
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ηράκλειο, 15 Ιανουάριου 2004

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στο χαιρετισμό που απηύθυνε 
κατά το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η Νομαρχιακή 
Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, είπε τα εξής:

« Συντρόφισσες, σύντροφοι,
Με ακούσατε πριν και δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω πάλι με λόγους.

Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνατε για τη 
σημερινή συγκέντρωση και την υποδοχή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Πιστεύω πως η σημερινή συγκέντρωση στην πόλη σας δίνει ένα πολύ 
χρήσιμο μήνυμα σε ολόκληρη την Ελλάδα: Ότι η Οργάνωση είναι σε 
κίνηση, ότι η Οργάνωση προχωρεί, ότι η Οργάνωση είναι έτοιμη να δώσει τη 
μεγάλη μάχη στις 7 του Μάρτη.

Και όπως θα έχετε διαπιστώσει, το κλίμα έχει αλλάξει σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Το κλίμα έχει αλλάξει, γιατί ο κόσμος ο δικός μας, αλλά και ο 
ελληνικός λαός είδαν πως δεν είμαστε στάσιμοι, πως δεν παρασυρόμαστε σε 
έναν εφησυχασμό με αυτά που κάνουμε, ότι δεν θεωρούμε πως όλα για μας 
πηγαίνουν ομαλά, χωρίς να επανεξετάζουμε καταστάσεις, χωρίς να 
προσπαθούμε να βελτιωθούμε, χωρίς να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε 
και να παρουσιάσουμε νέες ιδέες και νέες πολιτικές.

Δώσαμε εμείς το μήνυμα και αυτό ήθελε ο ελληνικός λαός, όχι 
κάποιος που θέλει μια καλύτερη Ελλάδα, κάποιος που θέλει ο τόπος 
μας να αλλάζει, να πάει μπροστά, πρέπει και αυτός να είναι 
πρωταγωνιστής της ανανέωσης. Πρέπει και αυτός να δίνει την 
απόδειξη ότι όχι μόνον επαγγέλλεται την ανανέωση, αλλά την κάνει 
πράξη.

Δώσαμε, λοιπόν, και σήμερα, εδώ από την Κρήτη, το μήνυμα ότι πρέπει να 
αγωνιστούμε.

Και θέλω να σας παρακαλέσω να αγωνιστούμε σκληρά, επίπονα, γιατί 
οι εκλογές θα είναι δύσκολες.

Θα είναι δύσκολες, γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε πολλά χρόνια την 
ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και τα πολλά χρόνια 
δημιουργούν αντιδράσεις, δημιουργούν φθορές.

Γιατί, για εκείνους, που βρίσκονται ακόμη στην αντιπολίτευση, είναι 
-θα έλεγα- περίπου μια τελευταία ευκαιρία. Αν δεν κερδίσουν, τότε



στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξουν σοβαρότατα 
προβλήματα. Καν όπως έχει δείξει η εμπειρία των τελευταίων ετών, 
η συντηρητική παράταξη δεν έχει κανένα δισταγμό να 
χρησιμοποιήσει το οποιοδήποτε μέσο για να μπορέσει να επιβληθεί.

Αλλά εμείς έχουμε πείρα. Έχουμε κερδίσει πολλές φορές τις εκλογές. Θα τις 
κερδίσουμε και αυτές. Θα τις κερδίσουμε με την προϋπόθεση όμως να 
έχουμε πίστη σ’ αυτό που κάνουμε, να έχουμε πίστη ότι εργαζόμαστε για το 
καλό και το συμφέρον του τόπου.

Καλό αγώνα, καλή επιτυχία, με ανανεωμένο το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με νέα 
ηγεσία.
Η νίκη θα είναι δική μας!».


