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Δήμος Αρκαλοχωρίου 
Νομού Ηρακλείου

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά την επίσκεψή του στο 
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (βλ. προηγ. δελτίο Τύπου) και 
καθ’ οδόν προς το φράγμα Ινίου -  Μαχαιρά, σταμάτησε στο Δήμο 
Αρκαλοχωρίου και απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους 
κατοίκους, οι οποίοι του επιφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή, είπε τα
ε§ή$:

«Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και χα αισθήμαχά σας.
Προηγουμένως ήμουν σχο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο θα φιλοξενήσει 
προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004.

Θα επισκεφθώ τώρα το νέο φράγμα του Ινίου και στη συνέχεια θα πάω στον 
Δήμο Καζαντζάκη για να δούμε από κοντά, όπως σίγουρα θα έχετε και εδώ, 
ορισμένα νέα κοινωνικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζει η παρούσα 
κυβέρνηση, όπως η «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα Ολοήμερα Σχολεία.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα αλλάζει. Είναι κάποια μεγάλα έργα 
γνωστά, π.χ. η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός. Αλλά δεν είναι μόνο 
αυτά. Είναι πολλά έργα, πάρα πολλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως αυτά 
που βλέπω σήμερα και τα γνωρίζετε εσείς εδώ στην περιοχή. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο δρόμος από το Ηράκλειο στη Βιάνο, ο 
οποίος αλλάζει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις, για τους κατοίκους, 
δημιουργεί εδώ στο Αρκαλοχώρι ένα νέο κέντρο και επιτρέπει την ανάπτυξη 
όλης της περιοχής.

Εμείς, λοιπόν, λέμε πως το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνησή μας θα πρέπει να 
συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Έχουμε παρουσιάσει, όπως ακούσατε, ένα 
πρόγραμμα γι’ αυτό, αυτό που αποκαλούμε «Χάρτα Σύγκλισης». Είναι ένα 
Σχέδιο για να μπορέσει η Ελλάδα να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ίδιο μέσο όρο. Να έχουμε το ίδιο 
εισόδημα, τις ίδιες προσφορές υπηρεσιών, να είμαστε ακόμη πιο 
ανταγωνιστικοί και να συμμετέχουμε ολόπλευρα στην πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το Σχέδιό μας έχει και μια ειδική πτυχή για την Κρήτη, γιατί 
πιστεύουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών και πρέπει και η 
Κρήτη να συμμετάσχει σε αυτή την πορεία προς τα εμπρός.



Θέλουμε η Κρήτη να καταστεί ένα κέντρο ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, με υποδομές μεταφορών, με νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες στην 
έρευνα και την τεχνολογία. Αυτό, ίσως, ακούγεται ως κάτι πολύ αφηρημένο, 
αλλά είπα χθες ότι θα υπάρξει, εδώ στο Ηράκλειο, ένα νέο κέντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα προβλήματα της ηλεκτρονικής εποχής, 
τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν και να απαντηθούν.

Στις 7 του Μάρτη, λοιπόν, στις εκλογές, τα ερωτήματα που τίθενται 
είναι:

• Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία;

• Θα πάμε προς τα εμπρός;

• Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε την Ισχυρή Ελλάδα;

• Ή θα ακολουθήσουμε κάποιους άλλους δρόμους που εμείς ξέρουμε πως 
καταλήγουν στη στασιμότητα, αν όχι στην οπισθοδρόμηση;

Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί η Αξιωματική Αντιπολίτευση, η Νέα 
Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι αφάνταστα πρόχειρη και 
επιπόλαιη.
• Έχουν πρόγραμμα;

• Έχουν παρουσιάσει κάτι συγκεκριμένο για την οικονομία;
Σε δυο τομείς έχουν παρουσιάσει αυτό που αποκαλούν «Προγράμματα»:

-  Στη Δημόσια Διοίκηση. Και ποιο ήταν το κεντρικό σημείο του 
«Προγράμματος» για τη Δημόσια Διοίκηση; Ήταν ότι θα 
καταργήσουν το ΑΣΕΠ, τις διαδικασίες εξέτασης και ίσης 
μεταχείρισης όσων θέλουν να προσληφθούν στο Δημόσιο, για να 
κάνουν δρόμο στα «δικά τους παιδιά», όπως λένε. Είναι τρόπος, 
όμως, αυτός να χτίσουμε την ελληνική πολιτεία στο μέλλον με το 
να πάμε πίσω στο πελατειακό κράτος;

-  Και όσον αφορά το «Πρόγραμμα» της Νέας Δημοκρατίας για την 
Υγεία, ποια είναι η κεντρική σκέψη του όλου συστήματος; Είναι να 
περιορίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),να περιορίσουμε 
τη δυνατότητα του κάθε Έλληνα να έχει περίθαλψη και να έχει 
περίθαλψη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το κεντρικό σχέδιο της 
Νέας Δημοκρατίας είναι από τη μια μεριά να αφήσουμε κάποιους 
γιατρούς ελεύθερους και από την άλλη οι πολίτες να πληρώνουν 
περισσότερα.

Εμείς δεν το θέλουμε αυτό και γι’ αυτό εμείς λέμε ότι οι Έλληνες πολίτες 
έχουν να επιλέξουν στις 7 του Μάρτη ανάμεσα σε δύο δρόμους:



• Ο δρόμος, τον οποίο χάραξε και χαράσσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτός είναι ένας 
δρόμος, ο οποίος έχει εμφανή αποτελέσματα. Τα βλέπουμε γύρω μας. 
Αισθανόμαστε την αλλαγή. Έχουμε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μειώσει κατά πολύ την ψαλίδα, όσον αφορά 
το μέσο κοινοτικό όρο. Έχουμε τις περισσότερες επενδύσεις. Είναι 
πτωτική η ανεργία, ενώ σε άλλες χώρες ανεβαίνει.

• Η άλλη επιλογή είναι αυτή των νεοφιλελεύθερων πειραματισμών, η 
επιλογή του «Ράβε -  ξήλωνε». Η επιλογή του να δώσουμε περισσότερη 
δύναμη παντού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στην παιδεία και στην 
υγεία. Με δυο λόγια, η επιλογή της στασιμότητας, αν όχι της 
οπισθοδρόμησης.

Και γι’ αυτό είμαι βέβαιος όχι θα προχωρήσουμε εμείς και προς χις 
εκλογές με χη νέα ηγεσία χου ΠΑ.ΣΟ.Κ., χον Γιώργο Παπανδρέου, πιο 
δυναμικά.

Και χις εκλογές αυχές θα χις κερδίσουμε.
Η νίκη θα είναι δική μας!».

• Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε το 
αποπερατωθέν αρδευτικό φράγμα Ινίου -  Μαχαιρά που έγινε σε 
παραπόταμο του Αναποδάρη και ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Ινίου 
του Δήμου Αρκαλοχωρίου. Το νέο φράγμα αρδεύει εκτάσεις 12 χιλιάδων 
στρεμμάτων. Ο Πρωθυπουργός σταμάτησε και στο χωριό Ίνι, όπου επίσης 
οι κάτοικοι του επιφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή με κρητικές 
μαντινάδες, τον έραναν με ροδοπέταλα, ενώ ο ίδιος γεύτηκε την κρητική 
φιλοξενία με παραδοσιακά εδέσματα και ρακή.-


