
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

14 Οκτωβρίου 2003

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, στη 
δευτερολογία του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
Κόμματος, είπε τα εξής:

«Συνχρόφισσες σύντροφοι,

Πιστεύω ότι ήταν μια καλή συζήτηση. Έγιναν πολλές σωστές και χρήσιμες 
παρατηρήσεις. Υπάρχουν παρατηρήσεις που πρέπει να εξετάσουμε. 
Ευχαριστώ όλους και θα φροντίσω να αντιμετωπίσω τα συγκεκριμένα 
θέματα, τα οποία αναφέρατε και κατέγραψα.

Προσπάθησα, στην εισήγησή μου, να παρουσιάσω την εικόνα της ελληνικής 
οικογένειας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με τις εξελίξεις. 
Πιστεύω πως η συζήτηση έδειξε ότι συμφωνείτε, σε γενικές γραμμές, μ’ αυτή 
την εικόνα και ότι και εσείς πιστεύετε πως ένα από τα κεντρικά στοιχεία που 
θα πρέπει να προσέξουμε είναι το θέμα της αβεβαιότητας, το θέμα της 
ασφάλειας.
Θα πρέπει να δώσουμε την αίσθηση όχι προχωρούμε μπροστά, 
άτεγκτα, αλλά η αλλαγή γίνεται με ασφάλεια, η αλλαγή γίνεται με 
κατοχύρωση των κεκτημένων και συνεχή βελτίωση των συνθηκών
ζωήδ·

Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν, για να 
δώσω την απάντησή μου. Υπάρχει η εντύπωση και έξω και είδα και εδώ στην 
αίθουσα, ότι τα μέτρα τα οποία πήραμε είναι μέτρα τα οποία ήταν 
επανειλημμένα και γι’ αυτό οδήγησαν ίσως σε μία σύγχυση τον κόσμο. 
Πολλά δεν μπόρεσε να τα καταλάβει, δεν μπόρεσε να τα «χωνέψει».

Θέλω να επαναλάβω το εξής: Κάθε χρόνο αρχές του Σεπτέμβρη, πριν απ’ την 
Έκθεση ή στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση εξαγγέλλει την 
οικονομική πολιτική της. Αυτό έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Και θέλω να 
θυμίσω ότι πέρυσι εξαγγείλαμε τα φορολογικά μέτρα, τη μείωση των 
φορολογικών συντελεστών και στο φόρο νομικών προσώπων και στο φόρο 
εισοδήματος των προσώπων και όσον αφορά το αφορολόγητο όριο.

Δεν ήταν, λοιπόν, το κοινωνικό πακέτο μία εξαίρεση, η οποία έγινε 
τώρα για λόγους εκλογικούς. Ήταν συνέπεια της πολιτικής μας, που 
έχει στόχο κάθε χρόνο να αποδίδουμε αυτό το οποίο προκύπτει από 
την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Αυτό το οποίο 
προκύπτει από την αύξηση της παραγωγικότητας, λαμβανομένων υπ’ όψιν 
και των αναγκών που υπάρχουν για επενδύσεις και για την αύξηση των 
υποδομών.



Η Χάρτα Σύγκλισης ήταν επίσης σε συνέχεια χου Προγράμματος 
«ΕΛΛΑΔΑ 2004». Επομένως, το πρόγραμμά μας για την επόμενη 4ετία 
δεν ήρθε αιφνιδιαστικά. Τη Χάρτα Σύγκλισης την είχα ανακοινώσει εγώ 
από τον περασμένο Μάη και μετά και στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία 
έγινε στο τέλος της Ελληνικής Προεδρίας.

Και είπαμε τότε ότι θα υπάρχει και μία συνέχεια με τις περιφερειακές 
χάρτες, οι οποίες περιφερειακές χάρτες θα προκόψουν από μία δουλειά που 
γίνεται στα υπουργεία, γιατί αυτοί μπορούν να συγκεντρώσουν όλα τα 
δημοσιονομικά στοιχεία, τα στοιχεία για τα έργα, τα στοιχεία τα οποία 
αφορούν τα προγράμματα και με βάση μία συζήτηση, η οποία θα γίνει σε 
κάθε περιφέρεια, με τους φορείς της περιφέρειας και βεβαίως με εσάς τους 
βουλευτές.

Η πρόβλεψή μας και η προσπάθειά μας είναι να κλείσουμε αυτό το έργο της 
προετοιμασίας μέσα στον Οκτώβρη και να αρχίσουμε μετά τις επαφές, 
ώστε να μπορέσουμε -ας ελπίσουμε- μέσα στο Νοέμβρη να κλείσουμε και 
αυτές τις συζητήσεις μαζί σας και να ολοκληρωθεί το έργο και να 
παρουσιαστεί τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβρη, Γενάρη, για να δεί§ουμε σε 
κάθε ελληνική περιφέρεια ποιο είναι το πρόγραμμά μας: Και σε έργα, 
αλλά και σε προγράμματα, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας ή η 
βελτίωση της εκπαίδευσης.

Ο αναπτυξιακός νόμος, το δασικό νομοσχέδιο, τα αυθαίρετα, δεν ήταν 
εμπνεύσεις της στιγμής για να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο. Ήταν συνέχεια 
μιας πολιτικής, την οποία είχαμε ξεκινήσει, εδώ και πολύ καιρό. Δεν 
θυμάμαι καλά αν ο δασικός νόμος, το νομοσχέδιο, έχει συζητηθεί δύο, 
ενάμιση ή ένα χρόνο, αλλά έχει πάει στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή (ΚΕΝΕ), υπήρξαν παρατηρήσεις στην ΚΕΝΕ, ξαναήρθε στο 
Υπουργείο, ξανασυζητήθηκε στο πολιτικό επιτελείο της Κυβέρνησης για να 
πάρει την οριστική μορφή του. Τελειώνουμε τη δουλειά μας.

Όπως και τα αυθαίρετα ήταν ένα θέμα το οποίο είχε εξεταστεί πολύ καιρό 
πριν από το φετινό φθινόπωρο. Και ο αναπτυξιακός νόμος βρισκόταν επίσης 
σε συζήτηση, είχε γίνει συζήτηση με το ΣΕΒ, είχε γίνει συζήτηση με τους 
μικρομεσαίους, εδώ και πολύ καιρό και πήρε τώρα την τελική μορφή του.

Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη δική μας δραστηριότητα ή την 
πραγματοποίηση του προγράμματος μας, επειδή κάποιοι αισθάνονται 
ότι όλα αυτά δημιουργούν μια αναταραχή που είναι εις βάρος των 
δικών τους πιθανοτήτων εκλογικής νίκης. Όχι, θα συνεχίσουμε το 
πρόγραμμά μας. Και θα έρθουν και άλλα νομοσχέδια.

Ένα νομοσχέδιο για τους υδάτινους πόρους, που όπως ξέρετε πολλοί από 
εσάς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ενα άλλο νομοσχέδιο θα αφορά τις 
εκλογικές δαπάνες στους δήμους για να καταπολεμήσουμε παρόμοια 
φαινόμενα, όπως τα καταπολεμούμε και στις εθνικές εκλογές. Ένα ακόμη 
νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο θα αφορά τους δείκτες 
απόδοσης της δημόσιας διοίκησης κ.ο.κ.



Η απάντηση είναι όχι συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Και όσον αφορά 
το «ΕΛΛΑΔΑ 2004» επειδή μερικοί συνάδελφοι το ανέφεραν, πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια επιτροπή. Ο σύντροφος Ακριβάκης είναι ο 
επικεφαλής, ο οποίος κοιτάζει τι έχουμε εξαγγείλει για την κάθε περιοχή, τι 
έχει πραγματοποιηθεί, τι υπολείπεται για να το τελειώσουμε. Υπάρχει ομάδα 
που δουλεύει πάνω σ’ αυτό. Και βεβαίως ό,τι έχουμε πει, δεν έχουν γίνει 
όλα. Έχουν γίνει, όμως, πάρα πολλά. Πάρα πολλά που πολλές φορές 
ξεχνιούνται και θέλουμε να προχωρήσουμε το σύνολο αυτών των 
δραστηριοτήτων, πριν γίνουν οι εκλογές, όπως είπε ένας συνάδελφος τώρα.

♦ Ας έρθω σε ένα δεύτερο σημείο, το οποίο έθιζε επίσης ο σύντροφος 
Χρυσοχοϊδης. Αυτή την ορολογία του καθεστώτος που χρησιμοποιεί 
η Νέα Δημοκρατία, η οποία -πιστεύω- προσπαθεί να κάνει μια 
ταχυδακτυλουργία με την έννοια του κατεστημένου. Καθεστώς ήταν το 
σοβιετικό καθεστώς. Τέτοιο καθεστώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα και όπως 
είπε ο σύντροφος Χρυσοχοϊδης, είναι προσβολή να χρησιμοποιείται 
αυτή η λέξη.

Δεν εκλεχτήκαμε σε εκλογές; Δεν κερδίσαμε τις εκλογές του 2000; 
Δεν κερδίσαμε τις εκλογές του 96; Δεν κερδίσαμε τις εκλογές του 
’93; Γιατί είναι αυτό καθεστώς; Επειδή κερδίζουμε; Έπρεπε να 
εγκαταστήσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση; Μα, είναι 
σοβαροί λόγοι αυτοί;

Είχαμε τη λαϊκή εντολή και την έχουμε τη λαϊκή εντολή και 
ακολουθήθηκαν δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχουν δημοκρατικές 
διαδικασίες στην Ελλάδα τώρα. Είναι η Ελλάδα του σήμερα, η 
Ελλάδα του 1961 και του κ. Δόβα; Για να θυμόμαστε ποια ήταν η 
κατάσταση σε κάποια άλλη δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας και 
της ΕΡΕ.

Υπήρχε αμφισβήτηση στις τελευταίες εκλογές ότι δήθεν έγινε 
«νοθεία»! Ψήφισαν οι ομογενείς, ψήφισαν οι παλιννοστούντες, έγινε 
«νοθεία», αυτό ισχυρίσθηκαν. Και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα, ήρθε 
στη Βουλή, επρόκειτο να προσφύγουν στο Εκλογοδικείο. Βεβαίως, τίποτε 
απ’ αυτά δεν έγιναν. Αλλά είναι αστείο, βέβαια, σήμερα να ξυπνούν και να 
διαπιστώνουν ότι και οι ομογενείς και οι παλιννοστούντες είναι Έλληνες 
πολίτες. Ότι αξίζει τον κόπο να τους μιλήσεις. Ότι αξίζει τον κόπο να λάβεις 
υπ’ όψιν σου τα δικά τους τα συμφέροντα. Και τρέχουν τώρα από τη 
Μαριούπολη στην Τυφλίδα κι όπου αλλού με 4, 5, 10 χρόνια καθυστέρηση. 
Έτσι, πάντα πίσω με πολλά χρόνια καθυστέρηση η Νέα Δημοκρατία.

Το κατεστημένο ή η καθεστηκυία τάξη είναι, βεβαίως, η Νέα 
Δημοκρατία. Δεν θέλω να μπω σε θέματα προσώπων, αλλά κοιτάξτε 
ποιοι τους εκπροσωπούν στη Βουλή.



χ Δεν είναι πολλοί από εκείνους που εκπροσωπούν ιις επιχειρήσεις, τις 
μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, τις επιχειρήσεις τις διασυνδεδεμένες με 
την πολιτική;

Λ Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ερωτούν για τις προμήθειες, σε σχέση με 
μερικά συγκεκριμένα συμφέροντα;

χ Και δεν έχουμε δει, επειδή μιλάνε για ανανέωση, ποια θα είναι η 
ανανέωση, σε σχέση με το υποτιθέμενο κυβερνητικό σχήμα.

χ Θα είναι οι «βαρόνοι» μέσα ή δεν θα είναι οι «βαρόνοι» μέσα;

χ Θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι, σχεδόν ανεξαίρετα όλοι, ήταν στις 
κυβερνήσεις του ’90 και του ’93 και μερικοί από αυτούς και στις 
κυβερνήσεις του ’74;

χ Δεν είναι αυτό πολιτικό κατεστημένο;

♦ Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, από την 
αρχή της πορείας τους, της πορείας του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχουν στις 
πολιτικές διαδικασίες. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί 
άλλοι, οι οποίοι είναι νέοι, είναι καινούργιοι, μπήκαν αργότερα ή πολύ 
αργότερα στην πολιτική, αναδείχθηκαν αλλού στα πανεπιστήμια, εδώ στην 
Ελλάδα, στα ξένα, στη δουλειά και μετά ήρθαν στην πολιτική.

Δεν έχει παρά να κοιτάξει κανείς τη σημερινή Κυβέρνηση και να συγκρίνει 
τη σημερινή Κυβέρνηση με την Κυβέρνηση που υπήρχε το ’81 ή μετέπειτα 
μέχρι το ’89. Και θα δει ότι πάρα πολλοί από αυτούς που είναι τώρα στην 
Κυβέρνηση, δεν ήταν τότε.

Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν ήταν μόνο στα πρόσωπα, ήταν και στις 
πολιτικές. Εμείς, από το ’93 και μετά, δεν αρχίσαμε τη στοχευμένη 
πολιτική για τις κοινωνικές παροχές; Πέρα από την πολιτική, η οποία μας 
οδήγησε στην ΟΝΕ.

♦ Και για μας, επειδή το είπαν πολλοί συνάδελφοι, συμφωνώ ότι η 
ανανέωση είναι μια μόνιμη διαδικασία. Και σε κάποιο σύντροφο που 
είπε για τον εκσυγχρονισμό, θέλω να του πω ότι και ο εκσυγχρονισμός 
είναι μια μόνιμη διαδικασία και η μεταρρύθμιση είναι μια μόνιμη 
διαδικασία, γιατί δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ.

♦ Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο σύντροφος Αρσένης, ότι πρέπει 
να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει μια διαδικασία που 
γίνεται το πρόγραμμα. Υπάρχουν οι επιτροπές. Και θέλω να 
παρακαλέσω το σύντροφο Χρυσοχοϊδη να φροντίσει όλες οι απόψεις και 
όλες οι ευαισθησίες να εκπροσωπούνται σε αυτές τις επιτροπές. Και 
αυτό το πρόγραμμα που θα δίνει το πολιτικό στίγμα μας, θα 
προκύιμει μέσα από μια διαδικασία, στην οποία, βεβαίως, τον



τελευταίο λόγο θα έχει η Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται, όμως, να 
υπάρχει προεργασία.

♦ Όσον αφορά την ισότιμη συμμετοχή, απάντησε ο σύντροφος 
Χρυσοχοϊδης.

♦ Εγώ θέλω να σταθώ πάλι στην επιλογή υποψηφίων. Συμφωνώ με σας 
ότι πρέπει να κλείσουμε το θέμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί, που τους 
αρέσει η πολιτική, κινούνται, παρουσιάζονται, μιλούν, ισχυρίζονται ότι 
έχουν εξουσιοδοτήσεις τις οποίες δεν έχουν, εκπροσωπούν άτομα τα οποία 
σε καμία περίπτωση δεν τα εκπροσωπούν κ.ο.κ. Πρέπει, λοιπόν, να 
κλείσουμε το όλο θέμα το ταχύτερο.

♦ Και συμφωνώ, επίσης, ότι πρέπει εμείς να διαμορφώσουμε έναν 
κώδικα δεοντολογίας, σύντροφε Παρασκευά, και γι’ αυτή την 
περίοδο από τότε που θα εξαγγελθούν οι υποψηφιότητες, μέχρι την 
ημερομηνία που θα αρχίσει η εκλογική διαμάχη, για να μη μας
ταλαιπωρεί διαρκώς «αυτός έκανε το ένα ερώτημα», «αυτός κάνει αυτό», 
«εμείς τι θα κάνουμε;» κ.λπ.

♦ Συντρόφισσες και σύντροφοι, δύο συνάδελφοι μίλησαν για την εξωτερική 
πολιτική. Πράγματι, η εξωτερική πολιτική είναι ένα λεπτό θέμα στην 
προεκλογική περίοδο. Πιστεύω κι εγώ ότι σωστό είναι να μην εμπλακεί 
κανείς σε διαδικασίες που έχουν σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις, κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου, όπου υπάρχει ένταση στην εσωτερική πολιτική 
σκηνή, διότι μπορεί να μην υπάρχει η αναγκαία ενότητα να αντιμετωπιστούν 
τα θέματα αυτά.

Όμως, πρέπει να πω ότι δεν είναι τα πράγματα πάντοτε έτσι όπως θέλεις και 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα φέρω ένα παράδειγμα: Στις 14 
Δεκεμβρίου γίνονται στην Κύπρο, στην περιοχή που κατέχουν οι Τούρκοι 
εκλογές. Μπορεί από τις εκλογές αυτές, μια υπόθεση εργασίας κάνω, να 
προκύψει μια πλειοψηφία στην κατοχική βουλή, η οποία να θέλει να κάνει 
έναν άλλο χειρισμό, σε σχέση με τα θέματα του Κυπριακού.

Εμείς, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι «τώρα δεν είμαστε διαθέσιμοι και 
πρέπει να περιμένουμε». Όπως και πρέπει (και σε αυτό το θέμα 
βρισκόμαστε πάντα σε επαφή με τον Πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. 
Παπαδόπουλο, την Κυπριακή Κυβέρνηση), να προσέχουμε, διότι δεν πρέπει 
να παρασυρθούμε σε μια παγίδα, να φτάσουν όλα τα θέματα στο τέλος του 
2004 και τότε κάτω από την πίεση των εξελίξεων, να μην μπορέσουμε να 
λύσουμε τα θέματα αυτά, όπως θα θέλαμε. Διότι για τον άλφα ή βήτα λόγο, 
πέστε την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ ή η τωρινή 
αμφίθυμη πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, να αλλάξει άποψη. Είναι χρήσιμο αυτές οι 
διαδικασίες να μπορούν να κινηθούν έτσι, ώστε να έχουμε άπλετο καιρό. 
Αυτές είναι προσθήκες στην αρχή την οποία είπα πριν, ότι βεβαίως πρέπει η 
φάση αυτή να είναι μια φάση προσοχής.



♦ Συντρόφισσες και σύντροφοι, χρειάζεται μια μόνιμη κινητοποίηση και 
από την πλευρά σας, να λύνουμε τα θέματα που ανέφερα. Πήρα 
πρόσφατα ένα γράμμα που αφορούσε ία σχολεία της Θεσσαλονίκης. Εκεί 
είχαμε, αν θυμάμαι καλά, διαθέσει για νέα σχολεία ένα ποσό 70 δις δρχ. Το 
ποσό αυτό δεν απορροφήθηκε από τη Νομαρχία, η οποία δεν είχε τα μέσα 
να απορροφήσει αυτό το ποσό και έγινε μια συμφωνία με τους Δήμους, 
νομίζω ότι θα γίνει και ένα νομοσχέδιο, για να μπορούν και οι Δήμοι να 
πάρουν αυτό το ποσό. Αυτή είναι μια λύση, η οποία κατέση δυνατή, γιατί 
οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης πρωτοστάτησαν στο να βρεθεί αυτή η λύση.

♦ Χρειάζεται και από τη μεριά σας, γι’ αυτό το αναφέρω, η παρακολούθηση 
του Γ' ΚΠΣ που ανέφερε κάποιος συνάδελφος, ώστε να λύνουμε 
προβλήματα, για να απορροφώνται τα χρήματα. Διότι είναι αλήθεια ότι 
πολλές φορές οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν την ετοιμότητα ή την ικανότητα 
να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς. Εμείς, βέβαια, δεν μπορούμε να 
πούμε «να μην πάνε τα χρήματα, οι πόροι εκεί», διότι τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν ακριβώς την αξιοποίηση αυτών των πόρων 
από τους περιφερειακούς φορείς. Συνεπώς, χρειάζεται και η δική σας 
συμπαράσταση για να λύσουμε προβλήματα.

♦ Τώρα, θα έρθω σε αυτό που είπε ο σύντροφος Σκουλάκης, που τον ρώτησε 
μια μητέρα για το παιδί της, που όπως κατάλαβα ήταν άτομο με αναπηρίες. 
Εγώ, σύντροφε Σκουλάκη, πρέπει να πω ότι θα της απαντούσα της μητέρας. 
Θα της απαντούσα, ιδίως αν είχα τη δική σου πορεία. Διότι όλοι πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από το ’93 και μετά, έχει κάνει 
πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη Κυβέρνηση για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες και τα άτομα με αναπηρίες, όπως λέγονται τώρα: Σχολεία 
πολύ περισσότερα. Δάσκαλοι πολλοί περισσότεροι. Ειδικά κτίρια, αυτά τα 
ΚΕΚΑΜΕΑ, για τα άτομα αυτά. Ειδικές υπηρεσίες για φυσιοθεραπεία κλπ.

Εγώ μπορώ να πω και μπορώ να πω βάσιμα ότι είναι από τις ομάδες αυτές 
που μέσα στο πλαίσιο αυτό της εξέλιξης και της προόδου, προσέξαμε 
περισσότερο.

Μπορεί, βέβαια, σε ένα σχολείο να μην υπάρχει ένας δάσκαλος, αλλά 
πρέπει να θυμίσουμε αυτή την προσπάθεια. Όπως και όσον αφορά τα 
κενά των σχολείων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι υπάρχει μια στατιστική, 
η οποία λέει ότι έχουμε τους περισσότερους δασκάλους ανά μαθητή.
Κάποτε, παίρνοντας δασκάλους και δασκάλους, φτάνουμε σε αυτό το 
επίπεδο, πρέπει να δούμε πώς θα τα βολέψουμε αυτά. Πώς θα βολέψουμε 
δηλαδή να μην υπάρχουν δύο σχολεία, που ξέρετε πολλά παραδείγματα, 
που βρίσκονται το ένα σε απόσταση 500 μέτρων από το άλλο (που το έχω 
ζήσει) και οι τοπικές κοινωνίες να μη θέλουν τη συγχώνευσή τους. Δεν 
μπορούμε να έχουμε πέντε (5) δασκάλους στο ένα σχολείο και πέντε (5) 
δασκάλους στο άλλο. Μπορούμε να κάνουμε ένα σχολείο και εκεί χρειάζεται 
η βοήθειά σας, η παρέμβασή σας. Όπως χρειάζεται και η βοήθεια και η 
παρέμβασή σας, αν λείπει ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο και υπάρχουν στο



άλλο σχολείο και δουλεύουν πολύ λιγότερο από το κανονικό ωράριο, γιατί 
δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση, να πούμε «να πάνε και στο άλλο σχολείο». 
Είναι τόσο τρομερό;

Διότι τι διαπίστωσα εγώ ότι συμβαίνει; Και θέλω να είμαι ειλικρινής και να 
πω ότι με ενοχλεί αυτό. Όταν προσλαμβάνουμε κάθε χρόνο, περίπου
22.000 -  23.000 εκπαιδευτικούς, ξαφνικά φέτος άκουσα έναν αριθμό
28.000 εκπαιδευτικών. Μα, αυτά είναι νούμερα, τα οποία δεν είναι 
ρεαλιστικά. Δεν είναι ρεαλιστικά, γιατί ο καθένας έτσι προσπαθεί να 
βολεύεται σε κάποια κατάσταση, η οποία δεν απαιτεί όλες του τις δυνάμεις. 
Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε στην κοινωνία όλα αυτά που πρέπει να 
κάνουμε, αν δεν κάνουμε και κάποια προσπάθεια να πιέσουμε ορισμένες 
καταστάσεις για προσαρμογή, ώστε να περισσέψουν και πόροι.

Εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι έχω κάνει συνεννοήσεις και με τον 
Υπουργό Παιδείας και με τον Υπουργό Οικονομικών και ελπίζω ότι από τις 
διαδικασίες αυτές, όποια κενά υπάρχουν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν.

Αλλά έρχομαι και πάλι στο σημείο μου, γιατί αυτό ήθελα να σας τονίσω, 
ότι χρειάζεται και η δική σας βοήθεια, όχι μονάχα, όπως είπαμε, στη 
μεταφορά των μηνυμάτων μας, αλλά και η δική σας βοήθεια να 
λύνουμε κοινωνικά προβλήματα σε κάθε Περιφέρεια. Η δική σας 
βοήθεια, συνάδελφοι, χρειάζεται για να έχουμε και την αίσθηση κι εμείς στο 
κέντρο της ισορροπίας. Διότι πολλές φορές ακούμε τόσα αιτήματα τα οποία 
δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουμε.

♦ Ο σύντροφος Κτενάς μίλησε για τη Λευκάδα. Θα κοιτάξω, σύντροφε Κτενά, 
γι’ αυτά που είπες. Αλλά επειδή ανέφερες ότι μου έγραψες ένα γράμμα, 
πράγματι μου έγραψες ένα γράμμα και είδα ότι αποτιμούσες τις ζημιές στη 
Λευκάδα στο 1 δις Ευρώ. Δηλαδή, περισσότερο απ’ όλο το ποσό που 
κατέβαλε το ελληνικό κράτος το 2003 για όλες τις καταστροφές σε όλη την 
Ελλάδα. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε ένα τέτοιο ποσό.

Εγώ καταλαβαίνω ότι τοπικά θέλουμε να φτιάξουμε τη Λευκάδα τέλεια. Η 
Λευκάδα είναι πολύ ωραία και αξίζει να τη βοηθήσουμε και γι’ αυτό εγώ 
συνεννοήθηκα με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 
Συνεννοήθηκα και γι’ αυτό που μου είπες, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
κοινοτικούς πόρους. Και απ’ ό,τι διαπίστωσα, υπάρχει εκεί μια δυσκολία, 
διότι δεν είναι στο ύψος οι ζημιές που η Ε.Ε. κρίνει ότι μπορούμε να 
βοηθήσουμε. Θα υπάρξουν, όμως, πιστώσεις και θα συνεχίσουμε για να 
αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα.

♦ Άκουσα και από συναδέλφους βουλευτές που είχα συζητήσει μαζί τους, «να 
γίνει ένα λιμάνι εκεί», «να γίνει ένα νοσοκομείο εδώ». Το τελευταίο το έχω 
ακούσει 2-3 φορές. Να γίνει ένα νομαρχιακό νοσοκομείο, όταν υπάρχει 
άλλο νομαρχιακό νοσοκομείο 30 χλμ. πιο εκεί. Δεν μπορούν να γίνουν δύο 
νοσοκομεία.



Εγώ, γι’ αυτό, θέλω να σας παρακαλέσω: Εκεί χρειάζεται ευθαρσώς να 
πούμε στις κοινωνίες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί χο θάρρος μας 
είναι εκεί που πείθει. Αν λέμε ότι «ναι, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε», 
δεν θα το κάνουμε ποτέ και θα είμαστε ψεύτες. Ενώ, αν πούμε ότι «μπορείτε 
να πάτε 30 χλμ. πιο πέρα», θα μας πιστέψουν και θα το κάνουν τελικά.

Θα αλλάξουμε χην Ελλάδα, αν δουλέψουμε με μέτρο και σχέδιο. Κι 
αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Κυβέρνηση, πρέπει να 
βοηθήσετε κι εσείς, οι βουλευτές.

Συνάδελφοι, θέλω να κλείσω λέγοντας πάλι πολύ σύντομα αυτό που ανέφερα 
και στο Εθνικό Συμβούλιο: Υπάρχει ένα κυρίαρχο κριτήριο στη 
συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Το κυρίαρχο κριτήριο είναι η 
οικονομική εμπιστοσύνη. Αν βλέπω προοπτική, αν αισθάνομαι ότι τον 
επόμενο χρόνο θα ζω μια καλύτερη ζωή, αν θα έχω αύξηση εισοδήματος, αν 
εμπιστεύομαι την εξέλιξη.

Η οικονομική εμπιστοσύνη εξαρτάται κυρίως από δύο στοιχεία:

-  Το ένα είναι πώς πάει πραγματικά η οικονομία. Και η πραγματική 
οικονομία, όταν έχει ανάπτυξη 4,4% πάει καλά, παρ’ όλο που έχει 
επιμέρους προβλήματα, τα οποία ανέφερα στην εισήγηση μου, π.χ. έναν 
αυξημένο πληθωρισμό στο επίπεδο μεν της Ευρωζώνης, αλλά πιο ψηλά 
από την Ε.Ε. Αλλά πάει καλά η οικονομία. Η πρώτη προϋπόθεση, 
λοιπόν, υπάρχει για την οικονομική εμπιστοσύνη.

-  Η άλλη προϋπόθεση είναι να υπάρχει γνώση για την οικονομική 
πραγματικότητα. Διότι, βεβαίως, όταν ακούγεται από πολλές - πολλές 
πλευρές ότι «η οικονομία είναι το ασθενές σημείο του ΠΑΣΟΚ», τότε 
κάπου ο πολίτης αρχίζει να αμφιβάλλει. Όταν ακούγεται ότι «το 2004 δεν 
θα υπάρχουν πια χρήματα», αναρωτιέται πού πηγαίνουν. Όταν ακούγεται 
ότι «το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σταματάει κι αυτό το 2004» ή ότι «οι 
αγροτικές επιδοτήσεις δεν συνεχίζονται», εκεί χρειάζεται απάντηση.

Γι’ αυτό σας παρακάλεσα ότι αν θέλουμε τη νίκη πρέπει να πάμε έξω 
να μιλήσουμε. Και να μιλήσουμε όχι σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί 
πήρα εγώ τις αναφορές πολλών συναδέλφων που πήγαν στις περιοχές, 
συναδέλφων Υπουργών. Είδαν τη Νομαρχιακή Επιτροπή, είδαν το Δήμαρχο, 
είδαν το Νομάρχη και απεχώρησαν. Αυτό είναι, ας μου επιτραπεί η 
έκφραση, μια τρύπα στο νερό!.

Δεν πρέπει ούτε καν να μιλήσουν στην πρωτεύουσα. Πρέπει να πάνε στα 
κεφαλοχώρια, πρέπει να πάνε στις ημιαστικές περιοχές. Εκεί είναι ο 
κόσμος. Εκεί είναι οι αγρότες. Εκεί είναι οι μικρομεσαίοι. Εκείνοι 
πρέπει να τους ακούσουν. Αυτοί αμφιβάλλουν. Δεν αμφιβάλλουν αυτοί 
οι οποίοι βρίσκονται στην ηγεσία της περιφέρειας ή της περιοχής. Αυτοί 
έχουν πάρει τις αποφάσεις τους στη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Ο πολύς ο 
κόσμος είναι ο κόσμος ο δικός μας.



Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγισης και γι’ αυτό μιλάω για 
πόρτα - πόρτα. Γι’ αυτό μιλάω ότι πρέπει να δούμε τον κάθε πολίτη.

Και γι’ αυτό πάλι θα επαναλάβω: Η νίκη είναι δική μας, αν την 
θέλουμε.

Πιστεύω ότι τη θέλουμε και θα την κερδίσουμε.

Σας ευχαριστώ».


