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Εκ μέρους της Υπουργού Εσωτερικών, η οποία απουσιάζει στο 

Λουξεμβούργο για να συμμετάσχει σε Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η 

οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση  του έργου που αφορά στην κατασκευή 

των πρώτων τμημάτων του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην 
Κύπρο και στη σχετική επίσημη ενημέρωση των Τοπικών Αρχών, από το 

έδαφος των οποίων προγραμματίζεται να διέλθει αυτό το δίκτυο, όπως και 
κρατικών Υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. 
 
Είναι προφανές πως με την προώθηση αυτών των σχεδιασμών μπαίνουμε 
πλέον, με τον πιο συγκεκριμένο και τελεσίδικο τρόπο, σε μια νέα εποχή σε 
σχέση με το ενεργειακό περιβάλλον στον τόπο μας. Αρχίζουμε, ουσιαστικά, να 

οικοδομούμε από το μηδέν τις υποδομές και τα δίκτυα που είναι απαραίτητα 
για τη διανομή φυσικού αερίου στις μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά προτεραιότητα, αλλά στη συνέχεια και σε άλλες μονάδες 
βιομηχανικής παραγωγής και στους οικισμούς μας, με θεμελιώδη στόχο και 
επιδίωξη τη μείωση του κόστους της ενέργειας που χρησιμοποιούμε ως 
κοινωνία και ως οικονομία, αλλά και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού μας 
ίχνους πάνω στην ισορροπία του περιβάλλοντος του πλανήτη. 
 
Θεωρώ πως όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ γνωρίζουμε τη σημασία των 

μεγάλων έργων υποδομής για τα οποία θα ενημερωθούμε και για το λόγο 

αυτό δεν θα επιχειρήσω να αναδείξω αυτή τη διάσταση του θέματος. 
Επισημαίνω, απλώς, πως σήμερα θέτουμε τα πρώτα λιθαράκια στην 

οικοδόμηση ενός ευρύτατου και εκτεταμένου δικτύου μεταφοράς και διανομής 



φυσικού αερίου, που θα καλύψει σταδιακά ολόκληρη την επικράτεια της 
Δημοκρατίας και θα μεταφέρει το φυσικό αέριο σε κάθε καταναλωτή. Κατά 

τούτο, η σημερινή αφετηρία προσομοιάζει σε σημασία με την έναρξη της 
κατασκευής των πρώτων ασφάλτινων δρόμων στην Κύπρο των αρχών του 

20ου αιώνα. 
 
Ευρισκόμενοι σε μια τέτοια ιστορική αφετηρία, πιστεύω πως οφείλουμε να 

συμπεριφερθούμε όλοι με εξαιρετική υπευθυνότητα και με σοβαρότητα, ώστε 
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου με ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Δεν 

χωρούν μεμψιμοιρίες, υπερβολές, αναστολές ή επιφυλάξεις που θα θέτουν το 

έργο υπό αμφισβήτηση ή θα καθυστερούν χρονικά την υλοποίηση του. Οι 
Τοπικές Αρχές που κατά τεκμήριο εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες 
οφείλουν να τεθούν στην πρωτοπορία της εθνικής αυτής προσπάθειας και να 
την  υποστηρίξουν, ώστε τα έργα να σχεδιασθούν με τις ορθότερες 
προδιαγραφές και να αρχίσουν να υλοποιούνται με ταχύτητα. Είναι, πιστεύω 

αυταπόδεικτο πως πρέπει να επιτύχουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
με το φθηνότερο δυνατό τρόπο χωρίς καθυστερήσεις, προς όφελος της 
οικονομίας γενικότερα, αλλά και προς όφελος του βιοτικού επιπέδου κάθε 
πολίτη και κάθε οικογένειας στην Κύπρο μας. 
 
Προσδοκώ πως η σημερινή παρουσίαση θα συμβάλει προς την κατεύθυνση 

της ενημέρωσης των Τοπικών Αρχών σε σχέση με τους σχεδιασμούς και τον 

προγραμματισμό υλοποίησης του έργου και θα διασφαλίσει τη συνεργασία και 
στήριξη των τοπικών κοινωνιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 

Κατά συνέπεια, θεωρώ πως η πρωτοβουλία της ΔΕΦΑ να μας ενημερώσει 
σήμερα είναι ιδιαίτερα θετική και παραγωγική και ευχαριστώ τον Πρόεδρο και 
το Συμβούλιο της για τη διοργάνωση της σημερινής παρουσίασης.   


