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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απαντώντας σήμερα στην «Ώρα 
του Πρωθυπουργού» στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του 
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Προκοπή 
Παυλόπουλου για τη «διαφθορά της κρατικής μηχανής», είπε τα
ε§ή$:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τι καταγγέλλει ο κ. Παυλόπουλος; Το ίδιο που εδώ και πολύ καιρό 
επαναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία: Ότι «το κράτος βρίσκεται υπό 
διάλυση» και ότι «όλα έχουν αφεθεί στην τύχη τους από την κυβέρνηση».

Αυτός «ο διαλυμένος κρατικός μηχανισμός» (για να χρησιμοποιήσω και 
εγώ την ίδια έκφραση) είναι εκείνος που συνέβαλε καθοριστικά στην 
επίτευξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ, στην ανάκτηση της αξιοπιστίας 
της χώρας, στην κατάχτηση μιας ισότιμης θέσης στην ΟΝΕ, στην ομαλή 
κυκλοφορία του ευρώ.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός (διαλυμένος, υποτίθεται) είναι εκείνος που 
εκσυγχρόνισε την οικονομία και πέτυχε στην Ελλάδα να 
πραγματοποιηθούν αποκρατικοποιήσεις σε ρυθμούς ταχύτερους από 
πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αυτός «ο διαλυμένος κρατικός μηχανισμός», κατά τη Νέα Δημοκρατία, 
είναι εκείνος που αξιοποίησε το Β’ ΚΠΣ στο σύνολό του, πράγμα για το 
οποίο αμφέβαλλε η Νέα Δημοκρατία. Είναι εκείνος επίσης που έκανε τις 
διαπραγματεύσεις για το Γ’ ΚΠΣ και εξασφάλισε για την Ελλάδα 
πρωτόγνωρους πόρους, υλοποιώντας αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας. Είναι εκείνος ακόμα 
που προχώρησε, σύμφωνα με τους νέους κοινοτικούς κανονισμούς, σε 
μια ολόκληρη νέα οργάνωση για το Γ’ ΚΠΣ.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004 και τώρα προχωρεί στην πραγματοποίησή τους με ρυθμούς 
αντίστοιχους εκείνων της Ολυμπιάδας του Σύδνεϋ.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις του περασμένου αιώνα στην Ελλάδα με το 
σχέδιο «I. Καποδίστριας».

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός είναι εκείνος που εξασφάλισε πολύ 
περισσότερους πόρους για το κρότος Πρόνοιας και εφάρμοσε πολιτικές,



οι οποίες δεν είχαν εφαρμοσθεί ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα. Πολιτικές που 
δεν έχει ποτέ εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια της 
διακυβέρνησής της, ούτε έχει προτείνει. Αρχίζω από τα προγράμματα για 
την απασχόληση, για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, 
μέχρι τα προγράμματα για τη «βοήθεια στο σπίτι».

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός έχει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 34.000 μεγάλα 
και μικρά έργα εκτελούνται ή προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

Αυτός λοιπόν ο κρατικός μηχανισμός είναι ένας διαλυμένος κρατικός 
μηχανισμός; Και γιατί συνεχώς επαναλαμβάνεται αυτό το ερώτημα από 
τη Νέα Δημοκρατία; Διότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία κρίνει εξ ιδίων τα 
αλλότρια. Αυτή προφανώς είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για τον 
κρατικό μηχανισμό, ο οποίος, επί διακυβέρνησής της, είχε αναθέσει 
στον κ. Γρυλάκη να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διαβαλκανικές σχέσεις 
και στα στελέχη της να παραβιάζουν το τηλεφωνικό απόρρητο των 
Ελλήνων πολιτών.

Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σταθώ μόνον εδώ, γιατί εκεί 
θα στεκόταν μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα πω και το εξής: Βεβαίως, 
υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως, υπάρχουν καθυστερήσεις. Βεβαίως, 
πρέπει να γίνουν ακόμη πάρα πολλά. Αλλά εμείς παλεύουμε με αυτά τα 
προβλήματα, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να 
εξυπηρετούν τον Ελληνα πολίτη, ο κρατικός μηχανισμός να έχει 
διαφάνεια και η διοίκηση να είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκπλήσσομαι με τον κ. Παυλόπουλο που 
μιλάει για «μειωμένες προσδοκίες». Από το 1996 που είμαι 
Πρωθυπουργός ακούω συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία να επαναλαμβάνει 
τα ίδια και τα ίδια. Στη διάρκεια της μεγάλης προσπάθειας για την 
ένταξή μας στην ΟΝΕ, ακούγαμε τη Νέα Δημοκρατία να διακηρύττει 
δημοσία ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να ενταχθούμε στην 
ΟΝΕ, ότι ο πληθωρισμός και τα ελλείμματα απέκλειαν την ένταξή μας 
στην ομάδα των χωρών της ευρωζώνης και ότι εν πόση περιπτώσει η 
κυβέρνηση θα αποτύγχανε στο στόχο της. Και όμως πετύχαμε το στόχο 
μας. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει πως εσείς είχατε τις μειωμένες 
προσδοκίες.

Να αναφέρω επίσης και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ακούω 
συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία να λέγει ότι στα ελληνοτουρκικά «τα 
πράγματα πάνε όλο και χειρότερα» και «πως η Τουρκία μας απειλεί», ότι 
« η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο». Και όμως εμείς πετύχαμε το Ελσίνκι. 
Πετύχαμε τη συμφωνία, η οποία καθορίζει το πρόγραμμα με το οποίο η 
Τουρκία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οφείλει να 
πραγματοποιήσει κινήσεις για την ειρήνη στην περιοχή.

Λοιπόν, εσείς έχετε μια συνεχή περιγραφή μειωμένων προσδοκιών για τη 
χώρα. Η χώρα όμως δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό το οποίο εσείς



φαντάζεσθε. Η χώρα έχει προχωρήσει μπροστά και γι’ αυτό αυτή τη 
στιγμή αισθάνεται ότι έχει μέλλον και προοπτική.

Και ας έρθω τώρα σ’ αυτά που είπατε: Αναφερθήκατε στο «άναρχο 
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο». Χθες πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου γι’ αυτό το θέμα.
Εγώ, από πλευράς μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να 
παρακαλέσω επίσης τον όποιο συνάδελφο και τον όποιο Ελληνα πολίτη 
να δει πού οφείλεται αυτό το άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Οφείλεται, 
κύριε Παυλόπουλε, στις πρωτοβουλίες του κόμματός σας, στις δικές σας 
πρωτοβουλίες το 1989, όπου παραχωρήσατε μία άδεια στην πρώτη 
τηλεόραση με βάση την ειδική νομοθεσία που υπήρχε για τους 
ερασιτεχνικούς ασυρμάτους. Αυτή ήταν η συμβολή σας στη ρύθμιση του 
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Και από το 1989 μέχρι το 1993 συνεχίσατε 
αυτή την τακτική να παραχωρείτε άδειες, να αφήνετε τα πάντα ελεύθερα 
και έτσι δημιουργήθηκε η αναρχία.

Εμείς, το 1995, κάναμε την πρώτη ρύθμιση, το 1996 κάναμε δεύτερη 
ρύθμιση και το 1998 προχωρήσαμε σε μια τρίτη ρύθμιση. Ετσι θέσαμε 
ένα πλαίσιο. Αυτή η «αναρχία» την οποία επικαλείσθε οφείλεται στις 
δικές σας πρακτικές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω το εξής: Εμείς βλέπουμε 
τα αρνητικά, βλέπουμε τα περιστατικά, αλλά δεν είμαστε της άποψης ότι 
μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν είμαστε της άποψης ότι δικαιολογείται η 
υπερβολή. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει κάθε θετική εξέλιξη σε κάθε 
τομέα. Επιμένει στην άρνηση, επιμένει στην οξύτητα, επιμένει στο να μη 
προτείνει πολιτικές, αλλά να στέκεται μόνο στα σημεία.

Όμως, η Ελλάδα θέλει στόχους. Η Ελλάδα θέλει προοπτικές. Η Ελλάδα 
θέλει να ξέρει ότι μπορεί να βαδίσει μπροστά. Και εμείς θέσαμε αυτούς 
τους στόχους. Εμείς θέσαμε αυτές τις προοπτικές. Και αυτός ο κρατικός 
μηχανισμός δούλεψε και θα δουλέψει σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ».


