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Ομιλία ΟΝΝΕΔ Κορινθίας 
«Η Ελλάδα στην καρδιά της ψηφιακής εποχής» 

 

Φίλες και φίλοι, 

ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, 

 

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Σήμερα, στη 

χώρα μας συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές σχολές. 

Αυτή των φοβικών συνδρόμων, της αντίδρασης και της 

καθυστέρησης, του πραγματικού συντηρητισμού που δεν θέλει να 

αλλάξει τίποτα σε αυτήν τη χώρα και να μείνουμε με τις πολιτικές 

των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80. Και από την άλλη μεριά, 

είναι η πολιτική των αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων, των 

αποφάσεων.  

 

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη δεύτερη σχολή. Ακολουθούμε 

σταθερά το δρόμο της ευθύνης, γιατί αυτή είναι η εντολή που μας 

έδωσε ο ελληνικός λαός και σ' αυτό το δρόμο θα προχωρήσουμε 

με συγκεκριμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα.  

 

Την πολιτική μας την πιστεύουμε απόλυτα και τη θεωρούμε 

αληθινά πατριωτική πολιτική. Είναι πολιτικό και παραταξιακό 

καθήκον απέναντι στον τόπο και τους πολίτες που μας 

εμπιστεύθηκαν. 

 

Για μας δεν υπάρχει δίλημμα. Το ξεκαθάρισε πρώτος απ’ όλους ο 

Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας, ο Κώστα Καραμανλής: 
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Καλύτερα να πάμε σπίτια μας, παρά να συμβιβαστούμε με 

την αρρωστημένη και φαύλη νοοτροπία που κρατά την 

Ελλάδα κολλημένη στο παρελθόν.  

 

Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα της παράταξής μας. Αυτό 

είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα που θα κριθεί στις επόμενες 

εκλογές.  

 

Και είμαι βέβαιος, ότι η αίσθηση καθήκοντος της Κυβέρνησής μας, 

σε συνδυασμό με την προσωπική αξιοπιστία του Κώστα 

Καραμανλή, θα μας εξασφαλίσουν και πάλι την εμπιστοσύνη των 

Ελλήνων. 

 

Προχωρούμε, λοιπόν, μπροστά, με αποφασιστικότητα. Όσο και να 

το θέλουν οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης δεν θα καταφέρουν να 

πάνε την Ελλάδα πίσω.  

 

Δείτε τι συμβαίνει στην Ολυμπιακή. Η Ολυμπιακή είναι η μόνη 

100% κρατική αεροπορική εταιρία στην ΕΕ. Έχει εξελιχθεί στην πιο 

προβληματική αεροπορική εταιρία της Ευρώπης σε σχέση με το 

μέγεθός της. Έχει συσσωρευμένα χρέη 2,6 δις και μεγάλα δομικά 

προβλήματα που παράγουν 1 εκατ. ευρώ έλλειμμα την ημέρα.  

 

Έχει τεράστια νομικά προβλήματα με την Ε.Ε. με 4 καταδικαστικές 

αποφάσεις για παράνομες κρατικές ενισχύσεις που την 

υποχρεώνουν να επιστρέψει πάνω από 1,9 δις ευρώ!  
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Η πραγματικότητα επιβάλλει να βρούμε λύση. Αλλιώς η εταιρεία θα 

καταρρεύσει από τα αλλεπάλληλα πρόστιμα και θα επιβαρύνει με 

νέα χρέη τους φορολογούμενους.  

 

Κι όμως, παρά την κατάσταση που σας περιέγραψα, κάποιοι 

θέλουν να διατηρήσουμε το σημερινό άρρωστο καθεστώς! 

 

Το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω και σήμερα:  

Εάν δεν υπήρχαν τα χρέη της Ολυμπιακής, θα μπορούσαμε με τα 

χρήματα αυτά να έχουμε φτιάξει πάνω από 2.000 6/θέσια σχολεία 

σε όλη την Ελλάδα.  

 

Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πάνω από 50 μεγάλα Νομαρχιακά 

Νοσοκομεία.  

 

Θα μπορούσαμε να τριπλασιάσουμε σχεδόν τα κονδύλια που 

δόθηκαν το 2008, για να καλυφθεί η αύξηση των συντάξεων του 

ΟΓΑ, του ΕΚΑΣ, του Επιδόματος Ανεργίας και η χρηματοδότηση 

του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής! 

 

Είναι, λοιπόν, υποκρισία και φαρισαϊσμός να λένε κάποιοι ότι 

δήθεν κόπτονται για τους οικονομικά ασθενέστερους και την ίδια 

ώρα να στηρίζουν πολιτικές που κατασπαταλούν εθνικούς πόρους 

που θα μπορούσαν να διατεθούν για την ενίσχυση των 

συμπολιτών μας! 
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Είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός να μας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ 

για απαξίωση και ξεπούλημα, όταν το ίδιο βαρύνεται με 3 

αποτυχημένα προγράμματα εξυγίανσης, 4 αποτυχημένες 

προσπάθειες αποκρατικοποίησης της εταιρείας και αμέτρητες 

εγκληματικές πολιτικές επιλογές που οδήγησαν την Ολυμπιακή σε 

αυτά τα χάλια.  

 

Το να ζητούν κάποιοι σήμερα να μην δώσουμε λύση στην 

Ολυμπιακή και να συνεχίσουμε να ρίχνουμε τα χρήματα 

των φορολογούμενων σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, είναι η 

χειρότερη μορφή κοινωνικής αναλγησίας.  

 

Δεν θα το δεχτούμε! Είναι πατριωτικό μας καθήκον να 

λύσουμε το πρόβλημα. Και θα το λύσουμε!   

 

Αγαπητοί φίλοι,  

 

Το σχέδιο που προωθεί η Κυβέρνησή μας για την Ολυμπιακή: 

Έχει την έγκριση της Ε.Ε., η οποία είναι αναγκαία αν 

θέλουμε να δοθεί λύση. Οι προηγούμενες προσπάθειες 

αποκρατικοποίησης απέτυχαν επειδή δεν είχαν τη σύμφωνη γνώμη 

της Κομισιόν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να κάνουν πίσω 

μπροστά στον κίνδυνο να κληρονομήσουν τα χρέη  

 

Εξασφαλίζει το όνομα και το σήμα της Ολυμπιακής. Οι 

κύκλοι θα συνεχίσουν να πετούν και το όνομα της Ολυμπιακής θα 

συνεχίσει να υπάρχει. 

 4



 

Καλύπτει πλήρως τα νησιά μας και αποτρέπει τη 

δημιουργία εσωτερικού μονοπωλίου. 

 

Διασφαλίζει πλήρως τους εργαζόμενους της εταιρείας. 

Πλήρως! Με μετατάξεις, με ενίσχυση εισοδήματος, με πρόωρη 

ενίσχυση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, με μοριοδοτήσεις 

για διαγωνισμούς του Δημοσίου. Με απόλυτη διασφάλιση του 

εισοδήματός τους και της εργασιακής τους προοπτικής. 

 

Σε μια περίοδο που χιλιάδες εργαζόμενοι και επαγγελματίες στον 

ιδιωτικό τομέα βιώνουν καθημερινά μια έντονη επαγγελματική 

ανασφάλεια, οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής καλύπτονται στο 

σύνολό τους και σε απόλυτο βαθμό. Και αυτό δεν το κάνουμε για 

να παριστάνουμε τους καλούς, αλλά επειδή το πιστεύουμε και 

επειδή η δική μας κοινωνική ευαισθησία είναι τίμια και ειλικρινής.  

 

Σε αυτή τη λύση, λοιπόν, μια λύση που προβλέπει διατήρηση 

του ονόματος και του σήματος της Ολυμπιακής και πλήρη 

διασφάλιση των εργαζόμενων, το ΠΑΣΟΚ και τα μικρότερα 

κόμματα αντιδρούν!  

 

Προτείνουν να μείνουμε στη σημερινή, μίζερη, παρακμιακή 

κατάσταση, η οποία γεμίζει χρέη τους φορολογούμενους, 

ανασφάλεια τους εργαζόμενους και τεράστια προβλήματα τη χώρα 

μας.  
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Επαναλαμβάνω και πάλι: Η διατήρηση του σημερινού 

αποτυχημένου και αρρωστημένου μοντέλου που παράγει χρέη και 

προβλήματα είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής 

αναλγησίας.  

 

Φίλες και φίλοι,  

 

Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες. 

Και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ 

Κορινθίας και σε όλους εσάς που πιάσατε τον παλμό της νέας 

εποχής, που πήρατε την πρωτοβουλία να πολεμήσετε όλους 

εκείνους που καταφεύγουν στο λαϊκισμό και την λασπολογία και να 

προβάλλετε το έργο της κυβέρνησης, σε ένα τομέα αιχμής.  

 

Γιατί σε 10-15 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται τις άσκοπες 

ρητορείες, τα μεγάλα λόγια. Θα απολαμβάνει όμως τα οφέλη και 

τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται σήμερα, τώρα. Θα απολαμβάνει 

τους καρπούς του σήμερα. Θα απολαμβάνει μια νέα Ελλάδα, μια 

ανώτερη ποιότητα ζωής. Θα έχει στη διάθεσή του απίστευτες 

δυνατότητες και ανεξάντλητες προοπτικές. Γι’ αυτό προχωρούμε 

δυναμικά χωρίς να κοιτάζουμε πίσω. Ξεπερνάμε τα όποια εμπόδια 

και θέτουμε τις βάσεις για ένα νέο, ένα ευρωπαϊκό αύριο.    

 

Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της 

ευρυζωνικότητας. Τα τελευταία χρόνια, γίναμε όλοι μάρτυρες μιας 

πραγματικής έκρηξης του ευρυζωνικού internet στη χώρα μας. 

Σήμερα 12 στους 100 Έλληνες έχουν πρόσβαση στο 
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γρήγορο internet, όταν το 2004 είχε μόνο ένας στους 1.000. Το 

2007 η Ελλάδα κατετάγη έκτη παγκοσμίως και πρώτη μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της 

ευρυζωνικότητας, ενώ το 2006 είχαμε καταλάβει την πρώτη θέση 

παγκοσμίως.  

 

Ήδη, «η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013» της κυβέρνησης 

βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επεκτείνοντας τις ψηφιακές δομές και 

δίκτυα που έχουν ήδη αναπτυχθεί και παρέχοντας στη χώρα μας 

τη δυνατότητα να πρωτοπορήσει και να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο 

αναπτυξιακό στοίχημα.  

 

Ήδη, ενέργειες που σχεδιάστηκαν πριν από μερικά χρόνια αρχίζουν 

να υλοποιούνται. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, το πρόγραμμα 

ΔΟΡΥ, το οποίο αφορά ακριβώς τη διάδοση του Δορυφορικού 

Internet σε περιοχές πού είναι δύσκολα προσβάσιμες, κυρίως στις 

παραμεθόριες. Το πρόγραμμα αυτό, που χρηματοδοτείται από το 

Γ’ΚΠΣ, θα ξεκινήσει να υλοποιείται από το τέλος του  χρόνου, σε 

μερικούς δηλαδή μήνες. 

 

Πατάμε σε αυτές τις στέρεες βάσεις για να πάμε ένα βήμα 

παραπέρα. Γι’ αυτό το βήμα θέλω να μιλήσω σήμερα. Ή καλύτερα 

για το άλμα που επιχειρούμε στο νευραλγικό τομέα της 

ευρυζωνικότητας. Για τη δημιουργία ενός δικτύου οπτικών 

ινών. Για να πάψει η χώρα μας να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και 

να διεκδικήσει μια θέση στην καρδιά της πρωτοπορίας. 
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Επιδίωξή μας είναι να προσφέρουμε νέες και σημαντικές 

δυνατότητες στους πολίτες και να δώσουμε ένα μεγάλο 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Μια τεράστια ώθηση 

στον νέο ψηφιακό κόσμο που δημιουργείται και που μέρα με την 

μέρα αλλάζει το παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 

Θέλουμε: 

• Να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα 

• Να δημιουργήσουμε νέες αγορές, νέες επενδύσεις, νέες 

θέσεις εργασίας 

• Να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, την ποιότητα της 

ζωής κάθε πολίτη, σε όποιο σημείο της χώρας κι αν βρίσκεται 

 

Πριν από μερικές ημέρες, λοιπόν, ανακοινώσαμε μαζί με τον 

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Αλογοσκούφη, ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη υποδομών για 

δίκτυα οπτικών ινών. 

 

Οι οπτικές ίνες είναι τα δίκτυα του αύριο. Μας δίνουν τη 

δυνατότητα απεριόριστων εφαρμογών. Πρόκειται για εφαρμογές 

του μέλλοντος, οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν και στη 

χώρα μας. Πρόκειται για υπεργρήγορα δίκτυα-υπερταχύτατες 

συνδέσεις, χωρίς παρεμβολές, με αναβαθμισμένη ποιότητα και 

απεριόριστες εφαρμογές. 

 

Μια χειροπιαστή εφαρμογή των πλεονεκτημάτων ενός δικτύου 

οπτικών ινών είναι στον τομέα της ψυχαγωγίας: η τηλεόραση 
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υψηλής ευκρίνειας με εκατοντάδες κανάλια. Εικόνα και ήχος 

υψηλής ευκρίνειας που κατεβαίνουν άμεσα στην οθόνη μας, αφού 

επιλέξουμε ό,τι θέλουμε, ταινίες, μουσική, ενημέρωση, ανά πάσα 

στιγμή.  

 

Έπειτα, μιλάμε για εκπληκτικά αποτελέσματα στους τομείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς η τηλε-εκπαίδευση θα είναι 

πλέον μια πραγματικότητα και οι συνθήκες μέσα στις οποίες θα 

πραγματοποιείται θα είναι σχεδόν όμοιες με τη φυσική μας 

παρουσία σε μια αίθουσα διδασκαλίας.   

 

Στην ιατρική, θα μπορούμε να έχουμε δυνατότητες τηλε-ιατρικής 

σε πολύ εξελιγμένο επίπεδο, όπου τα δεδομένα από ιατρικές 

εξετάσεις θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα για επεξεργασία από 

γιατρούς σε όποια χώρα και αν βρίσκονται αυτοί.  

 

Στην τηλε-εργασία, ήδη υπάρχουν εξαιρετικές εφαρμογές 

teleconferencing βιντεοτηλεφωνίας – δηλαδή να μιλάμε στο 

τηλέφωνο και να βλέπουμε το συνομιλητή μας- που 

επιτρέπουν αληθοφανέστατες συζητήσεις με συνεργάτες σε 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.  

 

Και όλα αυτά με μια τηλεφωνική σύνδεση  

 

Οι οπτικές ίνες είναι οι σύγχρονες υπερλεωφόροι των 

τηλεπικοινωνιών. Η Ελλάδα αποφασίζει να ακολουθήσει μια 

στρατηγική υπέρβασης. Από το σημείο που βρίσκεται σήμερα 
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αντί να πάει σε ενδιάμεσες σύγχρονες τεχνολογίες, πάει στις πλέον 

σύγχρονες που υπάρχουν στον κόσμο. Ακολουθεί τα βήματα 

άλλων χωρών, όπως είναι η Ιαπωνία, η Κορέα, η Σουηδία. Και 

ακολουθεί τη στρατηγική άλλων επίσης ευρωπαϊκών κρατών όπως 

η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, που πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι 

κινούνται προς αυτό τον τομέα. Το έργο είναι πολύ σημαντικό. Και 

για την καθημερινότητα μας και για την ανάπτυξη της χώρας. Δεν 

είναι απλά κάτι ενδιαφέρον για αυτούς που ασχολούνται με τις νέες 

τεχνολογίες. 

 

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος αυτού εκτιμάται 

στα 2,1 δις ευρώ, και το έργο θα γίνει με την μορφή Σύμπραξης 

Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ένα ποσοστό θα καλυφθεί από 

κρατικούς πόρους ενώ το υπόλοιπο από ιδιωτικές επενδύσεις.  

 

Το σχέδιό μας έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα 

με το σημερινό σχεδιασμό αναμένεται ότι στο δεύτερο εξάμηνο 

του 2009 θα είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε τον Διεθνή 

Διαγωνισμό για το έργο ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του. 

Η συνολική διάρκεια ανάπτυξης του δικτύου είναι επτά χρόνια. 

 

Μέχρι σήμερα μιλούσαμε για «φως, νερό, τηλέφωνο». Από 

εδώ και στο εξής, θα μιλάμε για φως, νερό, τηλέφωνο και σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Για κάθε πολίτη, σε όποιο σημείο της χώρας και αν 

κατοικεί. Η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται, ανεβαίνει. Η Ελλάδα της Νέας 

Δημοκρατίας προχωρά σταθερά, χωρίς προσκόμματα, χωρίς 
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καθυστερήσεις.  Σε όλους τους τομείς, σε όλα τα πεδία, σε όλες τις 

δράσεις.   

 

Ο Κώστας Καραμανλής έχει δώσει σαφή εντολή. Να 

προχωρήσουμε μπροστά. Προσηλωμένοι στο χειροπιαστό και 

μετρίσιμο έργο. Σε αυτό επενδύουμε γιατί από αυτό θα κριθούμε 

στο τέλος. Έχουμε σαφές σχέδιο. Έχουμε ξεκάθαρους στόχους. 

Έχουμε ένα φύλο πορείας στο οποίο θα μείνουμε πιστοί. Οι 

άξονες της πολιτικής μας: 

 

1ον: Ισχυρότερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας.  

2ον: Συνέχιση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με στόχο την 

ποιοτική Αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας, αλλά και τη σύνδεσή 

της με την αγορά εργασίας.  

3ον: Συνέχιση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης 

4ον: Εξυγίανση των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων του 

Δημόσιου Τομέα. 

5ον: Περιορισμός της σπατάλης και περαιτέρω διασφάλιση της 

δημοσιονομικής διαφάνειας. 

6ον: Δράσεις με στόχο τη φορολογική δικαιοσύνη.  

7ον: Μεταρρυθμίσεις για ένα κράτος πιο κοντά στον πολίτη.  

8ον: Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και της 

ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. 

9ον: Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της εξωστρέφειας 

και της ελκυστικότητας της Χώρας. 

 

 11



Στους τομείς αυτούς θα προχωρήσουμε με πείσμα και 

αποφασιστικότητα. Είναι μεταρρυθμίσεις που δεν μπορούν να 

καθυστερήσουν. Είναι μεταρρυθμίσεις για τους νέους, για όλους 

εσάς, για το αύριο αυτού του τόπου. Για μια πραγματικά 

ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα μας κάνει όλους περήφανους. Για μια 

Ελλάδα στην καρδιά της πρωτοπορίας, που κοιτάζει μπροστά, 

που δίνει ευκαιρίες στους νέους της, που προχωρά στο δρόμο 

της Ευρώπης και της κοινής λογικής. 

 

ΟΝΝΕδίτες και ΟΝΝΕδίτισσες, 

 

Εσείς είστε η εμπροσθοφυλακή. Εσείς είστε αυτοί που πρώτοι 

ρίχνεστε σε αυτή τη μάχη του εκσυγχρονισμού. Σε σας 

στηριζόμαστε. Εσείς αποτελείτε την ψυχή αυτής της παράταξης. 
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