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Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Ή αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να διατυπώσει ουσιαστικό πολιτικό λόγο και να 

αποκτήσει επαφή με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας την 

οδήγησε και πάλι στο γνώριμο σ’ αυτήν, ολισθηρό αλλά και αδιέξοδο δρόμο της 

σκανδαλολογίας.

Επέλεξε τη φορά αυτή ως πεδίο το Ολυμπιακό Λαχείο. Το θυμήθηκε πολλούς μήνες 

μετά τη νομοθέτησή του. Το επέλεξε παρότι συνδέεται με την Ολυμπιακή 

προετοιμασία της χώρας και τις συμβατικές υποχρεώσεις μας απέναντι στην Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή.

Πρέπει να λεχθεί ευθέως στον ελληνικό λαό ότι τα δήθεν επιχειρήματα της Νέας 

Δημοκρατίας είναι επί λέξει επανάληψη των αντιρρήσεων που εδώ και καιρό 

προβάλλουν κατά του Ολυμπιακού Λαχείου τα οικονομικά συμφέροντα, νόμιμα και 

παράνομα, που θίγονται από την εισαγωγή του. Οι ισχυρισμοί προέρχονται από τα 

έγγραφα που έχουν στείλει οι επιχειρήσεις των Καζίνο και των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών.

Επιπλέον η Νέα Δημοκρατία συκοφαντεί συνειδητά όταν αναφέρεται σε “διάτρητες” 

διακηρύξεις και “αδιαφανείς” διαγωνισμούς γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα έχουν 

ελεγχθεί προληπτικά από το Συμβούλιο της Επικράτειας. Οι δε κάθε είδους συμβάσεις 

συνάπτονται αφού προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποτέ 

άλλοτε δεν υπήρχαν στη χώρα τόσες και τέτοιες εγγυήσεις διαφάνειας με τη μορφή 

δικαστικού ελέγχου όλων των προμηθειών και έργων.



Η Κυβέρνηση βρίσκεται στο δίλημμα να συνεχίσει ή όχι τη συζήτηση στο πεδίο της 

σκανδαλολογίας που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να απαντήσουμε με άνεση 

και πειστικότητα καθώς όλα όσα λέει ο κ. Καραμανλής εξυπηρετούν συγκεκριμένα 

συμφέροντα, κλείνουν τα μάτια στη διεθνή πραγματικότητα και βρίσκονται πολύ 

μακριά από την αλήθεια ως προς την ισχύουσα στη χώρα μας νομοθεσία. Αυτοί που 

επικροτούν με όσα λέει η Νέα Δημοκρατία είναι τα καζίνο και οι επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εγχώριες αλλά και διεθνείς μέσα από το ΙηίθΠΊθί.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή, να 

συσκοτίζει τα πραγματικά προβλήματα και να υποβαθμίζει τα επιτεύγματα του τόπου 

εμφανίζοντας την Ελλάδα ως χώρα του τζόγου και των κουλοχέρηδων.

Η χώρα δεν θα κινείται στο ρυθμό που θέλει η Νέα Δημοκρατία για τους δικούς της 

μικροκομματικούς λόγους, αλλά στο ρυθμό των εθνικών συμφερόντων στην πορεία 

προς τον 21ο αιώνα.

Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση αποφάσισε να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία κάθε 

πρόσχημα για την παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Το Ολυμπιακό Βιντεολόττο δεν 

θα προχωρήσει. Άλλωστε ως τμήμα της Ολυμπιακής προετοιμασίας έχει νόημα μόνο 

όταν υπάρχει κλίμα σοβαρότητας, υπευθυνότητας και συναίνεσης. Και όχι κλίμα 

μικροκομματικής δημαγωγίας.

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την 

Ολυμπιακή προετοιμασία και τα έργα πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής σύμφωνα 

με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα διεθνώς”.


