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Το έργο του φυσικού αερίου το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα είναι το 

μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

μετά τον εξηλεκτρισμό της. Γι’ αυτό η σημερινή ημέρα είναι 

σημαντική τόσο για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας μας, όσο και 

για τις γενικότερες προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξής της.

Η μεταφορά του φυσικού αερίου στη χώρα μέσα από εκατοντάδες 

χιλιόμετρα αγωγών, και άλλων απαραίτητων εγκαταστάσεων θα 

αλλάξει ριζικά τον ενεργειακό χάρτη της χώρας επιφέροντας από τη 

Θράκη μέχρι την Αττική προς τον παρόν:

■ Βελτίωση του Περιβάλλοντος στις βιομηχανικές περιοχές και τα 

αστικά κέντρα

■ Βιομηχανική ανάπτυξη λόγω μείωσης του κόστους αλλά και 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού

■ Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και ενεργειακή ασφάλεια 

για το μέλλον λόγω της ύπαρξης μιας ακόμη ανεξάρτητης πηγής.

■ Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης

■ Αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Για να πραγματοποιηθεί το έργο μόχθησαν πολλοί. Βοήθησαν στη 

σύλληψη και εκτέλεσή του.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ιδιαιτέρως τη συμβολή του 

πρώην Υπουργού Βιομηχανίας κ. Αναστάσιου Πεπονή.

Σημαντικότατη συνεισφορά στη προσπάθεια αυτή είχε η Ε.Ε. με τα 

130 δισ. δρχ. που χρηματοδότησαν το έργο μέχρι τώρα σε ποσοστό 

περίπου 50%.



Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φυσικό 

αέριο είναι εδώ και καιρό μια από τις πηγές ενέργειας. Σήμερα 

έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό βήμα να ξεπεράσουμε αυτή τη 

καθυστέρηση.

Με ευκαιρία το έργο του φυσικού αερίου, θα ήθελα να επισημάνω ότι 

οι συνεργασίες Ελλάδας και Ρωσίας έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Στο ελληνορωσσικό μνημόνιο που υπογράφτηκε 

στα τέλη του ’94 αποτυπώνεται η βούληση των δύο πλευρών να 

συνεργασθούν σε μια σειρά τομέων, ενώ με τις διακρατικές 

συμφωνίες για το φυσικό αέριο έχει βρει εφαρμογή ένα σημαντικό 

πρόγραμμα συνεργασίας Ελληνο-ρωσσικών κατασκευών σε 

ενεργειακά έργα.

Στον τομέα της ενέργειας πέρα από το φυσικό αέριο, η κυβέρνηση 

προωθεί ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς της 

του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών. Στόχος αυτού του 

προγράμματος, είναι να αναδειχθεί η χώρα μας σ’ ένα σημαντικό 

ενεργειακό κόμβο της περιοχής.

Η ανάπτυξη των υποδομών όπως είναι το έργο του φυσικού αερίου, 

είναι ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας, για την κυβέρνηση. Και αυτό 

γιατί συνδέεται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας 

μας, αλλά και με την ποιότητα ζωής. Βασική μας επιδίωξη είναι να 

θεμελιώσουμε μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, να 

προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό αλλά και να δημιουργήσουμε ένα 

υγιές και καθαρό φυσικό περιβάλλον.



Με το έργο του φυσικού αερίου η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, νέα προβλήματα και νέες ευκαιρίες.


