
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Κυριακή, 30 Μα'ί'ου 1999

• Περιοδεία στην ορεινή Κορινθία πραγματοποίησε σήμερα ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

• Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε κατ’ αρχάς τη λίμνη Στυμφαλία (ώρα 
11.30 π.μ.), όπου και θα ενημερώθηκε για την ιστορία της λίμνης και 
τα προβλήματα της περιοχής από τον Δήμαρχο Στυμφαλίας.

• Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Φράγμα ΔΟΞΑ (ώρα 12.30 μ.μ.) και 
ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Φενεού.

• Κατόπιν, ο Πρωθυπουργός μετέβη στη Γκούρα, έδρα του 
Καποδιστριακού Δήμου Φενεού, όπου και μίλησε προς τους 
συγκεντρωμένους κατοίκους. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, μετά 
την προσφώνηση του Δημάρχου Κων/νου Καπέλου και την 
ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη Φενεού (μετά από ομόφωνη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) απευθυνόμενος στο 
συγκεντρωμένο πλήθος είπε τα εξής:

“Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο και όλους 
εσάς για την υποδοχή και την τιμή που μου κάνατε.
Είμαι εδώ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
Είμαι εδώ όχι μονάχα γιατί η περιοχή είναι ιδιαίτερα ωραία, αλλά γιατί 
θέλω να δώσω και ένα μήνυμα από αυτή την περιοχή της Ελλάδας. 
Λέμε “τι είναι αυτός ο τόπος; Ολο βουνά”. Και εννοούμε πολλές φορές μ’ 
αυτό ότι ο τόπος αυτός δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Και όμως εδώ 
δείχνουμε, εδώ θα δείξουμε ότι αυτά τα βουνά είναι ο πλούτος της 
Ελλάδας. Οτι αυτά τα βουνά μπορούν να αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης, 
ότι με την ομορφιά που έχει ο ορεινός χώρος της Ελλάδας μπορούμε να 
βοηθήσουμε την ευημερία όλων μας. Και θα εξηγήσω τους λόγους.

Πριν όμως μπω σ’ αυτό το θέμα, θα ήθελα, με αφορμή τα τραγικά 
γεγονότα που συνέβησαν την Παρασκευή και το Σάββατο (28, 29 
Μαί'ου), πρώτα απ’ όλα να εκφράσω τη λύπη μου για το θάνατο του



παλικαριού και κατά δεύτερον, τη συμπαράστασή μου σε όλα τα θύματα 
της απαγωγής και του εκβιασμού.

Θέλω να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα που έχει ο ελληνικός λαός. 
Λέγεται ότι η χώρα είναι μια ανοχύρωτη χώρα. Οχι, δεν είναι έτσι. Η 
αστυνομία υπάρχει παντού και σε όλη τη χώρα υπάρχει τάξη και 
ασφάλεια. Η αστυνομία κάνει προσπάθεια σε όλη τη χώρα για να 
κατοχυρώσει την τάξη και την ασφάλεια και να έχουν οι πολίτες το 
αίσθημα ότι ζουν σε μια ευνομούμενη χώρα.

Θα αναφέρω μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Πριν λίγο καιρό βρέθηκα 
στην Κρυσταλλοπηγή, στα σύνορα, κοντά στη Φλώρινα και εκεί 
παρουσιάσαμε το νέο Σώμα της Φύλαξης των Συνόρων που άρχισε να 
λειτουργεί με αυτή την Κυβέρνηση. Ενα Σώμα που θα εξασφαλίσει την 
παρακολούθηση των συνόρων μας και τον περιορισμό, αν όχι και την 
κατάργηση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης.

Θέλω επίσης να πω σε σχέση με το φαινόμενο αυτό ότι αυτή η 
Κυβέρνηση ήταν η πρώτη Κυβέρνηση στη χώρα, η οποία καθιέρωσε μια 
διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών. Θα μείνουν στη χώρα όσοι 
έχουν τη λεγάμενη “πράσινη κάρτα”. Εχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία 
με δηλώσεις, με ελέγχους, ώστε να μείνουν στη χώρα αυτοί που έχουν 
δουλειά και έχουν τα εχέγγυα για μια ζωή που είναι σύμφωνη με τους 
νόμους του κράτους.

Ταυτόχρονα, εμείς συνεχίζουμε τη διαδικασία εκείνη, σύμφωνα με την 
οποία οι μετανάστες που δεν πληρούν τα κριτήρια παραμονής στη χώρα 
μας, να οδηγούνται πίσω στις χώρες προέλευσής τους. Ηδη, μέσα στο 
α’ τετράμηνο του ’99, 45 χιλιάδες άτομα, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
διαμονής στη χώρα μας, οδηγήθηκαν και πάλι έξω από τα σύνορα, στις 
χώρες προέλευσής τους. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, με τα μέτρα 
που λαμβάνουμε, θα έχουμε ελέγξει αποτελεσματικά το φαινόμενο της 
λαθρομετανάστευσης.

Και δεν είναι μόνο αυτό που σας ανέφερα. Φέτος το Μάη 1500 νέοι 
αστυνομικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα. Μετά την εκπαίδευσή τους σε 
σχολές, ακολουθούν το στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης που αρχίζει 
στις αρχές του Φθινοπώρου. Επομένως, μέσα στο 1999 θα είναι ενεργοί 
στην αστυνομία σε όλη τη χώρα.

Και από το 2000 θα αρχίσει η διαδικασία πρόσληψης 3000 αστυνομικών 
μέσα στα επόμενα χρόνια, για να υπάρχει ένα ισχυρότερο αστυνομικό 
σώμα, το οποίο θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της χώρας.



Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα ύψους 30 δις δρχ για τον 
εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας (σύγχρονα μέσα, αυτοκίνητα) για 
να μπορέσει η αστυνομία να είναι πιο αποτελεσματική.
Εχουμε ήδη προχωρήσει στα θέματα εκπαίδευσης και αναδιοργάνωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ελληνική Αστυνομία είναι τώρα πιο 
αποτελεσματική. Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τους αριθμούς των 
περιπτώσεων παρανομιών (πλημμελημάτων, κακουργημάτων) για να 
δούμε ότι έχουν μειωθεί δραστικά, ιδίως τα εγκλήματα που αφορούν την 
περιουσία, τον τελευταίο καιρό. Και αυτό, χάρη σ’ αυτήν την 
προσπάθεια που γίνεται. Οσοι ζουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
θα έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιπολίες της Αστυνομίας σε όλες 
τις συνοικίες.

Και θέλω να θυμίσω ότι η εγκληματικότητα στη χώρα είναι στα 
χαμηλότερα επίπεδα απ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είμαστε η χώρα 
με το χαμηλότερο δείκτη εγκληματικότητας απ’ όλες τις άλλες χώρες της 
Ένωσης. Η κατάσταση δεν άλλαξε, κάθε άλλο μάλιστα. Την κατάσταση 
την ελέγχουμε απολύτως.

Και σας ερωτώ: Είναι όλα αυτά ικανοποιητικά; Εγώ ο ίδιος θα πω ότι για 
να κάνουμε την προσπάθεια θεωρούμε ότι αυτό δεν αρκεί. Οτι πρέπει να 
κάνουμε περισσότερα. Γιατί οι πολίτες, παντού στη χώρα, πρέπει να 
έχουν το αίσθημα της ασφάλειας. Και η ασφάλεια είναι ένα αγαθό που 
είναι εξίσου σημαντικό με όλα τα άλλα αγαθά που καθιστούν δυνατή μια 
κοινωνική συμβίωση και κάνουν ευχάριστη τη ζωή.

Φίλες και φίλοι,

Πρέπει να έχουμε επίσης συνείδηση ότι παρ’ όλη αυτή την προσπάθεια, 
δεν είναι δυνατόν να ελέγχουμε πάντα και σε κάθε περίπτωση τον κάθε 
ψυχικά διαταραγμένο ή κάποιον οργανωμένο εγκληματία, ο οποίος θα 
θελήσει να διαπράξει ένα έγκλημα. Δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας 
αυτά. Θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι τους πρόσφατους μήνες πολλά και 
φοβερά έγιναν και σε άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ κάποιοι μαθητές σκότωσαν 
πολλούς συμμαθητές τους. Στη Γαλλία, πριν 4-5 μέρες, διεπράχθη 
ένοπλη ληστεία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι. Στη Μ. 
Βρετανία κάποιοι τίναξαν στον αέρα ένα κέντρο διασκέδασης με 
αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο δεκάδες άτομα.

Είναι όλες αυτές οι χώρες ανοχύρωτες χώρες; Οχι, βέβαια. Οπως δεν 
είναι και η δική μας χώρα. Και αυτό θέλω να το τονίσω με έμφαση. 
Εχουμε υποχρέωση να καταπολεμάμε αυτά τα φαινόμενα, το κάνουμε 
και θα το κάνουμε πιο έντονα. Η χώρα μας, τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή, όσο και αναφορικά με άλλες χώρες είναι μια χώρα ασφαλής. 
Με προβλήματα ασφαλώς όπως κάθε χώρα, αλλά μια χώρα ασφαλής.



Και με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα ακόμη να τονίσω σε σχέση με το 
συγκεκριμένο περιστατικό, πως τόσον η Κυβέρνηση όσο και η 
Αστυνομία έχουν μια γραμμή. Και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες 
ασπάζονται αυτή τη γραμμή. Δεν πρέπει να υπάρχουν θύματα, δεν 
πρέπει να τραυματισθεί κανένας, πρέπει να διαφυλαχθεί η κάθε ζωή. 
Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση 
αντιμετώπισής της, ανάλογα με τις συνθήκες που παρουσιάζει. Οταν 
είναι κάποιος ψυχικά διαταραγμένος, η ενδεδειγμένη μεταχείριση είναι 
(όπως το λένε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και το είπαν σ’ αυτή την 
περίπτωση) να παρακολουθήσεις, να ικανοποιήσεις τα αιτήματά του, να 
τον πας εκεί που θέλει, να τον ησυχάσεις και όταν τον ησυχάσεις, τότε 
λύνεις το πρόβλημα και διαφυλάττεις τις όποιες ζωές. Και αυτός ήταν ο 
στόχος. Και εάν είχαν ακολουθήσει οι Αλβανοί αστυνομικοί τις εντολές, 
τις οποίες δώσαμε και προφορικά και γραπτά προς αυτούς, δεν θα 
υπήρχε θύμα σ’ αυτή την περίπτωση.

Η προσπάθειά μας είναι πάντα να διαφυλάξουμε τις ζωές των πολιτών. 
Και η διαφύλαξη της ζωής των πολιτών απαιτεί πολλές φορές και τέχνη 
και απαιτεί ακόμη να κάνεις και κάποια πράγματα, τα οποία, εκ πρώτης 
όψεως, φαίνονται λίγο περίεργα ή δεν τα δέχεται κανείς. “Πώς τον 
αφήνετε;” αναρωτιούνται μερικοί. Μα, τον αφήνουμε γιατί έτσι μονάχα θα 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους τους άλλους, ώστε να μην 
υπάρχουν τραυματίες και θύματα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η τακτική 
είναι η καλύτερη.

Και θέλω επίσης να απαντήσω σ’ αυτά ειπώθηκαν από τον αρχηγό της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Καραμανλή, ότι αυτά που 
συνέβησαν είναι διασυρμός της χώρας.
Εγώ απαντώ ότι διασυρμός της χώρας είναι η μικροκομματική 
εκμετάλλευση τέτοιων γεγονότων. Διασυρμός της χώρας είναι η 
προσπάθεια ψηφοθηρίας. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή. 
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα αυτά και 
είμαστε έτοιμοι. Και πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή εκείνων που χάνονται, 
την ταλαιπωρία εκείνων που ταλαιπωρούνται και να μη θέλουμε να 
αποκομίζουμε, μέσα από την εκμετάλλευση τέτοιων γεγονότων, πολιτικά 
κέρδη σε εκλογικές διαμάχες. Εάν είμαστε σοβαροί -και πρέπει να 
είμαστε σοβαροί- θα πρέπει να αντλούμε διδάγματα όλοι μαζί, θα πρέπει 
να βελτιώνουμε τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών όλοι 
μαζί για να έχουμε το μεγάλο αγαθό, το οποίο τονίζω και πάλι είναι η 
ασφάλεια των πολιτών.

Αυτά, φίλες και φίλοι, σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Αισθάνθηκα την 
ανάγκη να προβώ σε αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί νομίζω πως 
υπάρχουν ερωτήματα, στα οποία πρέπει από εμάς να δίδονται
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απαντήσεις (όπως υπήρξαν χθες και προχθές) γιατί οι Ελληνες πολίτες 
θέλουν να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Και εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη 
να τους μεταφέρουμε τον προβληματισμό μας.

Φίλες και φίλοι,

Ας έρθω τώρα στα προβλήματα της περιοχής. Ανέφερα προηγουμένως 
ότι θέλω, από αυτόν εδώ τον τόπο, να δώσω ένα μήνυμα. Και το μήνυμα 
αυτό είναι ότι περιοχές όπως αυτή είναι περιοχές που μπορούν να 
στηρίξουν την ανάπτυξή μας. Ο τόπος εδώ έχει εξαιρετική ομορφιά, έχει 
πλούτο φυσικού κάλλους και αυτό τον πλούτο θέλουμε και πρέπει να 
αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε.

Και πώς γίνεται αυτό; Με ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Για 
πρώτη φορά, εμείς, αυτή η Κυβέρνηση προχώρησε στη σύνταξη 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής αξιοποίησης των βουνών 
μας, με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον και τους κατοίκους.

Τι έχουμε κάνει; Υπάρχουν τα βουνά από το Βορρά στο Νότο, από την 
Πίνδο μέχρι τον Ταΰγετο και για κάθε περιοχή. Και για την περιοχή της 
Πελοποννήσου και ιδιαίτερα γι’ αυτήν εδώ την περιοχή ετοιμάζονται 
μελέτες. Μάλιστα, ορισμένες μελέτες για την περιοχή της Πελοποννήσου 
είναι ήδη έτοιμες, με στόχο την αξιοποίηση, πάντα με την καλή έννοια 
όπως ανέφερα προηγουμένως, του φυσικού κάλλους της περιοχής, την 
ανάδειξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο 
πρέπει να καταστεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής.

Πώς γίνεται αυτό;
• Με οδικές συνδέσεις μεταξύ των οικισμών, με περιπατητικά 

μονοπάτια γιατί οι επισκέπτες που έρχονται εδώ θέλουν να δουν, να 
περπατήσουν και πρέπει να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.

• Με ανάδειξη των περιοχών εκείνων που φημίζονται για την ομορφιά 
τους.

• Με τη δημιουργία χώρων διαμονής, εστίασης και αναψυχής των 
επισκεπτών,

• Με τη διαμόρφωση χώρων αθλητικής δραστηριότητας.
• Με τον προγραμματισμό αθλητικών δραστηριοτήτων που έχουν 

σχέση με την περιοχή.
• Με την κατασκευή ξενώνων, καταφυγίων, δασικών χωριών.
• Με την ανάπτυξη των εγχώριων προϊόντων, όπως το μέλι και τα 

καρύδια.
• Με την ανάδειξη των πολιτιστικών χώρων. Ακούσατε και πριν από το 

Δήμαρχο ότι η περιοχή έχει μια πολύ παλιά ιστορία. Πηγαίνοντας



κανείς στην περιοχή βλέπει, για παράδειγμα, το Αδριάνειο 
Υδραγωγείο, βλέπει τα Μοναστήρια.

• Με τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης για όσους έρχονται εδώ.

Θέλουμε λοιπόν και προχωρούμε σε μια οργανωμένη παρέμβαση για να 
προσφέρουμε τις ομορφιές των ελληνικών βουνών σε όλους τους 
Ελληνες, αλλά και σε όλους τους φίλους μας.
Θέλουμε λοιπόν τις ορεινές περιοχές μας ζωντανές.

Και όπως είπε ο Δήμαρχος και συμφωνώ μαζί του, θέλουμε να μείνουν 
εδώ οι νέοι. Να αισθάνονται οι νέοι ότι έχουν μέλλον. Διαφορετικό από 
εκείνο των περιοχών με συστηματική γεωργία, αλλά ένα μέλλον το 
οποίο είναι θετικό, που τους παρακινεί να δημιουργήσουν, ένα μέλλον 
ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής. Και αυτό κάνουμε.

Τα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν μεγάλη και 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ποια οδικά έργα; Αναφέρομαι στον 
κεντρικό οδικό άξονα Κιάτο - Σούλι - Γκούρα , στους δρόμους Ρέθη - 
Τρίκαλα, Τρίκαλα - Ζήρεια, Ζήρεια - Γκούρα, Καλιάνοι - Ασπρόκαμπος, 
Κρυονέρι - Παραδείσι. Είναι όλοι δρόμοι που θα βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη της περιοχής. Ετσι θα υπάρχουν και περισσότεροι τουρίστες 
και θα διακινούνται τα προϊόντα της περιοχής.

Μίλησε πριν ο Δήμαρχος ότι εδώ στο Φράγμα της Δόξας χρειάζεται -και 
πολύ σωστά- ένα αρδευτικό έργο. Θα γίνει το αρδευτικό έργο. Ο κ. 
Περιφερειάρχης, με τον οποίο συνεννοηθήκαμε, θα το συμπεριλάβει στο 
Π ΚΠΣ.

Θα ενισχύσουμε τον οικολογικό τουρισμό μέσα από τα προγράμματα 
αυτά, για να υπάρχουν ξενώνες, για να υπάρχουν τόποι που θα τους 
αναδείξουμε για να τους επισκέπτονται οι τουρίστες.
Θέλουμε, προστατεύοντας το περιβάλλον και αναδεικνύοντας τις 
ομορφιές του, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Και είμαστε σε 
θέση, με τον όλο προγραμματισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, να 
δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Φίλες και φίλοι,

Εδωσα πολύ σύντομα μια εικόνα το πώς βλέπουμε εμείς την ανάπτυξη 
εδώ του τόπου. Και με βάση τη μελέτη που έχει γίνει και με βάση το Γ’ 
ΚΠΣ θα προωθήσουμε αυτή την ανάπτυξη.
Ισως, αναρωτηθούν μερικοί: “Υπάρχουν οι πόροι; Εχουμε αυτή τη 
δυνατότητα για να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά; Ή μήπως είναι οι



συνηθισμένες υποσχέσεις που δίδονται, από κάποιον επίσημο για να 
φανεί αρεστός;”.

Φίλες και φίλοι,

Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε θα ερχόμουν εδώ 
βεβαίως για να σας πω ωραία και μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρυσμα. Και 
υπάρχει αντίκρυσμα.
Εχω επανειλημμένα τονίσει και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά 
ότι με τη σκληρή διαπραγμάτευση που διεξήγαγε αυτή η Κυβέρνηση 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση για την “Agenda 2000”, πετύχαμε να έχουμε 
από την Ενωση ένα συνολικό κονδύλι 24,5 τρις δρχ. 9,5 από αυτά 
αφιερώνονται στις επιδοτήσεις και ενισχύσεις στη Γεωργία και εν γένει 
στην ανάπτυξη της υπαίθρου, για την πολιτική υπαίθρου. Και τα 
υπόλοιπα, τα 15 τρις δρχ, πάνε γι’ αυτό που λέγονται “διαρθρωτικές 
πολιτικές”, δηλαδή για δρόμους, για ανάπτυξη του τουρισμού, για 
φράγματα, για αρδευτικά έργα, αλλά και για περισσότερη παιδεία και 
επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και για νοσοκομεία, όπως αυτό που 
ειπώθηκε ότι θα πρέπει να γίνει και το προωθούμε, δηλαδή το 
νοσοκομείο χρόνιων παθήσεων. Συνεπώς, πρόκειται για μια γιγαντιαία, 
συστηματική και μεθοδική προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών όλης της χώρας.

Θα το πω απλά: Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρόγραμμα. Και προπαντός 
έχουμε όραμα. Θέλουμε μια άλλη Ελλάδα. Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή. 
Αυτή την προσπάθεια την έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, από 
το ’93.

Από το ’93 βελτιώσαμε σημαντικά την πορεία της οικονομίας μας με τις 
θυσίες του ελληνικού λαού, με τις δικές σας θυσίες, με τη δική σας 
προσπάθεια. Και έχουμε φθάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε ένα 
βήμα πριν από την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
της Ευρώπης (ΟΝΕ). Θα την πετύχουμε αυτή την ένταξη. Ολοι μαζί θα 
την πετύχουμε. Και θα την πετύχουμε χάρη σε σας.

Και από κει θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα, με 
τα σχέδια, με το πρόγραμμα, με το όραμά μας.

Με το όραμά μας για την Ελλάδα.
Και με το σύνθημά μας και την αρχή: Πρώτα η Ελλάδα.
Ολοι μαζί να φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα”.


