
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ηράκλειο, 15 Ιανουάριου 2004

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, αναφερθείς στην ομιλία του στο 
Ηράκλειο της Κρήτης στο πρόγραμμα για την υγεία που παρουσίασε 
η Νέα Δημοκρατία, είπε επί λέξετ τα εξής:

«Και ιι λέει απλά η Νέα Δημοκρατία, όσο μπορώ να τα πω σε λίγες λέξεις, 
αυτό το πρόγραμμά της για την υγεία; Πράγματι λέει ότι χρειάζεται 
περισσότερους πόρους και περισσότερες εξοικονομήσεις. Γι’ αυτό από τη μια 
μεριά θα περιορίσουμε το ΕΣΥ που είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού και 
επιτρέπει σε κάθε Έλληνα να πηγαίνει στο νοσοκομείο και το γιατρό και από 
την άλλη μεριά να περιορίσουμε διάφορες ρυθμίσεις για να υπάρχει 
περισσότερη συμμετοχή του πολίτη, δηλαδή απλά να πληρώνει περισσότερο 
ο πολίτης από τη δική του τσέπη για την υγεία.

Εμείς λέμε πως αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν χρειάζεται ο πολίτης, δεν 
πρέπει ο πολίτης να πληρώσει περισσότερα. Πρέπει να μειώσουμε εμείς το 
χρέος, να κάνουμε σταθερή πολιτική και να κερδίσουμε από εκεί τα 
χρήματα του φορολογούμενου για την υγεία».
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Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο πολιτικό μήνυμα στο τέλος της
ομιλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης, είπε επί λέξει τα εξής:

«Το δίλημμα των εκλογών στις 7 του Μάρτη είναι ξεκάθαρο:
♦ Θέλουμε να ζήσουμε σε συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας, ανάπτυξης 

και ευημερίας για όλους ή θα ανακοπεί η ομαλή πορεία προόδου, την 
οποία ακολουθήσαμε για μια δεκαετία;

♦ Θέλουμε μια πορεία της κοινωνίας που να είναι σταθερή και να 
εξελίσσεται χωρίς σκαμπανεβάσματα ή θέλουμε μια πορεία με αυταρχική 
πολιτική, προχειρότητες και νεοφιλελεύθερα πειράματα;

Από την επιλογή μας αυτή θα κριθεί:
♦ Αν η νεολαία θα έχει περισσότερες δυνατότητες ευκαιρίας και προόδου.
♦ Αν θα υλοποιήσουμε νέες προοπτικές.
♦ Αν θα είμαστε μια χώρα ισχυρή και σύγχρονη στην Ευρώπη του 

μέλλοντος.

Και εγώ πιστεύω πως ο ελληνικός λαός σ’ αυτό το δίλημμα θα απαντήσει
ξεκάθαρα:



> Στις 7 ίου Μάρτη η Ελλάδα ισχυρή, η Ελλάδα μαζί με την Ευρώπη 
συμμέτοχος.

> Όχι οπισθοδρόμηση.
> Όχι πειράματα.
> Όχι νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες.
> Όχι σε εκείνους που θέλουν την Ελλάδα να πάει πίσω.
> Δεν υπάρχει πίσω!
> Υπάρχει μόνο μπροστά!»

Σύνθημα νεολαίας: Πάρτι, Πάρτι στις 7 του Μάρτη. Νίκη νέα από τη νεολαία 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η νεολαία και η Κρήτη ανοίγουν δρόμους πρωτοπορίας. 

Και ο Πρωθυπουργός συνέχισε τονίζοντας:

«Θέλω να πω σε όλους ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε μια νίκη που ξεπερνά 
τις κομματικές γραμμές, τις παραδοσιακές κομματικές γραμμές. Όλο και 
περισσότεροι να έρθουν μαζί μας, γιατί το έργο μας είναι μεγάλο, το έργο 
μας αφορά την Ελλάδα, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες να ανήκουν σε 
όλους χωρίς εμπόδια, χωρίς αποκλεισμούς.

Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη:
> Κοινωνία ευημερίας για όλους.
> Κοινωνία συμμετοχής και δικαιοσύνης για όλους.
> Σύγκλιση με την Ευρώπη.
> Επίλυση των μεγάλων εθνικών θεμάτων.

♦ Με την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τη νέα του ηγεσία, με το Γιώργο 
Παπανδρέου

Φίλες και φίλοι,

Εγώ πιστεύω στη νέα εποχή, στη νέα τετραετία, στο νέο έργο, στη νέα 
προσπάθεια, στη νέα Ελλάδα με περισσότερη ευημερία και δικαιοσύνη.

ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ στον αγώνα στις 7 του Μάρτη.

Πιστεύω ότι η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει μια Ελλάδα 
προόδου, ότι η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού, παρά τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα, ξέρει ότι η πορεία της Ελλάδας εξαρτάται 
από μια σταθερή κυβέρνηση, εξαρτάται από μια κυβέρνηση με πρόγραμμα, 
εξαρτάται από μια κυβέρνηση που σέβεται τον πολίτη, από μια κυβέρνηση 
που έχει γνώση των διεθνών σχέσεων και των διεθνών συσχετισμών.

Αυτή την τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού πρέπει να 
συσπειρώσουμε. Να συσπειρώσουμε τον ελληνικό λαό για τη νίκη στις 7 του 
Μάρτη και να κάνουμε τον αγώνα αυτό με πάθος, με έμπνευση. Γιατί 
πιστεύω ότι ο αγώνας για την πιο ισχυρή Ελλάδα είναι χρέος προς την 
πατρίδα μας.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να πάει πιο ψηλά για να οδηγήσει την Ελλάδα πιο μπροστά, 
ακόμη πιο ψηλά.

Η νέα ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η ηγεσία της χώρας, θα είναι στις 7 του 
Μάρτη η νέα ηγεσία της χώρας.

♦ Να προχωρήσουμε ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά.
♦ Να γράψουμε ιστορία και στις 7 του Μάρτη και την επόμενη τετραετία.
♦ Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω.
♦ Η Κρήτη ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.
♦ Η Ελλάδα θα ψηφίσει ΠΑ.ΣΟ.Κ.
♦ Όλοι μαζί για τη νίκη.
♦ Τη νίκη της Ελλάδας.
♦ Νίκη για τη νεολαία.
♦ Νίκη για το μέλλον».

Ο Πρωθυπουργός επευφημούμενος συνεχώς κατέληξε χην ομιλία χου
“ 5 ε§ής:

«Σας ευχαριστώ για το μήνυμα που εκπέμπετε εδώ από την Κρήτη. 
Προχωράμε, προχωράμε μαζί και η νίκη θα είναι δική μας.

Και το μήνυμα νίκης, το δίνουμε από εδώ, από το Ηράκλειο σε όλη 
την Ελλάδα: Ο ελληνικός λαός θα κινητοποιηθεί για ένα καλύτερο 
μέλλον, για το μέλλον που του αξίζει».


