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Χαιρετισµός Προέδρου ΚΕΒΕ  

κ. Φειδία Πηλείδη στο 1ο Ενεργειακό  

Συµπόσιο στη Λευκωσία 

 

Έντιµοι κύριοι Υπουργοί της Κύπρου και της Ελλάδας, Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι 

κοµµάτων, βουλευτές, Εκπρόσωποι κρατικών φορέων, προσκεκληµένοι από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, αγαπητές φίλες και φίλοι, 

 

Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που το ΚΕΒΕ αποδέχθηκε την πρόταση των 

διοργανωτών και ανέλαβε υπό την αιγίδα του το 1ο Ενεργειακό Συµπόσιο µε 

τίτλο «οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική 

Μεσόγειο». 

 

Η πρωτοβουλία µας αυτή εντάσσεται στην πάγια πολιτική του ΚΕΒΕ να στηρίζει 

αξιόλογες και σηµαντικές πρωτοβουλίες που έχουν άµεση σχέση µε την 

οικονοµία του τόπου. 

 

Τα ενεργειακά θέµατα, αν και πρόσφατα εισήλθαν στη σφαίρα του άµεσου 

ενδιαφέροντος µας, εντούτοις φαίνεται ότι θα µας απασχολήσουν πολύ έντονα τα 

επόµενα χρόνια. 

 

Ο εντοπισµός κοιτάσµατος 5-8 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου 

στο οικόπεδο «Αφροδίτη», σε συνδυασµό µε τις διαδικασίες αδειοδότησης και 

των υπολοίπων 12 οικοπέδων της ΑΟΖ της Κύπρου, καθιστούν το αύριο της 

οικονοµίας µας άµεσα συναρτηµένο µε τις ενεργειακές εξελίξεις. 

 

Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου µπορούν να αλλάξουν τα 

δεδοµένα τόσο της γεωστρατηγικής όσο και της οικονοµικής σηµασίας της χώρας 

µας. 

 

Εµείς, πιστεύουµε ότι λόγω της ενέργειας, αλλά και µε τις κατάλληλες διακρατικές 

συµµαχίες η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να διαδραµατίσει ένα νέο πιο σηµαντικό 

ρόλο στην περιοχή µας. 

 

 

 



Ειδικά, µάλιστα, αν εντοπιστούν επιπρόσθετα κοιτάσµατα φυσικού αερίου και στα 

υπόλοιπα οικόπεδα και αν γενικά υλοποιηθεί µε επιτυχία ο όλος ενεργειακός 

σχεδιασµός της Κύπρου, τότε η χώρα µας µπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό 

Ενεργειακό κόµβο στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 

Μια τέτοια εξέλιξη αναµένεται να έχει πολύ θετικές προεκτάσεις για το καλό 

ολόκληρης της κυπριακής οικονοµίας και ειδικότερα στους τοµείς των ξένων 

επενδύσεων και των µεγάλων έργων υποδοµής. 

 

Το διαχρονικό όραµα µας για να καταστούµε ένα Περιφερειακό 

Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτά σηµαντικές 

δυνατότητες επιτυχίας. 

 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η κυβέρνηση, η Βουλή και όλοι οι αρµόδιοι φορείς θα 

χειριστούν µε επιτυχία το µείζον θέµα της ενέργειας και σε λίγα χρόνια η χώρα 

µας θα έχει τις κατάλληλες υποδοµές για να εκµεταλλευθεί το νέο φυσικό πλούτο 

που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή µας. 

 

Οι αξιόλογοι οµιλητές του σηµερινού Συµποσίου αναµένουµε να µας 

διαφωτίσουν για τα επόµενα βήµατα που πρέπει να γίνουν, ώστε η Κύπρος να 

αξιοποιήσει πλήρως τους Ενεργειακούς πόρους της. 

 

Το ΚΕΒΕ, όπως πάντα, θα σταθεί δίπλα στις προσπάθειες της Κύπρου για 

σωστή αξιοποίηση των Ενεργειακών πόρων µας. 

 

Ταυτόχρονα, µε άξονα την ενέργεια, θα επιχειρήσουµε να προβάλουµε στο 

εξωτερικό τα νέα δεδοµένα και πλεονεκτήµατα της Κύπρου, ώστε να υπάρξει 

συνολικό όφελος για την κυπριακή οικονοµία.  

 

Το ΚΕΒΕ συγχαίρει τους διοργανωτές του Ενεργειακού Συµποσίου (το Ινστιτούτο 

Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την εταιρεία fmw financial media way) 

για την άρτια οργάνωση τους και τους οµιλητές για τη συµµετοχή τους. Επίσης, 

ευχαριστούµε και όλους εσάς για την παρουσία σας. 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ   

 


