
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 6 Μαΐου 1999

Συνάντηση με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας είχε σήμερα στις 
13.00, στο Υπουργείο Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης η Υπουργός Εσωτερικών - Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης Βάσω Παπανδρέου, οι Υφυπουργοί 
Γιώργος Φλωρίδης και Λεωνίδας Τζανής και ο Υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργώ Γιώργος Πασχαλίδης.

Μετά τη σύσκεψη, που διήρκεσε μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά, ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις
προς τους δημοσιογράφους:

“Συνάντησα σήμερα τους Περιφερειάρχες όλης της χώρας. Αντικείμενο 
της συζήτησης αυτής είναι να ελέγξουμε, να διαπιστώσουμε πώς 
προχωρεί η εφαρμογή των κυβερνητικών προγραμμάτων, του 
κυβερνητικού έργου.
Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την 
ανάπτυξη της χώρας.

Εφαρμόζεται το Β” ΚΠΣ, υπάρχουν 20.000 έργα σε εξέλιξη, θέλουμε να 
παρακολουθήσουμε και παρακολουθούμε από κοντά την πορεία αυτών 
των έργων, που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του τόπου.
Αλλά, ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε και τους 
πόρους για το Γ’ ΚΠΣ από το 2000-2006. Χρειάζεται, λοιπόν -και έχει 
ξεκινήσει αυτή η δουλειά- να καταρτίσουμε το νέο σχέδιο, να 
σχεδιάσουμε αυτό το νέο πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο θα υποβληθεί, 
στο τέλος του έτους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Είναι 
ανάγκη να υπάρξει σωστή ιεράρχηση έργων, σωστός υπολογισμός του 
κόστους αυτών των έργων, της χρησιμότητάς τους, για να μπορέσουμε 
να δώσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου.

Οι Περιφερειάρχες, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε επαφή με όλους τους 
φορείς των περιφερειών τους, τις κοινωνικές δυνάμεις του κάθε τόπου, 
για να πραγματοποιήσουν αυτόν τον σχεδίασμά.
Υπάρχουν, επίσης, σε εξέλιξη διάφορα άλλα σημαντικά προγράμματα: 
Το πιο γνωστό είναι το Πρόγραμμα “Καποδίστριας”. Έχουν παρθεί οι 
αποφάσεις, έχουν συσταθεί οι δήμοι, έχουν δοθεί μηχανήματα στους
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δήμους, έχει προσληφθεί προσωπικό στους νέους δήμους, αλλά πρέπει 
και η δουλειά που έχει μπει μπροστά να συνεχίζεται. Και να συνεχίζεται 
με εντατικούς ρυθμούς.

Επίσης, θέλω να αναφέρω και τα Προγράμματα για την καταπολέμηση 
της ανεργίας. Έχουμε καθορίσει τους τρόπους χρηματοδότησης για να 
αυξηθεί η απασχόληση, έχουν κινητοποιηθεί οι δημόσιες υπηρεσίες, 
αλλά πρέπει να αυξήσουμε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, την 
αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, για να απορροφηθούν 
πρόσωπα, τα οποία δεν απασχολούνται, ιδίως νέοι, γυναίκες και 
μακροχρόνια άνεργοι.
Από την πορεία των συζητήσεων, διαπιστώνω ότι η εξέλιξη είναι 
ικανοποιητική. Υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, αλλά οι 
ρυθμοί επιταχύνονται. Πιστεύω ότι στη διάρκεια του 
χρονοδιαγράμματος, το οποίο έχουμε καθορίσει, θα ολοκληρώσουμε την 
προσπάθειά μας.

Τέλος, ένα αντικείμενο συζήτησης απετέλεσε και ο πόλεμος, οι 
επιπτώσεις του. Υπάρχουν ή θα υπάρξουν σε ορισμένες περιοχές της 
χώρας οικονομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, θα έρθουν λιγότεροι 
τουρίστες από τις άμεσα εμπλεκόμενες περιοχές.
Συμφωνήθηκε ότι θα προσπαθήσουμε, ο εσωτερικός τουρισμός να 
αναπληρώσει ορισμένα κενά.
Εδώ, θέλω να τονίσω το εξής: Η κυβέρνηση ελέγχει την κατάσταση. Η 
κυβέρνηση παρακολουθεί και θα πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζονται, 
όπου υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την υγεία. Θα πρέπει, όμως, να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και να μην προβάλλονται ατεκμηρίωτα επιχειρήματα ή 
απόψεις για μεγάλους κινδύνους.
Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εδώ στον τόπο συζητήσεις που γίνονται 
από τους ανταγωνιστές μας, σχετικά με τα Βαλκάνια, για τα προϊόντα και 
να δημιουργούμε ένα κλίμα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, ότι 
υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να έχει διαπιστωθεί επιστημονικά το 
συγκεκριμένο πρόβλημα και το μέγεθος του.
Εμείς ενδιαφερόμαστε, πάνω απ’ όλους τους άλλους και εμείς, κυρίως, 
ενδιαφερόμαστε για τις επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. Και γι’ αυτό θα επισημάνουμε ό,τι εμείς θεωρούμε πως 
είναι κρίσιμο και κάθε τι που είναι κρίσιμο.
Αλλά, όλοι οι πολίτες πρέπει να συνεργαστούν, για να προστατεύσουμε 
την οικονομία μας, τη διάθεση των προϊόντων μας, τον τουρισμό. Δεν 
πρέπει, σε καμιά περίπτωση, πολύ εύκολα, να οδηγούμαστε σε 
ισχυρισμούς που έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Θέλω πάλι να διαβεβαιώσω και όσον αφορά τα οικονομικά (που 
υπάρχουν θέματα) ότι όλα ελέγχονται. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε την



πορεία μας με βεβαιότητα, ασφαλείς και θα συνεχίσουμε αυτή την 
πορεία, σύμφωνα με τα όσα έχουμε καθορίσει.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι ο θεσμός των Περιφερειαρχών, θεσμός 
τον οποίο καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ, είναι ένας θεσμός που επιτρέπει τη 
σύνδεση της Κεντρικής Διοίκησης με την τοπική κοινωνία. Και έχει 
επιτύχει σ’ αυτό. Τα σχέδια (μιλήσαμε για το Γ” ΚΠΣ) δεν γίνονται πια, 
μακριά από την τοπική κοινωνία, στο κέντρο. Γίνονται με συνεργασία 
των τοπικών κοινωνιών, με γνώση των αναγκών και γνώση των 
προβλημάτων.
Και πάλι, δεν είναι μόνο η τοπική κοινωνία που αντιμετωπίζει τα θέματά 
της. Χάρη στους Περιφερειάρχες έχει και τη στήριξη της Κεντρικής 
Διοίκησης, έχει την παρακολούθηση, έχει και τον έλεγχο. Αυτό το θεσμό 
θα συνεχίσουμε να τον αναπτύσσουμε, να τον διαμορφώνουμε θεσμικά 
μαζί με τους άλλους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να 
έχουμε ταυτόχρονα και την αποκέντρωση που χρειάζεται, αλλά και το 
σχεδίασμά στο κέντρο, το κράτος - στρατηγείο, το οποίο απαιτούν οι 
νέοι καιροί”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι όλα ελέγχονται. Θέλω 
να σας ρωτήσω τί εννοείτε, λέγοντας ότι “όλα ελέγχονται”; Δηλαδή, για 
την κυβέρνηση, δεν υπάρχει πρόβλημα στα ελληνικά προϊόντα, δεν 
υπάρχει πρόβλημα στις ακριτικές περιοχές;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Από τα στοιχεία που έχει η κυβέρνηση μέχρι 
στιγμής, δεν προέκυψε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και όταν λέω ότι όλα 
ελέγχονται, εννοώ ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά, έχει 
αναθέσει σε επιστήμονες να ερευνούν την κατάσταση, συγκεντρώνει απ’ 
όπου προκύπτουν δεδομένα, προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα. 
Δεν υπάρχει τίποτε που να εξελίσσεται χωρίς παρακολούθηση ή ερήμην 
μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε να σχολιάσετε τις 
σημερινές δηλώσεις του Προέδρου Κλίντον πριν από λίγο, ο οποίος είπε 
ότι περιμένει, ίσως και μέσα στην ημέρα, μια συμφωνία για πολιτική 
λύση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για πολιτική 
λύση. Είχα αναφέρει, πριν από μερικές ημέρες, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης στη Βουλή, ότι η ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν σε επαφή 
με τη γερμανική κυβέρνηση, ότι συνομίλησα με τον Καγκελάριο Σρέντερ 
και ότι τόσο κατ’ αυτή τη συνομιλία, όσο και στις εν γένει επαφές μας, 
τονίσαμε την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική λύση, μέσω διπλωματικών 
προσπαθειών. Έχουμε περιγράφει επανειλημμένα τα βασικά σημεία 
που θα πρέπει να προσεχθούν. Και πιστεύω ότι χάρη σ’ αυτές τις



προεργασίες που έκαναν πολλές χώρες (και εμείς) και χάρη στην πίεση 
που ασκήθηκε και από μας, υπάρχει αυτή η πρόοδος. Κάθε πρόοδος 
είναι θετική. Ελπίζω ότι το οριστικό σχέδιο, το οποίο θα είναι 
αποτέλεσμα των συνεννοήσεων, θα έχει τη συμφωνία όλων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται 
να ζητήσει αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιπτώσεις 
που υπήρξαν στην οικονομία μας από τον πόλεμο, δεδομένου ότι 
ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ είναι και μέλη της Ε.Ε.;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η ελληνική κυβέρνηση θα επισημάνει στην Ε.Ε. ότι 
ο πόλεμος δημιούργησε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα. 
Όταν καταγραφούν αυτές οι επιπτώσεις (για παράδειγμα, για τον 
τουρισμό πρέπει να δούμε και ποια θα είναι εξέλιξη το καλοκαίρι) τότε 
θα ασκήσουμε, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες, όλα τα 
απαραίτητα δικαιώματα και θα υποβάλουμε τα αναγκαία αιτήματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε προηγουμένως για τον 
τουρισμό. Κάθε χρόνο, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εκδίδεται από 
τις ΗΠΑ μια ταξιδιωτική οδηγία έμμεσα ή άμεσα. Μήπως σκέπτεται να 
κάνει κάτι γι’ αυτό το θέμα η κυβέρνηση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι ΗΠΑ προέβησαν σε κάποια ενέργεια, 
κατέγραψαν στις ανακοινώσεις τις οποίες συντάσσουν ή στις σελίδες 
των διαφόρων κειμένων που δημοσιεύονται -και έχουν σχέση με τις 
χώρες που επισκέπτονται οι Αμερικανοί- διάφορα γεγονότα. Εμείς 
επισημάναμε ότι αυτό δεν ήταν σωστό, δημιουργεί μια εσφαλμένη εικόνα 
για τη χώρα. Η χώρα μας είναι ειρηνική, δεν υπάρχουν προβλήματα. Και 
οιοσδήποτε μπορεί να την επισκέπτεται, χωρίς να διατρέχει κανέναν 
απολύτως κίνδυνο, χωρίς να ανησυχεί, χωρίς να φοβάται. Η ζωή 
εξελίσσεται απόλυτα ομαλά στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.


