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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εγκαινίασε σήμερα το Υδροηλεκτρικό 
Εργο του Θησαυρού στον ποταμό Νέστο (στο νομό Δράμας). Μιλώντας 
στην τελετή των εγκαινίων, ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

« Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το έργο που εγκαινιάζουμε 
σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στη χώρα. Και θα 
ήθελα να τονίσω ορισμένες πλευρές αυτού του έργου για να αντιληφθούμε 
την ευρύτερη σημασία του.

Πρώτα απ’ όλα, θέλω και εγώ να επισημάνω ότι το φράγμα το οποίο είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα γαιοφράγματα στην Ευρώπη, όπως και το σύνολο 
του έργου, κατασκευάσθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό από ελληνικές 
τεχνικές εταιρίες, από Ελληνες εργαζόμενους, με βάση την τεχνογνωσία 
που έχουμε εδώ, στην Ελλάδα. Δείχνει ότι η χώρα μας έχει τεχνολογικές 
δυνατότητες. Δείχνει ότι η χώρα μας μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις της νέας εποχής. Δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη 
στον εαυτό μας. Δείχνει ότι μπορούμε.

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία. Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπήρξε μια συμφωνία με 
τη Βουλγαρία σχετικά με τα νερά του Νέστου, πως θα υπάρχει ένα 
ποσοστό υδάτων που θα έρχεται στη χώρα και θα αξιοποιείται από την 
Ελλάδα. Δείχνει το έργο με αυτό τον τρόπο ποιες είναι οι δυνατότητες της 
συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Βαλκανικής. Δείχνει ότι το μέλλον της 
ανάπτυξης δεν είναι στην απομόνωση, στις διαχωριστικές γραμμές, στα 
κλειστά σύνορα. Το μέλλον της ανάπτυξης της χώρας βρίσκεται στη 
συνεργασία.

Και αυτή είναι η απάντηση, κύριε Δήμαρχε, στο ερώτημά σας πώς θα 
αντιμετωπίσουμε θέματα ανεργίας, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα 
ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου της περιοχής.

Μια απάντηση υπάρχει σ’ αυτά: Ότι πρέπει εμείς, ιδίως εδώ. στην Ελλάδα, 
να ανοίξουμε τα σύνορά μας (το έχουμε κάνει) και να προωθήσουμε τη, 
συνεργασία. Να γίνει η Β. Ελλάδα το εφαλτήριο για την παρουσία της 
χώρας στα Βαλκάνια, να γίνει ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής και 
Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης, η περιοχή από την οποία θα ξεκινήσουν
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συνεργασίες και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες 
της περιοχής: ενεργειακές, τουριστικές και όποιες άλλες υπάρχουν.

Κυρίες και κύριοι, θα έρθω σε ένα τρίτο σημείο που έχει επίσης σημασία να 
τονίσουμε: Αναφέρθηκε ότι το έργο αυτό έχει πολλές πλευρές. Και δεν είναι 
μονάχα ένα έργο ενεργειακό, είναι ένα έργο αντιπλημμυρικό, είναι ένα έργο 
το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της γεωργίας (για την άρδευση των 
πεδιάδων Δράμας, Νέστου, Ξάνθης και Κομοτηνής), είναι ακόμα ένα έργο 
για την παροχή νερού για βιομηχανική χρήση, είναι, τέλος, ένα έργο για την 
ύδρευση οικισμών.
Αυτές οι πολλές κατευθύνσεις είναι το δείγμα ότι υπάρχει ένας καλός 
σχεδιασμός, μέσω του οποίου επιδιώκεται η ευρύτερη ανάπτυξη της 
περιοχής.

Στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής -όπως αναφέρθηκαν η Υπουργός 
Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος της ΔΕΗ- συμβάλλει και το γεγονός ότι 
ταυτόχρονα με αυτό το έργο έχουν ξεκινήσει και άλλα έργα ενεργειακά. 
Συγκεκριμένα, ως προς τα υδροηλεκτρικά έργα, για την πλήρη αξιοποίηση 
των υδάτων του Νέστου, κατασκευάζονται ταυτόχρονα εδώ, στην περιοχή, 
τα υδροηλεκτρικά έργα Πλατανόβρυσης και Τεμένους. Και μάλιστα, για την 
κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου Πλατανόβρυσης χρησιμοποιείται 
πρωτοποριακή τεχνολογία.

Και ως προς τα αναπτυξιακά θερμικά έργα, αρκεί να σας αναφέρω την 5η 
Λιγνιτική Μονάδα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης που εγκαινιάσαμε την 
προηγούμενη εβδομάδα και το μεγάλο έργο της Κομοτηνής (που βρίσκεται 
στο στάδιο της κατακύρωσης). Πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα λειτουργήσει με φυσικό αέριο.

Τα θερμικά και υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ δημιουργούν ένα ενεργειακό 
δίκτυο στη Β. Ελλάδα. Ένα δίκτυο ενεργειακό, το οποίο διασυνδέει τη χώρα 
μας με Ανατολή και Δύση, με Βορρά και Νότο. Ενα δίκτυο ενεργειακό, το 
οποίο, από πολλές πλευρές, μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδήματος, 
πηγή εργασίας και πηγή ανάπτυξης της χώρας.

Τι σημαίνουν και τί δείχνουν όλα αυτά; Δείχνουν ότι έχουμε αρχίσει μία 
πολύ σημαντική προσπάθεια. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να 
περιορίσουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τις άλλες.αναπτυγμένες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Χθες, συζητούσα με ορισμένους δημοσιογράφους από τη Γερμανία και το 
ερώτημά τους ήταν αν η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να είναι για πολλά



χρόνια το τελευταίο βαγόνι του τρένου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το 
τελευταίο βαγόνι που δημιουργεί δυσκολίες και που δεν συμπορεύεται με τα 
άλλα με την ίδια ταχύτητα που θα έπρεπε. Και τους είπα ότι οι αριθμοί που 
αποδεικνύουν την πρόοδο της οικονομίας μας τα δύο τελευταία χρόνια, 
δείχνουν ότι έχουμε μειώσει την απόσταση. Και πράγματι έχουμε μειώσει 
την απόσταση όσον αφορά τον πληθωρισμό, όσον αφορά τα ελλείμματα, 
όσον αφορά όμως και τα έργα, τις διαρθρωτικές μεταβολές της οικονομίας. 
Το δείχνει σήμερα αυτό το έργο, αλλά και τα άλλα έργα που γίνονται.

Όμως, αυτή την προσπάθεια πρέπει να τη συνεχίσουμε με σύστημα και 
συνέπεια. Δεν έχουμε καλύψει το δρόμο, ώστε να εφησυχάσουμε. Δεν 
μπορούμε να πούμε «αρκετά έγιναν και δεν χρειάζεται να γίνουν άλλα». 
Πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά, γιατί θέλουμε να παίξουμε ρόλο, γιατί στο 
σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο δεν επιτρέπεται να σταματάς. Αν, λοιπόν, 
μερικές φορές, ακούγονται απορίες και κάποια μεμψιμοιρία «φόροι, 
συμπίεση του εισοδήματος, σταθεροποιητική πολιτική», θα πρέπει να 
δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα μέσα στη σωστή προοπτική. Και η σωστή 
προοπτική είναι η ανάπτυξη της χώρας. Η σωστή προοπτική είναι η 
προσπάθεια να μειώσουμε την απόσταση και να έχουμε και εμείς φωνή, να 
παίζουμε ρόλο. Η σωστή προοπτική είναι ότι θέλουμε μια χώρα για την 
οποία θα είμαστε υπερήφανοι. Και αυτή τη χώρα, για την οποία θα είμαστε 
υπερήφανοι, θέλουμε να δημιουργήσουμε. Λοιπόν, ας δούμε γύρω μας και 
ας είμαστε πεισμένοι ότι μπορούμε. Μπορούμε, αρκεί να θελήσουμε. Και 
εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε χώρα ισχυρή!

Το έργο αυτό άρχισε πριν μια δεκαετία περίπου, το 1987. Υπήρξαν πολλοί 
υπουργοί, πολλοί πρωθυπουργοί στο μεταξύ, άλλαξαν κυβερνήσεις. Εκείνο 
που έχει σημασία και θέλω εδώ να τονίσω, είναι ότι χρειάζεται συνέχεια και 
συνέπεια στην προσπάθειά μας. Το ότι κάνω σήμερα τα εγκαίνια εγώ, είναι 
ένα γεγονός που απορρέει από την προσπάθεια που έγινε για δέκα χρόνια. 
Υπήρχαν πισωγυρίσματα, υπήρχαν δυσκολίες στη διάρκεια αυτών των 
δέκα ετών, αλλά είναι ένα δείγμα και ένα μάθημα το έργο, ότι πρέπει να 
έχουμε συνέχεια και συνέπεια στη δουλειά μας και όταν σχεδιάζουμε, 
πρέπει να σχεδιάζουμε για το μέλλον.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που δούλεψαν σ’ αυτό το 
έργο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της ΔΕΗ για την προσπάθεια που 
κατέβαλε και βέβαια όλες τις τεχνικές εταιρίες, οι οποίες συνεργάστηκαν, για 
να δημιουργήσουμε κάτι το πολύ σημαντικό. Αξίζουν σε όλους θερμά 
συγχαρητήρια και τους ευχαριστώ πολύ».



• Της ομιλίας του Πρωθυπουργού προηγήθηκαν ομιλία του Προέδρου της 
ΔΕΗ Γιώργου Μπιρδιμήρη (διανέμεται σε ξεχωριστό Δελτίο Τύπου) και 
σύντομος χαιρετισμός της Υπουργού Ανάπτυξης Βάσως Παπανδρέου, η 
οποία, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα εξής:

« Τ ο  έργο του Θησαυρού επιβεβαιώνει την προσπάθεια για την ανάπτυξη 
της χώρας και σηματοδοτεί την προοπτική μας. Το έργο αυτό πολλαπλής 
σκοπιμότητας και σημασίας συμβάλλει στην αύξηση επάρκειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά και στην περιβαλλοντική προστασία. Συνδυαζόμενο δε, με 
τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο που θα 
κατασκευασθεί στην Κομοτηνή -οι προσφορές για το οποίο θα ανοιχθούν 
τον επόμενο μήνα- καθιστά την Ανατολική Μακεδονία ένα ακόμη ενεργειακό 
κέντρο και τη Β. Ελλάδα ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια.
Το έργο του Θησαυρού έχει κατασκευασθεί σε μεγάλο βαθμό από ελληνικές 
εταιρίες και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα των αποτελεσμάτων που 
μπορεί να έχει η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πιστεύω ότι η 
συνεργασία αυτή μπορεί να συνεχισθεί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Τα φράγματα της ΔΕΗ στο Νέστο μπορούν να γίνουν ακόμα 
τόπος προσέλκυσης τουριστών, αλλά και μαθητών σχολείων».
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