
Κυρίες και κύριοι, 

Με μεγάλη χ α ρ ά δέχτηκα την πρόσκληση της ΔΕΗ να εγκαινιάσω τη νέα 
μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου «Μεγάλο Λαύριο». 

Τα έργα της ΔΕΗ, το έργο του Φυσικού Αερίου, τα χιλιάδες έργα που 
κατασκευάζονται σ' όλη τη χώρα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. 

Η οικονομική και η αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθούμε, οι 
προσπάθειες που καταβάλουμε για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής έχουν στόχο την ισχυρή Ελλάδα, την 
Ελλάδα της ευημερίας, της ασφάλειας, της προόδου και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Σήμερα η Ελλάδα ξέρει να δίνει αλλά κυρίως να κερδίζει τις 
μάχες της. Οι κόποι και οι θυσίες πιάνουν τόπο, έχουν συγκεκριμένα 
χειροπιαστά αποτελέσματα. Χάρη στις ξεκάθαρες πολιτικές μας επιλογές, η 
χώρα μ α ς έχει κατοχυρώσει τη θέση της στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. 
Εχουμε ισχυρή παρουσία και μπορούμε να επηρεάζουμε τις αποφάσεις. 

Κατορθώσαμε να διασφαλίσουμε όσα πετύχαμε μέχρι τώρα ξεπερνώντας 
πολλούς κινδύνους. Όλα αυτά αποτελούν μια σοβαρή παρακαταθήκη για το 
μέλλον. Αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τη κρίση που ταλαιπωρεί τους 
τελευταίους μήνες τη παγκόσμια οικονομία. Παρακολουθούμε από κοντά 
τις εξελίξεις και σχεδιάζουμε πολύ προσεκτικά και αποφασιστικά τις 
κινήσεις μας. 

Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. 

Το 2000 είναι ο χρόνος επίτευξης του στόχου της ισότιμης ένταξης στην 
Οικονομική και Νομισματική Ενωση της Ευρώπης. Η Κυβέρνηση 
αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι μπορεί να εγγυάται την ασφαλή και 
επιτυχημένη πορεία της χώρας στον 21ο αιώνα. 

Το Λαύριο αποτελεί παράδειγμα πως η Κυβέρνηση μ' ένα σύνολο δράσεων 
και παρεμβάσεων εξασφαλίζει την πορεία της χώρας προς την οικονομική 
σύγκλιση με κοινωνική συνοχή. 

Ο μετασχηματισμός του διεθνούς συστήματος κάνει όλο και περισσότερο την 
ενεργειακή πολιτική στρατηγικό κλειδί ανάπτυξης. Έτσι διαμορφώσαμε και 
τις κατευθύνσεις μας : 

Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού με οικονομικά αποδεκτούς 
όρους. 

Η διασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, για το 
σύνολο των πολιτών. 

Ο περιορισμός των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
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