
ΙΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ

Φίλες και Φίλοι,

Κυρίες και Κύριοι,

• Ζούμε μια ιστορική περίοδο για την εξέλιξη του τόπου, την

προκοπή όλων μας, το μέλλον των παιδιών μας. Παγκόσμια, 

αλλά ειδικότερα στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια νέα 

πραγματικότητα.

- Κρίση Χόγκ-Κόγκ επηρεάζει Ελλάδα
- Ανταγωνισμός από Ουκρανικά Ναυπηγεία
- Σημασία των δικτύων Κασπία - Ευρώπη

• Σ’ αυτή την πραγματικότητα στόχος μας είναι να θεμελιώσουμε 

την ισχυρή Ελλάδα, να δημιουργήσουμε την ισχυρή 

κοινωνία. Μ’ αυτή την εντολή ήρθαμε στην εξουσία και είμαστε 

αποφασισμένοι να την τιμήσουμε και να την φέρουμε σε πέρας. 

Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή κοινωνία σημαίνει Ελλάδα που έχει 

φωνή και κύρος. Σημαίνει αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Σημαίνει 

κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Σημαίνει ακόμη αίσθηση 

ευθύνης, συλλογικότητα στην προσπάθειά μας, ομοψυχία. Έτσι 

μονάχα γεννιέται και σφυρηλατείται η πραγματική ελπίδα για το 

αύριο, για τη συλλογική και την ατομική ευημερία μας, την 

προοπτική για τους νέους μας και τα παιδιά μας.

ι



ΟΝΕ - Ποιόν αφορά; Οικονομικές Επιπτώσεις της μη 

συμμετοχής
• Πως θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς: Πρώτος και άμεσος 

στόχος μας είναι και πρέπει να είναι η ισότιμη συμμετοχή της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα που 

διαμορφώνεται, στο πιο σημαντικό κέντρο λήψης αποφάσεων. 

Και αυτό είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο στόχος που όλοι πια τον 

καταλαβαίνουμε και τον συμμεριζόμαστε δεν είναι μόνο ζήτημα 

πολιτικής επιλογής ή αφηρημένης επιθυμίας. Είναι άρρηκτα 

δεμένος με μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια. Προσπάθεια σε 

όλα τα μέτωπα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε μονάχα να πιάσουμε 

κάποια αφηρημένα νούμερα του Μάαστριχτ, αλλά η νέα 

πραγματικότητα να δώσει τα οφέλη της στο μισθωτό, στο 

μικρομεσαίο, στον επιχειρηματία, στον αγρότη, στο συνταξιούχο. 

Για μια τέτοια οικονομία και για μια τέτοια κοινωνία 

αγωνιζόμαστε, μια τέτοια Ελλάδα θέλουμε μέλος της ΟΝΕ.

• Γι’ αυτό και διανύουμε την πιο κρίσιμη περίοδο της 

κυβερνητικής τετραετίας, προχωρώντας τις αναγκαίες 

διαρθρωτικές τομές, αδιαφορώντας για το βραχυπρόθεσμο 

πολιτικό κόστος, πολεμώντας για το συνολικό όφελος της 

πατρίδας μας και του ελληνικού λαού.

- Διαρθρωτικές Αλλαγές
- Ολυμπιακή Αεροπορία - Κερδοφόρα επιχείρηση
- Τράπεζες ανταγωνιστικές
- Κράτος στρατηγείο (ΚΑΕ)



• Στο εξωτερικό μέτωπο έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της 

Ελλάδας, η φωνή μας ακούγεται, το κύρος μας μετράει. 

Λουξεμβούργο - Κάρντιφ

• Στην οικονομία έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται οι πρώτοι 

καρποί. Με τη δραστική μείωση του πληθωρισμού και των 

ελλειμμάτων, με τη σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, 

με τη δίκαιη κατανομή των πόρων, με την αύξηση του 

πραγματικού εισοδήματος, με την μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων, με την ανασυγκρότηση της παραγωγικής μας 

βάσης στη Βιομηχανία, στη Βιοτεχνία, στις Υπηρεσίες και στο 

Δημόσιο Τομέα. Εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για 

την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία: Στηρίζουμε τη 

δημιουργία ισχυρών και αξιόπιστων επιχειρηματικών φορέων 

στη ναυπηγική βιομηχανία. Επιδοτούμε μεγάλα επενδυτικά 

προγράμματα αναδιαρθρώσεων και εκσυγχρονισμού των 

επιχειρήσεων. Υιοθετήσαμε τις λειτουργικές ενισχύσεις σε 

συμβόλαια κατασκευών και μετασκευών. Πήραμε μέτρα 

κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων που αποχωρούν 

λόγω των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων. Προχωρήσαμε στον 

εκσυγχρονισμό της μικρής ναυπηγοεπισκευαστικής 

δραστηριότητας στη ζώνη Δραπετσώνας-Κερτατσινίου- 

Περάματος. Στηρίξαμε την επέκταση των ενισχύσεων μέχρι το 

2001 για τις λειτουργικές και μέχρι το 2003 για τις επενδυτικές 

ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε μέτρα 

ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας. Κι εδώ οι 

καρποί είναι χειροπιαστοί. Τα τρία μεγάλα ναυπηγεία που 

ιδιωτικοποιήθηκαν Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου πάνε



καλά, εξασφαλίστηκαν 4.000 θέσεις εργασίας, δημιουργήθηκαν 

ευκαιρίες απασχόλησης για μεγάλο μέρος των εργαζομένων 

που αποχώρησαν κι εξασφαλίστηκαν τουλάχιστον άλλες 1000 

θέσεις εργασίας μέσω υπεργολαβιών και βοηθητικών εργασιών.

- Μείωση Ελλειμμάτων - Πληθωρισμού (ττοιούς οφελεί)

- Πραγματική αύξηση μισθών
- «Φορολογική λαίλαπα»

• Σε κάθε βήμα μας μαζί με την αποτελεσματικότητα, πρώτη μας 

έγνοια είναι και η κοινωνική συνοχή. Γιατί γνωρίζω και 

συναισθάνομαι ότι σ' αυτή την μεταβατική περίοδο υπάρχουν 

προβλήματα και πιεστικές ανάγκες σε πολλούς. Γι’ αυτό και 

προωθούμε πολιτικές για την απασχόληση, τους 

χαμηλοσυνταξιούχους, πολιτικές για αυτούς που πράγματι 

έχουν ανάγκη, πολιτικές που βοηθούν τους πιο αδύναμους να 

περάσουν με καινούριες δυνάμεις και δεξιότητες στη νέα 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται ραγδαία. Πρόγραμμα 

απασχόλησης

• Όπου και να κοιτάξετε γύρω σας γίνονται έργα που αλλάζουν το 

πρόσωπο της Ελλάδας. Φτιάχνουν τις προϋποθέσεις για 

καλύτερη ποιότητα ζωής.

• Σε πολλούς χώρους μικρές μειοψηφίες είναι δεμένες με το 

παρελθόν. Ζητούν λύσεις και υποστηρίζουν κεκτημένα, που 

πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οδηγούν στην αποτυχία και την 

οικονομική καταστροφή. Στην οικονομική καταστροφή αυτών 

που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν, στην αποτυχία πολύ



περισσοτέρων από εκείνους που οι ίδιοι εκπροσωπούν. 

Σφάλλουν, αποπροσανατολίζουν και με σημαία μεγάλες 

ρητορείες βλάπτουν την ατομική προοπτική των συναδέλφων 

τους, βλάπτουν τον κλάδο τους, βλάπτουν τον τόπο.

• Εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και με συνέπεια το

πρόγραμμα και τους στόχους που ενέκρινε ο ελληνικός λαός. 

Θα αποδείξουμε στο τέλος ότι οι δικές σας προσπάθειες, οι 

δικές σας θυσίες, πιάσαν τόπο, βάλαν τα θεμέλια μιας νέας 

Ελλάδας, που θα προσφέρει περισσότερη αξιοπρέπεια, 

ευημερία και κοινωνική συνοχή για όλους.

• Στην κραυγαλέα αντίδραση των μειοψηφιών υπάρχει η 

σιωπηλή πλειοψηφία της σύνεσης, της διορατικότητας, των 

εποικοδομητικών προτάσεων, της δημιουργικής πρωτοβουλίας. 

Υπάρχει ο κόσμος, που νοιώθει ότι η κατεύθυνση είναι σωστή, η 

πορεία ίσως δύσκολη, αλλά αναγκαία. Και σ' αυτό τον κόσμο 

ανήκετε εσείς, που αποδεικνύετε ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι 

δουλειάς, διεκδίκησης, εργασιακής συμπεριφοράς, 

αποτελεσματικότητας. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το μεγάλο 

στοίχημα για τη νέα Ελλάδα, μόνο μαζί μπορούμε να το 

κερδίσουμε, όλοι μαζί με τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, 

τους αγρότες, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας. 

Η ΟΝΕ δεν είναι υπόθεση των τραπεζιτών και των 

χρηματιστηρίων. Είναι υπόθεση όλων μας, αν θέλουμε εμείς να 

ορίζουμε την Ελλάδα μας, την προκοπή μας και το μέλλον των 

παιδιών μας.



• Με δεδομένη την κοινή πορεία στην Ευρώπη των εθνών και των 

λαών υπάρχει ένα μεγάλο δίλημμα. Θέλουμε να 

συμμετάσχουμε ή όχι σ' αυτή την πορεία;

• Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, όλοι οι Έλληνες, 

θέλουν και αγωνίζονται για να είμαστε μέσα στην Ευρώπη, για 

να έχουμε τη δική μας δύναμη και φωνή. Όλοι γνωρίζουν πια ότι 

μπορούμε να πετύχουμε, αρκεί να δουλέψουμε μεθοδικά, να 

πιστέψουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις, στις 

ικανότητες και στις δημιουργικές μας πρωτοβουλίες.

Φίλες και φίλοι,

• Βρίσκομαι με ιδιαίτερη συγκίνηση εδώ στο Σκαραμαγκά, γιατί 

δέθηκα μαζί του σε εποχή κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία 

του και τη διάσωσή του, ως Υπουργός Βιομηχανίας. Από τότε 

μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους 

και σεις ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι πίσω απ' αυτούς 

τους αριθμούς είστε εσείς οι ίδιοι, ο μόχθος σας, ο τρόπος με 

τον οποίο διαχειριστήκατε το νέο ξεκίνημα, η σύνεση και η 

συλλογικότητά σας. Αναλάβατε ένα δύσκολο εγχείρημα, κάποιοι 

το είπαν πείραμα και άλλοι προεξόφλησαν το αδιέξοδό του. 

Τους διαψεύσατε και μην επιτρέψετε ποτέ σε κανένα να βρει 

επιχειρήματα για να μειώσει την προσπάθεια και την επιτυχία. 

Ανήκετε και σεις στη σιωπηλή πλειοψηφία αυτών που μοχθούν 

και παράγουν, αυτών που με το μυαλό και τα χέρια τους ξέρουν 

να δημιουργούν και να πετυχαίνουν.



Σ' αυτά τα Ναυπηγεία και στον εκσυγχρονισμό τους έχετε 

επενδύσει πάνω απ' όλα το φιλότιμο σας. Πρέπει να πετύχετε 

και στην προσπάθεια αυτή θα μ' έχετε σύντροφό σας.

• Το μήνυμά μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μήνυμα των καιρών, γιατί 

ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με τους κοινούς μας στόχους και με τις 

κοινές μας προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε και να 

δημιουργήσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα των 

μεγάλων και ανοιχτών οριζόντων.


