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Λάρισα, 23 Ιανουάριου 2004

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στη διάρκεια γεύματος που 
παρέθεσε προς τιμήν του η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Λάρισας, 
σε ομιλία του είπε τα ε§ής:

«Φίλες και φίλοι,

Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή που μου κάνετε να παρευρίσκεσθε 
εδώ και για τη δουλειά που έχετε κάνει για τη σημερινή βραδινή 
συγκέντρωση.

Θα ήθελα σε σας τα στελέχη να τονίσω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή που 
χρειάζεται η έντονη κινητοποίησή μας, γιατί πρέπει να πληροφορήσουμε τον 
ελληνικό λαό και κάθε οργάνωση τη δική της περιφέρεια για το έργο μας 
και για τα διλήμματα τα οποία τίθενται σ’ αυτές τις εκλογές.

Επρόκειτο σήμερα να επισκεφθώ το Φράγμα του Σμοκόβου και επίσης τα 
Φάρσαλα, όπου θα έβλεπα ορισμένες νέες υποδομές, όπως είναι τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Λόγω της κακοκαιρίας, μπόρεσα να επισκεφθώ 
μονάχα το Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο που πιστεύω ότι αποτελεί μια 
τομή, όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές της Θεσσαλίας.

Αυτό είναι μερικά από τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή. Θα αναφερθώ 
σ’ αυτά και σε άλλα σήμερα το βράδυ στην κεντρική ομιλία μου. Όμως, 
αυτό που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλία υπάρχει και παντού στην Ελλάδα. Σε 
όλη την Ελλάδα γίνονται νέα νοσοκομεία, νέα πανεπιστήμια, νέα αθλητικά 
έργα, υπάρχουν νέες κοινωνικές υποδομές.

Η Ελλάδα αλλάξει.
Η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι’ αυτό στις εκλογές, το ερώτημα 
είναι:

• Θα συνεχισθεί αυτή η αλλαγή;

Θα συνεχισθεί αυτή η αλλαγή, η οποία έχει δύο κεντρικά 
χαρακτηριστικά:

• Το ένα είναι η ανάπτυξη, ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Το άλλο είναι η σταθερότητα της οικονομίας. Είναι πια παρελθόν και 
μακρινό παρελθόν οι εποχές εκείνες, όπου οι Ελληνες φοβόντουσαν τις 
νομισματικές αναταραχές οπουδήποτε στον κόσμο, γιατί είχαν αντίκτυπο 
εδώ.
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♦ Ένα, λοιπόν, ερώτημα το οποίο πρέπει να σκεφθεί κάθε Έλληνας πολίτης 
είναι εάν η πολιτική, η οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα μιας 
πρωτοφανούς ανάπτυξης για τη χώρα και πολύ μεγάλης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχισθεί.

♦ Το δεύτερο ερώτημα είναι, εάν η πολιτική αυτή που θα ακολουθηθεί και 
στο μέλλον θα είναι μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης για τους 
πολίτες. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κοινωνικές 
δαπάνες πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή 
έχουμε δαπάνες στην υγεία, στην παιδεία, οι οποίες είναι πολύ 
αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν και έχουμε στόχο να πετύχουμε, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 5% του ΑΕΠ σε δαπάνες για την παιδεία 
και να φτάσουμε το 3,5% και παραπάνω στις δαπάνες για την υγεία, 
περιορίζοντας τις αμυντικές δαπάνες και περιορίζοντας και το δημόσιο 
χρέος.

♦ Ένα τρίτο ερώτημα είναι, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Το 2004 
είναι ένας χρόνος κρίσιμος για την Ελλάδα:

-  Κρίνεται η πολιτική λύση του Κυπριακού, του πολιτικού 
προβλήματος της Κύπρου.

-  Κρίνεται, επίσης, η ρύθμιση των θεμάτων της υφαλοκρηπίδας. 
Γιατί χα δύο αυτά θέματα συναρτώνται με την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει ημερομηνία έναρξης 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Τουρκία.

Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ήταν μια παράταξη της άρνησης στην 
ελληνο-τουρκική προσέγγιση.
-  Επομένως, ποιος θα πετύχει τη λύση των προβλημάτων;
-  Μια παράταξη, όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που δημιουργικά αντιμετώπισε τα 

προβλήματα της περιοχής ή μια παράταξη, η οποία θα συνεχίσει τις 
εθνικιστικές κορώνες, την υπερπατριωτική στάση της στη Βουλή και 
έξω από τη Βουλή;

♦ Τέλος, ένα άλλο δίλημμα αφορά αυτό που λέει και η Νέα Δημοκρατία: 
Την καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί μας έχουν πει ότι η 
καθημερινότητα του πολίτη έχει υποβαθμισθεί φανερά, πολύ.
Και ερωτώ:
-  Πώς έχει υποβαθμισθεί;
-  Έχει υποβαθμισθεί με τα 26 νέα νοσοκομεία, τα οποία χτίσαμε ή 

επεκτείναμε;
-  Έχει υποβαθμισθεί με τη «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρέχει στους 

ηλικιωμένους φροντίδα στο σπίτι τους;
-  Έχει υποβαθμισθεί με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε περίπου 

1000 δήμους στην Ελλάδα, όπου ο πολίτης μπορεί να παίρνει 
πιστοποιητικά και πληροφορίες, ενώ άλλοτε περίμενε στην ουρά;

-  Έχει υποβαθμισθεί με τη δραστική μείωση του χρόνου παροχής των 
συντάξεων και στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ;

2



-  Έχει υποβαθμισθεί με ιούς νέους δρόμους, τα νέα λεωφορεία στις 
μεγάλες πόλεις που βελτιώνουν τις συγκοινωνίες;

-  Έχει υποβαθμισθεί με το να αυξάνει το εισόδημα και να έχει ο κάθε 
εργαζόμενος περισσότερο εισόδημα για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
του;

Βεβαίως, υπάρχουν ελλείψεις.
Βεβαίως, υπάρχουν υστερήσεις.
Βεβαίως, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη.

Αλλά ένα είναι το κύριο χαρακτηριστικό:
> Προχωρήσαμε;
> Προχωρήσαμε πολύ;
> Προχωρήσαμε θεαματικά;

Και η απάντηση είναι:
> Ναι, προχωρήσαμε.
> Ναι, προχωρήσαμε πολύ.
> Ναι, προχωρήσαμε θεαματικά.

Αν κρίνει κανείς την Ελλάδα τώρα και δει ποια ήταν η Ελλάδα πριν 
από οκτώ χρόνια που άρχισε αυτή η διακυβέρνηση, θα δει μια 
Ελλάδα τελείως διαφορετική.

Αυτό είναι το έργο μας:
♦ Μια Ελλάδα που είναι πολύ πιο δυνατή και πραγματοποιεί πολλά 

περισσότερα.
♦ Ένας πολίτης που έχει περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. 

Αυτό το έργο καλούμαστε να συνεχίσουμε.

Και αυτό το έργο σάς παρακαλώ να αναλύσετε, να παρουσιάσετε σε 
όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας.

Σας ευχαριστώ».

3


