
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Κόρινθος, 5 Οκτωβρίου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το 
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στην Κόρινθο, όπου παρακολούθησε 
τις εργασίες του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακών 
και Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας Ρτεπ^ετ.

Τον Πρωθυπουργό ενημέρωσαν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του 
Κέντρου, καθώς και για την επέκταση του θεσμού αυτού σε όλη την Ελλάδα 
(μέχρι το τέλος του 2002 θα λειτουργούν 120 τέτοια Κέντρα, ήδη 
λειτουργούν 110) ο υπουργός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου, ο γενικός 
γραμματέας Νέας Γενιάς Γιώργος Σακελίων και τα μέλη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Νεολαίας του Νομού Κορινθίας.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας Κορινθίας, το οποίο είναι το μέλος του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου ΡτεπηεΓ από ελληνικής πλευράς, φιλοξενεί για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα το ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Περιφερειακών και Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας ΡΐΌπηεΓ στην Κόρινθο, 
στο διάστημα από 3 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2002.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο Κέντρο Νέων Κορινθίας, το οποίο 
υποστηρίζει οργανωτικά τη συνάντηση. Το Κέντρο Νέων Κορινθίας είναι ένας 
φορέας, στον οποίο συμμετέχουν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, η 
Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας, ο Δήμος Κορινθίων, η 
Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε. και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου είναι: «Σε ποιο εύρος και ποιους τομείς 
χρειάζεται η εθελοντική εργασία των νέων -  συγκριτική ανάλυση των 
δραστηριοτήτων Συμβουλίων Νεολαίας στην Ευρώπη».

Στο Συνέδριο του Δικτύου ΡΓβιτήβΓ στην Κόρινθο συμμετέχουν 
αντιπροσωπείες Συμβουλίων Νέων από τη Γερμανία, την Αγγλία (Σκοτία), 
την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη 
Μολδαβία, την Ουκρανία και την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε Οργανώσεις και Κέντρα Νέων 
που δραστηριοποιούνται στο Νομό Κορινθίας και φιλοξενούν ξένους νέους 
εθελοντές, οι οποίοι υπηρετούν στους φορείς αυτούς.

Στο φιλόδοξο πρόγραμμα του φετινού Συνεδρίου στην Κορινθία θα 
δρομολογηθούν δύο βασικά θέματα:

-  Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Συμβουλίων 
Περιφερειακών και Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας, και

-  Η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθελοντισμού Νέων.
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Είναι αδιάφορη στο παραδοσιακό, το δεδομένο, το οποίο δικαίως 
δεν τους λέει τίποτε.

• Και ταυτόχρονα η νεολαία είναι απαιτητική, που σημαίνει μερικές 
φορές ότι είναι ενοχλητική και καλώς είναι ενοχλητική. Γιατί οι νέοι 
μας θέλουν μια διαφορετική προσφορά και διαφορετικές ιδέες απ’ 
αυτές που επικρατούσαν παραδοσιακά στη χώρα μας.

Αυτά τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων συμμερίζονται τις αγωνίες που έχουν 
οι νεολαίοι, οι οποίοι περιμένουν απαντήσεις και λύσεις. Διότι πολλοί 
πιστεύουν πως η νιότη είναι η ωραιότερη ηλικία, πως οι νέοι μας είναι 
ξένοιαστοι, έχουν την υγεία τους, δεν έχουν προβλήματα να τους 
απασχολούν.

Η αλήθεια πιστεύω -το έζησα και εγώ ο ίδιος- είναι πολύ διαφορετική. Γιατί 
είναι εκείνη η φάση της ζωής που πρέπει να πάρεις βασικές αποφάσεις: Τι 
δουλειά θα κάνεις, πώς θα διαμορφώσεις τις σχέσεις με τους γονείς σου, 
πώς θα δημιουργήσεις μια οικογένεια. Είναι η φάση της ζωής σου που 
θέτεις τις προϋποθέσεις για το μέλλον σου.

Και είναι φυσικό, όταν έχεις να λάβεις τέτοιες αποφάσεις, να αισθάνεσαι 
πολύ πιο αγχωμένος, απ’ ό,τι αισθάνεται κάποιος που τα έχει βάλει ήδη 
μπροστά όλα αυτά και ακολουθεί μια συνηθισμένη πορεία.

Λοιπόν, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους στη φάση αυτή της ζωής 
τους, στη φάση όπου αισθάνονται την αγωνία και το άγχος. Και στη φάση, 
όπου θέλουν πληροφόρηση, γνώση, βοήθεια.

Ακούσατε πριν ότι υπάρχουν νέοι τρόποι προσέγγισης των νέων. Είναι οι 
σύμβουλοι νέων και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων για να μπορούν οι νέοι 
να πάρουν πληροφορίες για απασχόληση, για σπουδές, για να μπορούν να 
συζητήσουν με κάποιους ανθρώπους που θα τους δώσουν ορισμένες 
συμβουλές ή θα τους αναφέρουν ορισμένα θέματα που οι ίδιοι δεν 
γνωρίζουν.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων είναι ένα κλειδί για να δημιουργήσουμε μια 
νέα σχέση με τους νέους που είναι αναγκαία. Και στη νέα αυτή σχέση 
συμβάλλουν και τα Συμβούλια Νέων που έχουμε στις Νομαρχίες και τους 
Δήμους. Δεν είναι πολυτέλειες αυτά. Δεν είναι θεσμοί που δήμιουργούνται 
για τα μάτια του κόσμου ή για να λέμε έτσι αόριστα ότι ασχολούμαστε με 
τους νέους.

Είναι θεσμοί, οι οποίοι, αν λειτουργήσουν σωστά, μπορεί να μας βοηθήσουν 
σε σημαντικό βαθμό για να έχουμε μια μεγαλύτερη συνοχή στην κοινωνία 
μας και προπαντός συνοχή με τους νέους.

Οι νέοι ταυτίζονται με το μέλλον. Το μέλλον της χώρας μας είναι οι νέοι μας, 
γι’ αυτό οφείλουμε να τους προσέχουμε ιδιαίτερα.
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Φίλες και φίλοι,

Ανέφερα προηγουμένως ότι οι νέοι έχουν προβλήματα. Το πρώτο και μεγάλο 
πρόβλημα είναι πάντα το θέμα της απασχόλησης».

Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες 
δράσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων, λέγοντας τα εξής:

«Προχθές, στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήσαμε θέματα απασχόλησης. 
Ένα από τα προγράμματα που αμέσως τώρα ξεκινάμε και τα οποία 
εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση είναι εκείνο 
που αφορά την απασχόληση 5000 ανέργων νέων, ηλικίας 1 8 - 3 0  
ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που δεν είχαν μέχρι σήμερα 
την ευκαιρία να μπουν στην αγορά εργασίας.

Με τα μέτρα και τις πολιτικές μας δίνουμε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 
της ανεργίας των νέων. Υλοποιούμε προγράμματα που διευκολύνουν άμεσα 
τους νέους για την ανεύρεση εργασίας. Αναφέρω ενδεικτικά:

• Την οικονομική στήριξη ανέργων για τη δημιουργία της δικής 
τους επιχείρησης (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες). Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 6.500 άνεργοι μέχρι το 2004. 
Αντίστοιχα προγράμματα θα εφαρμοσθοΰν και το 2003 από τον 
ΟΑΕΔ.

• Παράλληλα, οι νέοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τα 
προγράμματα ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων σε Τεχνολογίες
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να 
ωφεληθούν 20.000 νέοι άνεργοι (ανάμεσα τους και 2.000 
στρατευμένοι) από προγράμματα κατάρτισης.

• Ακόμη 3.000 πτυχιούχοι θα καταρτιστούν σε εξειδικευμένες 
δεξιότητες που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο 
πλαίσιο προγραμμάτων που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ.

Αλλά και για τους νέους αγρότες η πολιτική μας έχει ήδη αρχίσει να 
αποδίδει καρπούς με:
• τις ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις.
• την ευνοϊκή χρηματοδότηση με τις μεγάλες επιδοτήσεις επιτοκίων.
• την προνομιακή πρόσβασή τους στις ποσοστώσεις παραγωγής που 

χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα.
• την ουσιαστική περιστολή των κάθε είδους επιβαρύνσεων για κάθε 

μορφής αγροτικές κατασκευές.
• τις ουσιαστικές ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών, (που 

μπορούν να φτάσουν μέχρι και το ποσό των 13.500 ευρώ για ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές).
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συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους 
αγρότες».

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συνέχεια στο κρίσιμο πρόβλημα 
των ναρκωτικών, είπε τα εξής:

Όμως, η πολιτική μας για τη νεολαία δεν αρκείται μόνο σ’ αυτά. Απαντάμε 
και στην εικονική πραγματικότητα των ναρκωτικών, δίνοντας έμφαση στην 
πρόληψη. Από τις αρχές του 2002 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οκτώ νέα 
Κέντρα Πρόληψης, δύο Μονάδες Εφήβων, ενώ επέκτεινε τη λειτουργία 
της και η Μονάδα Υποκατάστασης στον Πειραιά. Άμεσα αναμένεται να 
λειτουργήσουν δυο Μονάδες Υποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες, 
μαζί με τη Μονάδα Μακράς Διάρκειας στην Αθήνα, αναμένουμε να 
απορροφήσουν πάνω από 600 άτομα της λίστας αναμονής. Επίσης, έχουν 
ξεκινήσει τη λειτουργία τους το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων στη 
Θεσσαλονίκη, δύο Θεραπευτικά Προγράμματα Ενηλίκων σε Καβάλα και 
Αλεξανδρούπολη, μία Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης χρηστών στον 
Πειραιά και το Κέντρο Υποστήριξης Αποφυλακισμένων στην Αθήνα. Ο 
ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με τις διοικήσεις Νοσοκομείων προχωρεί στη 
δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την υλοποίηση πιλοτικών 
προγραμμάτων υποκατάστασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας. Στόχος μας είναι η κατάργηση της λίστας αναμονής που είναι 
λίστα για τη ζωή, γιατί η ζωή δεν περιμένει.

Και θέλω επίσης να τονίσω με αφορμή αυτό ότι με λυπεί ιδιαίτερα και 
πρέπει να λυπεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία το φαινόμενο ότι, όταν 
είναι να δημιουργήσουμε Κέντρα Πρόληψης, βρίσκονται κάποιοι (δήμοι, 
άνθρωποι) που λένε «όχι εδώ σε μας, αλλά κάπου αλλού». Όλοι έχουμε 
υποχρέωση να βοηθήσουμε. Δεν εξαιρείται κανένας. Και βεβαίως όλοι οι 
Έλληνες έχουμε κοινωνική ευθύνη. Και αυτό δεν είναι κοινωνική 
ευθύνη να σπρώχνουμε τα προβλήματα σε άλλους ή να μην θέλουμε να τα 
αντικρίζουμε. Πρέπει να τα αντικρίζουμε, γιατί έτσι κτίζουμε μια σωστότερη 
κοινωνία».

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, είπε τα εξής:

«Τις προάλλες ήμουν στην Τρίπολη και εγκαινίασα το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου με σχολές και ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας εποχής, της 
ψηφιακής οικονομίας. Δίνουμε έμφαση στις επιστήμες που απαντούν στις 
προκλήσεις του 21ου αιώνα, στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και 
της κοινωνίας της πληροφορίας. Η πολιτική μας για την παιδεία 
κοιτάζει στο μέλλον. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι οι σχολές του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχει μεν έδρα την Τρίπολη, δεν θα είναι 
μόνο σ’ αυτή την πόλη, αλλά θα υπάρχουν σχολές και σε όλες τις άλλες 
πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα δημιουργηθεί 
Πανεπιστημιακή Σχολή και στην Κόρινθο. Από τις αρχές του 2003, 
δηλαδή από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα αρχίσει η λειτουργία
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Πανεπιστημιακής Σχολής, Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
στην Κόρινθο».

Κατόπιν ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα θέμα ζωτικής σημασίας 
για την περιοχή. Πρόκειται για την αμπελοκαλλιέργεια στο νομό 
Κορινθίας, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από παρατεταμένες και έντονες 
βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

«Υπάρχουν πολλοί αγρότες που ρωτούν τι θα γίνει. Λοιπόν, το τι θα γίνει, 
είναι σαφές. Επισκέφθηκε το νομό Κορινθίας η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Γεωργίας και η κυβέρνηση, καθώς και ο κρατικός μηχανισμός 
κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών. Σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους φορείς καταρτίσθηκε και αναγγέλθηκε 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταγραφής των ζημιών και καταβολής των 
αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς. Για το έργο της καταγραφής 
των ζημιών, καθώς και για την επιτάχυνση των εκτιμήσεων δόθηκαν 
συγκεκριμένες οδηγίες, όπως:

• Άμεση ενίσχυση του ΕΑΓΑ με πρόσθετο προσωπικό.
• Διενέργεια συνολικών εκτιμήσεων για τις καλλιέργειες κορινθιακής 

σταφίδας, σουλτανίνας για αποξήρανση και των οιναμπέλων ποικιλίας 
Μαύρο Νεμέας ή Αγιωργίτικο.

• Εξατομίκευση των ζημιών για τις άλλες αμπελοκαλλιέργειες.

Η προσπάθειά μας είναι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις σε όλους 
τους αγρότες μέχρι το Δεκέμβριο του 2002».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα θέματα της 
πολιτικής συγκυρίας (εκλογές για την Αυτοδιοίκηση, και τρομοκρατία), 
κλείνοντας με έναν επίλογο γενικής πολιτικής φύσεως. Αυτές οι αναφορές 
του Πρωθυπουργού διανέμονται σε τρία ξεχωριστά δελτία Τύπου.
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