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Οµιλία Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Α. 

Κυπριανού στο Ενεργειακό Συµπόσιο Κύπρου µε θέµα: «Οι 

ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα Νέα ∆εδοµένα στην 

Ανατολική Μεσόγειο» 

Λευκωσία, Ξενοδοχείο Χίλτον, 26/1/2012 

 

Ευχαριστώ το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για 

την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισµό στο 1ο Ενεργειακό Συµπόσιο που 

διοργανώνει. Εκφράζω παράλληλα τα συγχαρητήρια µου για αυτή την 

πρωτοβουλία.  Να διοργανώσετε δηλαδή αυτό το συµπόσιο για ένα τόσο 

επίκαιρο και σηµαντικό θέµα για την Κύπρο. Είµαι σίγουρος ότι το 

αποτέλεσµα της θα συµβάλει ουσιαστικά στο διάλογο που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, σχετικά µε τις προοπτικές της Κύπρου από την ανεύρεση 

κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονοµική µας Ζώνη 

και την εξεύρεση του καλύτερου τρόπου αξιοποίησης του φυσικού µας 

πλούτου.  

Η επιβεβαίωση ύπαρξης φυσικού πλούτου στην Αποκλειστική Οικονοµική 

Ζώνη της Κύπρου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του τόπου µας. 

Ένα κεφάλαιο που  δηµιουργεί προοπτικές οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης. Αυτό προέρχεται κυρίως από την καθαρά εµπορική 

εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων, από τη δραστική µείωση του 
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κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από τις επενδύσεις που 

συνεπάγεται η ανάπτυξη της αναγκαίας υποδοµής για αξιοποίηση τους.   

Ταυτόχρονα, όλα αυτά µας επιφορτίζουν µε τεράστιες ευθύνες. Ευθύνες  

για τη συνετή διαχείριση του φυσικού πλούτου προς όφελος όλων των 

Κυπρίων· των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών γενιών. 

 

Η Κύπρος εισέρχεται στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης µε προοπτικές 

ουσιαστικής συµβολής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Έχοντας υπόψη ότι, τα δυο τρίτα του φυσικού αερίου που καταναλώνει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγόµενα, µε τις ανάγκες της σε ενέργεια να 

αυξάνονται καθηµερινά, καθώς και την εξάρτηση της από τους δύο 

κύριους προµηθευτές της, τη Ρωσία και τη Νορβηγία, είναι ξεκάθαρο 

πλέον ότι προσπαθεί, όχι µόνο να διασφαλίσει τα αποθέµατα της αλλά και 

να πολλαπλασιάσει τις παροχές της.  

Αν σε όλα αυτά προσµετρήσουµε και τον παράγοντα της γεωγραφικής 

θέσης, η  Κύπρος θα έχει σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει. Είναι γνωστό 

άλλωστε, ότι η  αγορά φυσικού αερίου αντιθέτως από εκείνη του 

πετρελαίου, προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από αυτό τον παράγοντα, 

εξαιτίας του υφιστάµενου περιορισµού στον τοµέα των υποδοµών που 

αφορούν κυρίως τους αγωγούς.  
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Ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι τα θέµατα που αφορούν την έρευνα και 

εκµετάλλευση του εγχώριου δυναµικού ενεργειακών ορυκτών πόρων 

πρέπει να τυγχάνουν υπευθύνου χειρισµού. Εκφράζουµε την ικανοποίηση 

µας γιατί η κυβέρνηση χειρίστηκε ένα τόσο σοβαρό θέµα µε πλήρη 

υπευθυνότητα. Επίσης υπερασπίζεται τα κυρίαρχα δικαιώµατα της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ακολουθώντας εξωστρεφή πολιτική, µε 

αποφασιστικότητα, διακριτικότητα και σοβαρότητα. 

Μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η Κύπρος υπέγραψε συµφωνία µε 

το Ισραήλ για τα όρια της µεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης 

στις 17 ∆εκέµβριου 2010. Παρόµοιες συµφωνίες έγιναν και στο παρελθόν 

µε την Αίγυπτο, ενώ η συµφωνία µε τον Λίβανο έφτασε σε ένα πολύ 

ώριµο στάδιο και ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα προωθηθεί.  

Η ύπαρξη τέτοιου πλέγµατος συµφωνιών που αφορούν την οριοθέτηση 

των θαλάσσιων συνόρων, µε τις γειτονικές χώρες της Κύπρου, 

δηµιουργούν χωρίς αµφιβολία δυναµική ανάπτυξης. Στα πλαίσια της,   η 

Κύπρος επιχειρεί να έχει ισορροπηµένες σχέσεις τόσο µε το Ισραήλ όσο 

και µε τις Αραβικές χώρες. 

Πρέπει να αναγνωριστεί, επίσης, ότι η Κυβέρνηση, µε πολύ συγκεκριµένες 

και προσεκτικές αποφάσεις, κατόρθωσε να προχωρήσουµε πέραν από τις 

σεισµικές και γεωφυσικές έρευνες, στην ερευνητική γεώτρηση. 

Αποτέλεσµα της ήταν να επιβεβαιώσουµε ότι υπάρχει κοίτασµα φυσικού 

Αερίου στην Κύπρο. Τώρα προετοιµάζεται ο δεύτερος γύρος 

αδειοδότησης. Η έναρξη της γεώτρησης ήταν αποτέλεσµα της σωστής και 
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προληπτικής εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των χειρισµών του 

Προέδρου. Η έγκαιρη ενηµέρωση των µονίµων µελών του Συµβουλίου 

Ασφαλείας αναφορικά µε τις προθέσεις µας, παρόπλισε τις τουρκικές 

απειλές και εκβιασµούς.  

Είναι γνωστό ότι έχουν κατατεθεί τα έγγραφα και αναµένεται η 

δηµοσιοποίηση αυτών των εγγράφων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξεκινήσει η περίοδος της κατάθεσης των 

συγκεκριµένων προτάσεων των εταιρειών.  

Ως ΑΚΕΛ πιστεύουµε ότι, αυτά που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα δεν 

είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσµα της πολύ συγκεκριµένης και στοχευµένης 

πολιτικής, του καλού σχεδιασµού και των προσεκτικών κινήσεων που 

γίνονται από πλευράς της κυβέρνησης. 

Η Τουρκία προσπάθησε από την πρώτη στιγµή να συνδέσει τις έρευνες για 

φυσικό αέριο, µε τις διαπραγµατεύσεις για το Κυπριακό, τακτική που 

συνεχίζει έως σήµερα. Είναι πεποίθηση µας ότι η αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για επίτευξη λύσης στο 

Κυπριακό.  

Τόσο η Τουρκία όσο και η ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας πρέπει 

να κατανοήσουν ότι µε τη λύση στο Κυπριακό δυνατό να προκύψουν 

οφέλη για όλους. Οι Τουρκοκύπριοι θα απολάβουν των ωφεληµάτων που 

θα προκύψουν από την αξιοποίηση του φυσικού µας πλούτου. Η Τουρκία 
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θα µπορεί να ελπίζει σε συνεργασία µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τη 

διοχέτευση των υδρογονανθράκων στις αγορές.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η επίτευξη δίκαιης 

υπο τις περιστάσεις, λειτουργικής και βιώσιµης λύσης. Λύσης που θα 

τερµατίζει την παράνοµη κατοχή και τον εποικισµό, θα επανενώνει τη 

χώρα και τον λαό µας και θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 

βασικές ελευθερίες του συνόλου του λαού µας· Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων. 

Οι µέχρι σήµερα ενεργειακές συζητήσεις και προβληµατισµοί στο τόπο µας 

διεξάγονταν γύρω από τη δυνατότητα χρήσης του Φυσικού Αερίου στην 

ηλεκτροπαραγωγή µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. 

Σήµερα καλούµαστε να αναπροσαρµόσουµε τους σχεδιασµούς µας στα 

νέα δεδοµένα τα οποία µας καθιστούν µελλοντικούς εξαγωγείς.  

Είναι µε ικανοποίηση που παρακολουθούµε τις συνεχείς προσπάθειες που 

γίνονται για την εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδιασµού που αφορά την 

εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων που έχουν ανευρεθεί 

στο τεµάχιο 12 αλλά και άλλων πιθανών κοιτασµάτων στα υπόλοιπα 

τεµάχια της Κυπριακής ΑΟΖ. Σχεδιασµός που έχει στο επίκεντρο του τη 

µετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κέντρο της περιοχή µας. 

Θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι αυτός ο σχεδιασµός πρέπει να στηρίζεται σε 

κάποιες βασικές αρχές. Αυτές είναι: 
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1. Η διασφάλιση της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, και του 

δηµοκρατικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα.  

2. Η εξασφάλιση ότι τα ωφελήµατα που θα προκύψουν θα αφορούν τις 

σηµερινές αλλά και τις επόµενες γενιές.  

3. Η πλήρης αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης. Ο σχεδιασµός 

πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψιν του τις εµπειρίες, θετικές και 

αρνητικές, άλλων κρατών που πέρασαν το στάδιο που περνούµε 

σήµερα. Λέγοντας αυτά δεν πρέπει να πέσουµε στην παγίδα της 

απόλυτης αντιγραφής των µοντέλων άλλων χωρών. Ο σχεδιασµός 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα δεδοµένα και τις ιδιαιτερότητες 

του τόπου µας.  

4. Η διαµόρφωση σωστού θεσµικού πλαισίου. Αυτό πρέπει να είναι 

ευκρινές, να προάγει τη διακριτή ρύθµιση των θεµάτων και να 

αποφεύγει συγκρούσεις συµφερόντων εντός των διαχειριστικών 

φορέων που ευνοούν τη δυνατότητα κακοδιαχείρισης ή τη 

δηµιουργία στρεβλώσεων στη χάραξη πολιτικής. Είναι γι' αυτό το 

λόγο που διαφωνούµε έντονα µε προσπάθειες που γίνονται για 

αποσπασµατικές λύσεις και ανάθεση αρµοδιοτήτων για την 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων σε συγκεκριµένους φορείς χωρίς 

αυτό να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό µε σαφείς 

αρµοδιότητες για τον κάθε φορέα . 
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5. Τέλος, η πολυπλοκότητα των θεµάτων επιβάλλει την ορθή µελέτη 

και τη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Σε µια ευνοµούµενη 

σύγχρονη δηµοκρατία πρέπει να υπάρχουν οι συµβουλευτικές 

επιτροπές και οι επιστηµονικές οµάδες που θα αποτελούνται από 

ειδικούς και τεχνοκράτες. Αυτοί πρέπει να κατέχουν την 

επιστηµονική γνώση και κατάρτιση και να καλύπτουν ευρύ φάσµα 

τεχνογνωσίας. Θα µελετούν, θα ερευνούν και θα αναλύουν τα 

δεδοµένα τα οποία θα τίθενται ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας για να 

παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Η συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα 

είναι για το ΑΚΕΛ κεντρικό στοιχείο στη διαµόρφωση πολιτικών και 

προς αυτή τη κατεύθυνση θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε. ∆εν 

θεωρούµε ότι υπάρχουν κάποιοι που κατέχουν την πλήρη και 

απόλυτη επιστηµονική κατάρτιση ή την απόλυτη σοφία για να 

αποφασίζουν από µόνοι τους. 

Την ίδια στιγµή τα πολιτικά κόµµατα πρέπει να ενηµερώνονται 

ολοκληρωµένα και αντικειµενικά. Να διατυπώνουν τις απόψεις τους µε τη 

γνώση ότι οι πολιτικές αποφάσεις λαµβάνονται από την εκάστοτε 

κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση.  

Για το ΑΚΕΛ υπάρχει ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε ενεργειακής 

πολιτικής. Κατά πόσο η πολιτική αυτή θα υπηρετεί τους πολίτες ή τις 

εταιρείες. Θέση µας είναι ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να κατοχυρώνει 

την ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και όχι να την αντιµετωπίζει ως 

εµπόρευµα µε στόχο κάποιοι να κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού. 
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Το ΑΚΕΛ δεσµεύεται ότι θα δουλέψει προς την κατεύθυνση δηµιουργίας 

πλαισίου, που θα σχεδιαστεί στη βάση των αναγκών της χώρας µας. 

Πλαισίου που θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας και θα 

διασφαλίσει ότι ο φυσικός πλούτος της Κύπρου ανήκει και θα παραµείνει 

στους πολίτες της.  

Για άλλη µια φορά συγχαίρω το ΙΕΝΕ για την διοργάνωση αυτού του 

ενδιαφέροντος συµποσίου.  


