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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Κώστας Σημίτης με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο για 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διαταχθείσα από την εισαγγελική αρχή σχετικά 
με την πρόοδο του έργου του φυσικού αερίου, δήλωσε τα εξής:

«Δεν με εκπλήσσει το ότι εισαγγελικός λειτουργός κίνησε ποινικές διαδικασίες για 
δήθεν καθυστερήσεις του έργου του φυσικού αερίου. Δεν εκπλήσσομαι, διότι εδώ και 
καιρό έχει αρχίσει εκστρατεία δυσφήμισής μου και διαστρέβλωσης του έργου του 
Υπουργείου. Η εισαγγελική ενέργεια αποτελεί αναμενόμενη κλιμάκωση. Στόχος η 
πολιτική μου παρουσία και στάση. Στόχος οι άλλες απόψεις που με τόση αγωνία 
αναζητά ο λαός αυτού του τόπου.

Όταν ανέλαβα το Υπουργείο είχε πραγματοποιηθεί μόνο το 15% του έργου, παρ’ όλο 
που είχαν παρέλθει έξη χρόνια από την έναρξή του. Κανείς εισαγγελικός λειτουργός 
δεν ενδιαφέρθηκε τότε για την τεράστια αυτή καθυστέρηση. Επί υπουργείας μου 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κεντρικού αγωγού, απορροφήθηκαν οι υπόλοιποι 
πόροι του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης I και του προγράμματος REGEN και 
εξασφαλίσθηκε ο διπλασιασμός της χρηματοδότησής του από το ΚΠΣ II και το 
πρόγραμμα INTERREG μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή του. Η απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων προχώρησε ομαλά σε συνάρτηση με τους περιορισμούς που 
προέκυπταν από τα προβλήματα που μας κληρονόμησε η Ν.Δ. (π.χ. καθυστέρηση 
της Ρεβυθούσας, σύμβαση με τους Ρώσους). Οι καθηλωμένες διαδικασίες για τις 
εγκαταστάσεις του υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλγερία κινήθηκαν και 
πάλι. Τα εκκρεμή θέματα με τη ΔΕΗ (τιμές, κατασκευή εργοστασίων) λύθηκαν. 
Ολοκληρώθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διάθεση και εμπορία του Φυσικού 
Αερίου, που πρόκειται σύντομα να εγκρίνει η Βουλή. Δημιουργούνται έτσι οι 
προϋποθέσεις και της δανειοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, η οποία είχε διακοπεί επί των ημερών της Ν.Δ.

Το έργο του Φυσικού Αερίου ήταν «νεκρό» και αναστήθηκε επί υπουργείας μου 
όπως χαρακτηριστικά αναγνώρισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων σε συνέντευξή του στις 3.9.95

Η δικαιοσύνη δεν μπορεί ούτε να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση 
ανομολόγητων επιδιώξεων ούτε να υποκαθιστά την πολιτική αντιπαράθεση. Οι 
εισαγγελικές ενέργειες αυτής της μορφής ένα μόνο αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. 
Να βαθύνουν και άλλο την κρίση αξιοπιστίας προς τους θεσμούς. Θα πλήξουν εκείνο 
που έχουν υποχρέωση να υπερασπίσουν, τη λειτουργία της Δημοκρατίας.


