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Δήμος Φραγκίστας, 28 Φεβρουάριου 2004

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ολιγόωρη επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης στο νομό Ευρυτανίας.
Πρώτος σταθμός ο δήμος Φραγκίστας· Ο Πρωθυπουργός έφτασε στις 
11.10 το πρωί με ελικόπτερο και από το Ελικοδρόμιο κατευθύνθηκε στην 
Πλατεία του χωριού της Δυτικής Φραγκίστας, όπου βρίσκεται και η έδρα του 
νεόδμητου Δημαρχείου, στο οποίο συστεγάζεται και Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών.

Τον Πρωθυπουργό, κατά την άφιξή του, υποδέχθηκαν ο δήμαρχος 
Φραγκίστας Λάμπρος Κούτσικος, ο δήμαρχος Καρπενησιού Βασίλειος 
Καραμπάς, ο γενικός γραμματέας περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Στέφανος 
Πατραμάνης και οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ευρυτανίας 
Λάμπρος Καρανίκας και Ολγα Οικονόμου.

Απαντώντας στην προσφώνηση του δημάρχου Φραγκίστας Λάμπρου 
Κούτσικου, ο οποίος τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη και του επέδωσε 
το χρυσό κλειδί του δήμου με τιμητική πλακέτα, ο Πρωθυπουργός, 
απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους κατοίκους του χωριού, είπε 
τα ε§ής:

«Κύριε δήμαρχε, φίλες και φίλοι,

Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε και χαίρομαι γι’ αυτό. Έχω 
έρθει πολλές φορές στην Ευρυτανία, αλλά δεν είχα έρθει ποτέ εδώ στο 
Φραγκίστα και ήθελα πάντα να επισκεφθώ αυτή την περιοχή, γιατί τη θεωρώ 
μαζί με τη Λίμνη των Κρεμαστών και όλο το σύμπλεγμα του Αχελώου μια 
από τις πιο ωραίες περιοχές της Ελλάδας.

Συνήθως, στο εξωτερικό, μιλούν για τα νησιά, τη θάλασσα που όντως 
αποτελούν ένα μεγάλο προτέρημα για τη χώρα μας, αλλά δεν γνωρίζουν και 
κατά συνέπεια δεν αναφέρουν ένα άλλο προτέρημα της Ελλάδος: Τους πολύ 
ωραίους ορεινούς όγκους με πολλά διαφορετικά τοπία, ορεινούς όγκους που 
μπορούν να συγκριθούν με άλλες περιοχές της Ευρώπης.
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Όπως όμως ξέρετε εσείς, το πρόβλημα εδώ είναι ότι πολλές φορές η ζωή 
είναι δύσκολη και εκείνο που πρέπει να κάνει η Πολιτεία είναι ακριβώς να 
προσπαθεί όλος αυτός ο χώρος να μείνει ζωντανός.

Εμείς, από πολύ καιρό κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την 
κατεύθυνση. Θυμάμαι όταν ήμουν ακόμη υπουργός Γεωργίας που είχαμε 
προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πετύχαμε κάτι (’83-’84) το οποίο τώρα 
είναι γενικά παραδεκτό και θεωρείται αυτονόητο: Τις εξισωτικές 
αποζημιώσεις τις οποίες δίνουν για κτηνοτρόφους και παραγωγούς στις 
ορεινές περιοχές, ώστε να υπάρχει ένα υψηλότερο εισόδημα εδώ, απ’ ό,τι 
δικαιολογεί η έκπτωση ή η παραγωγή.

Επίσης τώρα, με ιδιαίτερη φροντίδα της κυβέρνησης και της Ελλάδας, έχει 
ξεκινήσει, όσον αφορά την αναμόρφωση της αγροτικής πολιτικής, μια νέα 
κατεύθυνση. Θα έχετε ακούσει ότι η ΚΑΠ αναμορφώνεται, ότι τα μεγάλα 
κράτη θέλουν να περιορίσουν τις μεγάλες επιδοτήσεις στους μεγάλους 
παραγωγούς, ότι αυτό συμφωνήθηκε και ότι η Ελλάδα, η οποία έχει 
περίπου το 90% μικρών και μεσαίων παραγωγών, εξαιρείται απ’ αυτά τα 
περιοριστικά μέτρα.

Έχετε, επίσης, ακούσει ότι στη διαπραγμάτευση που κάναμε πέρυσι, 
εξασφαλίσαμε πόρους ενίσχυσης της ελληνικής γεωργίας μέχρι το 2013. Το 
45% του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη (κατά μέσο όρο, βέβαια) 
προέρχεται από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το 45% έχει 
εξασφαλισθεί να υπάρχει μέχρι το 2013.

Θα μου πείτε και δικαίως «υπάρχουν μεγάλες παραγωγές (το βαμβάκι, η 
σταφίδα, το λάδι), οι οποίες απορροφούν αυτά τα χρήματα. Τι γίνεται με μας 
εδώ;». Γι’ αυτό στη νέα ΚΑΠ υπάρχει μια νέα κατεύθυνση, η οποία θα 
εξασφαλίζει όλο και περισσότερους πόρους. Αυτή η νέα κατεύθυνση αφορά 
περιοχές, όπως η Ευρυτανία, δηλαδή τους ορεινούς όγκους, τις νησιωτικές 
περιοχές, τις περιοχές που δεν έχουν εκτεταμένες καλλιέργειες και οι οποίες 
χρειάζονται ειδικές παρεμβάσεις και ειδικές βοήθειες. Δεν θέλω να σας 
απασχολήσω με αριθμούς, αλλά αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς θα 
διαπιστώσει ότι χρόνο με το χρόνο, με βάση αυτή τη διαπραγμάτευση που 
κάναμε, τα χρήματα που πηγαίνουν σ’ αυτές τις περιοχές αυξάνονται και 
μάλιστα διατίθενται σε δύο κατευθύνσεις:

-  Η μία κατεύθυνση είναι αυτή η κλασική, η γνωστή σε σας του τύπου των 
εξισωτικών αποζημιώσεων ή του τύπου βοήθειας στις μικρές και μεσαίες 
αγροτικές και κτηνοτροφικές παραγωγές.

-  Η άλλη κατεύθυνση είναι τα ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των 
περιοχών αυτών, τα οποία δεν απευθύνονται μονάχα στους αγρότες, 
στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους, αλλά αποσκοπούν γενικότερα στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Βοηθούν, για παράδειγμα, τον ταβερνιάρη να 
μπορέσει να ανακαινίσει την ταβέρνα του ή να φτιάξει μια ταβέρνα, 
βοηθούν κάποιον να κάνει έναν ξενώνα, βοηθούν στο να γίνει κάποιο 
μικρό έργο, βοηθούν στο να δημιουργηθούν υποδομές για την άρδευση,
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ακόμη και για ία ποτίσματα των ζώων. Πρόκειται για μια σειρά μεγάλων 
χρηματοδοτήσεων (μεγάλων με την έννοια ότι υπάρχουν χρήματα) 
ακριβώς για όλα αυτά τα μικρά έργα, τα οποία εξασφαλίζουν μια 
καλύτερη ζωή στην ύπαιθρο. Μπορεί να φτιάξει κανείς ακόμη, αν δώσει 
τα σχέδια, ένα χώρο συγκέντρωσης στο χωριό ή ένα εστιατόριο στο χωριό, 
αν το χωριό δεν έχει εστιατόριο ή έναν φούρνο στο χωριό κ.ο.κ.

Εναπόκειται, βέβαια, στον κάθε δήμο να δει τι μπορεί να αξιοποιήσει και 
εναπόκειται και σε σας, με τη βοήθεια του δήμου, με τη βοήθεια της 
Πολιτείας (τα ΚΕΠ συγκεκριμένα) να ψάξετε να βρείτε, αν υπάρχει κάτι που 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί απ’ αυτές τις δραστηριότητες. Και υπάρχουν 
πολλές. Γιατί ανέφερα ήδη παραδείγματα, υπάρχουν βέβαια και άλλα.

Λοιπόν, μια κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι η πολιτική 
ανάπτυξης της υπαίθρου, όπως οι ξενώνες που έχουν δημιουργηθεί στο 
δήμο σας, στη Δυτική και την Ανατολική Φραγκίστα και εντάσσονται (όπως 
και σε πολλά άλλα χωριά της Ελλάδας) στα προγράμματα αγροτουρισμού. 
Γιατί πώς θα αναπτυχθούν περιοχές σαν τη δική σας; Με αγροτουρισμό. Και 
αναφέρω ενδεικτικά μια χαρακτηριστική περιοχή στην Ήπειρο, τα 
Ζαγοροχώρια που έχουν γνωρίσει μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη χάρη στον 
αγροτουρισμό. Και υπάρχουν πόροι. Αλλά οι πόροι πρέπει να συνδέονται με 
μια προσπάθεια εκ μέρους εκείνων που έχουν τις δυνατότητες, δηλαδή να 
υπάρχουν τα οικόπεδα, τα σπίτια προς ανακαίνιση και η ένταξή τους σ’ 
αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι ένα μικρό ή ένα τμήμα της προσπάθειάς 
μας για την ύπαιθρο.

Και θέλω να αναφέρω επίσης πως ένα δεύτερο σημείο, το οποίο θα αναπτύξω 
στο Καρπενήσι, είναι οι οδικοί άξονες. Και βέβαια φτιάχνονται μεγάλοι 
οδικοί άξονες στη χώρα, η Εγνατία οδός για παράδειγμα, αλλά δεν φτάνει η 
Εγνατία. Γι’ αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε όλους τους άξονες που συνδέουν 
την Ευρυτανία με τη γύρω περιοχή. Ξέρετε ότι κάποιοι έχουν προβλήματα, 
γιατί είναι δύσκολη η περιοχή, τα χώματα είναι σαθρά, υπάρχουν 
κατολισθήσεις και θέλουμε να φτιάξουμε σωστά έργα, όπως για τη σήραγγα 
του Τυμφρηστού. Θέλουμε να φτιάξουμε και τους δρόμους που συνδέουν 
την Ευρυτανία με την Καρδίτσα. Και εδώ βεβαίως εκείνο το οποίο έχουμε 
πει και θα γίνει -γιατί πιστεύω ότι είναι μια αναγκαιότητα- είναι να υπάρχει 
ένας παραλίμνιος άξονας για να αποχελέσει εδώ η περιοχή χώρο 
ανάπτυξης.

Και εγώ μέσα σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο ένα θέλω μόνο να αναφέρω για την 
Ευρυτανία: Την περασμένη φορά που είχα έρθει, πήγα και είδα το 
Προπονητήριο, το οποίο υπάρχει λίγο πιο πάνω από το Καρπενήσι. Δεν ξέρω 
αν το έχετε δει εσείς, είναι ένα Προπονητήριο, το οποίο βέβαια είναι 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως λέμε συνήθως, πραγματικά εντυπωσιακό 
και το οποίο θα χρησιμεύσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα δώσει 
και αυτό ζωή στον τόπο.
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Είναι τώρα εκλογές, φίλες και φίλοι. Και θα έχετε ασφαλώς ακούσει πολλές 
συζητήσεις μέσω τηλεοράσεως. Από πλευράς μου θα ήθελα να τονίσω δύο 
σημεία:

• Το πρώτο είναι τι κερδίσαμε αυτά τα χρόνια που πέρασαν; Αν κοιτάξετε στην 
τσέπη σας, θα δείτε ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε το ευρώ. Το ευρώ 
αντικατέστησε τη δραχμή και το ευρώ αντικατέστησε τη δραχμή μετά από 
μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε όλοι -εσείς κυρίως- για να 
αποκτήσουμε σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό το ευρώ; Λένε πολλοί «μα, τα 
ήδη έγιναν τώρα πιο ακριβά, υπάρχει περισσότερος πληθωρισμός, το ευρώ 
δεν μας εξυπηρέτησε». Αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι αλήθεια. Και αυτό 
δεν είναι αλήθεια όσον αφορά το εξής: Ο πληθωρισμός άλλοτε ήταν 14%, 
12%, 15%, είχε φτάσει και 25%. Πράγματι, τώρα, είμαστε μια χώρα που 
έχει υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Όμως, αυτός ο πληθωρισμός που είναι; Είναι στο 14%; Είναι στο 10%; Στο 
3% κυμαίνεται. Ακριβώς είναι στο 3,1%. Και τους επόμενους μήνες θα 
πέσει στο 2,9%, στο 2,8%. Άρα, η αλλαγή αυτή των τιμών είναι πολύ 
περιορισμένη και δεν έχει καμιά σύγκριση με το παρελθόν.

Αλλά τι είναι το κέρδος του ευρώ; Το κέρδος χου ευρώ είναι η 
σταθερότητα. Παλιά, αν θυμούνται κάποιοι από σας, λίγα χρόνια πίσω, 
γινόταν μια νομισματική κρίση, μια κρίση οικονομική στις ΗΠΑ, στην τότε 
Σοβιετική Ένωση, μετέπειτα στη Ρωσία ή στη ΝΑ Ασία και είχαμε αμέσως 
υποτίμηση της δραχμής, η δραχμή έχανε την αξία της. Και όταν η δραχμή 
έχανε την αξία της, δεν έχαναν αυτοί που έχουν τα εργοστάσια, αυτοί που 
έχουν περιουσίες. Έχαναν ο αγρότης, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος. Και αυτό 
έπαψε πια. Δεν μπορεί να υπάρχει κρίση στην Ελλάδα. Αν υπάρχει κρίση 
στην Ελλάδα, θα την έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα απίθανο, δεν 
έχει συμβεί.

Γι’ αυτό λέμε ότι υπάρχει πρωτόγνωρη σταθερότητα. Και αυτή, την 
εξασφάλισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Και κάτι άλλο: Ακούτε κάποιους μίζερα να λένε «η Ελλάδα είναι τελευταία σ’ 
αυτή τη στατιστική, σ’ εκείνη τη στατιστική, στην άλλη στατιστική».
Πράγματι, η Ελλάδα σε πολλά είναι τελευταία.
Ήμαστε ποτέ πρώτοι; Ξέρει κανείς από εσάς να ήμαστε πρώτοι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ παλιά;
Ήμαστε πάντα από τις χώρες της Ένωσης η πιο φτωχή χώρα.

Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι πού ήμαστε. Το θέμα είναι πόσο αλλάξαμε, πόσο 
γρήγορα αλλάξαμε, εάν αυτή την απόσταση που έχουμε από τους άλλους, 
την περιορίζουμε ή όχι, αν είμαστε πιο κοντά, αν συγκλίνουμε.

Και η αλήθεια είναι ότι συγκλίνουμε πολύ. Δέκα μονάδες περιορίσαμε τη 
διαφορά τα τελευταία χρόνια. Δέκα μονάδες, όσον αφορά το μέσο όρο του 
βιοτικού επιπέδου.
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Σ’ αυτή την πρόοδο ποια σειρά έχουμε; Είμαστε πρώτοι, φίλες και φίλοι. Η 
Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ενωση στο ρυθμό σύγκλισης.

Γιατί; Διότι είμαστε πρώτοι και στο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή 
έχουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 4%.

Τι σημαίνει ανάπτυξη για να το πούμε απλά;
-  Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις.
-  Ανάπτυξη σημαίνει δουλειές.
-  Ανάπτυξη σημαίνει παραγωγή.
-  Ανάπτυξη σημαίνει πόσο δυναμώνει η οικονομία.

Και είμαστε πρώτοι. Μπορεί ο καθένας να το δει.

Και γι’ αυτό εμείς λέμε, αυτή η δετία, η τελευταία δετία της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε τη σταθερότητα -το ευρώ- και 
την ανάπτυξη που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί 
φαίνεται, την αναγνωρίζει και τη χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση ως προς την 
ανάπτυξη και το επαναλαμβάνω και πάλι με ιδιαίτερη έμφαση.

Και τα ερωτήματα που τίθενται τώρα είναι:
-  Θα συνεχίσουμε έτσι;
-  Θα συνεχίσουμε με σταθερότητα;
-  Θα συνεχίσουμε με ανάπτυξη;

Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί με περισσότερη ανάπτυξη, 
όλο και περισσότερα διορθώνουμε, αυξάνουμε τα εισοδήματα, αυξάνουμε 
τους μισθούς, φτιάχνουμε δρόμους, περιορίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στις 
περιφέρειες, ανεβάζουμε τη χώρα.

Και πιστεύω πως αυτή την ανάπτυξη και τη σταθερότητα την 
εγγυάται το ΠΑΣΟΚ.
Και θα πω: Μόνον το ΠΑΣΟΚ την εγγυάται.

Μπορεί να πουν κάποιοι ότι είμαι άδικος στους άλλους, ότι είμαι άδικος 
απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είμαι καθόλου άδικος, φίλες και φίλοι.
Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω με πολλούς οικονομικούς υπολογισμούς, 
αλλά εσείς όλοι έχετε ακούσει (που λέει η Νέα Δημοκρατία) ότι υπάρχει 
«καμένη γη» δηλαδή έχει καταστραφεί η οικονομία.
Παλιά μας έλεγαν ότι η οικονομία είναι «οικονομία τραβεστί».
Παλιά μας έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ στην ΟΝΕ. Μπήκε όμως, 
το είδατε, το βλέπετε στην τσέπη σας.
Δεν καταλάβαιναν τότε όταν έλεγαν αυτά; Και τώρα που λένε «καμένη γη», 
«διπλά βιβλία», «δεν υπάρχουν χρήματα, έχει καταστραφεί η οικονομία», τι 
λένε ταυτόχρονα; Λένε ταυτόχρονα «η ανάπτυξη που έχετε εσείς δεν φτάνει. 
Πιο υψηλή ανάπτυξη χρειάζεται ο τόπος».
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Μα, όλοι ξέρουμε ή όλοι όσοι ασχολούνται ξέρουν ότι αν υπάρχει καμένη 
γη, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις, είναι να κάνεις λιτότητα, να «σφίξεις το 
ζωνάρι» για να μπορέσουν να βρεθούν πόροι να συνεχίσεις. Ανάπτυξη με 
καμένη γη δεν υπάρχει.

Γιατί τα λένε αυτά;

> Διότι είναι επιπόλαιοι.

> Διότι είναι πρόχειροι.

> Διότι είναι ανεύθυνοι.

> Διότι θέλουν να λένε «καμένη γη» και «διπλά βιβλία» για να 
τρομάζουν τον κόσμο και θέλουν ταυτόχρονα να μιλάνε για 
ανάπτυξη του 5,5% για να καθησυχάζουν τον κόσμο ότι όλα πάνε 
καλά. Αυτή, όμως, δεν είναι οικονομική πολιτική.

Αυτή δεν είναι πολιτική να λένε μια μέρα το ένα, μια μέρα το άλλο. Γιατί, 
όταν το κάνεις αυτό πιάνεσαι στην ίδια σου την παγίδα. Δεν ξέρεις τι θα 
κάνεις. Μια θα τραβάς από εδώ και μια θα τραβάς από κει.

Και γι’ αυτό λέω ότι με αυτά τα μυαλά, με αυτή την πολιτική που 
υπερασπίζονται που δεν είναι πολιτική, δεν θα υπάρχει σταθερότητα 
και ανάπτυξη.

Και γι’ αυτό λέω επίσης ότι βελτιώνοντας, συνεχίζοντας, κάνοντας 
περισσότερα, πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική της 
σταθερότητας και της ανάπτυξης για να έχουμε καλύτερη 
αναδιανομή εισοδήματος και καλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά 
είχα να πω όσον αφορά το πρώτο σημείο.

• Το δεύτερο σημείο είναι κάτι άλλο που θα το πω πολύ σύντομα:

-  Όλοι διαβάζετε στις εφημερίδες ότι είναι σε εξέλιξη το Κυπριακό. 
Άλλωστε, γι’ αυτό το λόγο γίνονται εκλογές. Για να υπάρχει μια 
κυβέρνηση που να μπορεί να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις, οι 
οποίες θα έχουν αρχίσει και θα συνεχισθούν με συμμετοχή της Ελλάδος 
πολύ σύντομα.

-  Και μέχρι το 2004 πρέπει να λυθούν και τα ελληνοτουρκικά θέματα, και 
εγώ έχω ένα απλό ερώτημα:

> Ποιος θα μπορεί να χειριστεί καλύτερο το Κυπριακό και τα 
ελλη νοτου ρκικά;

> Από τη μια μεριά έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Ηγέτης του ΠΑΣΟΚ είναι ο 
Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός 
Εξωτερικών. Αυτός μέσα στο πλαίσιο της κυβέρνησης ήταν ο
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πρωτεργάτης για να πετύχουμε αυτά τα οποία πετύχαμε: Την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την 
εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν είναι ο πιο 
κατάλληλος από τους άλλους;

Τι έλεγαν οι άλλοι; Μιλούσαν για «οσφυοκαμψία», «υποχωρητικότητα» κ.λπ.

Λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός, αν εσείς, φίλες και φίλοι, θέλετε να 
διαλέξετε κάποιον που να είναι ικανός να λύσει αυτά τα προβλήματα, 
η απλή λογική λέει να πάρετε εκείνον ή να πάρετε αυτούς που είναι 
δοκιμασμένοι.

Αυτά είναι τα διλήμματα στις εκλογές:

♦ Ανάπτυξη -  Σταθερότητα

♦ Εξωτερική Πολιτική για να περιορίσουμε τις αμυντικές δαπάνες 
και να έχουμε περισσότερα χρήματα από εκείνους, οι οποίοι και 
έφεραν τη σταθερότητα και έφεραν την ανάπτυξη και έφεραν την 
ένταξη της Κύπρου και έφεραν τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων.

Λοιπόν, ας σκεφτούμε και ας αποφασίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι 
όποιος σκεφθεί, θα αποφασίσει για το ΠΑΣΟΚ.

Σας ευχαριστώ».

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά την ομιλία του στη Δυτική 
Φραγκιστα και καθ’ οδόν προς Βίνιανη, διήλθε από την Ανατολική 
Φραγκίστα, τη γενέτειρα του Γεωργίου Καφαντάρη και κατέθεσε 
λουλούδια στην προτομή του που βρίσκεται στην πλατεία του 
χωριού.

Δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο νομό 
Ευρυτανίας η Βίνιανη, όπου ο κ. Σημίτης επισκέφθηκε το Μουσείο 
Εθνικής Αντίστασης, του οποίου ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
επισκευής. Απαντώντας στην προσφώνηση του δημάρχου, ο 
Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

«Κύριε δήμαρχε,

Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά 
αλλά και συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ. Γιατί εσείς και όσοι κατοικούν εδώ 
γνωρίζουν ότι η Βίνιανη όχι μονάχα είναι ένας ιστορικός τόπος, όχι μονάχα
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ήταν ένας τόπος, όπου έδωσε η Ελλάδα της αντίστασης το μήνυμα ότι η 
χώρα δεν νικιέται και ότι θα συνεχίσει τον αγώνα, αλλά και γιατί ο τόπος 
αυτός συνδέεται με το όνομά μου, επειδή οι γονείς μου ήταν εδώ για 
περίπου 1,5-2 χρόνια. Και θυμάμαι πάντα τον πατέρα μου και τη μητέρα 
μου που μου έλεγαν ιστορίες για το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, τι έζησαν εδώ 
και βεβαίως για το φρόνημα που είχε ο λαός στη μάχη, η οποία οδήγησε 
τελικά και είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν οι Γερμανοί και να αρχίσουν να 
αποσύρονται από την Ελλάδα, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη νίκη του 
ΕΛΑΣ. Εδώ, λοιπόν, είναι ένας τόπος που εκπέμπει ένα μήνυμα, το 
οποίο είναι πάντα επίκαιρο: Το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε 
ελεύθεροι, να αισθανόμαστε ελεύθεροι, να τολμάμε, να ανοίγουμε 
νέους δρόμους, να βλέπουμε μπροστά, να θέλουμε να δημιουργούμε 
και να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες.

Αυτό το μήνυμα είναι και στην Ελλάδα και σήμερα και πάντα 
επίκαιρο, γιατί σε κάθε χώρα -και στη χώρα μας- υπάρχουν οι 
δυνάμεις εκείνες που θέλουν στασιμότητα, που έχουν βολευτεί, που 
τους αρέσουν τα πράγματα όπως είναι, που αισθάνονται κάποιο φόβο 
από την αλλαγή.

Και υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες οι πολλές που θέλουν ένα 
καλύτερο μέλλον, που θέλουν την πρόοδο που θέλουν τη βελτίωση 
που θέλουν τη δημιουργικότητα.

Εδώ, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας στη διάρκεια 
της Κατοχής, μπορούμε να επαναλάβουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι 
ένας λαός που αγωνίζεται πάντα για ένα καλύτερο μέλλον.

Σας ευχαριστώ».

Τρίτος και τελευταίος σταθμός του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
στο νομό Ευρυτανίας το Καρπενήσι, όπου μίλησε στο Συνεδριακό 
Κέντρο του δήμου (η ομιλία του Πρωθυπουργού διανέμεται σε 
ξεχωριστό δελτίο Τύπου).
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