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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ευθύς μετά την ορκωμοσία του κ. Κώστα Σημίτη ως νέου Πρωθυπουργού, καθώς και των νέων 
Υπουργών και Υφυπουργών και την πρώτη συνεδρίαση που επακολούθησε του Υπουργικού 
Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον νέο Υπουργό 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρη Ρέππα, προσήλθε στο χώρο που τον ανέμεναν 
οι δημοσιογράφοι και προέβη στις πρώτες δηλώσεις.

Προηγήθηκε σύντομη παρέμβαση του κ. Ρέππα, ο οποίος είπε τα εξής:

“Αγαπητοί φίλοι, όπως γνωρίζετε, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη 
νέα του σύνθεση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα προβεί σε 
δήλωση σχετικά με την ομιλία του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο'.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, συνήλθε σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας 
Κυβέρνησης. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Αισθάνομαι γι’αυτό, καθήκον και υποχρέωση να τονίσω και να υπενθυμίσω την καθοριστική 
συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Την καθοριστική 
συμβολή του στην δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιτυχία, την επιτυχή πορεία του 
ΠΑΣΟΚ τα χρόνια αυτά.

Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο είναι συνήθως μία εκδήλωση περισσότερο τυπική, η οποία 
,;ασχολεί·ζαι με θέματα διαδικασίας.
Τόνισα στους συναδέλφους ότι συτή η Κυβέρνηση έχει αναλάβει υποχρέωση να έχει μία 
προγραμματισμένη λειτουργία. ΓΓσυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.
Υπουργικό Συμβούλιο θα υπάρξει την επομένη Δευτέρα (29.1.) το μεσημέρι, για να συζητήσουμε 
τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης και να προετοιμάσουμε έτσι την απογευματινή 
συνεδρίαση της Βουλής.

Μετά από μία πρώτη περίοδο που χρειάζεται να βρούμε τους ρυθμούς μας, όπου το Υπουργικό 
Συμβούλιο θα συνέρχεται ανά δεκαπενθήμερο, θα υπάρχουν τακτικές εβδομαδιαίες συνεδριά
σεις, κάθε Παρασκευή.

Εργο της Κυβέρνησης είναι να αναβαθμίσει το ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Γι’αυτό, 
αμέσως μετά Τις Προγραμματικές Δηλώσεις, τη συζήτησή τους στη Βουλή και την παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνης, θα συνέλθει μετά από συνεννόηση με το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Υπολογίζω ότι θα είναι για την Τρίτη, 6 Φεβρουάριου, για να 
συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η Κ.Ο., για να συμμετάσχει στη 
διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής και στην κινητοποίηση για την πραγματοποίηση 
των στόχων που έχει θέσει η Κυβέρνηση.

Θα επιδιώξουμε να λειτουργήσουν και τα άλλα κυβερνητικά όργανα. Είναι πολυπληθή. Και 
επιθυμία μου είναι να συγκεντρώσουμε την προσπάθειά μας σε λιγότερα όργανα. Αλλά, αφού 
εξετάσουμε την κατάσταση, θα υπάρχει οπωσδήποτε και τακτή συνεδρίαση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής, όπως θα διαμορφωθεί.
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Σε σχέση με τον σχηματισμό της Κυβέρνησης, θα ήθελα να πω δυο λόγια:
Υπάρχουν πολλά και άξια στελέχη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο περιορισμός του 
αριθμού των Υπουργών και των Υφυπουργών, που ήταν αναγκαίος για να έχουμε ένα πιο ευέλικτο 

-σχήμα, η .ανάγκη της. περιφερειακής. εκι^ ο ^ ^ ις^ιαΜαυΒάρχουν-αην. 
προέρχονται απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδος και έτσι να εκφράζεται στην Κυβέρνηση όλος 
ο ελληνικός λαός, η ανάγκη να εκπροσωπούνται στην Κυβέρνηση διαφορετικές πολιτικές 
ευαισθησίες και απόψεις, δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή όλων εκείνων οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
να αναλάβουν κυβερνητικές θέσεις. Η μη συμμετοχή τους δεν τους μειώνει με κανέναν τρόπο.

θέλω εδώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, με τον οποίον είχα 
μία μακρά συνομιλία για το σχηματισμό της Κυβέρνησης και την κυβερνητική πολιτική. Και θέλω 
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ορισμένους φίλους, όπως τον κ. Χρήστο Ροκόφυλλο, όπως τον κ. 
Ευάγγελο Μαλέσιο και άλλους βουλευτές, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν από μόνοι τους να μη 
συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα για να διευκολύνουν το σχηματισμό της Κυβέρνησης.

Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι η μείωση του αριθμού των Υπουργών και των Υφυπουργών δεν 
σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι ορισμένες αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν (π.χ. 
σε σχέση με τον Απόδημο Ελληνισμό) δεν πρόκειται να έχουν συνέχεια σ’αυτήν την Κυβέρνηση. 
Είναι βέβαιο ότι και αποστολή αυτού του κυβερνητικού σχήματος είναι η συνέχιση του έργου του 
προηγούμενου κυβερνητικού σχήματος και ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για τομείς, οι 
οποίοι είναι σημαντικοί, όπως ο Απόδημος Ελληνισμός.

Στο μέλλον θα υπάρξουν και πολλοί άλλοι ρόλοι για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σας 
ανέφερα, ήδη, ότι απόφασή μας είναι να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
και γι’αυτό θα πρέπει τα μέλη της να συνεργασθούν σε πολλούς τομείς με τα κυβερνητικά 
στελέχη, για να επιτύχει το κυβερνητικό έργο.

Στους συναδέλφους Υπουργούς και Υφυπουργούς τόνισα ότι οι προσδοκίες του ελληνικού λαού 
..-είναι μεγάλες. Οτι υπάρχει μεγάλη αναμονή η Κυβέρνηση αυτή να λύσει τα προβλήματα και να 
χαράξει νέους δρόμους.
Η Κυβέρνηση αυτή θεωρείται η πρώτη Κυβέρνηση ενός νέου κύκλου. Ενός κύκλου, ο οποίος 
ετοιμάζει τη μετάβαση ή αποτελεί τη μετάβαση για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Απαιτούνται 
γι’αυτό λύσεις, τομές, πρωτοβουλίες, κινητικότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις 
αποφάσεις.
Τόνισα ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια της καθυστέρησης και των αναβολών. Χρειάζεται δουλειά, 
γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.

Το ήθος και το ύφος της εξουσίας είναι για μια Κυβέρνηση στοιχεία αναπόσπαστα της 
ταυτότητάςΎης'. Ξεκινάμε μια νέα περίοδο, που πρέπει να σφραγίσουμε με ήθος και ύφος που 
ανταποκρίνεται στις σημερινές αντιλήψεις της κοινωνίας. Η κοινωνία απαιτεί, η ηγεσία της να 
είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς. Και πρέπει να προσφέρουμε αυτό το υπόδειγμα.

Πρέπει, επίσης, να σκύψουμε πιο κοντά στον πολίτη. Στα πραγματικά προβλήματα με λύσεις 
βιώσιμες. Και γι’αυτό, χρειάζεται διάλογος. Διάλογος με τους πολίτες, διάλογος με τους 
κοινωνικούς φορείς. Μόνο με το διάλογο μπορούμε να αναπτύξουμε συμπαράσταση, συναίνεση 
και κινητοποίηση. Θέλουμε να συμπαρασύρουμε την κοινωνία σε μια καινούργια εποχή. Να 
δώσουμε πνοή, να εμπεδώσουμε την πεποίθησή μας για μια ποιοτικά καλύτερη Δημοκρατία. Η 
ποιότητα της Δημοκρατίας είναι για μας ένας σημαντικός στόχος.
Γι’αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει και αναντιστοιχία λόγων και έργων. Και ασφαλώς, δεν είναι πια ο 
καιρός των ηχηρών συνθημάτων. Η κοινωνία θέλει αξιόπιστη πολιτική, θέλει συνέπεια. Και αυτή 
την αξιόπιστη πολιτική, έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε.

Η Κυβέρνηση θα είναι Κυβέρνηση δουλειάς, ευαισθησίας, αξιοκρατίας, ήθους, τόλμης και 
αποτελεσματικότητας. Η νέα πορεία μας, όπως έχω ήδη δηλώσει, θα είναι πορεία ενότητας,
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