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Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Φίλες και φίλοι,

Ξεκινάμε σήμερα τον αγώνα για τις ευρωεκλογές από εδώ, από την 
εργατούπολη της Ελευσίνας, από τις περιοχές που κτυπά η καρδιά του 
κόσμου της εργασίας.

Ξεκινάμε σήμερα ένα νέο αγώνα μαζί μ’ εσάς, με πρώτους εσάς, που επί 25 
χρόνια τώρα είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για να στεριώσει και να 
μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ στους μαζικούς χώρους, αλλά και για να βελτιωθεί η 
θέση των εργαζομένων, για να δυναμώσουν τα Κοινωνικά χαρακτηριστικά της 
πολιτικής μας.

Απ’ αυτή εδώ την εκδήλωση στέλνουμε και μέσα από εσάς το Μήνυμα προς 
όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους ότι 
βαδίζουμε με σιγουριά μέσα σε συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής 
σταθερότητας στον δρόμο της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ. Ότι 
δημιουργούμε μια κοινωνία με συνοχή, με αλληλεγγύη, με δικαιοσύνη, με 
ασφάλεια για όλους τους Έλληνες, μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο.
Μια κοινωνία που ο εργαζόμενος θα συμμετέχει, αλλά και θα απολαμβάνει. 
Θα μοχθεί αλλά και θα αμείβεται. Θα κοπιάζει αλλά και θα προστατεύεται.

Οι εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία είναι σε όλους γνωστές. Ο ελληνικός λαός 
αισθάνεται οργή, ανησυχία για τις πολεμικές επιχειρήσεις, τα θύματα, τις 
καταστροφές και την εκτεταμένη ανθρώπινη δυστυχία που απλώνεται σε 
ολόκληρη την περιοχή. Η κυβέρνηση συμμερίζεται τα αισθήματα αυτά. Τα 
εξέφρασε στις Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. 
Γι’ αυτό προχώρησε περισσότερο από κάθε άλλη κυβέρνηση σε επαφές, 
συνεννοήσεις, πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την 
επιστροφή των προσφύγων και την ειρήνευση της περιοχής.

Ορισμένα κόμματα καλλιεργούν στην ελληνική κοινή γνώμη την εντύπωση, ότι 
υπάρχουν εύκολες λύσεις για τον άμεσο τερματισμό της κρίσης από την 
Ελλάδα, τις οποίες δεν ακολουθεί η κυβέρνηση. Η καταγγελία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η αποχώρηση από τους οργανισμούς 
αυτούς και ιδίως από το ΝΑΤΟ. Μία αδέσμευτη πολιτική. Όλα αυτά 
υποστηρίζονται από την αντιπολίτευση με διαφορετικούς τονισμούς ή 
υπονοούνται. Όμως ένα είναι βέβαιο. Όλα αυτά είναι εύκολα λόγια για 
ψηφοθηρία και εντυπώσεις. Όλα αυτά αποτελούν προσπάθεια να 
δημιουργηθούν αντιπαλότητες ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του 
ελληνικού λαού.

Κινήσεις, όπως τις εισηγούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα 
δημιουργούσαν θεαματικές εντυπώσεις για ελάχιστες ώρες. Θα 
δημιουργούσαν όμως στη χώρα μας μακροπρόθεσμα σοβαρότητα 
προβλήματα. Θα χειροτέρευαν τη διεθνή θέση της χώρας. Θα οδηγούσαν σε 
μεγάλους κινδύνους. Θα παρείχαν ανεπανάληπτες ευκαιρίες σε όσους 
βρίσκονται σε αντίθεση μαζί μας να προωθήσουν τα συμφέροντά τους σε 
βάρος μας. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.



Η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή και στη χώρα απαιτεί 
σοβαρότητα. Απαιτεί ευθύνη και ολοκληρωμένες προτάσεις. Δεν έχει 
ανάγκη από ρητορικά σχήματα, από κορώνες δίχως ουσία, δίχως 
σημασία, δίχως περιεχόμενο.

Αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα χρειάζεται ειρήνη για ν’ 
αφιερώσει ο λαός τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη και στην ευημερία. 
Αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί εάν είναι 
παρούσα στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αυτή την παρουσία απαιτεί το 
εθνικό συμφέρον. Η θέση της Ελλάδας ενισχύεται με την αξιοπιστία της. Η 
αξιοπιστία μας προκύπτει, εάν εκφράζουμε σε κάθε κατεύθυνση την άποψή 
μας αναδεικνύουμε πειστικά το εθνικό μας συμφέρον και εργαζόμαστε για την 
ειρήνη. Αυτό κάνουμε. Την προσπάθεια για την ειρήνη την 
πραγματοποιούμε σήμερα με τη σημερινή μας πολιτική^πιο αποτελεσματικά 
από ότι θα την πραγματοποιούσαμε με οποιανδήποτε άλλη πολιτική. 
Είμαστε εκείνοι που έχουμε κινηθεί δραστικά για να σταματήσει ο θάνατος 
των αμάχων, η εθνική κάθαρση, η καταστροφή, ο πόλεμος. Η αξιοπιστία της 
χώρας και το κύρος της δεν θα προκύψουν από μια συστηματική πολιτική 
παρακώλυσης για να εισπράξουμε εφήμερα χειροκροτήματα.

Το χειρότερο για την Ελλάδα θα ήταν να καταστούμε ένα τμήμα των 
προβλημάτων των Βαλκανίων για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τους γειτονικούς λαούς. Αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουμε. Σε 
αυτό μας προτρέπουν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τους 
αφορισμούς τους ότι δήθεν συνεργούμε στους βομβαρδισμούς και σε μία 
επιθετική πολιτική. Εάν ακολουθούσαμε τις δικές τους τις συστάσεις δεν θα 
παρεμποδίζαμε βέβαια τους βομβαρδισμούς. Θα βρισκόμαστε όμως σε 
ανοιχτή διάσταση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, 
θα είχαν αποστασιοποιηθεί από μας Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
δεν θα πρόσβλεπε σε μας η Γιουγκοσλαβία για να συνεισφέρουμε στο 
ξεπέρασμα της κρίσης, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προσφέρουμε 
ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα απομονωμένη από όλους, αυτό είναι το 
όραμά τους.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταλογίζει στην Κυβέρνηση “διγλωσσία”, 
ότι δηλαδή άλλα λέμε (ή υπογράφουμε) έξω και άλλα λέμε στον 
ελληνικό λαό. Ομως, ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται αυτό που η 
αντιπολίτευση προφασίζεται ότι δεν καταλαβαίνει: Οτι δηλαδή η 
εξωτερική πολιτική (το μέλλον της χώρας) δεν ασκείται με γνώμονα την 
όποια συγκυρία, αλλά το στρατηγικά και μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
της χώρας!

Αλλωστε, σύμμαχοι, φίλοι και γείτονες αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο 
της χώρας στη νέα εποχή. Οι ίδιοι οι Σέρβοι χαρακτηρίζουν τη στάση 
μας “αυτονόητη”, την ώρα που ο κ. Καραμανλής μας προτρέπει με 
λεονταρισμούς προς άγρα εντυπώσεων.

Στις δύσκολες ώρες της Βαλκανικής κρίσης η Ν.Δ. απέδειξε ότι είναι 
κατώτερη των περιστάσεων. Αυτό ο ελληνικός λαός το έχει ήδη 
σημειώσει!



Η Ν.Δ. μας κατηγορεί ότι “δεν έχουμε φωνή”. Πράγματι, δεν 
φωνασκούμε προς άγρα εντυπώσεων. Αντίθετα, έχουμε ξεκάθαρες 
θέσεις και σαφή στρατηγική: Απέναντι σ’ ό,τι συμβαίνει μια είναι η 
πυξίδα μας: ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Εμείς πιστεύουμε στην αξιοπιστία και στη συνεργασία ως βάση της ειρήνης.

Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα με φωνή και κύρος. Μια 
Ελλάδα, με δυνατότητα να συμμετέχει ισότιμα και αποφασιστικά εκεί 
ακριβώς που σήμερα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν θέλουμε μια 
Ελλάδα αδύναμη και απομονωμένη. Εμείς δεν πρόκειται να 
επιτρέψουμε μια τέτοια προοπτική για τη χώρα.

Εμείς όσον αφορά το Κόσσοβο δηλώσαμε εξ αρχής ότι δεν συμμετέχουμε σε 
πολεμικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτό δεν θα ανταποκρινόταν στα εθνικά μας 
συμφέροντα. Γιατί είμαστε γείτονες με τους λαούς της περιοχής. Έχουμε 
φιλικές σχέσεις και οφείλουμε να τις διατηρήσουμε. Γιατί δεν θεωρούμε ότι η 
πολεμική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Γιατί 
πιστεύουμε στις πολιτικές και διπλωματικές λύσεις. Εμείς έχουμε εκφράσει, 
όπως ήδη λεπτομερειακά ανέφερα, την αντίθεσή μας σε ότι οδηγεί σε 
θανάτους, εκδίωξη πληθυσμών, δυστυχία και καταστροφή.

Εμείς θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να 
υπάρξει μία “συνέργια” θεσμών και ενεργειών που θα οδηγούν τόσο στην 
αποδοχή από τη Γιουγκοσλαβία της απόσυρσης των στρατευμάτων από το 
Κοσσυφοπέδιο, της ασφαλούς επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους 
και της ανάπτυξης ευρείας διεθνούς δύναμης με σαφή νομιμοποίηση, όσο και 
στην ταυτόχρονη κατάπαυση των πολεμικών ενεργειών.

Κλείνοντας θέλω να υπογραμμίσω και πάλι την βασική πολιτική μας θέση. 
Καθοριστικό για μας είναι το συμφέρον της χώρας. Να προωθήσουμε την 
ισχυρή Ελλάδα. Με βάση αυτό το κριτήριο παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Η 
Ελλάδα βγήκε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ πιο ισχυρή γιατί αναγνωρίστηκαν 
και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην κρίση του Κοσσυφοπεδίου και η συμβολή της 
για την ειρήνευση στην περιοχή. Αναγνωρίστηκε ο ρόλος μας, ενισχύθηκε η 
αξιοπιστία μας, το κύρος μας κι αυτή η επιτυχία δεν είναι επιτυχία τής 
Κυβέρνησης αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Η Ελλάδα μέσα στη δίνη που 
επικρατεί στα Βαλκάνια έδειξε, ότι έχει δίκιά της άποψη, δίκιά της φωνή. Ότι 
μπορεί να είναι παράγοντας ειρήνης. Ότι είναι ένα πόλος σταθερότητας. Ότι 
έχει δημιουργική προσφορά.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Φίλες και φίλοι,

Όταν το 1994 αναλάβαμε και πάλι την διακυβέρνηση της χώρας η οικονομία 
μας ήταν κυριολεκτικά σε άθλια κατάσταση με υψηλό πληθωρισμό, 
απαγορευτικά για τις επενδύσεις επιτόκια, υψηλά ελλείμματα, μηδενικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν την ακρίβεια, τη



σημαντική μείωση του εισοδήματος τους, την αύξηση της ανεργίας, την 
υποθήκευση του μέλλοντος τους.

Επιλέξαμε τον δύσβατο και ανηφορικό δρόμο της Μεγάλης Προσπάθειας που 
θα δημιουργούσε συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά και θα έφερνε 
την Ελλάδα ΣΥΓΧΡΟΝΗ και ΙΣΧΥΡΗ, με ενεργή παρουσία στις νέες εξελίξεις 
του 21ου αιώνα.

Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, συνεχίσαμε 
σταθερά στον ίδιο δρόμο και μαζί.

Σήμερα η μεγάλη και θετική αλλαγή γίνεται πια πραγματικότητα. Με 
πληθωρισμό 2% που θα φθάσουμε στο τέλος του ,1999, το πραγματικό 
εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων προστατεύεται και δεν 
εξανεμίζεται.

Η μείωση των επιτοκίων δίνει δυνατότητες για φθηνά δάνεια για τον 
μικρομεσαίο, τον άνεργο, τον επαγγελματία.

Τα στεγαστικά δάνεια έπεσαν από το 20% στο 6%. Σήμερα με τα χρήματα 
του ενοικίου μπορούμε να αγοράσουμε σπίτι. Ένα όνειρο ζωής για όλους 
τους Έλληνες γίνεται πραγματικότητα.

Η μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους μας δίνει την δυνατότητα 
πια να αυξήσουμε τις δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία, την προστασία των 
ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και ομάδων, να αναβαθμίσουμε την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από -1,6% το 1993 στο +3,5% το 1999 και 
της Βιομηχανικής παραγωγής από -2,5% σε +7,3%, δημιουργούν τις 
δυνατότητες για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τα 20.000 έργα που 
γίνονται αυτή την στιγμή και τα 9 τρισεκατομμύρια δραχμές που έχουν 
εξασφαλιστεί για την περίοδο 2000 - 2006 από Κοινοτικούς πόρους μαζί με 
τους εθνικούς πόρους συνολικά 15 τρισεκατομμύρια δραχμές, διαμορφώνουν 
την εικόνα μιας ισχυρής, σύγχρονης και δημιουργικής Ελλάδας.

Τα μέχρι τώρα επιτεύγματα ήρθε να στηρίξει πρόσφατα το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης για την Agenda 2000 στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου. 
Θέσαμε υψηλούς στόχους -  και τους πετύχαμε. Τα οφέλη της χώρας είναι 
πολλαπλά και στα τρία μέτωπα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε: την ΚΑΠ, τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το σύστημα ιδίων πόρων.

Στην ΚΑΠ πετύχαμε τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών 
και πετύχαμε όρους που σηματοδοτούν νέες προοπτικές για τον Έλληνα 
αγρότη και την ελληνική ύπαιθρο.
Στο θέμα των διαρθρωτικών δράσεων πετύχαμε όχι μόνο να μη μειωθούν οι 
πόροι για τη χώρα μας, αλλά τα κονδύλια για την Ελλάδα να αυξηθούν 
σημαντικά εξασφαλίζοντας μια ισχυρή αναπτυξιακή βάση για τη χώρα. Για 
την περίοδο 2000-2006 η χώρα μας θα ωφεληθεί με 25,5 δις Ευρώ, έναντι 22 
δις ECU στην προηγούμενη επταετία. Το ποσό αυτό σημαίνει περίπου 9 
τρις δρχ. και θα συνδυαστεί με ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους



15 τρις δρχ. Η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η απασχόληση, το ισοζύγιο 
πληρωμών θα δεχθούν σημαντικές επιπτώσεις από την εξέλιξη αυτή.

Αλλάζουμε τη μορφή της Ελλάδας. Οικοδομούμε μια νέα Ελλάδα. Με 
όραμα, σχέδιο και σύστημα. Με μεράκι, αυτοπεποίθηση και σκληρή 
δουλειά. Η εποχή των ρητορικών επιδόσεων πέρασε ανεπιστρεπτί. Ας 
το αντιληφθούν αυτό επιτέλους οι λάτρεις του κενού λόγου.

Οι επιτυχίες μας δεν έγιναν τυχαία.

Υπήρξαν καρπός μεγάλης, επίπονης και συγκροτημένης προσπάθειας.

Στηρίχθηκαν στη συμμετοχή και στις θυσίες του λαού μας, στην ενεργό 
στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, στην4 δική σας πάνω απ’ 
όλα κατανόηση και προσπάθεια. Όμως και σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο 
μείναμε σταθερά στον βασικό άξονα της πολιτικής μας που θέλει την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ να ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ.

Ας το καταλάβουν καλά κάποιοι. Δεν είναι όλα ισοπεδωμένα, και «όλα ίδια». 
Εμείς οι σοσιαλιστές θέλουμε ΕΝΩΜΕΝΗ την Κοινωνία. Για μας οι στόχοι δεν 
μπορούσαν ποτέ να επιτευχθούν με νεοφιλελεύθερες λογικές που την 
διχάζουν ανάμεσα στους οικονομικά ευημερούντες και τους οικονομικά και 
κοινωνικά αποκλεισμένους.

Έτσι τα χρόνια που πέρασαν :

• Αυξήσαμε τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας (ασφάλιση -  υγεία - 
πρόνοια) του τακτικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 5,49% και σε 
απόλυτους αριθμούς από 1,1 τρις το 1995 σε 2,1 τρις το 1998. Η αύξηση 
σε τρέχουσες τιμές είναι της τάξης του 78%.

• Προστατεύσαμε και αυξήσαμε το πραγματικό εισόδημα των 
εργαζομένων. Έτσι μεταξύ 1994 και 1998 οι πραγματικές αυξήσεις είναι 
της τάξης του 13,6% αθροιστικά.

• Δώσαμε και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των συνταξιούχων 
και κυρίως των χαμηλοσυνταξιούχων.

• Διαμορφώσαμε και υλοποιούμε νέες επιθετικές πολιτικές 
απασχόλησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε τον εφιάλτη της ανεργίας. Όλα 
αυτά συνθέτουν μια διαφορετική, μια άλλη πολιτική για την χώρα μας, 
πολιτική διαφορετική από την περιοριστική πολιτική στις κοινωνικές 
δαπάνες που κυριάρχησε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αιχμές των Κοινωνικών μας πολιτικών είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και 
οι άνεργοι - ιδιαίτερα νέοι - τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όσοι 
απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι δαπάνες για Κοινωνική Προστασία στην Ελλάδα 
από το 76% του μέσου Κοινοτικού όρου το 1993 διαμορφώνονται στο 81% το



1996. Η σχέση αυτή βελτιώνεται ακόμα περισσότερο σύμφωνα με εκτιμήσεις 
το 1998.

Η διαμόρφωση των δαπανών αυτών δείχνει καθαρά ότι εκτός από την 
εκπλήρωση των κριτηρίων για ονομαστική σύγκλιση, ταυτόχρονα 
επιτυγχάνεται και το κριτήριο της πραγματικής σύγκλισης.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Φίλες και φίλοι,

Τα μεγάλα αυτά βήματα, οι επιτυχίες που υπήρξαν δεν μας παρασύρουν στο 
να αγνοούμε ότι υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που περιμένουν 
τις δικές μας απαντήσεις. Ότι υπήρξαν πολλά θέματα που δεν επιλύσαμε όχι 
γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί οι συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας ήταν και είναι το πρώτο μέλημά μας. 
Κεντρικός στρατηγικός μας στόχος παραμένει αυτός της ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Και στη χώρα μας υπάρχει ανεργία. Μερικοί σημειώνουν ότι είναι 
χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο κάθε 
άνεργος είναι 100% άνεργος και περιμένει τις δικές μας απαντήσεις για το 
μέλλον του.
Η ανεργία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά την 3ετία που η Νέα 
Δημοκρατία κυβέρνησε την χώρα.

Επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε το Μείζον αυτό Πρόβλημα με Νέες 
Πολιτικές, με μέτρα ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, και με την πλήρη 
και ορθολογική αξιοποίηση των Εθνικών Πόρων αλλά και αυτών των 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σήμερα η χώρα έχει ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, ο Νέος 
Αναπτυξιακός νόμος, το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Σχέδιο 
Κοινωνικής Φροντίδας, η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και η ριζική αλλαγή του 
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, δίνουν τη δική μας απάντηση στις σύγχρονες υπαρκτές 
κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις.

• Με τη σταδιακή μετατροπή των παθητικών μέτρων κατά της ανεργίας σε 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ενισχύουμε την ανταπόκριση των 
νέων, των μακροχρόνια ανέργων, των γυναικών και όλων των ειδικών 
ομάδων του ανθρώπινου μας δυναμικού στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

• Με το Νέο Αναπτυξιακό νόμο προωθούμε ένα νέο επιχειρηματικό 
πνεύμα και ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις σε τομείς πρόσφορους για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



• Με τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των Δομών του ΟΑΕΔ
μειώνουμε δραστικά το χρόνο παραμονής στην ανεργία και ενισχύουμε την 
εποικοδομητική διαφοροποίηση των επαγγελματικών επιλογών των 
εργαζομένων.

• Με την κάρτα απασχόλησης στοχεύουμε να δώσουμε στον άνεργο την 
πλήρη δυνατότητα ενημέρωσης για όλες τις θέσεις εργασίας και τα 
προγράμματα απασχόλησης.

• Αλλάξαμε ριζικά το σύστημα κατάρτισης και κατοχυρώσαμε μια 
αυστηρή και διάφανη διαδικασία στην πιστοποίηση των δομών, ενώ στο 
άμεσο μέλλον στοχεύουμε και στην πιστοποίηση των επαγγελματικών 
προσόντων των καταρτιζομένων.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζουμε τα προγράμματα κατάρτισης και συνδέουμε την 
αρχική με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

• Υποστηρίζουμε τη Συμφιλίωση της Εργασιακής με την Οικογενειακή
Ζωή και διευκολύνουμε την ισότητα στις ευκαιρίες πρόσβασης στην 
απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα 
10 δις για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών σε όλους τους Δήμους.

• Σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, ήδη έχουμε 
εναρμονίσει τη νομοθεσία μας με όλες τις οδηγίες της Κοινότητας.

Στηρίζουμε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας στον έλεγχο εφαρμογής της 
νομοθεσίας. Η αρτιότητα του νομοθετικού μας πλαισίου, το οποίο 
ενσωματώνει 130 νομικά κείμενα, τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις 
της Ε.Ε. στον τομέα αυτό.

• Με το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης -2000-2006 διασφαλίζουμε, με 
σαφείς πολιτικές και μέσα, την αναβάθμιση των Ανθρώπινων Πόρων, την 
αποδοχή ότι η γνώση και οι δεξιότητες του εργατικού μας δυναμικού είναι 
το θεμέλιο για την διασφάλιση της απασχόλησης και τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου.

Εμείς την κοινωνική ευαισθησία την αττοδεικνύουμε στην πράξη. Εμείς 
τις προτεραιότητες μας τις μετουσιώνουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές 
και μέτρα.
Γιατί γνωρίζουμε ότι με σχέδια επί χάρτου δεν αλλάζεις την κοινωνία.
Γιατί γνωρίζουμε ότι με γενικόλογα συνθήματα δεν αντιμετωπίζεις τα 
προβλήματα.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Αυτή είναι η πολιτική μας.



Αυτό είναι το περιεχόμενο της νέας στρατηγικής μας για την Απασχόληση. 
Και είμαστε σε θέση πια να δώσουμε τα στοιχεία του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. 
Το τι πετύχαμε με την κοινή μας προσπάθεια, με τα νέα μέτρα που πήραμε.

(1) Στην περίοδο 1997-98
• Επιδοτήσαμε την δημιουργία 104.000 νέων θέσεων εργασία για νέους, 

γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους. Για το 1999 επιδοτούμε 76.000 νέες 
θέσεις εργασίας.

• Καταρτίσαμε 82.000 ανέργους παρέχοντας νέες γνώσεις και δυνατότητες 
για ένταξη στην παραγωγή. Για το 1999 θα καταρτισθούν 65.000 άνεργοι 
ακόμη.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ '97 - ‘99 
ωφελούνται 532.000 άτομα, εκ των οποίων 327.000 άνεργοι και 205.000 
εργαζόμενοι, με συνολική ΔΑΠΑΝΗ 460 δις δρχ.

(2) Ακρογωνιαίο λίθο της Πολιτικής μας για την Απασχόληση αποτελεί η Νέα 
Γ ενιά.
Προωθούμε ριζικές τομές για την Νεολαία μα, δημιουργούμε τις 
προϋποθέσεις για ένα μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά.

• Με το Πρόγραμμα «νέοι στην Ενεργό Ζωή» δίνουμε την δυνατότητα σε 
κάθε Νέο και κάθε Νέα μέσα από εξωτερικευμένη υποστήριξη και 
επαγγελματικό προσανατολισμό, για κατάρτιση, για απασχόληση, για την 
δημιουργία μιας δικής τους δουλειάς.

• Στόχος μας μέχρι το 2000 να καλύψουμε 200.000 άνεργους Νέους σ’ όλη 
τη χώρα με συνολικό προϋπολογισμό 350 δις δρχ.

(3) Σήμερα δίνουμε περισσότερες ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για την άνεργη εργαζόμενη 
γυναίκα.
• Αυξήσαμε τη συμμετοχή της στα προγράμματα απασχόλησης από 45% σε 
60% και στα προγράμματα κατάρτισης από 40% σε 50%.

(4) Ενισχύουμε την ένταξη των Ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 
παραγωγή.

(5) Ενεργοποιούμε όλη την Ελληνική Κοινωνία για περισσότερες θέσεις 
εργασίας με τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης και τον Κοινωνικό Τομέα της 
Εργασίας.

(6) Δημιουργούμε έτσι «δίκτυο προστασίας» για τους εργαζόμενους που 
υφίστανται ομαδικές απολύσεις από κλείσιμο επιχειρήσεων, μέσα από τις 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ, που στοχεύουν στην επανένταξή 
τους στην παραγωγή. Για το 1998 -  99 θα ωφεληθούν 5.500 άνεργοι αυτών 
των κατηγοριών.
Πάνω σε αυτές τις βάσεις σχεδιάσαμε το Νόμο για τη ρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων.
Ο Νόμος 2639 εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία μ’ εκείνη των χωρών -  
μελών της Ε.Ε.:



• Καθιερώνει τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης, στη βάση μόνο της 
συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων, προς όφελος ταυτόχρονα της 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

• Ρυθμίζονται και προστατεύονται για πρώτη φορά, οι άτυπες μορφές 
απασχόλησης.

(8) Από το 1996 μέχρι σήμερα διατέθηκαν για τα προγράμματα ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 362 δις δρχ.. Αυτή τη στιγμή ανεγείρονται σ’ όλη τη χώρα 
οικισμοί συνολικής δυναμικότητας 9.300 κατοικιών.

Με νομοσχέδιο που προωθούμε, δίνουμε τώρα τη δυνατότητα στους 
δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας να αποκτήσουν το Δικό 
τους Σπίτι.

(9) Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ επέκτεινε τον Κοινωνικό Τουρισμό σε 250.000 
εργαζόμενους, ενώ εγκαινίασε και νέα εκδρομικά προγράμματα που 
συνδέουν την αναψυχή με την γνώση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

(10) Τέλος, προχωράμε στο μεγάλο εγχείρημα της Καταγραφής και 
Νομιμοποίησης των Οικονομικών Μεταναστών, Ένα εγχείρημα που 
βασίζεται στις αξίες του ανθρωπισμού, της ισότητας, της εργασίας, που
εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων Ελλήνων και ξένων 
εργαζομένων.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,
Φίλες και Φίλοι,

Δεν σταματάμε εδώ.
Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ.
Για να μπορέσουμε να δώσουμε αποτελεσματικά αυτές τις απαντήσεις.
Για να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Πρέπει να εφαρμόσουμε και νέες ριζοσπαστικές πολιτικές και νέες καινοτόμες 
δράσεις.

Όχι αυθαίρετα και όχι μόνοι μας, αλλά προωθώντας τον κοινωνικό διάλογο. ' ,

Όχι τύποις, αλλά γιατί είναι πρωταρχική ανάγκη. Και στο σχεδίασμά και στην 
υλοποίηση. Η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων ήταν και είναι η απαραίτητη 
προϋπόθεση σε κάθε βήμα, σε κάθε απόφαση.

Δημιουργούνται έτσι οι βάσεις ενός Εθνικού Συμφώνου για την Απασχόληση.

Στα πλαίσια αυτού του νέου Συμφώνου, της νέας κοινής μας προσπάθειας θα 
πρέπει να συζητήσουμε 3 ακόμη προτάσεις.
=> Τη λήψη μέτρων ώστε το Φορολογικό μας Σύστημα να είναι πιο φιλικό
στην Απασχόληση, να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Έχουμε πια τη δυνατότητα ρυθμίσεων που θα συνδυάζουν την μείωση της 
εργοδοτικής εισφοράς με νέες προσλήψεις ανέργων από επιχειρήσεις.

ίο



=> Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς του 
Περιβάλλοντος, της Πρόνοιας, της Ποιότητας ζωής (θέσεις κοινωνικής 
εργασίας) Οι ως τώρα προσπάθειες για τη δημιουργία νέων «τομέων 
απασχόλησης» (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους) μπορούν να συνεχισθούν 
με τη δημιουργία 100 ακόμη Κέντρων Κοινωνικής Μέριμνας και την 
επεξεργασία ενός Προγράμματος για τη Φύλαξη των Σχολείων σε συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προγράμματα που μπορεί να συνδυαστούν και 
με εναλλακτική χρήση των επιδομάτων ανεργίας για την ουσιαστική 
επιστροφή των ανέργων στην παραγωγή και την Κοινωνία.

=> Την σταδιακή προώθηση μέσα από διάλογο και συμφωνίες, πιο 
αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης όπως, ιδίως το θέμα της 
μείωσης του χρόνου εργασίας.

Γιατί πρέπει να συνδέσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις με την διεύρυνση της 
απασχόλησης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκονται οι ανάγκες των 
πολιτών, της κοινωνίας, της χώρας.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκονται οι απαιτήσεις των 
πολιτών, οι απαιτήσεις πριν απ’ όλα των νέων ανθρώπων. Για μια 
Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και ευημερούσα. Για μια Ελλάδα για την 
οποία θα είμαστε όλοι υπερήφανοι.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Στην προοπτική αυτών των συμφωνιών, αυτής της πολιτικής εμείς πρώτοι ως 
Κράτος έχουμε τις ευθύνες. Αναφερθήκαμε ήδη σ’ αυτές.

Θέλουμε τον πολίτη, τον εργαζόμενο κοντά μας όμως στην μάχη για το Νέο 
Μοντέλο Ευημερίας που οραματιζόμαστε για το λαό μας.

Με την ένταξη στην ΟΝΕ θα υπάρξουν θετικότερες συνθήκες για Ανάπτυξη 
και Ανταγωνιστικότητα. Έχουμε ήδη θετικές ενδείξεις. Τί σημαίνει όμως αυτό; 
Οτι όλα θα είναι ρόδινα και εύκολα;

Οα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια βασισμένη στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ, τη 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, την κοινή δράση σε κοινούς στόχους, με ΟΡΑΤΗ την 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των εργαζομένων στα ωφέλη.

Στις νέες συνθήκες επιδιώκουμε την δημιουργία μιας κοινωνίας που πάντα 
βασίζεται στις δικές μας αρχές.

Τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Ισότητας, της Ισότητας 
Ευκαιριών, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα 
υπάρχουν πια οι δυνατότητες, οι προϋποθέσεις και στη χώρα μας να 
μιλήσουμε για μια ΚΟΙΝΩΝΙΑ, όπου θα προσφέρουμε ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.



ΕΥΚΑΙΡΙΑ: σ’ αυτόν που θέλει να δουλέψει, να μορφωθεί, να εξελιχθεί, να 
επενδύσει, να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής του.
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ: στη σχέση του πολίτη με την δημόσια 
Διοίκηση, στην προσφορά υπηρεσιών από τις ΔΕΚΟ, στην μεταχείρισή του 
στα Νοσοκομεία, στην προστασία του από την εγκληματικότητα και τις 
φυσικές καταστροφές.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: προς εκείνους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις 
αλλαγές, και είναι αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Φίλοι και Φίλες,
Η συντηρητική παράταξη θυμήθηκε ξαφνικά όπως κάθε φορά πριν τις 
εκλογές την ανεργία και τα προβλήματα των εργαζομένων.

Ξέχασαν ίσως το που οδήγησαν την χώρα και τι δεινά επιφύλαξαν για τους 
εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι όμως δεν ξεχνούν.

Γιατί όλοι γνωρίζουν πως η συντηρητική παράταξη είναι που οδήγησε στην 
καταστροφική πολιτική της περιόδου 1989-93 με την υποβάθμιση του 
κοινωνικού κράτους, την διεύρυνση της ανεργίας, την αφαίρεση 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, την δίωξη και τον διχασμό.

Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά εκείνους που δημιούργησαν 120.000 ακόμη 
ανέργους, αντί των 100.000 θέσεων εργασίας που είχαν υποσχεθεί.

Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ν.Δ. του κ. Καραμανλή είναι 
επικίνδυνη για τον τόπο, επικίνδυνη για τους εργαζόμενους.

Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά ότι με πυροτεχνήματα δεν μπορεί να 
κυβερνηθεί η χώρα. Οτι η φτώχεια ιδεών και η τυχοδιωκτική 
μεγαλοστομία υποθηκεύει το μέλλον της.

Είναι γνωστό ότι ο πολιτικός λόγος της αντιπολίτευσης είναι είτε 
αποπροσανατολιστικός είτε κενός περιεχομένου. Εξαντλείται σε ρητορικά 
επιχειρήματα και σε λαϊκισμούς. Πρέπει να τους αποκαλύψουμε και αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ξεκάθαρα επιχειρήματα και απλά 
διλήμματα που αφορούν την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, την 
αποτελεσματικότητά μας σε όλα τα ευρωπαϊκά μέτωπα, τα οικονομικά οφέλη 
από το Γ' ΚΠΣ, την ισχυρή δραχμή που σύντομα θα γίνει δυνατό ευρώ, την 
πραγματική και ανυπόκριτη ευαισθησία μας για τα κοινωνικά ζητήματα. 
Αποτελούμε τη μόνη εγγύηση για μια πορεία μεγαλύτερης ευημερίας για 
όλους.

Η απουσία εναλλακτικής πρότασης θα οδηγήσει την αντιπολίτευση στην 
εύκολη συνταγή. Άλλοτε σε προσωπικές επιθέσεις και άλλοτε στο 
ψευδοεπιχείρημα: «Τα ίδια θέλουμε κι εμείς, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι 
από εσάς». Ο Ελληνικός λαός δεν είναι αφελής για να παγιδευτεί με τέτοιες



απλουστεύσεις. Γνωρίζει ότι οι Ευρωεκλογές δεν είναι δημοψήφισμα, δεν 
είναι μέσο πίεσης ή έστω διαμαρτυρίας. Είναι ψήφος για το τι θέλουμε, σε 
ποιά κατεύθυνση θέλουμε να πάμε, για το ποιος εγγυάται με μεγαλύτερη 
σιγουριά ετούτη την πορεία. Γιατί σ’ αυτές τις εκλογές διακυβεύεται η 
σταθερότητα, η αποτελεσματικότητα και οι καρποί μιας πορείας. Μιας 
πορείας που θα μας πάει στις εκλογές του 2000, στο στοίχημα του 2000, στη 
νέα Ελλάδα που θα αποδώσουμε στον ελληνικό λαό μέχρι το 2004.
Εξίσου επικίνδυνες κι οι απλουστεύσεις που κάνουν κάποιοι: «όλα πάνε 
καλά από μόνα τους, η ειρήνη και τα εθνικά μας συμφέροντα, η είσοδος στην 
ΟΝΕ, η είσπραξη του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». Πλανώνται ή 
κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος που να διασφαλίζει ό,τι 
πετύχαμε με κόπους, που να εγγυάται το αύριο, που να οδηγεί αυτόματα με 
ευχολόγια σε οράματα, τάζοντας σε όλους όλα. 4 Χρειάζεται διαρκής 
εγρήγορση, σκληρή δουλειά και επιμονή για να φθάσούμε στην άλλη όχθη 
της νέας πραγματικότητας που χτίζουμε για την Ελλάδα. Εμείς αποδείξαμε 
ότι το μπορούμε. Θα το αποδείξουμε και πάλι.

Όσο ποτέ άλλοτε οι εθνικές μας πολιτικές και επιλογές είναι άρρηκτα δεμένες 
με τις εξελίξεις, τις αποφάσεις, τις μάχες και τους αγώνες στα Όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και οι εκλογές αυτές δεν επηρεάζουν το τι θα 
γίνει εκεί αλλά σε σημαντικό βαθμό και το τι θα γίνει εδώ. Αφορούν τον 
πολίτη, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία, τον άνεργο, αυτούς που έχουν 
ανάγκη. Αφορούν την ατομική και συλλογική ευημερία, τις προοπτικές του 
τόπου μας και των παιδιών μας. Οι Ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσουν την 
πορεία μέχρι τις εκλογές του 2000, τις επιλογές για το ποιά Ελλάδα θέλει ο 
ελληνικός λαός μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ρόλο της, τις 
δυνατότητές της, τον πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό αυτοπροσδιορισμό 
της. Την απάντηση στο ερώτημα «Μετά την ΟΝΕ τί, ποιά Ευρώπη θέλει ο 
ελληνικός λαός, με τι κατευθύνσεις και ποιούς στόχους»;
Μπορούμε και να απαντήσουμε και να πείσουμε για τους στόχους μας, για το 
όραμά μας. Πρώτον γιατί η Ευρώπη για την οποία εμείς αγωνιζόμαστε είναι η 
Ευρώπη που έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη, τον απλό άνθρωπο, την 
κοινωνία. Δεύτερον γιατί έχουμε να επιδείξουμε έργο στο εσωτερικό μας, 
στην Ελλάδα. Η μεγάλη αλλαγή που καταγράφεται στο τόπο μας δημιουργεί 
μια καινούργια πραγματικότητα πάνω στην οποία χτίζουμε τα επιχειρήματά 
μας και τις αυριανές προοπτικές μας.

Στην επόμενη διετία θα έχουμε να δώσουμε μάχες που θα καθορίσουν την 
αυριανή Ελλάδα, την αυριανή Ευρώπη. Μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε σε 
πέρας αυτές τις μάχες. Το αποδείξαμε για μια άλλη φορά με τη 
διαπραγμάτευση για την Agenda 2000.

Η νίκη μας στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου, είναι για την κοινωνία μας και τον 
τόπο μας, σημαντική και κρίσιμη.

Μόνον έτσι θα εξασφαλίσουμε τη συνέχεια στο έργο μας.
Μόνον έτσι θα εδραιώσουμε ισχυρές βάσεις για τη στήριξη της Κοινωνικής 
Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνον έτσι θα εξασφαλίσουμε στην Κοινωνία μας ένα καλύτερο αύριο.
Μια καλύτερη ζωή.



Όλοι μαζί.
Με αγώνα και πίστη.
Με αισιοδοξία και πνοή.

Εμείς το ΠΑΣΟΚ είμαστε πάντα το Κίνημα που εκφράζει το συμφέρον, τις 
ελπίδες, τις ανάγκες του Έλληνα που μοχθεί και δημιουργεί.
Είμαστε το Κίνημα της Αλλαγής και του Σοσιαλιστικού Εκσυγχρονισμού. 
Είμαστε το ζωντανό Κίνημα διαρκούς μεταρρύθμισης.
Είμαστε το πιο ζωντανό και δημιουργικό κόμμα της πολιτικής μας ζωής. 
Προχωρούμε με το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο και Ενωμένο ΠΑΣΟΚ.

Εμπρός όλοι ΜΑΖΙ με Αισιοδοξία στην Μάχη.
Να μεταφέρουμε το Μήνυμά μας παντού.
Ξανά στην μάχη μέσα στους ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, αλλά και στην 
γειτονιά, στο καφενείο, στα σπίτια, στους χώρους αναψυχής.

Το ΠΑΣΟΚ και πάλι να είναι ΠΑΝΤΟΥ.
Για την Νίκη στις Ευρωεκλογές.
Για την Ευρώπη των λαών.
Για μια δυνατή Κοινωνία.
Στην ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 
ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα που αξίζει σ’ όλους τους Έλληνες 
Εμπρός στην Μάχη και την Νίκη.


