοινωνία. Αποτελεσματικά)\σαμ Πολιτεία.

Και την κρίσιμη ώρα, την ώρα του σεισμού αλλά και στη 
συνέχεια η Κυβέρνηση αυτή έκανε το χρέος της. Και είμαι βέβαιος 
πως - ό,τι κι αν διαμειφθεί στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, γιατί 
στη Βουλή βρισκόμαστε και μέσα από τις διαφωνίες προκύπτει η 
ουσία του κοινοβουλευτισμού - κάθε Ελληνική Κυβέρνηση που θα 
βρισκόταν με την ευθύνη μιας τέτοιας τραγωδίας στους ώμους της 
θα είχε κάνει το χρέος της, δεν θα μπορούσε παρά να έχει κάνει το 
χρέος της.

Κύριοι συνάδελφοι,
\

Σας περιέγραψα ήδη ποια ήταν τα μέτρα που αποφασίσθηκαν 
για τους σεισμόπληκτους από τις πρώτες κιόλας ώρες της 
καταστροφής. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω εδώ τον πλήρη κατάλογο 
των μέτρων που υλοποιούνται αυτό το διάστημα. Με διαρκή 
κινητοποίηση της Κυβέρνησης και της Διοίκησης. Με τη 
δημιουργία δύο Επιτροπών, Εκτάκτων Αναγκών υπό την υπουργό 
Εσωτερικών Βάσω Παπανδρέου και Αποκατάστασης υπό τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Κώστα Λαλιώτη.



Μέτρα για την στέγαση και διατροφή
• Διατέθηκαν 20.000 σκηνές
• Οργανώθηκε η δωρεάν παροχή τροφής με τη βοήθεια του 

Ερυθρού Σταυρού
• Δημιουργήθηκαν 24 οργανωμένοι καταυλισμοί σκηνών σε 8 

Δήμους
• Οργανώθηκε η φροντίδα στους τομείς της υγείας και περίθαλψης 

σε συνεργασία με ΜΚΟ όπως ο Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί 
χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του Κόσμου, η Εκκλησία

• Δημιουργήθηκαν ιατρεία για τους σεισμόπληκτους και 
οργανώθηκε η ψυχοκοινωνική στήριξη των αστέγων και των 
ατόμων που χρειάζονται ειδική φροντίδα

• Διαμορφώθηκαν παιδικοί σταθμοί και δραστηριότητες για τα 
παιδιά στους καταυλισμούς

• Δημιουργήθηκαν οργανωμένοι οικισμοί

ί

ί

Ασφάλεια του πολίτη
• Πέρα από τη συγκλονιστική κινητοποίηση σωστικών συνεργείων 

που διήρκησε μέρες και οδήγησε μέρες στη διάσωσή  Γ!.. 
ανθρώπων και απεγκλωβισμό όσων τάφηκαν στα ερείπια, έχουμε:

• Αύξηση της αστυνόμευσης στις σεισμόπληκτες περιοχές, με
8.000 αστυνομικούς σε κινητοποίηση επί 24ωρης βάσεως, με 
πεζές και εποχούμενες περιπολίες

• Ίδρυση νέου πολυδύναμου Αστυνομικού Τμήματος για το Ζεφύρι 
και τα Άνω Λιόσια.
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Έκτακτη οικονομική βοήθεια
• Η βοήθεια των 200.000 δραχμών χορηγείται, με πρόβλεψη

συνολικού κόστους 7,5 δις δραχμών, μέσω των Νομαρχιών ____
• Στις οικογένειες που είχαν θύματα χορηγήθηκε έκτακτο βοήθημα 

2.000.000 δραχμών
• Ομοίως βοήθημα 2.000.000 χορηγήθηκε σε όσους κατέρρευσαν 

ολοσχερώς τα σπίτια τους.

Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης
• Οσων τα σπίτια κρίθηκαν ακατοίκητα, είτε με ανάγκη επισκευών, 

δικαιούνται επιδότηση ενοικίου, από 80.000 έως 120.000



δραχμών το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας. 
Η επιδότηση θα ισχύει μέχρι 2 χρόνια για τους ιδιοκτήτες μέχρι 6 
μήνες για τους ενοικιαστές

• Η ίδια ρύθμιση θα βοηθήσει όσους συγκατοικήσουν με φίλους ή 
συγγενείς εντός Αττικής

• Ανάγκες στέγασης θα καλυφθούν και με τη δημιουργία 
οργανωμένων οικισμών με λυόμενα ή τροχόσπιτα, που 
προωθούνται με τη δέσμευση ότι κανείς δεν θα έχει παραμείνει

Μέτρα αποκατάστασης ακινήτων κατοικιών και επιχειρήσεων
• Η 33% δωρεάν ενίσχυση και 67% άτοκη 15ετής δανειοδότηση 

που αποφασίστηκε ισχύει με ανώτατο όριο 120 τ.μ. ανά κατοικία, 
και για 130.000 δρχ. ανά τ.μ. για τις ανακατασκευές ενώ 65.000 
δρχ. για τις επισκευές

• Με ανάλογες ρυθμίσεις θα βοηθηθεί η επισκευή κτιρίων 
βιοτεχνικής, βιομηχανικής, εμπορικής ή τουριστικής χρήσης - 
πλην όσων επιχειρήσεων υπήρξαν σκηνή θανατηφόρων 
ατυχημάτων

• Τομείς Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων/ΤΑΣ στα Ανω Λιόσια, 
την Φιλαδέλφεια, το Μενίδι και την Ελευσίνα.

Έκτακτες ενισχύσεις εργαζομένων - ανέργων - συνταξιούχων
• Χαρακτηρίσθηκαν εργατικά ατυχήματα όσοι έπεσαν θύματα των 

σεισμών
• Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στον ή στην σύζυγο ή τα παιδιά που έχασαν \ 

εργαζόμενο σύζυγο ή γονέα, ενίσχυση 3.000.000 δραχμών
• Ποσό έκτακτης ενίσχυσης 150.000 δραχμών δίνεται για κάθε 

εγγεγραμμένο άνεργο που επλήγη από τους σεισμούς
• Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας επιχείρησης λόγω 

σεισμών, όσοι βρεθούν άνεργοι λαμβάνουν έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση 200.000 δραχμές, αυξανόμενη σε 500.000 δραχμές όταν 
τα σπίτια τους έχουν κριθεί ακατοίκητα

• Αν πάψει η λειτουργία επιχείρησης, οι πρώην εργαζόμενοί της 
εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης. Επιδότηση
6.000 δραχμών για κάθε ημέρα απασχόλησης ή ποσό 4.300.000 
για περίπτωση αυτοαπασχόλησης, θα διευκολύνει την 
απορρόφησή τους

δ



Κάθε συνταξιούχος που επλήγη από τους σεισμούς θα λάβει
120.000 δραχμές από το Ταμείο του ως έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση.

Ρυθμίσεις για οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο και
Ασφαλιστικά Ταμεία
• Παρατάθηκαν μέχρι το τέλος του χρόνοι οι προθεσμίες για 

υποβολή δηλώσεων (περιλαμβανομένων των δηλώσεων ΦΠΑ) 
και για καταβολή βεβαιωμένων φόρων στις ΔΟΥ

• Ρυθμίζονται, σε 48 μηνιαίες δόσεις, τα βεβαιωμένα χρεωστικά 
εκκαθαριστικά μέχρι να τελειώσει όλη η εκκαθάριση των 
δηλώσεων 1998

• Ρύθμιση οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ και 
άλλους φορείς, με κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι 
31 Αυγούστου 1999 και εξάμηνη αναστολή των τρεχουσών 
εισφορών από 1ης Σεπτεμβρίου 1999 - χωρίς πρόσθετα τέλη, 
τόκους και προσαυξήσεις

• Εξόφληση των παραπάνω σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Δάνεια Δημοσίων Υπαλλήλων
• Στεγαστικά δάνεια θα εγκριθούν κατά προτεραιότητα για τους 

δημόσιους υπαλλήλους που επλήγησαν από τους σεισμούς
• Διετής αναστολή θα δοθεί στην καταβολή των δόσεων των 

δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί για κατοικίες που έχουν πληγεί 
από τον σεισμό

• Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα καταβάλλει την αναλογία των * 
τριών πολυκατοικιών που κατέρρευσαν.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
• Ρύθμιση των οφειλών δικαιούχων του ΟΕΚ που επλήγησαν
• Συμπληρωματικά δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικιών, πέραν 

τω χορηγούμενων από το Δημόσιο (με επιτόκιο 0-5% ανάλογα με 
τα μέλη της οικογένειας)

• Συμπληρωματικά άτοκα δάνεια για επισκευή, μέχρι ύψους 
4.000.000 δραχμών

• Νέα κατασκευαστικά προγράμματα στις πληγείσες περιοχές:
1.059 κατοικίες το 1999-2000 στην Αττική

• Επιτάχυνση των διαδικασιών ανέγερσης οικισμών.



Πρόσθετα μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων
• Επιδότηση δανείων για επιχειρήσεις που επλήγησαν, μέχρι και 

5ετούς διάρκειας, με ποσοστό 100% μέχρι τις 500.000 δραχμές, 
60% μέχρι 3.000.000 και 40% μέχρι 15.000.000 δραχμές

• Αναστολή επί 2ετία της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων δόσεων 
δανείων

• Ρύθμιση των βιοτεχνικών/ χειροτεχνικών δανείων σε 48 δόσεις

ΔΕΗ - OTE
• Με δαπάνες της ΔΕΗ γίνονται τα αναγκαία έργα για 

ηλεκτροδότηση των οργανωμένων οικισμών, των σκηνών που 
στήθηκαν κοντά σε σπίτια, των λυόμενων και τροχόσπιτων

• Στα οικήματα που κατέρρευσαν ή κρίθηκαν επικίνδυνα δεν θα 
αποστέλλονται λογαριασμοί, ούτε θα αναζητείται η πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων λογαριασμών

• O OTE τοποθέτησε καρτοτηλέφωνο στους καταυλισμούς, κάνει 
δωρεάν σύνδεση τηλεφώνου ή/ και μεταφορά τηλεφώνων στους 
χώρους οριστικής εγκατάστασης σεισμοπαθών

• Δωρεάν τηλεφωνήματα από τους σεισμοπαθείς στα 
εγκατεστημένα καρτοτηλέφωνα

• Δωρεάν COSMOKAPTEX από την COSMOTE

Παιδεία - Νέα Γενιά
• Σε συνεννόηση και με τις Νομαρχίες παράταση έναρξης της 

σχολικής χρονιάς
• Καθορισμός διαδικασίας αποκατάστασης ζημιών τω σχολικών 

κτιρίων σε συνεργασία με τον ΟΣΚ
• Έλεγχος των κτιρίων των ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων
• Αντιμετώπιση του θέματος των μετεξεταστέων για τις εξετάσεις 

του Σεπτεμβρίου
• Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, σε συνεργασία με ΕΠΕΨΥ με 

ΟΚΑΝΑ
• Προώθηση γραφικής ύλης σε μαθητές των πληγεισών περιοχών, 

σε συνεργασία με UNICEF και EIN
• Σχέδιο ψυχολογικής/ κοινωνικής στήριξης των νέων στις 

σεισμόπληκτες περιοχές, σε συνεργασία με ΚΕΕ
• Προώθηση Εθελοντισμού στους νέους.



Δημόσια Διοίκηση
• Πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών του Δημοσίου και των 

Δήμων στις περιοχές που έχουν πληγεί
• Σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος συγκεντρώνονται οι 

συνεισφορές από κάθε πλευρά για τη χρηματοδότηση 
αποκατάστασης των σεισμών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κούρασα ίσως. Θέλησα όμως, επέμεινα να δούμε σ' αυτήν 
την αίθουσα διεξοδικά όλο το πλέγμα μέτρων που υλοποιούνται για 
την αποκατάσταση από τους σεισμούς όχι γιατί ήθελα να δοθεί η 
αίσθηση ότι η Κυβέρνηση “προσφέρει”. Όπως ήδη σημείωσα, η 
Κυβέρνηση δεν έκανε παρά το καθήκον της, όπως το καθήκον της 
θα έκανε και κάθε άλλη Κυβέρνηση που θα βρισκόταν σ' αυτήν τη_ 
θέση. Ήθελα όμως να έχουμε όλοι προ οφθαλμών την έκταση και 
την πολυπλοκότητα του έργου. Για να έχουμε μεγαλύτερη 
ψυχραιμία όταν, στα έργα της αρωγής και αποκατάστασης, 
παρουσιάζονται προβλήματα και αδυναμίες.
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Προβλήματα εμφανίστηκαν. Είχαμε εμπλοκές στη 
δραστηριοποίηση των διαφόρων βαθμών της Αυτοδιοίκησης, στη 
συνεργασία τους με την Κεντρική Διοίκηση. Είχαμε τεχνικές \
αδυναμίες. Είχαμε περιπτώσεις γραφειοκρατίας, καθυστερήσεις και 
παρεξηγήσεις. Είχαμε ακόμη και αχαρακτήριστες περιπτώσεις 
κερδοσκοπίας και αδιαφορίας για την υγεία των σεισμοπλήκτων, 
όπως όταν βρέθηκαν να έχουν διανεμηθεί αλλοιωμένα φαγητά σε 
καταυλισμούς. Ασφαλώς έχουμε την ευθύνη - όλοι όσοι 
εμπλεκόμαστε στην υπόθεση διαχείρισης των σεισμών και της 
κατάστασης που δημιουργήθηκε - να ξεπερνούμε ταχύτατα τα 
εμπόδια. Και ασφαλώς δεν επιτρέπεται ανοχή, δεν επιτρέπεται να 
δοκιμάζονται οι αντοχές των ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα 
των σεισμών, από διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα. Όμως η 
τέλεια λειτουργία αν και δεν είναι πάντοτε εφικτή, θα παραμένει
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πάντοτε ο στόχος μας: κρινόμαστε και θα κριθούμε από το πόσο 
γρήγορα θα ξεπερνούμε τα προβλήματα.

Ψυχραιμία είναι απαραίτητο να δειχθεί και σ' ένα άλλο μέτωπο, ι 
Δεν θα το ονομάσω “το μέτωπο της πρόγνωσης τω σεισμών”, γιατί I ^ 
όλοι γνωρίζουμε - γιατί σ' όλον τον κόσμο είναι γνωστό - ότι Ν '
πρόγνωση σεισμών δεν είναι εφικτή. Στη δυσάρεστη ατμόσφαιρα 
που στιγμές - στιγμές δημιουργήθηκε με τη δημοσιοποίηση I
επιστημονικών παρατηρήσεων ή θεωριών κατά τρόπο που 
προξενούσε ανησυχία στην κοινή γνώμη, δεν θα πρέπει να I
λησμονείται μια διπλή βασική αρχή. Η επιστημονική έρευνα και 
ελεύθερη ναι ενισχυόμενη είναι. Η ευθύνη όμως για την ενημέρωση 
του κοινωνικού συνόλου και η λήψη μέτρων επαγρύπνησης και 
άμυνας κατά μιας καταστροφής είναι υπόθεση του Κράτους και των| 
νομοθετημένων μηχανισμών.

Υπάρχει ένα τελευταίο μεγάλο ζήτημα που μένει ανοιχτό. Ένα 
ζήτημα που είναι αδιανόητο να μην αντιμετωπισθεί. Είναι το θέμα 
των ευθυνών, των ευθυνών που προέκυψαν και αναδείχθηκαν από 
τις πολύνεκρες καταστροφές. Ευθύνες των ιδιοκτητών, των 
κατασκευαστών, των μελετητών, των μηχανισμών έκδοσης αδειών 
και επίβλεψης των οικοδομών που κατέρρευσαν. Αποτελεί 
δέσμευσή μας ότι άπλετο φως θα ριχτεί σ' αυτήν την υπόθεση, ότι 
δεν θα επιτραπεί καμιά συγκάλυψη. Όχι από κάποιο πνεύμα 
εκδικητικής τιμωρίας, αλλά γιατί δεν είναι νοητό υπό τις σημερινές 
συνθήκες να επικρατούν πρακτικές που να επιτρέπουν καταρρεύσεις 
σαν αυτές που είδαμε.

Πρέπει να συνειδητοποιηθεί σε όλους ότι η ευθύνη για τις 
κατασκευές ούτε χάνεται ούτε διαλύεται στην αδιαφορία, στην 
ανοχή ή στους γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους. Πάνω σ' αυτήν τη 
συνειδητοποίηση, μαζί και με πρόσθετους κανονισμούς και 
προδιαγραφές αντισεισμικότητας, θα οικοδομηθεί η αυριανή Αθήνα. 
Με ευθύνη και με σοβαρότητα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγω, στο 
οποίο πρέπει να καταλήξουμε μετά από αυτή την τρομακτική 
εμπειρία των σεισμών;

Νομίζω ότι προκύπτει από όσα ήδη είπα και όσα στη 
συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν.

Πρέπει τώρα με θρησκευτική προσήλωση να αναζητήσουμε 
λύσεις στα προβλήματα που άφησε πίσω του ο σεισμός.

Πρέπει συνεχώς να προσαρμόζουμε τη δράση μας στις 
ανάγκες, και ασφαλώς οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε και να 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως αυτό με την ευρύτερη 
συναίνεση.

Δηλαδή να κάνουμε την αλληλεγγύη που φύτρωσε στα 
χαλάσματα του σεισμού να ανθίσει. Και μαζί, να ξαναγυρίσει το 
χαμόγελο και η πεποίθηση ότι προχωρούμε και πάλι μπροστά.

Η Ελλάδα στο τέλος αυτού του αιώνα μετά την τρομακτική 
αυτή εμπειρία, έχεις τις δυνατότητες, και μπορώ να διαβεβαιώσω γι' 
αυτό τους Έλληνες, να πορεύεται με ασφάλεια και να αντιμετωπίζει * 
το μέλλον με αισιοδοξία.

Σας ευχαριστώ.


