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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα πολύ συνοπτικά να αναφερθώ 
στη δευτερολογία του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Με ρώτησε -ρητορικά 
βέβαια- αν ελέγξαμε κάποιον κάποτε. Θέλω να σας πληροφορήσω, κύριε 
Κωνσταντόπουλε, ότι δυόμισι χιλιάδες έργα έχουν ελεγχθεί. Υπάρχει μια 
ειδική υπηρεσία που λέγεται ΣΠΕΛ, οι έλεγχοι της οποίας έδειξαν ότι η 
ποιότητα των ελληνικών έργων έχει σημαντικά βελτιωθεί και ότι τα ελληνικά 
έργα κατατάσσονται στην καλή κατηγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια 
υπηρεσία σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επισημάνει και κακοτεχνίες και 
έχει επιβάλει πρόστιμα. Απορώ, λοιπόν, γιατί αγνοείτε όλη αυτή τη δουλειά 
και καταγγέλλετε έτσι ρητορικά με τέτοια ερωτήματα.

Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα που θίξατε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορεί την Ελληνική Κυβέρνηση -και πράγματι το 
επισημαίνει αυτό- για το ότι οι διαδικασίες επιβολής ή εφαρμογής των 
κοινοτικών κανονισμών δεν είναι οι κατάλληλες και ως εκ τούτου υπάρχουν 
και πρόστιμα, με ρωτήσατε τι κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση.

Θα σας φέρω, λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα. Η Ελληνική Κυβέρνηση έδωσε 
τεράστια μάχη, για να υπάρξει η σωστή εφαρμογή των κανονισμών για το 
βαμβάκι. Τι είδαμε, όταν έκανε αυτή την τεράστια μάχη; Είδαμε τα 
κόμματα της Αντιπολίτευσης -δεν ξέρω, βέβαια, αν συμμετείχατε εσείς ή 
όχι- να οργανώνουν τη διαμαρτυρία, για να πάρουν όλοι οι παραγωγοί τις 
επιδοτήσεις, παρ' όλο που ορισμένοι δεν πληρούν τις κοινοτικές 
προϋποθέσεις, για να υπάρξει πάλι πρόστιμο και να επαληθευθούν αυτά 
που λέτε.

Επομένως, υπάρχει μια διπλοπρόσωπη στάση. Ερχόμαστε εδώ και 
καταγγέλλουμε και, όταν βρισκόμαστε επιτόπου στην πράξη, αρνούμαστε να 
το πράξουμε, γιατί θέλουμε να μαζέψουμε ψήφους και να φανούμε λαϊκοί. 
Κάνουμε ακριβώς αυτό που λέτε ότι δεν κάνει η Κυβέρνηση, δηλαδή να 
υπερασπίσουμε το συμφέρον των αγροτών. Δεν σας άκουσα να μιλήσετε για 
την επανίδρυση του κράτους. Η συζήτηση αυτή δεν είναι συζήτηση ανάμεσα 
σε σας και την Κυβέρνηση, αλλά είναι συζήτηση επί όλων των απόψεων. 
Ο κύριος Καραμανλής έστειλε ένα κείμενο, το οποίο ήταν η έναρξη της 
συζήτησης. Αυτό το κείμενο μιλά για την επανίδρυση του κράτους. Δεν 
άκουσα, λοιπόν, τίποτα από σας για την επανίδρυση του κράτους. Πιστεύω 
ότι στο κεντρικό θέμα του θέτοντος την ερώτηση θα έπρεπε και σεις -είστε 
κόμμα εδώ στη Βουλή- να πάρετε θέση και όχι να προσπαθείτε, 
καταγγέλλοντάς με, να αποφύγετε την απάντηση διαστρέφοντας τα 
πράγματα.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή έτσι υψηλά σηκώσατε τους 
τόνους. Είπατε ότι ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για την Ολυμπιακή και για 
τα ΕΛΠΕ, επειδή λέτε ότι μάλλον η Κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει της 
φίλους της.

Έχετε ένα στοιχείο, για να τολμάτε να τα λέτε αυτά; Ένα στοιχείο θέλω να 
μου πείτε: Ποιοι είναι οι φίλοι μας, τους οποίους θα θέλαμε να



εξυπηρετήσουμε; Πώς το Λέτε έτσι πρόχειρα αυτό; Δεν έχετε ευθύνη γι' αυτά 
που λέτε;

Εδώ είναι το πρόβλημα της διαφθορά, κύριε Κωνσταντόπουλε. Εδώ στα 
μεγάλα λόγια, στις μεγάλες καταγγελίες και στις διαστροφές. Όλοι είναι 
βρώμικοι. Γιατί να μην το πιστεύει ο ελληνικός λαός, όταν χωρίς ένα 
στοιχείο προβάλλετε τέτοιους ισχυρισμούς; Γιατί να μην πιστεύει ο 
ελληνικός λαός ότι πράγματι έτσι είναι, όταν ακούγεται κάτι τέτοιο στη 
Βουλή;
Το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση, κατ' εμένα, είναι το εξής: Βεβαίως, 
δεν είπα ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ίσα-ίσα είπα 
-και θα μπορούσατε να το διαβάσετε ή να το προσέξετε- ότι υπάρχουν 
προβλήματα. Είπα μάλιστα ότι χρειάζεται σχέδιο, δουλειά, προσπάθεια και 
αγώνας.
Αρνούμαι, όμως, το μηδενισμό και την αντίληψη της επανίδρυσης του 
κράτους. Είναι μια επικίνδυνη αντίληψη.

Για την καταπολέμηση της διαφθοράς χρειάζονται αντικειμενικές 
διαδικασίες και αλλαγές διοίκησης, όπως είναι η μηχανοργάνωση. 
Χρειάζεται και αυτό, που είπε ο κ. Χριστοδουλάκης πολύ σωστά, να 
καλλιεργήσουμε πρότυπα μιας ενεργής ηθικής, πρότυπα ευθύνης απέναντι 
στην αντίληψη η οποία λέει "Οχ αδερφέ, δεν συμβαίνει τίποτα", στην 
αντίληψη του "έτσι κάνουν όλοι", στην αντίληψη του τσαμπουκά και των 
εύκολων καταγγελιών. Χρειάζονται πρότυπα μιας κοινωνίας ενεργών 
πολιτών, μιας κοινωνίας που έχει κρίση και κρίνει, βλέπει τα κακά, τα 
επισημαίνει, αλλά συνεργάζεται και δουλεύει, για να τα αλλάξει. 
Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να δουλέψουμε με όλους, γιατί είπα 
ότι η διαφθορά δεν έχει πολιτική προμετωπίδα και κανένας δεν μπορεί να 
χαρακτηρίζεται, γιατί έχει τη μία ή την άλλη άποψη. Μπορούμε όλοι μαζί να 
δημιουργήσουμε αυτήν την κοινωνία και αξίζει τον κόπο, γιατί, όπως είπα, 
θα γίνει καλύτερη η πατρίδα μας.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος ιης Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, η παρέμβαση του κ. Καραμανλή δείχνει όχι η Νέα Δημοκρατία 
πιστεύει ότι στη χώρα υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή: Οι διεφθαρμένοι 
ανήκουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι "καθαροί" στο στρατόπεδο της 
Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα θέματα λοιπόν λύνονται, αν φύγει το ΠΑΣΟΚ. Ο 
κ. Κεφαλογιάννης είπε τώρα ότι το πρόβλημα είναι να αλλάξουμε τους 
ανθρώπους. Ταιριάζει λοιπόν στη δημοκρατία ένας τέτοιος τρόπος σκέψης, 
γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί διαχωρισχικές γραμμές και να καταδιώκει 
τους άλλους οι οποίοι δεν υπερασπίζονται τις απόψεις της. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφθορά δεν έχει πολιτική προμετωπίδα. 
Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα προσώπων, αλλά κυρίως θεσμών, 
λειτουργίας της διοίκησης, νοοτροπιών της κοινωνίας. Θα έπρεπε λοιπόν στη 
συζήτηση αυτή, επειδή στους θεσμούς είναι το πρόβλημα, η Νέα 
Δημοκρατία να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη θέση για την πολιτική της. 
Την απέφυγε.

Μπορώ να θέσω μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα, επειδή όλα αυτά 
τα οποία θα αναφέρω σχετίζονται με αυτά τα οποία χαρακτηρίζει ως 
διεφθαρμένο κράτος. Συμφωνεί με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Συμφωνεί με τη δικαστική προστασία στα 
στάδια που προηγούνται της υπογραφής των συμβάσεων; Συμφωνεί ή όχι να 
κρίνει μια διακομματική επιτροπή την ανάθεση όλων των προμηθειών; Αν 
δεν συμφωνεί, τι προτείνει; Υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία την αναβάθμιση 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ; Υποστηρίζει την 
αναβάθμιση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης; Υποστηρίζει την 
εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς κατά απόλυτη προτεραιότητα; Θέλει 
την αναμόρφωση του πλαισίου του "πόθεν έσχες" που ισχύει και θέλουμε να 
αναμορφώσουμε, όπως εξήγησα; Κάτι άλλο προτείνει; Θέλει την επέκταση 
του "πόθεν έσχες" στο χώρο της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης; 
Θέλει το συντονιστικό όργανο των ελεγκτικών μηχανισμών το οποίο 
δημιουργήσαμε να αποκτήσει διωκτικό χαρακτήρα; Θέλει την επέκταση του 
διπλογραφικού συστήματος σε όλους τους δήμους και στις νομαρχίες; Έχει 
κάτι άλλο να προτείνει;

Θα μπορούσα να απαριθμήσω και πολλά άλλα. Θα αναφερθώ όμως στο 
παράδειγμα που είπε ο κ. Σκανδαλίδης. Ανέφερε δύο προγράμματα 
προμηθειών, ύψους 35 δισεκατομμυρίων περίπου, τα οποία πρόκειται να 
κριθούν από τη διακομματική επιτροπή. Θέλω να θυμίσω ότι η Νέα 
Δημοκρατία, αφού πήρε για κάποιο χρόνο μέρος στις διακομματικές 
επιτροπές, αρνήθηκε πια να συμμετέχει. Αρνήθηκε να συμμετέχει σε 
επιτροπές, όπου συμμετέχουν μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου -γιατί τον 
εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας τον αντικατέστησε ένα μέλος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου- συμμετέχουν δικαστές. Προφανώς θεωρούν όλους 
εκεί μέσα ως σφηκοφωλιά της διαφθοράς.

Δεν συμμετέχετε γιατί δεν θέλετε να αναλάβετε ευθύνες να καταπολεμήσετε 
τη διαφθορά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σας. Ούτε πρόταση έχετε, ούτε 
συμμετοχή έχετε, διότι δεν θέλετε ευθύνη. Πιστεύετε ότι έτσι θα κερδίσετε 
ψήφους.



Είπε ο κ. Καραμανλής ότι επανήλθα στο θέμα της ανεξάρτητης αρχής για τις 
προμήθειες. Βέβαια, εγώ θα μπορούσα το συλλογισμό αυτό να τον αναλύσω 
ρητορικά λέγοντας: "Αφού είναι όλα διεφθαρμένα, η ανεξάρτητη αρχή γιατί 
δεν θα είναι και αυτή διεφθαρμένη;" Τι προτείνει, λοιπόν; 
Το θέμα, όμως, είναι το εξής: Σε μία χώρα όπου δεν υπάρχει τέτοιος 
μηχανισμός, πως θα συγκεντρωθούν όλοι οι μηχανισμοί προμηθειών, όλοι 
οι μηχανισμοί έργων, όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου στην ίδια ανεξάρτητη 
αρχή; Δεν ξέρω σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει τέτοιο 
παράδειγμα. Δεν το έχω ζήσει. Και πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει, απ' ό,τι 
ξέρω, διότι υπάρχει το θέμα της νομιμοποίησης. Η Κυβέρνηση έχει την 
ευθύνη να υπογράφει παρόμοια έργα και παρόμοιες προμήθειες διότι αυτή 
λογοδοτεί στον ελληνικό λαό. Δεν λογοδοτεί η ανεξάρτητη αρχή η οποία ως 
ανεξάρτητη δεν υπόκειται σε έλεγχο της Κυβέρνησης. Αν πάνε τα πράγματα 
στραβά, από ποιόν θα ζητάει η Βουλή λογοδοσία; Από την Κυβέρνηση που 
δεν θα μπορεί να πει τίποτα ή από την αρχή η οποία δεν θα υποχρεώνεται 
να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής; Το έχετε απαντήσει αυτό το δίλημμα που 
έτσι εύκολα προτείνετε τέτοιες λύσεις;

Και θέλω να παρατηρήσω ότι έχετε κάποια άγνοια γύρω από τους νόμους. Ο 
κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο ν. 2522/1997 ο οποίος είναι πρωτοφανής 
και πρέπει να καταργηθεί. Εγώ δεν θα σας αναλύσω, κύριοι συνάδελφοι, 
γιατί ο νόμος αυτός είναι σωστός. Θα σας πω απλά, πρώτον, ότι ο νόμος 
αυτός είναι πιστή αντιγραφή μιας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
οποία καταθέτω.

Θα σας πω επίσης ότι από το 1997 μέχρι σήμερα μόνο μία περίπτωση 
προέκυψε όπου οδηγήθηκε η διαδικασία εκδίκασης μέχρι τέλους. Καμία 
άλλη περίπτωση ώστε να αποτελεί ο νόμος εμπόδιο.

Και τέλος, ότι όλη η διαδικασία, πέρα από το Συμβούλιο της Επικράτειας, 
προβλέπει και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εμπλέκεται. Δηλαδή δύο έλεγχοι 
δεν αρκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκεί. Ε, προφανώς κάποιος 
δικηγόρος συνέστησε στον κ. Καραμανλή ότι δεν συμφέρει η ρύθμιση τον 
πελάτη του. Έτσι είναι, κύριοι. Έτσι είναι!

Ας έρθω τώρα και στην περίφημη έκθεση της TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL. Θα νόμιζε κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι 
πρόκειται για ένα άλλο σχήμα όπως ο ΟΟΣΑ, όπως η Διεθνής Τράπεζα, ότι 
είναι ένας διεθνής οργανισμός κύρους που στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις 
και ο οποίος απονέμει βαθμούς σε όλες τις χώρες. Ε, δεν πρόκειται για κάτι 
τέτοιο. Είναι όλες ιδιωτικές εταιρείες, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι η 
επιχείρηση που κάνει το Νταβάς, είναι η PRICE WATERHOUSE, είναι το 
ECONOMIST, είναι το GALLOP. Και τι κάνουν; Κάνουν ερωτηματολόγια; 
Απευθύνονται στις αρχές; Όχι. Το γράφουν και οι ίδιοι και το αποσιωπά ο κ. 
Καραμανλής. Βασίζεται σε ατομικές, υποκειμενικές εκτιμήσεις χωρίς 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς ποσοτικά χαρακτηριστικά. Ρωτάνε δέκα, 
δεκαπέντε ανθρώπους και λένε δέκα ή δεκαπέντε άνθρωποι ποια είναι η 
γνώμη τους. Ποιους ρωτάνε; Δεν ξέρουμε ποιους ρωτάνε. Δεν αναφέρουν. 
Αλλά συνιστώ στον κ. Καραμανλή να πάει να ρωτήσει ποιο είναι το



Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής αντιπροσωπείας και να δει αν έχουν 
κάποιοι σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, που είπε ότι δεν έχουν σχέση. 
Όσον αφορά την κατάταξη των χωρών κατά κλίμακα: Μας είπε για τη 
Ναμίμπια. Εγώ μπορώ να του αναφέρω και άλλες, καλύτερες από την 
Ελλάδα. Την Τυνησία, το Τριμ, το Τομπάγκο, την Μποτσουάνα. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδια η έκθεση λέει ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ο κατάλογος κατά χώρα διότι δεν γίνεται ο ίδιος αριθμός 
εκτιμήσεων. Σε μία χώρα μπορεί να ρωτήσουν έναν, στην άλλη μπορούν να 
ρωτήσουν δεκαπέντε και είκοσι.

Η έκθεση λέει ότι η κατάταξη κάθε χώρας στην κλίμακα των χωρών δεν είναι 
ενδεικτική και δεν πρέπει να αναφέρεται. Λοιπόν, είναι αυτή η χρήση όπως 
παρουσιάζεται -γιατί όπως παρουσιάζονται όλα είναι χρήσιμα- τελείως 
παραπλανητική.
Ακούσαμε τώρα ότι πρέπει να καταργηθεί και ο μαθηματικός τύπος. Αλλά 
βεβαίως δεν ακούσαμε τι πρέπει να γίνει. Θα έρθουμε στο παρελθόν; Με 
βάση το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή πριν από τον μαθηματικό τύπο, μια 
εταιρεία έκανε υποκοστολόγηση και έδινε μια πολύ χαμηλή τιμή για να 
πάρει το έργο. Έκανε εκπτώσεις -τις ξέρουμε τις εκπτώσεις- του 40%, του 
50%, του 60%. Το έργο δεν μπορούσε να γίνει με αυτό το κόστος. Όμως, η 
εταιρεία κέρδιζε το έργο, επειδή έδινε 60%. Μετά, είτε δεν μπορούσε να το 
τελειώσει, είτε χρειαζόταν άλλα χρήματα για να το τελειώσει. Τι έγινε λοιπόν; 
Είπε η Ευρωπαϊκή 'Ένωση: "Μαθηματικός τύπος". Και είπαμε εμείς: 
"Βεβαίως, μαθηματικός τύπος". Η Νέα Δημοκρατία σήμερα λέει όχι στο 
μαθηματικό τύπο. Θα πάει στην Ένωση και θα πει: "Λάθος συστήσατε τότε 
ότι πρέπει να γίνει ο μαθηματικός τύπος";

Με το μαθηματικό τύπο καταφέραμε να μειώσουμε τις υπερβάσεις. Δεν 
μπορεί μια εταιρεία να κάνει πονηριές, δεν μπορεί να υποκοστολογεί. Ο 
μαθηματικός τύπος άλλωστε ισχύει για όλους, είναι μία αντικειμενική 
μέθοδος. Χωρίς το μαθηματικό τύπο θα ήμασταν στην περίοδο των 
υποκοστολογήσεων που θα οδηγούσε σε μεγάλες υπερβάσεις. 
Εγώ, κυρίες και κύριοι, έχω εδώ ένα κατάλογο, τον οποίο καταθέτω, σχετικά 
με τα έργα επί Νέα Δημοκρατίας στον ΠΑΘΕ περιόδου 1989-1993. Τμήμα 
Αθήνα-Κόρινθος δέκα εργολαβίες. Μέση υπέρβαση για τις 10 εργολαβίες 
67,5%. Μεγίστη υπέρβαση 203% στο τμήμα Καλαμάκι-Ισθμός. Τμήμα 
Αθήνα-Υλίκη πέντε εργολαβίες. Μέση υπέρβαση 52%. Μεγίστη υπέρβαση 
102% στο τμήμα Μεταμόρφωση-Βαρυμπόμπη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Υπάρχουν και 
τώρα υπερβάσεις αλλά είναι στο πλαίσιο που παρατηρούνται περίπου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γύρω στο 21%. Και επειδή άκουσα πολλά γι' 
αυτές τις υπερβάσεις, ότι πρέπει να πάνε κάποια στα δικαστήρια, θα έλεγα 
πρώτα να ασχοληθεί η Νέα Δημοκρατία με τη δίκιά της περίοδο και να 
συστήσει σε αυτούς να πάνε στα δικαστήρια.

Επειδή άκουσα πολύ ενθουσιασμό εκ μέρους σας για την περιμετρική 
Πατρών όταν είπε ο κ. Καραμανλής ότι το έργο αυτό κόστισε 5 
δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό ήταν ένα άλλο έργο, το



οποίο είχε μία επαρχιακή οδό -όχι αυτοκινητόδρομο- πλάτους 11 μέτρων 
και είχε 16,5 χιλιόμετρα χωρίς σήραγγες, χωρίς κοιλαδογέφυρες, χωρίς 
ανισόπεδους κόμβους ενώ το σημερινό έργο, πλην των 18,5 χιλιομέτρων του 
κυρίως δρόμου πλάτους 29 περίπου μέτρων, έχει και παράπλευρο οδικό 
δίκτυο 65 χιλιόμετρα, ώλλωστε εγκαινιάστηκε το έργο αυτό από τη Νέα 
Δημοκρατία. Βεβαίως οδηγούσε -όπως πολλά έργα της Νέας Δημοκρατίας- 
στο πουθενά και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε και ξανάρχισε το 1995 από την 
αρχή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΑΑΓΚΟΥΔΗΣ:... (Δεν ακούστηκε)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Υπάρχουν και οι 
μελέτες και καλό είναι να δώσω και ένα πίνακα για τις μελέτες επί των 
ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω υπέρβαση αρχικού κόστους 793%, 
766%, 916%. Βλέπω και Υλική- Κάστρο υπέρβαση αρχικού κόστους 
2.233%.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Τι στοιχεία είναι αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μελετήστε τα. 
Μελετήστε τα για να κάνετε συγκρίσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): ϋκουσα και τον κ. 
Καραμανλή να μας λέει ότι ακυρώσαμε τους διαγωνισμούς της ΕΥΔΑΠ και 
ότι ακυρώσαμε αυτούς τους διαγωνισμούς της ΕΥΔΑΠ διότι θέλαμε 
κάποιους δικούς μας. Λοιπόν, ακυρώσαμε τους διαγωνισμούς της ΕΥΔΑΠ, 
από την επαναδημοπράτηση -υπάρχει και ερώτηση κάποιου Βουλευτού σας 
ο οποίος αρέσκεται στο να καταγγέλλει σκάνδαλα- προέκυψε ανάδοχος με 
τις εξής εκπτώσεις: 47,4%, 40,8%, 41%. Το όφελος ήταν 200 εκατομμύρια.

Φαίνεται σας ενοχλεί ότι οι προηγούμενοι δεν πήραν το έργο και είχε η 
ΕΥΔΑΠ λιγότερα χρήματα να πληρώσει. Είστε ανημέρωτοι κυρίες και 
κύριοι.
Μας ανέφερε ο κ. Καραμανλής για το τι γίνεται με τις τράπεζες, τι γίνεται με 
τη ΔΕΚΑ. Πληροφορηθείτε κύριε Καραμανλή ότι η υπόθεση μπήκε στο 
αρχείο. Αναφερθήκατε και στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ....
Θέλω και εγώ λίγο χρόνο.

Σας καταθέτω εδώ την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών 
που έβγαλε απαλλακτικό βούλευμα.

Τώρα όσον αφορά την Ελληνική Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων, για να μην 
μακρηγορώ, επέτυχε ήδη το υψηλότερο ποσοστό εγγυημένων τουριστικών 
επενδύσεων ύψους 500.000.000 ευρώ. Αναφέρατε μια υπόθεση στο Μιλάνο 
και είπατε τι είναι αυτά κλπ. Θα σας καταθέσω τα έγγραφα. Οι αριθμοί που 
επικαλείστε είναι λανθασμένοι. Υπήρχε διόρθωση από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Επρόκειτο για λάθος. Διαβάστε το.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, άκουσα για την υπόθεση του κ. Ψωμιάδη, ότι του στείλαμε το 
ΣΔΟΕ για να επηρεάσουμε τις εκλογές κλπ. Αυτό βέβαια είναι τελείως 
αστείο. Εδώ όμως ο εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας κύριε Καραμανλή 
έκανε δήλωση ότι έκαψε τα βιβλία της εταιρείας. Θα καταθέσω αυτή τη 
δήλωση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξέρετε ότι κανένας 
δεν επιτρέπεται να καίει τα βιβλία της εταιρείας. Εσείς για κάποιον που 
καίει τα βιβλία της εταιρείας για να αποφύγει τον έλεγχο δεν έχετε να πείτε 
τίποτε; Μήπως επειδή είναι δικός σας;

Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Επειδή αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, βλέπω ότι κυκλοφορούν διάφορα εδώ, όπως συνταγές Σημίτη 
για λάσπη κλπ., δεν σας άκουσα καθόλου -επειδή καταγγείλατε τη διαφθορά 
της κυβέρνησης κλπ. και το ανίκανο κράτος- να αναφερθείτε στο γεγονός ότι 
όταν το κράτος, όπως έχει υποχρέωση να παραπέμπει εκβιασμούς από 
δημοσιογράφους στον εισαγγελέα, μιλούν για λάσπη της κυβέρνησης ώστε 
να συγκαλυφθούν τα δήθεν σκάνδαλα;

Όταν ο ΣΔΟΕ αποκαλύπτει φοροδιαφυγές εκατοντάδων εκατομμυρίων και 
παράνομη κατακράτηση χρημάτων ασφαλιστικών ταμείων, οι φίλοι σας, 
αυτοί που λένε ότι κρατάνε τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, υβρίζουν τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και υβρίζουν εμένα προσωπικά, δεν θα 
έπρεπε να πείτε και γι' αυτούς κάτι; Τι θέλετε δηλαδή; Να έχουμε κόσμια 
συμπεριφορά όλων αυτών με το να αποφεύγουμε φορολογικούς ελέγχους 
και να μην κάνουμε τη δουλειά μας; Θα την κάνουμε τη δουλειά μας!

Κυρίες και κύριοι διαβάσατε στις εφημερίδες όλες αυτές τις μέρες ότι θα 
έλθουν ονόματα, ότι θα έλθουν διευθύνσεις, ότι υπάρχουν χιλιάδες 
υποθέσεις διαφθοράς, οι οποίες εκκρεμούν, ότι θα αποκαλύψουν τα πάντα. 
Και ακούσαμε μια ισχνή επανάληψη όλων των γνωστών, αυτά που έχουν 
συζητηθεί κατά κόρον στη Βουλή, έχουν γίνει ερωτήσεις, έχουν γίνει 
επίκαιρες ερωτήσεις, έχουν γίνει συζητήσεις για επιτροπές οι οποίες θα 
ελέγξουν. Πάλι τα ίδια και τα ίδια! Και διερωτώμαι, που είναι αυτά τα 
στοιχεία για τα οποία απειλούσατε και επαπειλθύσατε; Γιατί δεν τα φέρατε; 
Δεν μου είναι κατανοητή η στάση σας.

Εσείς κομπάζετε ότι διαθέτετε ένα βουνό από στοιχεία αλλά τα κρατάτε στο 
συρτάρι. Γιατί τα κρατάτε; Γιατί δεν απευθύνεστε στις κατά νόμο αρχές για 
τη δίωξη με βάση αυτά τα στοιχεία που έχετε;

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ: Γιατί υβρίζετε τους εισαγγελείς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Υβρίζουμε τους 
εισαγγελείς; Επειδή σας είπα πριν ότι δεν δεχόμαστε την πολιτικοποίηση της 
δικαιοσύνης;

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ: Βεβαίως.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Επ' αυτού 
μπορούμε να διαφέρουμε σας απόψεις.

Όλα τα στοιχεία, το βουνό τα στοιχεία αφορούν μόνο τα πρόσωπα που 
στέκονται εκεί; Δεν υπάρχει κανένας άλλος διεφθαρμένος στον τόπο, παρά 
τα πρόσωπα που είναι στα υπουργικά έδρανα;

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ: Να μη φωνάζετε σε εμένα. Κατεβάστε τους τόνους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ μη διακόπτετε. 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ: Τους λέτε όλους να πάνε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ να μη γράφονται οι 
διακοπές.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ: ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τα ντουλάπια τα 
στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ 
συνεχίστε την ομιλία σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, συμπεραίνω ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει το ρόλο εξομολογητή 
διαφόρων παραπονουμένων, διαφόρων οι οποίοι για προσωπικούς λόγους 
έχουν θέματα και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Να ενημερώσουν τον κ. 
Κρουσταλάκι, να ενημερώσουν τον κ. Δαφέρμο, να ενημερώσουν τις 
εισαγγελικές αρχές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον κ. Κωνσταντόπουλο θέλω να 
πω ότι με λυπεί το ότι δεν τον απασχολεί το ακροδεξιό παραλήρημα. 
Φαίνεται ότι συμμερίζεστε την άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορεί να 
γίνει μια δεξιά επανίδρυση του κράτους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της
Αριστερός και της Προόδου): Σε μένα μιλάτε για ακροδεξιά; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν είπατε τίποτα 
στην ομιλία σας για την επανίδρυση του κράτους και δεν ξέρετε εσείς ότι η 
αριστερά πάντα έχει πικρή εμπειρία από τις επανιδρύσεις τους κράτους από 
τη δεξιά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της
Αριστεράς και της Προόδου): Σε μένα μιλάτε για ακροδεξιά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, θα μπορούσα να μιλήσω και για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης



να πω πολλά και για το κτηματολόγιο και για τον OTE και για τη 
συγκέντρωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Έχει περάσει όμως η ώρα. 
(Θόρυβος - διαμαρτυρίες από τη Νέα Δημοκρατία)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι έδειξε αυτή η 
συζήτηση; Έδειξε ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση έχει μια σταθερή και 
μόνιμη τακτική: να δυσφημεί το έργο της Κυβέρνησης με κάθε τρόπο. 
Πιστεύω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να 
επισημάνουν το γεγονός ότι ο δημόσιος βίος πρέπει να εξελίσσεται με 
άλλους κανόνες, σεβασμού προσώπων και τεκμηριωμένης 
επιχειρηματολογίας. Ελπίζει λοιπόν...

Κύριε Βαρβιτσιώτη, επειδή εσείς είχατε καταθέσει μια ερώτηση γιατί δεν 
πήρε το κράτος τα αυτοκίνητα Mercedes...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Γι' αυτό έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Συνεχίστε κύριε Πρωθυπουργέ. 
Παρακαλώ να μη γράφεται καμία διακοπή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ελπίζει η Νέα 
Δημοκρατία ότι με τη συνεχή επανάληψη του θέματος της διαφθοράς, της 
διαπλοκής, θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα μέτωπο άρνησης. 
Την Ελλάδα δεν την εξυπηρετούν μέτωπα άρνησης. Αντίθετα οδηγούν σε 
πολλαπλές πρόσθετες δυσκολίες και δημιουργούν εμπόδια για τη χώρα. 
Η Κυβέρνηση έχοντας επίγνωση το τι συμβαίνει στη χώρα, ότι υπάρχουν 
πολλά αρνητικά φαινόμενα, καλεί όλους τους πολίτες σε μια προσπάθεια με 
σχέδιο, δουλειά, προσπάθεια δημιουργίας, για να κτίσουμε κάτι καλύτερο 
και όχι να γκρεμίζουμε με αδιέξοδα και συνθήματα όπως η επανίδρυση του 
κράτους ότι υπάρχει, για να συνεχίσουμε αταλόντευτα, σταθερά την πορεία 
για την πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό, για την περισσότερη ευημερία, για τους 
Έλληνες πολίτες να έχουν μια καλύτερη πατρίδα.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριες και κύριοι 
συνάδελφοι, κάθε φορά που η χώρα σημειώνει επιτυχίες και βήματα 
προόδου η Νέα Δημοκρατία οχυρώνεται στο λαϊκισμό, την άρνηση και την 
καταστροφολογία.
Μετά την Κοπεγχάγη περιμέναμε και πάλι αυτή τη συμπεριφορά. 
Επαληθευθήκαμε! Έχουν διαβάσει πολλές φορές την ίδια φωτοτυπία που 
προβάλλουν και σήμερα, τη φωτοτυπία για το διαλυμένο κράτος, το σπάταλο 
κράτος, το αναποτελεσματικό κράτος, τις καθεστωτικές πρακτικές.

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα ζητά συζήτηση στη Βουλή, επαναλαμβάνοντας 
τα πιο πρωτοφανή ψεύδη με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Δεν υπάρχει 
Νέα Δημοκρατία, υπάρχει , Νέα δημαγωγία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αναποτελεσματικό κράτος, που 
καταγγέλλει, εκσυγχρόνισε την οικονομία και συνέβαλε καθοριστικά στην 
ένταξη στην ΟΝΕ.

Το αναποτελεσματικό κράτος συνέλαβε τη "17Ν". Το αναποτελεσματικό 
κράτος προώθησε μια στρατηγική για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου και 
οδήγησε στις αποφάσεις της Κοπεγχάγης.
Το αναποτελεσματικό κράτος κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
και τώρα προχωρεί στην πραγματοποίησή τους με ρυθμούς αντίστοιχους 
εκείνων των Ολυμπιακών του Σίδνεϋ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι η 
σημερινή δομή και λειτουργία του κράτους δημιουργούν τεράστιας έκτασης 
προβλήματα σε βάρος της οικονομίας, της αναπτυξιακής διαδικασίας και 
της κοινωνίας.
Ρωτάμε: Σε ποια τριτοκοσμική χώρα αναφέρεται, σε ποια στρατιωτική 
δικτατορία αναφέρεται;
Τα δήθεν τεράστιας έκτασης προβλήματα που δημιουργεί το κράτος στην 
οικονομία, έκαναν την ελληνική οικονομία να πετύχει το 2002 τον ταχύτερο 
ρυθμό ανάπτυξης απ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριπλάσιο 
του μέσου όρου.
Κάνουν την ελληνική οικονομία να έχει για το 2003 το δεύτερο υψηλότερο 
ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διπλάσιο του μέσου όρου. 
Κάνουν την ελληνική οικονομία να είναι η μόνη οικονομία που δεν 
χρειάστηκε να αναθεωρήσει, παρά στο ελάχιστο, τις προβλέψεις για 
ανάπτυξη, όταν φάνηκε ότι η ανάκαμψη διεθνώς αργούσε ακόμη και πολύ 
λιγότερο να αναθεωρήσει, απ' ό,τι άλλες οικονομίες, όπως η γαλλική και η 
γερμανική.
Τα δήθεν τεράστιας έκτασης προβλήματα που δημιουργεί το κράτος στην 
αναπτυξιακή διαδικασία, κάνουν την Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο ρυθμό 
αύξησης επενδύσεων ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του ΟΟΣΑ.

Κάνουν την Ελλάδα να βρίσκεται στη πρώτη θέση στην αύξηση της 
παραγωγικότητας. Τα δήθεν τεράστιας έκτασης προβλήματα, που 
δημιουργεί το κράτος στην οικονομία και την κοινωνία, κάνουν την Ελλάδα 
να μειώνει σταθερά την ανεργία, ήδη κάτω από το 10%. Κάνουν την Ελλάδα 
να είναι η μόνη χώρα στην Ένωση, η οποία από το 1994 μετατρέπει



ολόκληρη ιην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε αύξηση του 
πραγματικού μισθού των εργαζομένων και των υπαλλήλων. 
Ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 
συγκριτικά τους περισσότερους φόρους στην Ευρώπη, όταν όποιο μέγεθος 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και να χρησιμοποιήσουμε δεν 
προκύπτει από πουθενά αυτή η εκτίμηση, όταν το 2002 χάρη στην πολιτική 
κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής που εφαρμόζουμε, 2.530.000 
φορολογούμενοι, δηλαδή σχεδόν το 52% των φορολογουμένων της χώρας, 
δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο! Δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο! Όταν μόνο οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που φορολογούνται θα καταβάλουν το 2003 
πεντακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια ευρώ λιγότερο φόρο απ' όσο θα 
κατέβαλαν, χωρίς την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση. Όλα αυτά όταν 
η μείωση των φόρων και η απλοποίηση του συστήματος ευνοεί άμεσα τις 
εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας αναποτελεσματικό κράτος, που 
δήθεν δεν παρέχει ούτε στην ώρα ούτε στην ποιότητα που χρειάζεται τις 
υπηρεσίες που υποχρεούται να παρέχει, εξασφαλίζει πολύ περισσότερους 
πόρους για το κράτος πρόνοιας από ποτέ. Στην επίσημη έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης "Κοινωνική Προστασία στην Ευρώπη 2001" γίνεται η 
διαπίστωση ότι στην περίοδο 1994-1999 μόνο σε τρεις χώρες: Ελλάδα, 
Πορτογαλία και Γερμανία, οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν σε σχέση με το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Χτίζουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος με τις νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, 
όπως το ΕΚΑΣ, με τα νέα νοσοκομεία, με τις χίλιες μονάδες βοήθειας στο 
σπίτι για τους ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα, με τα ΚΑΠΗ παντού στη χώρα, 
με τα 4.400 ολοήμερα σχολεία, με την πρόσθετη διδακτική στήριξη για 
εκατό χιλιάδες μαθητές λυκείου, με την αναβάθμιση των ΤΕΙ. Αυτό το νέο 
κοινωνικό κράτος θέλει να απαξιώσει η Αντιπολίτευση με την 
καταστροφολογία της και θέλει να το πλήξει με το νεοφιλελευθερισμό της. 
Χάρη στην κακοδιοίκηση το αναποτελεσματικό και διαλυμένο κράτος, όπως 
αρέσκεστε να επαναλαμβάνετε, αξιοποίησε το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο στο 
σύνολό του. Έκανε τις διαπραγματεύσεις για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο και 
εξασφάλισε για την Ελλάδα πρωτόγνωρους πόρους. Σήμερα υλοποιεί το Γ1 
Κοινοτικό Πλαίσιο. Μέσα σε δεκαπέντε μήνες πραγματικής λειτουργίας έχει 
ήδη ενεργοποιηθεί πάνω από το 77% του συνολικού πλαισίου στήριξης. 
Αξιολογήθηκαν, εγκρίθηκαν και κατανεμήθηκαν στα επιχειρησιακά 
προγράμματα, με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες, οκτώ χιλιάδες έργα 
προϋπολογισμού άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Για όλα τα θέματα η Αξιωματική Αντιπολίτευση έχει δύο απόψεις 
ταυτόχρονα, υποτιμώντας την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Για το θέμα 
του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου η Νέα Δημοκρατία κάνει μία εξαίρεση. Εχει 
τρεις απόψεις ταυτόχρονα. Κατ' αρχήν ισχυρίζεται ότι το κράτος 
κατασπαταλά τους τεράστιους κοινωνικούς πόρους, στα χαρτιά της. 
Ταυτόχρονα, κατηγορεί ότι το κράτος δεν απορροφά τους τεράστιους 
κοινοτικούς πόρους. Την ίδια στιγμή διατυμπανίζει ότι οι τεράστιοι 
κοινοτικοί πόροι -και μόνον αυτοί- ευθύνονται για την υψηλή ανάπτυξη. 
Ισχυρίζεται δηλαδή ότι οι τεράστιοι κοινοτικοί πόροι, που δεν έχουμε 
απορροφήσει, κατασπαταλώνται και ότι σε αυτή την κατασπατάληση πόρων, 
που δεν έχουν απορροφηθεί, οφείλονται αποκλειστικά οι υψηλοί ρυθμοί



ανάπτυξης.

Αυτή είναι η σοβαρότητα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και της ηγεσίας 
της. Πόροι δεν απορροφώνται, κατασπαταλούνται καίτοι δεν απορροφώνται 
και παρ' ότι δεν απορροφώνται και κατασπαταλούνται, η ανάπτυξη της 
χώρας οφείλεται μόνο σε αυτούς τους πόρους!
Χάρη στην προσφιλή σας κακοδιοίκηση, το "αναποτελεσματικό" κράτος 
πέτυχε να απελευθερώσει την αγορά στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες 
προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις, που αναβαθμίζουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το "αναποτελεσματικό" 
κράτος πέτυχε να πραγματοποιεί αποκρατικοποιήσεις με ρυθμούς 
ταχύτερους από πολλά άλλα κράτη στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανώς σκάνδαλο για τη Νέα 
Δημοκρατία που εξαιτίας της κομματικής γραφειοκρατίας και της ασυδοσίας 
του κομματικού στρατού το κράτος που το αποκαλεί κράτος ήσσονος 
προσπάθειας επιτελεί σε ολόκληρη τη χώρα μια κοσμογονία μικρών και 
μεγάλων έργων. Είναι ήσσων προσπάθεια το αεροδρόμιο των Σπάτων, το 
Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι ήσσων προσπάθεια το Μετρά, η Αττική Οδός, η 
Εγνατία και το Ρίο Αντίρριο. Είναι ήσσων προσπάθεια οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες!
Η πολυκέφαλη ηγεσία της συντηρητικής παράταξης μη έχοντας άλλο τρόπο 
να δικαιολογήσει το επιχείρημα της ήσσονος προσπάθειας σπέρνει ψεύδη 
για δήθεν αδιαφάνεια. Τα ψεύδη λέγονται για να συγκαλύψουν 
ανομολόγητες προθέσεις. Πασχίζουν με τα ψεύδη αυτά να αποκομίσουν 
πολιτικό όφελος και μόνο. Δεν τους νοιάζει η πρόοδος, δεν τους νοιάζει η 
ολοκλήρωση των έργων. Όμως, δεν θα τα καταφέρουν. Διασφαλίζουμε τη 
διαφάνεια σε κάθε μας βήμα. Υπάρχουν πλήρη και λεπτομερή στοιχεία στη 
διάθεση όλων και δίπλα στα στοιχεία υπάρχει μία νέα πραγματικότητα την 
οποία βλέπουν οι Έλληνες, μια νέα πραγματικότητα που δείχνει ότι οι 
θυσίες του λαού πιάνουν τόπο. Για θυμηθείτε, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, τι έλεγαν για το αεροδρόμιο των Σπάτων, τι έλεγαν για το Μετρά. 
Δεν είχαν προφητέψει καταστροφές; Δεν διαψεύσθηκαν; Πού είναι αυτές οι 
καταστροφές; Το σπάταλο και διαβρωμένο κράτος, όπως ισχυρίζονται, μέσα 
σε λίγα μόλις χρόνια έχει κατορθώσει να μειώσει κατά μέσο όρο 30% τις 
διαφορές του εμφανιζόμενου τελικού κόστους των έργων σε σχέση με τη 
γενική εκτίμηση του κόστους πριν γίνει η κάθε μελέτη. Είχαμε 30% μείωση. 
Αντίστοιχες οικονομικές και χρονικές υπερβάσεις, όπως είναι στην Ελλάδα, 
υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε 
δημόσιο έργο υπάρχει ένα πλήθος από αστάθμητους παράγοντες, από 
άγνωστες γεωλογικές ιδιομορφίες, έως αλλαγές στη νομολογία 
παραδείγματος χάρη σε σχέση με το περιβάλλον. Κανένα κράτος δεν μπορεί 
να προβλέψει απόλυτα τέτοια συμβάντα, που είτε καθυστερούν το έργο είτε 
ανεβάζουν το κόστος. Και όμως στην Ελλάδα τα πιο γνωστά μεγάλα έργα 
αποτελούν θετικές εξαιρέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αεροδρόμιο των 
Σπάτων τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ. Το ίδιο συμβαίνει στη γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου και στην Αττική Οδό. Ίδια είναι η εικόνα των μεγάλων 
ολυμπιακών έργων. Ισότιμα δίπλα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στέκεται 
πλέον η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το κόστος των μεγάλων έργων. Και αν σε ένα 
τέτοιο εγχείρημα κατασκευής σύγχρονων υποδομών υπάρχουν εκεί και εδώ



προβλήματα, εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίζουμε, για να δίνουμε λύσεις, 
για να δίνουμε απαντήσεις.

Κατασκευάζουμε έργα σε κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί η χώρα. Απέναντι σε 
αυτό το εγχείρημα η Αξιωματική Αντιπολίτευση, μέρα με τη μέρα, μήνα με 
το μήνα, ταυτίζεται με το μοναδικό δικό της εγχείρημα: Το εγχείρημα της 
απαξίωσης των πάντων.

Πριν λίγο καιρό βρέθηκα στη λειτουργία της ευρείας παράκαμψης των 
Πατρών. Ο κ. Ρουσόπουλος εδήλωσε τότε ότι το έργο κόστισε τελικά είκοσι 
τρεις φορές περισσότερο από τον αρχικό του προϋπολογισμό. Το συνολικό 
κόστος του έργου ανήλθε σε ενενήντα τρία δισεκατομμύρια δραχμές 
συμπεριλαμβανομένων και των απαλλοτριώσεων. Η κατασκευή του έργου, 
δηλαδή, κόστισε λιγότερο από ογδόντα πέντε δισεκατομμύρια δραχμές. Αν 
διαιρέσουμε το ενενήντα τρία δια του είκοσι τρία -σύμφωνα με τα 
μαθηματικά και τη γνώση του κ. Ρουσόπουλου- προκύπτει ότι το έργο, 
σύμφωνα με την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε να κοστίσει τέσσερα 
δισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 18,5 
χιλιομέτρων, πλάτους 28,5 μέτρων με δώδεκα σήραγγες μήκους 5 
χιλιομέτρων, οκτώ κοιλαδογέφυρες μήκους 2,6 χιλιομέτρων, πέντε 
ανισόπεδους κόμβους, 63 χιλιόμετρα παράπλευρο οδικό δίκτυο, τρία κτίρια 
εξυπηρέτησης επιφάνειας 1770 τετραγωνικών μέτρων και σύγχρονες 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα έπρεπε, κατά τη Νέα Δημοκρατία, 
να κοστίσει τέσσερα δισεκατομμύρια δραχμές. Έτσι σκέπτονται ότι γίνονται 
τα έργα. Προφανώς οι σύμβουλοι της Νέας Δημοκρατίας που έδωσαν τα 
στοιχεία αυτό στον κ. Ρουσόπουλο ανήκουν στην κατηγορία των 
κατασκευαστών, οι οποίοι έφτιαχναν σπίτια και τα οποία γκρεμίστηκαν και 
ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους! Κυρίες και κύριοι, η κρατική μηχανή 
ανέδειξε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ε, να λέτε στις 
εκτιμήσεις αυτές, οι οποίες γίνονται στον κόσμο για να απαξιώσετε το 
οτιδήποτε. Είναι ντροπή!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Φθηνό είναι αυτό που λέτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είναι ντροπή η 
Αξιωματική Αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο 
κοστίζει τέσσερα δισεκατομμύρια. Έλεος!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Φθηνό αυτό που είπατε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μα, περνάτε όλους 
τους Ελληνες για ανόητους, δηλαδή; Όλοι οι Έλληνες είναι ανόητοι, όταν τα 
λέτε αυτά;
Κυρίες και κύριοι, η κρατική μηχανή ανέδειξε την περιφέρεια ως 
αποκεντρωμένη οργανωτική μονάδα του κράτους, προφανώς γιατί κατά τη 
Νέα Δημοκρατία η κρατική μηχανή χαρακτηρίζεται από υδροκεφαλισμό. 
Αυτός ο υδροκεφαλισμός οδήγησε προφανώς το κράτος να ιδρύσει τις



Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και γι' αυτό πραγματοποίησε μία από τις 
μεγαλύτερες διοικητικές μεταρρυθμίσεις του περασμένου αιώνα με το 
σχέδιο "Ιωάννης Καποδίστριας", το οποίο ως γνωστό η Νέα Δημοκρατία 
υπεσχέθη ότι θα καταργήσει.
Το κράτος έχει ήδη λειτουργήσει μέσα σε ενάμιση χρόνο πάνω από 450 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη τη χώρα. Γιατί το έκανε αυτό; Επειδή, 
κατά τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και 
επιδιώκει να δημιουργεί τεράστιας έκτασης προβλήματα σε βάρος της 
κοινωνίας. Στα χίλια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στις αρχές του 2004 
όλοι οι Έλληνες για πρώτη φορά θα μπορούν απευθυνόμενοι σε ένα και 
μόνο γραφείο να ζητούν και να λαμβάνουν τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που χρειάζονται.
Η ασυδοσία του κομματικού στρατού και η κομματικοποίηση του κράτους 
προφανώς έγινε εφικτή με το ΑΣΕΠ.

Έγινε, δηλαδή, με το θεσμό εκείνο, χάρη στον οποίο για πρώτη φορά στην 
ελληνική ιστορία η κρατική στελέχωση αποσυνδέθηκε από την κομματική 
ταύτιση. Και βέβαια! Κάθε έννοια -έτσι λέει η Αντιπολίτευση- δημοκρατικά 
οργανωμένης ιεραρχίας και στοιχειώδους αξιοκρατίας έχει πλέον 
καταργηθεί. Πώς; Με την καθιέρωση του νέου προσοντολογίου για την 
πρόσληψη ή για την εξέλιξη στο δημόσιο, με τη συμπλήρωση νέων 
διατάξεων, ώστε να αποκτούν προβάδισμα για την εισαγωγή στη Δημόσια 
Διοίκηση οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες και τη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προφανώς, η Νέα Δημοκρατία δεν τα 
θέλει αυτά. Προφανώς, όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για επανίδρυση του 
κράτους, αναφέρεται σε ένα κράτος που καταργεί το ΑΣΕΠ και αφαιρεί το 
προβάδισμα για την εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση σε όσους έχουν 
περισσότερες γνώσεις. Θέλει, δηλαδή, την επανίδρυση του κομματικού 
κράτους μαζί με την ακραιφνώς νεοφιλελεύθερη επανίδρυση της κοινωνίας. 
Ας δούμε τι έχει δηλώσει σε μία συνέντευξή του ο κύριος Παυλόπουλος, την 
οποία θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά. Σε ερώτηση, λοιπόν, για το τι 
σκέπτονται σε σχέση με τα όσα θα γίνουν στη Δημόσια Διοίκηση, ο κύριος 
Παυλόπουλος απαντά "αντιθέτως, θα αποκαταστήσουμε ικανούς ανθρώπους 
που διώχθηκαν μόνο και μόνο γιατί ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία".

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο, μπράβο!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μπράβο, μπράβο. 
Έτσι σας θέλω, να λέτε "μπράβο". Παρακάτω, μάλιστα, λέει "αλλά θα 
αποκατασταθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι διώχθηκαν, επειδή είχαν μία 
συγκεκριμένη ιδεολογία" και, επίσης, "μ' αυτά τα κριτήρια θα 
αποκατασταθούν όσοι αποδεδειγμένα διώχθηκαν για τις ιδέες τους και 
αδικήθηκαν".

Θέλω, λοιπόν, να ρωτήσω το εξής: Στο σύστημα δικαίου, το οποίο επικρατεί 
στη χώρα, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να απομακρυνθεί, 
χωρίς πειθαρχικές διαδικασίες, χωρίς δικαστικές αποφάσεις. Εσείς, δηλαδή, 
θέλετε να πείτε στους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας "ό,τι και να κάνετε, 
όποια δικαστική απόφαση και αν υπάρχει, όποια απόφαση πειθαρχικού



οργάνου και να υπάρχει, θα σας ξαναπροσλάβουμε"; Αυτό είναι ίο μήνυμά 
σας;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε 
σταθερά ανοικτό μέτωπο κατά της διαφθοράς. Πιστεύουμε ότι όσο 
σημαντικές και αν είναι οι τομές στη Δημόσια Διοίκηση, αυτές δεν πρόκειται 
να αποδώσουν τους αναμενόμενους καρπούς, χωρίς το συνεχή έλεγχο των 
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Για να 
γίνει ο έλεγχος στο εσωτερικό, τον αναθέτουμε σε ειδικά όργανα σε κάθε 
Υπουργείο. Συστήσαμε γι' αυτό το σκοπό μία σειρά από όργανα, εκ των 
οποίων τα πιο γνωστά είναι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το Σώμα Δίωξης 
του Οικονομικού Εγκλήματος. Για τον καλύτερο συντονισμό αυτών των 
υπηρεσιών, συστήσαμε εντελώς πρόσφατα το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, στον οποίο αναθέσαμε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
του έργου των ελεγκτικών σωμάτων και τον εντοπισμό των φαινομένων της 
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. Γι' αυτό ακριβώς, τον εξοπλίσαμε με 
ευρύτατες αρμοδιότητες. Ήδη, ο κύριος Δαφέρμος ζήτησε από τα κόμματα 
συγκεκριμένα στοιχεία και καταγγελίες που μπορούν να διερευνηθούν και 
να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει 
ακόμα.
Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης ελέγχεται. Εκτός από τα δικαστήρια, 
ελέγχεται και από εξωτερικά όργανα. Η αποστολή αυτή ανατέθηκε -και 
ανατίθεται- σε ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες εμείς δημιουργήσαμε. Τις πιο 
σημαντικές τις κατοχυρώσαμε συνταγματικά. Πρόκειται για το Συνήγορο του 
Πολίτη, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό
Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ορισμένοι, όπως ο Αρχηγός της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, στέκονται συνήθως στις αρνητικές αναφορές που 
περιέχονται στις εκθέσεις των ανεξάρτητων αρχών. Όμως, αυτός ακριβώς 
είναι ο ρόλος τους, να σημειώνουν τα αρνητικό.

Το ότι εκπληρώνουν αυτόν το ρόλο είναι θετικό. Το ότι μαζί με τα 
προβλήματα οι εκθέσεις διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αντιμετώπισή τους είναι, επίσης, θετικό.
Είμαστε αποφασισμένοι -και το αποδεικνύουμε καθημερινά με πράξεις- να 
επιβάλλουμε σε όλο το δημόσιο τομέα συνθήκες διαφάνειας. 
Θα σταθώ σε ένα παράδειγμα για τη δήθεν ατιμωρησία, την οποία 
καταγγέλλει η Αντιπολίτευση. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών 
ερεύνησαν από το 1996 έως το 2000 τρεις χιλιάδες διακόσιες έντεκα 
υποθέσεις. Απ' αυτές οι πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις παραπέμφθηκαν στον 
εισαγγελέα και για εκατόν τριάντα δύο άτομα επιβλήθηκε η ποινή της 
οριστικής παύσης, ενώ σε εκατόν ογδόντα δύο άτομα επιβλήθηκαν 
μικρότερες ποινές. Όλα αυτό συνέβησαν στο καθεστώς ατιμωρησίας, που 
καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία. Στην περίοδο 1990-1993 με το καθεστώς 
της Νέας Δημοκρατίας, καθεστώς τιμωρίας σύμφωνα με τα λόγια της, 
ερευνήθηκαν εξακόσιες είκοσι τέσσερις υποθέσεις και όχι τρεις χιλιάδες 
διακόσιες έντεκα, όπως επί ΠΑΣΟΚ. Παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 
ενενήντα ένα άτομα και όχι πεντακόσια ογδόντα τέσσερα, όπως επί ΠΑΣΟΚ.



Παύθηκαν οριστικά δεκαέξι άτομα και όχι εκατόν τριάντα δύο, όπως επί 
ΠΑΣΟΚ. Επιβλήθηκαν μικρότερες ποινές σε σαράντα τέσσερα άτομα και όχι 
σε εκατόν ογδόντα δύο, όπως επί ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι, λοιπόν, το καθεστώς 
της ατιμωρησίας

Είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε, όπου ενδημεί και με κάθε τρόπο, τη 
διαφθορά.
Εμείς προτρέψαμε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να παρακολουθήσει 
όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά, για να υπάρξει ολοκλήρωση 
των ποινικών διαδικασιών σε σχέση με θέματα διαφθοράς στο δημόσιο. 
Εκκρεμούν περίπου χίλιες πεντακόσιες υποθέσεις. Θα ήθελα να πω, όσον 
αφορά το "πόθεν έσχες" που ισχύει και δίνει τη δυνατότητα ευρέως ελέγχου, 
ότι, για να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια, το Υπουργείο Εσωτερικών 
έχει ήδη δηλώσει ότι θα εξασφαλίσει τροποποιήσεις για το δειγματοληπτικό 
έλεγχο δηλώσεων προηγουμένων ετών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
σύγκρισης, περισσότερος χρόνο για τον έλεγχο και επικέντρωση των ελέγχων 
και να μη δικαιολογείται πια οποιαδήποτε συζήτηση για το αν γίνεται 
αποτελεσματικά ή όχι ο έλεγχος. Θέλουμε ο έλεγχος να είναι απόλυτα 
αποτελεσματικός.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε 
άλλη κυβέρνηση, για να ελέγξουμε την ασυδοσία των επιχειρήσεων. Έχουμε 
κάνει ρυθμίσεις για τον ανταγωνισμό, για την προστασία των καταναλωτών, 
για τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων, για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
και πολλά άλλα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε πολλές άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις προσπάθειες αυτές η συντηρητική 
παράταξη κατά κανόνα με όλους τους φορείς και τα πρόσωπα, που τη 
στηρίζουν, αντιδρά. Δεν θέλει τέτοιες τροποποιήσεις, όπως για παράδειγμα 
την τωρινή προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος μελετών του ν.716. 
Δεν ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία μία λειτουργία του οικονομικού 
συστήματος που βοηθά την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει 
εμμονή σε ένα μόνο θέμα: στο ποιος παίρνει τις δουλειές. Αυτό συμβαίνει, 
γιατί έχοντας κατηγοριοποιήσει τους Έλληνες σε φίλους και μη φίλους 
παίζει το ρόλο του προστάτη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, που αφορά 
ερωτήσεις που έχουν καταθέσει Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 
οποίες επαναλαμβάνουν τις αιτιάσεις των διαφόρων προμηθευτών. Έχω τρεις 
ερωτήσεις εδώ. Στην πρώτη ερώτηση ο ερωτών Βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας αντιγράφει μία διαμαρτυρία της αμερικανικής εταιρίας GIBBS 
8& COX σε σχέση με τις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. 
Στη δεύτερη ερώτηση ο ερωτών Βουλευτής διαμαρτύρεται, γιατί δεν επελέγη 
σε σχέση με ένα όπλο η MERCEDES. Στην τρίτη ερώτηση, η οποία αφορά 
ένα έργο, ο ερωτών Βουλευτής ενδιαφέρεται για τον Όμιλο LOUIS BERGER 
GROUP.

Σε δυο αναφορές δε, από μια τυχαία επισκόπηση των Βουλευτών της Νέας 
Δημοκρατίας, δυο Βουλευτές καταθέτουν την ίδια αναφορά κατά λέξη της 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, σα να είναι εκπρόσωποι της εταιρείας μέσα στη Βουλή.



Η διαπλοκή είναι μόνιμος τρόπος σκέψης τους. Οι κυβερνητικές αποφάσεις 
καθορίζονται από νόμους, από διαγωνιστικές διαδικασίες, το κριτήριο είναι 
να γίνει το απαραίτητο έργο με το χαμηλότερο κόστος και την καλύτερη 
ποιότητα. Το κριτήριο είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές για τη δημόσια ζωή: 
Διαφάνεια, νομιμότητα και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτά 
ενοχλούν πολλούς. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν πρόκειται εμείς να μοιράσουμε 
πίτες.
Φαινόμενα χρηματισμού, επηρεασμού, διαφθοράς, σίγουρα υπάρχουν σε 
πολλά επίπεδα. Γι' αυτό έχουμε καλέσει όποιον θίγεται, όποιον έχει στοιχεία 
να συνεργάζεται με την αστυνομία και τους εισαγγελείς. Στη δικαστική 
έρευνα που πραγματοποιείται για τους εκβιασμούς από δημοσιογράφους 
διαπιστώσαμε και πάλι ότι λίγοι πολίτες είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με 
τις αρχές. Οι άλλοι φοβούνται την εμπλοκή τους όμως η καταπολέμηση της 
διαφθοράς απαιτεί την ενεργή παρουσία όλων. Παθητικοί πολίτες βοηθούν 
τη διαφθορά να εξαπλωθεί. Η Νέα Δημοκρατία, προβάλλει μονότονα το 
επιχείρημα ότι αυτή καταγγέλλει στη Βουλή και στους εισαγγελείς. Οι 
καταγγελίες όμως δεν έχουν συνέχεια. Πρόκειται για αστειότητες. Η Νέα 
Δημοκρατία επιδιώκει να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή για να αναστείλει 
τις κυβερνητικές λειτουργίες. Θέλει να οδηγήσει στα δικαστήρια τις 
κυβερνητικές αποφάσεις για να παρεμποδίσει το κυβερνητικό έργο. Οι 
καταγγελίες της δεν είναι νομικά τεκμηριωμένες, είναι πολιτικά 
προσανατολισμένες. Θέλει να εμπλέξει δικαστές και δικαστήρια στην 
τακτική της, να ωθήσει τη δικαιοσύνη από κριτή νομικά προσδιορισμένων 
διαφορών σε κριτή πολιτικής διαμάχης, σε ενεργό συμμέτοχο μιας 
αντικυβερνητικής εκστρατείας. Αν εμείς δεν εναντιωνόμαστε σε μια τέτοια 
προσπάθεια σθεναρά θα καταργούσαμε την απόσταση που οφείλει να τηρεί 
η δικαιοσύνη από τις πολιτικές διεργασίες. Θα εμπλέκαμε τη δικαιοσύνη 
στον πολιτικό αγώνα. Θα καταστρατηγούσαμε έτσι το Σύνταγμα. 
Βεβαίως υπάρχουν κακώς κείμενα αλλά εργαζόμαστε για να τα 
ανατρέψουμε. Βεβαίως έχουμε προβλήματα και θέλουμε να τα λύσουμε. 
Εμείς παλεύουμε αυτά τα προβλήματα. Εμείς είμαστε δύναμη 
εκσυγχρονισμού και αλλαγής στη χώρα. Στη δημιουργική δουλειά μας η 
Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει γενικολόγους αφορισμούς. Μιλά τώρα και 
στο κείμενο που συγκαλεί αυτή την Ολομέλεια για επανίδρυση του κράτους. 
Οι νεολογισμοί έχουν σημασία όταν σηματοδοτούν συγκεκριμένες 
επιδιώξεις. Τι μπορεί να σημαίνει αλήθεια η επανίδρυση του κράτους; 
Σημαίνει το γκρέμισμα όσων πετύχαμε με πολύ προσπάθεια όλα αυτά τα 
χρόνια; Σημαίνει κατάργηση του ΑΣΕΠ για παράδειγμα; Η έννοια 
"επανίδρυση του κράτους" σε μια συντεταγμένη κοινοβουλευτική 
δημοκρατία του 21ου αιώνα, όπως είναι η Ελλάδα, είναι μια καθαρή 
ανοησία. Θυμίζει την επανάσταση που γνωρίσαμε πριν από τριάντα περίπου 
χρόνια. Η επανίδρυση όμως του κράτους καλύπτει μη καθαρές προθέσεις. 
Μόνο όμως με τεκμηριωμένη κριτική, με θετικές προτάσεις συμβάλλουμε 
στην ενδυνάμωση των θεσμών. Αντίθετα με καθαρή δημαγωγία όπως την 
ακούμε, συμβάλλουμε μόνο στην απαξίωσή τους.

Η επανίδρυση του κράτους, η μορφή και το ύφος της αντιπαράθεσης, όπως 
το διεξάγει η Νέα Δημοκρατία, δείχνουν ότι ασπάζεται μια διαδεδομένη μεν, 
αλλά αρνητική για την ελληνική κοινωνία αντίληψη. Είναι αντίληψη ότι



χρειάζεται θράσος. Ότι οι φωνές και το θέατρο έχουν αποτέλεσμα. Ότι όσο 
πιο ακραίο είναι το ύφος, τόσο περισσότερο επιβάλλεται. Αυτή είναι, όμως, 
η συμπεριφορά που εκτρέπει τα φαινόμενα που όλοι καταδικάζουμε, από 
τους εκβιασμούς μέχρι τη διαφθορά. Γιατί αυτή η συμπεριφορά δεν 
ανταμείβει την κρίση, τη σύνεση, τα στοιχεία, το επιχείρημα, αλλά 
πρακτικές εντυπωσιασμού που αδιαφορούν για τον πολίτη και την κοινωνία. 
Με λόγια υπερβολικά, με λόγια πομπώδη και παραπλανητικά βλέπετε την 
επανίδρυση του κράτους. Όλοι μπορούν να δικαιολογήσουν το οτιδήποτε, 
κάθε συμπεριφορά, όπως τους αρέσει. Η Νέα Δημοκρατία γι αυτό με τον 
τρόπο που πολιτεύεται καλλιεργεί όσα καταγγέλλει. Φωνασκώντας θέλει να 
καλύψει αυτά που λέει να αποκαλύψει. Δημαγωγώντας στηρίζει εκείνους 
που δεν θέλουν να αλλάζουν τα πράγματα. Με την πολιτική του τσαμπουκά 
σε όλες τις εκφράσεις τους, εμείς -κι εγώ προσωπικά- έχουμε κάθετη 
αντιπαράθεση, γιατί αυτή η πολιτική, αυτό το ήθος, αυτός ο τρόπος 
συλλογισμού είναι μια από τις αιτίες της οπισθοδρόμησης, της 
καθυστέρησης της Ελλάδας. Είναι ακροδεξιά πολιτική.

Όλα όσα ισχυρίζεται ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημά του για 
τη διενέργεια αυτής της συζήτησης, ο ελληνικός λαός τα έχει ξανακούσει. 
Δεν είναι νέα, όπως θέλει να ισχυρίζεται. Είναι γνωστές συνταγές που έχουν 
δυστυχώς ξαναδοκιμαστεί στο παρελθόν. Ροπή προς τη συναλλαγή, 
δωροδοκία, τακτοποίηση κομματικών φίλων. Διάβρωση των θεσμών. 
Κατασπατάληση και διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. Σπατάλες, 
σκάνδαλα, υπερβάσεις στα δημόσια έργα. Χαριστικές διατάξεις, 
προχειρότητα και σήψη. Και γι αυτό ένα νέο κράτος. Όλα αυτά που σας 
διάβασα ήταν τα λόγια και τα επιχειρήματα που επαναλάμβανε η πιο 
νοσηρή έκφραση της ελληνικής κοινωνίας. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και 
οι δορυφόροι του για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Η Νέα 
Δημοκρατία εν αγνοία της αναπαράγει την ίδια ακριβώς φρασεολογία. 
Όμως, ο λόγος της θα έπρεπε να την προβληματίσει. Σε ποιους απευθύνεται 
και τι επιδιώκει; Για ποια ουσία και για ποια ποιότητα της δημοκρατίας 
ενδιαφέρεται; Το ύφος της δεν τη φοβίζει; Δεν σας φοβίζει; Δεν σας φοβίζει 
ότι η νεοδεξιά δεν διακρίνεται πια από την ακροδεξιά; Εγώ καταθέτω το 
φυλλάδιο γιατί έγινε η επανάσταση της 21ης Απριλίου του 1967 και δύο 
τεύχη του "Πιστεύω μας".

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Πάγκαλο του '25 να μας πείτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι, 
δεν είναι ο Πάγκαλος του '25, είναι το εξής: Ότι εσείς δεν έχετε συνείδηση 
πως ο καθένας από εμάς σε κάθε στιγμή με τη συμπεριφορά του, με τον 
τρόπο έκφρασής του, με το λόγο του, με εκείνη την εικόνα που θέλει να 
δώσει στην κοινωνία, δίνει πρότυπα και το πρότυπο το οποίο δίνεται είναι 
αρνητικό για την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν σέβεστε τον άλλο, δεν σέβεστε 
την προσπάθεια, δεν σέβεστε τον αγώνα, δεν σέβεστε και δεν αναγνωρίζετε 
μια προσπάθεια. Δεν προβάλλετε ένα επιχείρημα, το οποίο μπορεί να 
συζητηθεί. Προβάλλετε ακρότητες και επανίδρυση του κράτους. Είναι μια 
ακρότητα. Είναι ακρότητα και ανοησία και αυτή η ανοησία είναι ο τίτλος τον 
οποίο δώσατε στη σημερινή συζήτηση. Αν είναι δυνατόν!



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μία δημοκρατία ο σοβαρός έλεγχος και η 
τεκμηριωμένη και εποικοδομητική κριτική από την Αντιπολίτευση είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την πρόοδο. Φυσικά και υπάρχουν σημαντικά 
θέματα για την κατοχύρωση της διαφάνειας και τη θωράκιση του κράτους. 
Αυτά τα θέματα είναι πάντα παρόντα στην κοινωνία. Για να τα πετύχουμε 
χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση, χρειάζεται η συστράτευση όλων των 
πολιτικών δυνάμεων με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια, με θάρρος και με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης. Στο έργο αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων 
των πολιτικών κομμάτων, της κοινωνίας, των συμπολιτών μας, της ίδιας της 
δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα της δικαιοσύνης. Έχουμε χρέος να 
δίνουμε μία διαρκή μάχη και να επικρατεί η ηθική στη δημόσια ζωή και να 
προσπαθούμε όχι επιλεκτικά και όχι έξω από αρχές να κομματικοποιούμε 
την ηθική. Δεν είναι σωστό αυτό, ούτε είναι σωστό να φθείρουμε με 
σκανδαλολογίες και συκοφαντικές επιθέσεις τους πολιτικούς αντιπάλους 
μας.
Από αυτό το Βήμα της Βουλής καλώ σε ένα κοινό μέτωπο κατά της 
πραγματικής διαφθοράς που ταλαιπωρεί τους πολίτες, όχι κατά της 
εικονικής που κατασκευάζεται για κομματικούς λόγους, να συμβάλλουμε 
όλοι μαζί, ώστε να απομονώσουμε και να εξαλείψουμε τις εστίες διαφθοράς, 
οπουδήποτε και αν βρίσκονται, να συμβάλλουμε όλοι μαζί με νηφαλιότητα 
και τεκμηρίωση και όχι για δημιουργία εντυπώσεων, να συμβάλλουμε όλοι 
μαζί ως πολίτες όχι μιας αδιάφορης κοινωνίας του "ωχαδελφισμού" ή του 
εύκολου και επικίνδυνου "έτσι θα κάνουν όλοι", αλλά ως πολίτες μιας 
κοινωνίας σε εγρήγορση, μιας κοινωνίας που πιστεύει σε κανόνες ηθικής, 
μιας κοινωνίας που πιστεύει σε κανόνες που τιμούμε, σε κανόνες που μας 
κάνουν υπερήφανους για τη ζωή που ζούμε, σε κανόνες που μας δίνουν το 
δικαίωμα να λέμε: "Εδώ ζούμε για το καλύτερο".

Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτά τα χρόνια προχωρήσαμε, 
πετύχαμε πολλά, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Πιστεύω ότι 
αυτό διακρίνει εμάς από πολλούς άλλους, γιατί βλέπουμε τι καταφέραμε, 
αλλά αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το έργο που 
έχουμε μπροστά μας και αυτό το μεγάλο έργο θα το πετύχουμε επίσης. 
Σας ευχαριστώ πολύ.


