
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πύργος, 3 Φεβρουάριου 2004

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εγκαινίασε σήμερα το μεσημέρι χο 
νέο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου». 
Μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων προς τους 
συγκεντρωμένους πολίτες, ο Πρωθυπουργός είπε επί λέξει τα ε§ής:

«Φίλες και φίλοι και συμπατριώτες,

Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την υποδοχή. Σας ευχαριστώ γι’ αυτόν τον 
ενθουσιασμό και πιστεύω πως ο ενθουσιασμός αυτός είναι δικαιολογημένος, 
γιατί είναι για το έργο μας, είναι για τη δημιουργία όλα αυτά τα χρόνια, 
είναι γιατί είμαστε εδώ στον Πύργο για ένα νέο Νοσοκομείο, όπως ήμαστε 
πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από λίγες μέρες στα Γρεβενά, στις Σέρρες, 
στη Θήβα και αλλού για τα νέα Νοσοκομεία που χτίσαμε».

Ο Πρωθυπουργός, ανταποκρινόμενος στο σύνθημα της νεολαίας 
«ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κίνημα Λαού», αντέτεινε:

«Είναι Κίνημα Λαού και γι’ αυτό θέλησε να βελτιώσει σημαντικά -και τις 
βελτίωσε- τις υποδομές που εξυπηρετούν το λαό.

Αυτή η 4ετία 2000-2004, αλλά και η 8ετία 1996-2004 είναι μια από τις πιο 
παραγωγικές τετραετίες και οκταετίες που γνώρισε αυτός ο τόπος, χάρη στη 
δική σας προσπάθεια, χάρη στο δικό μας σχέδιο, χάρη στην κοινή πορεία.

Φίλες και φίλοι,

Αυτός δεν είναι ένας λόγος, δεν είναι ένας ισχυρισμός που λέγεται, γιατί έτσι 
συνηθίζεται σε προεκλογικές περιόδους να προβάλλονται τέτοιοι ισχυρισμοί. 
Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Χθες (2/2) ήμουν στη Γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου, ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά έργα στην Ευρώπη. Δεν το 
ξεκινήσαμε εμείς αυτό το έργο; Δεν το φτιάξαμε εμείς; Δεν το φτιάχνουμε σε 
χρόνο ρεκόρ; Και σήμερα, αυτό εδώ το Νοσοκομείο δεν είναι δικό μας 
δημιούργημα;

Γιατί, φίλες και φίλοι, είπα ότι προχωρήσαμε με γνώμονα τα συμφέροντα 
του λαού. Και ερωτώ:

-  Δεν είναι καθοριστικό για την υγεία, για την παιδεία, για τις συντάξεις το 
πόσο δαπανά ένα κράτος για τις κοινωνικές δαπάνες;

-  Δεν αυξήσαμε εμείς τις κοινωνικές δαπάνες πάνω από το μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;



-  Δεν είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ένωση τώρα σε κοινωνικές 
δαπάνες;

-  Ποιος το έκανε αυτό; Δεν το έκανε αυτή η κυβέρνηση;

Και πάλι ερωτώ:

-  Εδώ συγκεκριμένα στο χώρο της υγείας, τι υπήρχε άλλοτε στην Ελλάδα;

-  Δεν ήταν σε όλους γνωστό ότι τα μόνα μεγάλα Νοσοκομεία υπήρχαν στην 
Αθήνα και όποιος είχε κάτι πιο σοβαρό έπρεπε να πάει στην Αθήνα;

-  Και τώρα δεν υπάρχει εδώ στον Πύργο ένα σύγχρονο Νοσοκομείο;

-  Δεν υπάρχει στην Πάτρα ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο;

-  Δεν υπάρχουν τώρα στα Γιάννενα, στη Λάρισα, στην Κρήτη μεγάλες 
υπερσύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες;

-  Πηγαίνουν πια οι πολίτες για να νοσηλευθούν στο κέντρο; Όχι, βέβαια. 
Όλο και λιγότεροι πηγαίνουν στο κέντρο. Και όλο και λιγότεροι 
πηγαίνουν στο εξωτερικό ή σχεδόν καθόλου πια.

Όλα αυτά δείχνουν τη μεγάλη αλλαγή.

Ακούσατε προηγουμένως ότι στο σύνολό τους τα καινούργια Νοσοκομεία 
που φτιάξαμε, αλλά και αυτά που αναβαθμίσαμε, επεκτείναμε και 
εκσυγχρονίσαμε με νέες πτέρυγες, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 
καινούργια Νοσοκομεία, ανέρχονται, αυτή τη στιγμή, σε 26. 26 νέα 
Νοσοκομεία στην Ελλάδα, κατά 75% αυ§ήσαμε χο νοσοκομειακό 
χώρο.

Και εδώ στο νομό Ηλείας μαζί με το νέο Νοσοκομείο του Πύργου 
αναβαθμίσαμε και τα δύο άλλα υπάρχοντα Νοσοκομεία: Της Αμαλιάδας και 
των Κρεστένων. Και φτιάξαμε και ένα καινούργιο Κέντρο Υγείας στην 
Ολυμπία. Και σ’ αυτό εδώ το νέο Νοσοκομείο στον Πύργο υπάρχουν 
μονάδες που δεν υπήρχαν πριν, όπως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
Ψυχιατρική Μονάδα κ.ά.

Βεβαίως, φίλες και φίλοι, μας λένε πολλοί «μα, τα διορθώσατε όλα; Είναι 
όλα τέλεια;». Και έχουμε πει πολλές φορές «ασφαλώς και έχουμε πολλά 
ακόμη να κάνουμε». Παρ’ όλες τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, έχουμε 
ακόμη να αντιμετωπίσουμε υστερήσεις, προκειμένου ο πολίτης να 
αισθάνεται ακόμη περισσότερο τη φροντίδα, να του παρέχεται αυτή η 
φροντίδα πιο γρήγορα, να είναι το περιβάλλον πιο φιλικό προς τον άρρωστο. 
Τα ξέρουμε και επειδή τα ξέρουμε, γι’ αυτό διορθώνουμε, γι’ αυτό χτίζουμε, 
γι’ αυτό προχωράμε, γι’ αυτό πάμε μπροστά.



Στον ελληνικό λαό μιλάμε με ειλικρίνεια και αυτές τις μέρες που πρέπει να 
κρίνουμε τις επιλογές για το αύριο, υπάρχει ένα ερώτημα: Υπάρχει το ΕΣΥ, 
το ξέρετε όλοι, που παρέχει υγεία δωρεάν, που παρέχει υγεία σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους. Έχει υστερήσεις το ΕΣΥ, όπως ανέφερα 
προηγουμένως, ωστόσο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για να αισθάνεται κάθε 
Έλληνας ασφάλεια.

Και είναι μερικοί τώρα που θέλουν να καταργήσουν αυτό το σύστημα, που 
θέλουν η υγεία να παρέχεται όλο και περισσότερο από ιδιώτες, σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία ή μέσα από διαδικασίες ιδιωτικού χαρακτήρα.

Εμείς λέμε: Το ΕΣΥ ανήκει στον ελληνικό λαό, ανήκει στην ελληνική 
οικογένεια και πάνω σ’ αυτό στηριζόμαστε.

Μπορεί κάποιος να πει «μα, υπερβάλεις. Ισχυρίζεσαι πράγματα που ίσως 
δεν συμβαίνουν».
Και στο σημείο αυτό εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω πως είδα χθες στην 
τηλεόραση ένα σποτ της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι θα καταργηθεί η 
λίστα φαρμάκων και ο γιατρός να γράφει στον καθένα το φάρμακο που 
θέλει.

-  Τι είναι αυτή η λίστα φαρμάκων; Είναι η λίστα που εξασφαλίζει ότι σε 
όλους τους Ελληνες διατίθενται τα αναγκαία φάρμακα σε σωστές τιμές 
και ότι δεν γίνεται εκμετάλλευση.

-  Και τι θα πει «να καταργήσουμε τη λίστα φαρμάκων»; Θα πει ότι κάποιες 
εταιρείες με κάποιους γιατρούς που θα παίρνουν αμοιβές θα περάσουν 
στον κόσμο φάρμακα σε υψηλές τιμές και συγχρόνως περιττά. Αυτή είναι 
η πεμπτουσία της πρότασης, ότι κάποιοι που κερδίζουν -και κερδίζουν 
αρκετά, μπορώ να πω- να κερδίζουν ακόμη περισσότερα σε βάρος του 
Έλληνα φορολογούμενου.

-  Εμείς λέμε: Όχι σε τέτοιες λύσεις. Η επιστροφή σε αποτυχημένες 
συνταγές του παρελθόντος δεν είναι η κατάργηση του ΕΣΥ. Είναι 
η κλιμάκωση της προσπάθειας για καλύτερη οργάνωση, για 
καλύτερη διοίκηση, για καλύτερη λειτουργία και περισσότερα 
χρήματα στο σύστημα.

Η προάσπιση του ΕΣΥ δεν γίνεται στα λόγια, αλλά γίνεται στην 
πράξη. Και εμείς τι έχουμε πει με το πρόγραμμά μας και τις πρωτοβουλίες 
μας; Έχουμε πει ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια: Οι υποδομές υγείας, 
αυτές που βλέπετε σήμερα και που τις έχουμε διορθώσει αισθητά, το 2008 
να είναι πάνω από διπλάσιες απ’ αυτές που ήταν στη χώρα το ’93. Και γι’ 
αυτό από 2,7% που δίνουμε τώρα στην υγεία από το συνολικό προϊόν 
που παράγει η χώρα, να πάμε στο 4% δηλαδή σχεδόν να διπλασιάσουμε 
και τα χρήματα για την υγεία. Αυτό θέλουμε, αυτό θα κάνουμε τα επόμενα 
χρόνια. Και έχουμε επίσης πει ότι αυτό, βέβαια, σημαίνει καλύτερα 
Νοσοκομεία, καλύτεροι εξοπλισμοί, περισσότεροι γιατροί. Λέμε το 
νοσηλευτικό προσωπικό στα Νοσοκομεία, εκεί που πάσχει το ΕΣΥ να



αυξηθεί κατά 10.000 άτομα. Η υγεία είναι μέλημά μας. Η υγεία είναι 
στην πρώτη γραμμή της φροντίδας μας.

Αλλά, φίλες και φίλοι, θέλω να τονίσω κάτι, επειδή πολύ εύκολα λέγονται 
πολλά: Πού στηρίζεται η υγεία; Δεν στηρίζεται σε πόρους; Δεν στηρίζεται σε 
χρήματα; Γίνονται τα Νοσοκομεία χωρίς πόρους, χωρίς χρήματα, χωρίς 
κεφάλαια;

-  Τι κάναμε εμείς τα τέσσερα πρώτα χρόνια (1996-2000) και μετά; 
Σταθεροποιήσαμε την οικονομία. Φτιάξαμε νέα οικονομία με ρυθμούς 
ανάπτυξης πρωτόγνωρους. Φτιάξαμε νέα οικονομία που σήμερα έχει 
ρυθμό ανάπτυξης από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και με αυτούς τους 
πόρους χτίζεις. Και με αυτούς τους πόρους δημιουργείς.

-  Δεν έχουμε τώρα χαμηλότερο πληθωρισμό; Εκεί γύρω στο 3% κυμαίνεται 
ο πληθωρισμός. Είναι οι εποχές του 15% και του 29% σε πληθωρισμό;

-  Δεν έχουμε χαμηλότερα επιτόκια που κυμαίνονται από το 3% έως το 6%, 
ενώ άλλοτε ήσαν 20% με 25%;

-  Δεν έχουμε τώρα διαρκώς λιγότερα ελλείμματα, λιγότερο δημόσιο χρέος; 
Όλοι οι αναγνωρισμένοι οικονομικοί δείκτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αυτό δείχνουν. Και αυτά τα χρήματα που κερδίζουμε και που άλλοτε 
πήγαιναν σε τόκους για τα δάνεια, τώρα πάνε σε επενδύσεις για το λαό. 
Αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαστε κάθε χρόνο καλύτερα.

Η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη αυτή είναι η πρώτη 
προϋπόθεση για να αυξάνεται συνεχώς η ευημερία. Αυτή είναι η 
πρώτη προϋπόθεση για να έχουμε περισσότερες κοινωνικές 
υπηρεσίες.

Αλλά αυτή είναι και η προϋπόθεση για να έχουμε μια Ελλάδα με 
κύρος που λύνει τα εθνικά θέματα για την ασφάλεια και την 
προοπτική της Ελλάδας, της κοινωνίας.

Σταθερότητα -  Ανάπτυξη -  Συνέπεια -  Σχέδιο -  Πρόγραμμα, όπως 
κάναμε τα τέσσερα χρόνια, έτσι πάλι μπροστά με νέα ηγεσία, με νέες 
δυνάμεις, με νέες προοπτικές.

Νέα ηγεσία -  νέες δυνάμεις, ναι, γιατί εμείς, σε διαφορά με πολλούς 
άλλους, ξέρουμε τη σημασία της ανανέωσης, ξέρουμε τη σημασία της 
αλλαγής, ξέρουμε ότι όλο και περισσότεροι θα πάμε μπροστά, για να 
πάει η Ελλάδα πιο μπροστά, πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει ανανέωση.

Αυτό που πετύχαμε, η σταθερότητα, η ανάπτυξη, για τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια εύκολη υπόθεση. Για τη Γερμανία, τη 
Γαλλία, δεν ήταν κάτι καινούργιο. Σταθερότητα είχαν και τη θωράκισαν 
ακόμη περισσότερο. Αλλά για μας τους Έλληνες ήταν μια τεράστια 
πρόκληση, που την αντιμετωπίσαμε με επιτυχία.



Και πρέπει να ξέρουμε όλοι οι Έλληνες όχι αν δεν έχουμε 
σταθερότητα, αν δεν έχουμε ανάπτυξη, τότε καμιά φραστική 
κοινωνική ευαισθησία (ία λόγια που λέγονται) δεν μπορεί να 
αναπληρώσει τους χαμένους πόρους: Τους χαμένους για τους 
εργαζόμενους πόρους, τους χαμένους για τους συνταξιούχους πόρους, τους 
χαμένους για τον ελληνικό λαό πόρους. Για τον ελληνικό λαό που θέλει 
περίθαλψη, ασφάλεια, κοινωνική προστασία. Για να είσαι, όπως είπα πριν, 
κοινωνικά ευαίσθητος και να ανταποκρίνεσαι στα αιτήματα πρέπει να έχεις 
πόρους και πολιτική.

Τι μας λένε μερικοί;

-  Μας λένε πρώτα απ’ όλα ότι υπάρχει ένας «αυτόματος πιλότος». Εσείς 
ξέρετε στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας κανέναν «αυτόματο πιλότο» που 
να λύνει τα προβλήματα; Δεν υπάρχουν «αυτόματοι πιλότοι».

-  Μας λένε ότι «μην νοιάζεστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει για μας. Το 
Πρόγραμμα Σταθερότητας, το Σύμφωνο Σταθερότητας, αυτό καθορίζει τι 
θα κάνει η Ελλάδα». Μα, καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιους φόρους 
θα πληρώνετε; Καθορίζει την αναδιανομή του εισοδήματος; Καθορίζει 
τους νόμους για τους εργαζόμενους, αν απολύονται και πώς απολύονται; 
Καθορίζει ποιες επενδύσεις θα κάνει σε Νοσοκομεία, σε δρόμους ή σε 
επιχειρήσεις; Καθορίζει, αν αυξάνεις ή μειώνεις τα κέρδη;

Αυτά δεν είναι αλήθεια. Ο ελληνικός λαός, η ελληνική κυβέρνηση 
καθορίζουν το μέλλον. Τίποτε δεν μας χαρίστηκε ούτε αύριο θα μας 
χαριστεί κάτι.

Ακούσαμε τον τελευταία καιρό, πρέπει να πω, απίθανα πράγματα. 
Ακούσαμε, για παράδειγμα, ότι η ανάπτυξη θα σταματήσει, ότι μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες η χώρα θα γνωρίσει ύφεση. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να 
αναφέρω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αρμόδιος Επίτροπος ο κ. 
Σόλμπες, πριν από μια εβδομάδα διέψευσε κάτι τέτοιο. Αλλά ας το 
ξεχάσουμε αυτό. Είναι οι πόροι που διαθέτουμε, για να μην έχετε 
αυταπάτες, ξένοι πόροι; Έχουν διατεθεί γι’ αυτό εδώ το Νοσοκομείο στον 
Πύργο ξένοι πόροι. Οι πόροι που διατέθηκαν γι’ αυτό το Νοσοκομείο είναι 
κατά 50% (και αυτός είναι ο κανόνας) πόροι του ελληνικού λαού. Οι πόροι 
των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πόροι του ελληνικού λαού. Τα εθνικά 
προγράμματα επενδύσεων είναι πόροι του ελληνικού λαού. Αυτοί θα 
υπάρχουν, όπως θα υπάρχει και το Γ'ΚΠΣ. Όπως ακόμη, αν μπορούν να 
διαπραγματευθούν, θα μπορούν να πάρουν -όποιοι είναι- το Δ'ΚΠΣ. Εμείς 
εξασφαλίσαμε τους πόρους και αύριο είναι στο δικό μας χέρι αυτοί οι πόροι. 
Λοιπόν, καμιά ύφεση δεν πρόκειται να υπάρξει. Καμιά ύφεση δεν 
πρόκειται να υπάρξει, αν έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα, σωστή 
πολιτική.

Ακόυσα επίσης ότι «υπάρχουν 10 δις ευρώ, τα οποία σπαταλούνται αυτή τη 
στιγμή» και αυτά τα 10 δις ευρώ πρόκειται η Αντιπολίτευση να τα



αξιοποιήσει αλλού. Ακούτε, φίλες και φίλοι, 10 δις ευρώ είναι ίο σύνολο ίων 
προϋπολογισμών ίων υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης. 
Πώς μπορούν να εξοικονομήσουν τέιοια ποσά; Θα καταργήσουν τα τρία 
υπουργεία ή θα απολύσουν τον κόσμο; Να συζητάμε σοβαρά, να μη λέμε 
έτσι αριθμούς, γιατί νομίζουν ότι όλοι «τρώμε κουτόχορτο» και γι’ αυτό 
μπορούν να ισχυρίζονται οτιδήποτε.

Και για την ανεργία: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αυτή τη στιγμή, που μειώνει την ανεργία χάρη στα έργα και λέμε 
ότι θα φτάσουμε στο 6% ανεργία το 2008, πολύ πιο κάτω από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και έχουμε κάνει μια φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που είναι 
σημαντική, γιατί αν δείτε τις στατιστικές, εδώ στην Ελλάδα οι χαμηλόμισθοι 
ή δεν πληρώνουν φόρο ή πληρώνουν το λιγότερο φόρο από τις άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αλήθεια.

Φίλες και φίλοι, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα δεν τελειώνει το 2004 και 
έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Πολλά:
• Με χη νέα ηγεσία.
• Με ανανεωμένες δυνάμεις.
• Με το Σχέδιο και χο Πρόγραμμά μας.

Κάθε στιγμή είναι μια νέα αφετηρία στη ζωή. Όμως, είναι μια νέα αφετηρία 
με διαφορετική βάση:

-  Ξεκινάει η Ελλάδα σήμερα από την ίδια ή χειρότερη βάση απ’ αυτή που 
ξεκινούσε το 1996; Ξεκινά από μια πολύ καλύτερη βάση. Εμείς τη 
φτιάξαμε. Όλοι εμείς. Και αυτό είναι αλήθεια και το γνωρίζετε.

-  Η Ελλάδα, λοιπόν, ξεκινά από μια καλύτερη βάση και πάνω σ’ αυτή τη 
βάση πρέπει να χτίσουμε και αυτή τη βάση να διασφαλίσουμε. Αυτό 
είναι το σημαντικό.

Και αυτό είναι το ερώτημα στις εκλογές που έρχονται:
• Χτίζουμε πάνω σ’ αυτή τη βάση, χτίζουμε με σχέδιο, με πρόγραμμα, 

χτίζουμε μια Ελλάδα δικαιότερη;

Ή λέμε:
• Όλα τα ξεχνάμε και αρχίζουμε από πού;

Πρέπει να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις και δεύτερον να επιταχύνουμε 
το ρυθμό σύγκλισης, να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ταχύτερους απ’ όλες τις 
χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι θα ξεπεράσουμε τις υστερήσεις 
μας, γιατί έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τους 
πολίτες.

Φίλες και φίλοι,



Θέλω να επαναλάβω και να θυμίσω ότι εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτό που 
λέμε ένα «Πρόγραμμα Σύγκλισης», μια «Χάρτα Σύγκλισης» με 
συγκεκριμένους αριθμούς, με συγκεκριμένους στόχους, με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Και θα ιιω τρία σημεία σημαντικά:

♦ Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, γιατί η Παιδεία είναι ο 
μοχλός για την ανάπτυξη. Η Παιδεία είναι ο μοχλός για τη νέα 
Ελλάδα. Η Παιδεία είναι ο μοχλός στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και θέλουμε να πάμε τις 
δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
Και πώς; Μα, έχουμε πει ότι με την πολιτική μας στα εθνικά θέματα 
έχουμε τώρα τη δυνατότητα, επειδή έχουμε θωρακίσει τη χώρα, 
να περιορίσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Δεν ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα 
χρόνια η Ελλάδα ήταν η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δαπανούσε 
τα περισσότερα χρήματα για αμυντικές δαπάνες. Τώρα αλλάζουμε. Τώρα 
έχουμε καταφέρει να θωρακίσουμε τη χώρα και γι’ αυτό αρχίζουμε να 
μειώνουμε τις αμυντικές δαπάνες.
Και αυτό έχει ως βάση μια εξωτερική πολιτική που εξασφαλίζει 
συναινέσεις, συνεργασίες, ξεπερνά τα προβλήματα. Δεν το 
καταφέραμε; Δεν είναι η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιος 
το κατάφερε αυτό;

♦ Το δεύτερο, μετά τη μείωση των αμυντικών δαπανών, είναι, όπως είπα, 
η μείωση των τόκων, η αποκλιμάκωση του χρέους. Να μην
πληρώνουμε τόκους, να περιορίσουμε τα χρέη του κράτους όπως το 
κάναμε όλα αυτό τα χρόνια, να συνεχίσουμε με γοργούς ρυθμούς για να 
αυξήσουμε τους πόρους για την υγεία.

♦ Και τρίτον, να οργανώσουμε καλύτερα το κράτος, να χτυπήσουμε 
τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Αλλά και ταυτόχρονα να 
λειτουργήσει το κράτος με λιγότερες δαπάνες, να έχουμε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Και πάνω σ’ αυτά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.

Το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, είναι συγκεκριμένο. Και πιστεύω 
ότι η νέα ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι η νέα ηγεσία της χώρας που 
θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα αυτό μετά τις 7 του Μάρτη.

Καλώ, λοιπόν, όλους τους πολίτες. Όλους τους πολίτες που βλέπουν 
γύρω τους, που έχουν αντιληφθεί το έργο που έγινε, που έχουν 
κριτική διάθεση, αλλά αντιλαμβάνονται ότι ξεκινήσαμε πολύ πίσω 
και προχωρήσαμε θεαματικά, βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Μια 
προσπάθεια, η οποία έχει μεγάλους στόχους.

Μεγάλους στόχους, γιατί αυτή την τετραετία θα κριθούν τα εθνικά 
θέματα. Τέλος του 2004 θα ληφθούν οι αποφάσεις για το Κυπριακό, 
για τα θέματα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

Ερωτώ: Υπάρχει κυβέρνηση που πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να 
χειριστεί καλύτερα αυτά τα θέματα, από τους ανθρώπους που



κυβέρνησαν και χειρίστηκαν ακριβώς αυτά τα θέματα και φτάσαμε 
σήμερα σε ένα διαφορετικό διεθνές τοπίο για την Ελλάδα;

Τους επόμενους μήνες θα κριθεί η επιτυχής διεζαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων.
-  Ποιος κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες;
-  Ποιος έκανε ολόκληρη την προετοιμασία;
-  Πώς έφτασε μέχρις εδώ αυτό το τεράστιο εγχείρημα; Με τα έργα, με την 

οργάνωση, για να είναι οι πιο άρτιοι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν γίνει 
ποτέ.

Θα κριθούν επίσης και πολλά άλλα θέματα:
• Η μείωση της ανεργίας.
• Η προστασία των οικονομικά αδύναμων.

Σε μια εποχή που αλλάζουν όλα, αλλάζουν οι ισορροπίες από την 
οικονομία έως τα θέματα εζωτερικής πολιτικής, όλοι οι 
προοδευτικοί πολίτες, όλοι οι πολίτες που θέλουν ένα καλύτερο 
μέλλον για τον τόπο, πρέπει να δηλώσουν ενεργά παρόντες στις 7 
του Μάρτη, για να συνεχίζει να προχωρά ο τόπος μπροστά, η Ελλάδα 
πιο μπροστά, η Ελλάδα πιο ψηλά.

Πιστεύω, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ήρθε η στιγμή να αγωνιστούμε 
γι’ αυτή την καλύτερη Ελλάδα. Γιατί εδώ κρίνεται η πορεία, τις 
μέρες αυτές, στις 7 του Μάρτη:
• Για μια κοινωνία με περισσότερη ευημερία.
• Για μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη.
• Για μια κοινωνία με δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους.

• ΜΑΖΙ στις 7 του Μάρτη!

• Για να ανθίζουμε νέους δρόμους!
• Για να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά!
• Για μια Ελλάδα πιο ψηλά, πιο μπροστά!

Σας ευχαριστώ».

Η τελετή των εγκαινίων του νέου Γενικού Νοσοκομείου του Πύργου 
«Ανδρέας Παπανδρέου» άρχισε με αγιασμό που τελέστηκε από το 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό.
Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας -  Πρόνοιας (τον υπουργό Κώστα Στεφάνή και 
τους υφυπουργούς Έκτορα Νασιώκα και Βασίλη Κοντογιαννόπουλο). 
Παρόντες στην τελετή των εγκαινίων οι βουλευτές και οι υποψήφιοι 
βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νομό Ηλείας.

Της ομιλίας του Πρωθυπουργού προηγήθηκε χαιρετισμός από τον 
υπουργό Υγείας -  Πρόνοιας Κώστα Στεφάνή, ο οποίος είπε τα εζής:



«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Καλείστε σήμερα να εγκαινιάσετε ένα ακόμη έργο σας. Αυτό το καινούργιο 
Νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αυτό το Νοσοκομείο, όπως είπα και πριν, είναι ένα ακόμη έργο στον τομέα 
της Υγείας. Στο τελευταίο διάστημα αναργέθηκαν 17 νέα Νοσοκομεία 
σαν κι αυτό ή και μεγαλύτερα σε όλη τη χώρα. Και υπάρχουν άλλα 9 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε μέχρι το 2006, μαζί με τις 
επεκτάσεις των παλαιών, η χώρα μας, όχι απλώς να συγκλίνει με τις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης σ’ αυτό τον τομέα, αλλά να έχει 
ξεπεράσει το μέσο όρο από πλευράς επάρκειας κλινών και 
τεχνολογικής υποδομής.

Αυτό που πρέπει επίσης να λάβουμε υπ’ όψιν είναι ότι το Γενικό 
Νοσοκομείο του Πύργου αποτελεί το Μητροπολιτικό Νοσοκομείο του νομού 
Ηλείας. Γύρω όμως απ’ αυτό υπάρχουν άλλα δύο Νοσοκομεία: Το 
Νοσοκομείο στα Κρέστενα και το Νοσοκομείο στην Αμαλιάδα, τα 
οποία και αυτά εκσυγχρονίζονται και μαζί με τα 5 Κέντρα Υγείας (τα 
4 που υπήρχαν και το καινούργιο που δημιουργείται τώρα στην 
Ολυμπία) θα αποτελέσουν ένα δίκτυο υπηρεσιών στον τομέα της 
περίθαλψης στο νομό Ηλείας, το οποίο θα είναι πλήρες.

Και όλα αυτά μαζί με ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα που θα βελτιώσει 
όλες τις μονάδες της χώρας με την εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης, 
με την εφαρμογή του διπλογραφικού που θα δώσουν μια νέα ώθηση στον 
τομέα υγείας στη χώρα μας.

Σε δύο χρόνια θα έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στη χώρα μας όσον 
αφορά τον τομέα της υγείας. Όλα αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι 
έργο δικό σας, ένα έργο άκρως σημαντικό».

Ο υπουργός Υγείας-Πρόνοιας Κώστας Στεφάνής, ανταποκρινόμενος στο 
σύνθημα της νεολαίας «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά», απάντησε:

«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάνει έργα και οι άλλοι λένε μόνο λόγια. Τα έργα είναι εδώ 
και τα λόγια είναι εκεί. Και αυτό που λέτε εσείς όλοι εμείς το ξέρουμε καλά».

Και ο κ. Στεφάνής συνέχισε:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εσείς οδηγήσατε, όπως τα αποδημητικά πουλιά, το σμήνος των συνεργατών 
σας σε έναν μακρύ δρόμο. Το μακρύτερο δρόμο που έχει διανύσει Έλληνας 
Πρωθυπουργός με 8 χρόνια ανελλιπούς άσκησης πρωθυπουργικών 
καθηκόντων.



Και όπως συμβαίνει με τα σμήνη ίων αποδημητικών πτηνών, το πτηνό, που 
είναι επικεφαλής, κάποια στιγμή θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει στο 
σμήνος, αλλά κάποιο άλλο πουλί θα πρέπει να περάσει μπροστά, έτσι και 
εσείς προέβητε σε μια πράξη, η οποία δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική 
ιστορία. Δεν είναι μια πράξη μόνον πολιτική, είναι πράξη προσωπικής 
γενναιότητας και ο ελληνικός λαός και το αναγνωρίζει και θα το αναγνωρίσει 
περισσότερο στο μέλλον.

Εγώ, σ’ αυτό το ρόλο και τα καθήκοντα που μου εμπιστευθήκατε τους 
τελευταίους 20 μήνες, το ρόλο του υπουργού Υγείας, αλλά και ως Έλλην 
πολίτης, αισθάνομαι ευγνώμων για το γεγονός ότι είχα ένα μικρό μέρισμα σ’ 
αυτή τη μεγάλη προσπάθειά σας.

Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό. Τον 
Πρωθυπουργό της πιο παραγωγικής δετίας στην πρόσφατη ελληνική 
ιστορία. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ να έρθετε στο βήμα».



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Τρίτη 3 Φεβρουάριου 2004

11:30 Εγκαίνια Νοσοκομείου Πύργου.
Αγιασμός
Πρόεδρος ΠΕΣΥΠ 2 ’
Υπουργός Υγείας & Πρόνοιας 5'
Πρωθυπουργός

Ακολουθεί επίσκεψη σε χώρους του Νοσοκομείου.

12:30 Πέρας εκδήλωσης


