
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά την ολοκλήρωση των επαφών 
του με τους πολιτικούς Αρχηγούς για τα θέματα της ασφάλειας των 
πολιτών και της λαθρομετανάστευσης, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις 
προς τους δημοσιογράφους:

“Ολοκληρώθηκε σήμερα η σειρά των επαφών που είχα με τους Αρχηγούς των 
κομμάτων στη Βουλή για το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας του 
πολίτη.

Το θέμα αυτό έχει βρεθεί, με επώδυνο συχνά τρόπο, στην επικαιρότητα και 
έχει συνδεθεί από τα πράγματα με ένα άλλο εξίσου ευαίσθητο ζήτημα, αυτό της 
λαθρομετανάστευσης.

Θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η αύξηση της εγκληματικότητας οφείλεται 
μονοδιάστατα στην παραμονή ξένων, κυρίως οικονομικών μεταναστών στη 
χώρα μας.

Θα ήταν εξίσου λάθος να μην αποδοθεί η επιβαλλόμενη σημασία στη 
λαθρομετανάστευση, ως παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των 
πολιτών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ανεξάρτητα από τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, ότι το 
φαινόμενο των οικονομικών μεταναστών δεν είναι ένα φαινόμενο που πρόκειται 
να σταματήσει. Όλα δείχνουν, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρόκειται να ενταθεί.

Συζήτησα με τους πολιτικούς Αρχηγούς όλες τις πτυχές του θέματος της 
ασφάλειας. Ενός θέματος που πιστεύω δεν επιδέχεται απλουστεύσεις, ούτε θα 
ήταν νοητό να είναι αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης.

Η ασφάλεια του πολίτη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο για την ποιότητα της ζωής όλων των Ελλήνων. Με βάση και τις 
σκέψεις από τις συναντήσεις αυτές θα συζητήσω στο επόμενο Υπουργικό 
Συμβούλιο (28/7) το πρόβλημα της μεταναστευτικής πολιτικής και την ανάγκη 
μιας νέας νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις αυτής της νέας νομοθεσίας.

Θα συνεχίσουμε, επίσης, την πολιτική της αστυνόμευσης, όπως την έχουμε 
ξεκινήσει. Θα την εντείνουμε για να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στη χώρα.

Το ζητούμενο είναι μια ειλικρινής συνεργασία και συναίνεση μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων για την επίτευξη του στόχου της ασφάλειας των πολιτών.



Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, θα πρέπει να 
αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλούσαν και να 
οδηγήσουν σε αισθήματα ξενοφοβίας τον ελληνικό λαό.

Έχω τη βεβαιότητα ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, με απόλυτη συναίσθηση 
ευθύνης, θα στηρίξουν τις επιλογές που έχουν ως στόχο την ασφάλεια των 
συμπολιτών μας.

Έχω τη βεβαιότητα ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα συνεργασθούν για 
να πετύχουμε αυτό το αγαθό που θέλουν οι πολίτες, δηλαδή να ζουν σε 
ασφάλεια, να ζουν σε ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα να ξέρουν ότι το περιβάλλον 
τους είναι ένα περιβάλλον, το οποίο είναι ασφαλές”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πού στηρίζετε αυτή τη βεβαιότητά σας ότι 
οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα στηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές και θα 
συνεργασθούν με την κυβέρνηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας των 
πολιτών; Σας ερωτώ, διότι τόσον ο κ. Καραμανλής, όσο και ο κ.Τσοβόλας 
υπήρξαν ιδιαίτερα αιχμηροί απέναντι σας, σε δηλώσεις τους που έκαναν, 
αμέσως μετά τις επαφές που είχατε μαζί τους.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Από τις συζητήσεις που είχα, συνεπέρανα ότι υπάρχει μια 
κοινή αντίληψη για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της μεταναστευτικής 
πολιτικής και της λαθρομετανάστευσης. Πιστεύω ότι γύρω από τις βασικές 
κατευθύνσεις θα υπάρξει μια συμφωνία, μια κοινή γραμμή. Θα ετοιμάσουμε 
εμείς ένα σχέδιο νόμου, αν το κρίνουμε την Τετάρτη (28/7) στο Υπουργικό 
Συμβούλιο αναγκαίο -και πιστεύω ότι μάλλον είναι αναγκαίο- θα το 
συζητήσουμε με τα άλλα κόμματα και η Βουλή θα είναι ο χώρος εκείνος, από 
τον οποίο θα προκύψει η γραμμή, την οποία ακολουθούν οι πολιτικές δυνάμεις 
στη χώρα. Πιστεύω, αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα 
στις αντιδικίες, στην κομματική αντιπαράθεση, αλλά να δούμε πώς όλοι θα 
συνεργασθούμε σ’ αυτό το στόχο. Άλλωστε, γι’ αυτό έγιναν οι συνεννοήσεις. 
Δεν έγιναν για να αντιπαρατεθούμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι πολιτικοί Αρχηγοί σας καταλογίζουν 
όψιμο ενδιαφέρον ως προς την αντιμετώπιση αυτού του θέματος ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι καθόλου όψιμο το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή - 
όπως είπα- τίθεται το θέμα της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Πριν 
από την αναθεώρηση αυτή, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλες διαφορετικές 
απόψεις και σε ποια έκταση, ακριβώς για την αναθεώρηση του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου. Αυτή τη στιγμή, έχουμε προχωρήσει ένα πρόγραμμα για την 
ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας (της ασφάλειας της χώρας), παραδείγματος 
χάριν το Σώμα φύλαξης συνόρων. Να δούμε, συμφωνούν σ’ αυτή την πολιτική 
τα άλλα κόμματα; Πιστεύω ότι κάθε θέμα πρέπει να συζητείται την εποχή που 
προκύπτει έντονος ο προβληματισμός. Και σ’ αυτή την εποχή πρέπει να 
δοθούν απαντήσεις, άρα και γι’ αυτό οι συζητήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την 
αυριανή επίσκεψή σας στο Ουρόσεβατς: Αληθεύουν οι πληροφορίες, σύμφωνα



με τις οποίες το Υπουργείο των Εξωτερικών διατύπωσε επιφυλάξεις γι’ αυτή 
την επίσκεψη;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αύριο (27/7) πρόκειται να επισκεφθώ το Κοσσυφοπέδιο. 
Εκεί πηγαίνω όχι για να κάνω πολιτικές συζητήσεις με τον κ. Κουσνέρ, τον 
κ.Ρουγκόβα, τους εκπροσώπους των άλλων ομάδων της αλβανικής πλευράς ή 
των Σέρβων που κατοικούν στο Κοσσυφοπέδιο.
Στο Κοσσυφοπέδιο πηγαίνω για να επισκεφθώ τους Έλληνες στρατιώτες, οι 
οποίοι επιτελούν μια διττή αποστολή. Πρώτα απ’ όλα συμμετέχουν στην 
ειρήνευση της περιοχής με εντολή των Ηνωμένων Εθνών και με σύμφωνη 
γνώμη της Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης. Και δεύτερον, εκπροσωπούν την 
Ελλάδα εκεί, δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει παρουσία στα Βαλκάνια, συμμετέχει 
στις εξελίξεις. Η επίσκεψή μου αφορά το ελληνικό στράτευμα και δεν αφορά 
πολιτικές διεργασίες, ώστε να υπάρχουν οι οποιεσδήποτε επιφυλάξεις σε 
σχέση με το ταξίδι αυτό. Άλλωστε, έχει επισκεφθεί το Κοσσυφοπέδιο ο 
Γερμανός Καγκελάριος κ. Σρέντερ και πρόκειται τις επόμενες ημέρες να το 
επισκεφθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ.Αθνάρ. Συνεπώς, μη δίνουμε 
διαστάσεις σε θέματα τα οποία δεν υπάρχουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.



Ολοκληρώθηκε σήμερα η σειρά των επαφών που είχα 
με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για το ιδιαίτερα 
ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας του πολίτη.

Το θέμα αυτό έχει βρεθεί, με επώδυνο συχνά τρόπο, 
στην επικαιρότητα και έχει συνδεθεί από τα πράγματα με 
ένα άλλο εξίσου ευαίσθητο ζήτημα, αυτό της 
λαθρομετανάστευσης.

Θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η αύξηση της 
εγκληματικότητας οφείλεται μονοδιάστατα στην 
παραμονή ξένων, κυρίως οικονομικών μεταναστών στη 
χώρα μας.

Θα ήταν εξίσου λάθος να μην αποδοθεί η 
επιβαλλόμενη σημασία στη λαθρομετανάστευση, ως 
παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των πολιτών.

Συζήτησα με τους πολιτικούς αρχηγούς όλες τις πτυχές 
του θέματος, ενός θέματος που ούτε επιδέχεται 
απλουστεύσεις, ούτε θα ήταν νοητό να γίνει αντικείμενο 
αντιπαράθεσης.

Η ασφάλεια του πολίτη αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα. Αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την 
ποιότητα της ζωής του. Με βάση και τις σκέψεις από τις 
συναντήσεις αυτές θα συζητήσω στο επόμενο 
Υπουργικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις της 
μεταναστευτικής πολιτικής.

Το ζητούμενο είναι μια ειλικρινής συνεργασία και 
συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την 
επίτευξη του στόχου της ασφάλειας των πολιτών. Στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος θα πρέπει 
να αποφευχθούν ενέργειες που θα προκαλούσαν ή θα 
συντηρούσαν αισθήματα ξενοφοβίας.

Έχω τη βεβαιότητα ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις με 
απόλυτη συναίσθηση ευθύνης, θα στηρίξουν τις 
επιλογές που έχουν ως στόχο την ασφάλεια των 
συμπολιτών μας.


