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Είναι για µένα ιδιαίτερη χαρά να απευθύνω χαιρετισµό στο σηµερινό 1ο Ενεργειακό Συµπόσιο που 

διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία µε την κυπριακή Εταιρεία 

''fmw financial media way''.  

 

Η διασφάλιση «διαρκούς, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενέργειας στην Ευρώπη» αποτελεί µείζον 

στοίχηµα, µε πολλαπλούς στόχους, αλλά και προκλήσεις: Αφενός ως βασική συνιστώσα της αειφόρου 

ανάπτυξης και της παρακαταθήκης µας στις µελλοντικές γενιές και αφετέρου ως εχέγγυο της ευρωπαϊκής 

και κατ΄ επέκταση της παγκόσµιας ασφάλειας και σταθερότητας.  

 

Για την Κύπρο ο τοµέας της ενέργειας αποτελεί θέµα ύψιστης σηµασίας. Λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης και των δυσκολιών σύνδεσής της µε τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

γειτονικών κρατών, η χώρα βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ενεργειακές εισαγωγές για σκοπούς 

ηλεκτροπαραγωγής και µεταφορών. Η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση και η υιοθέτηση του κοινοτικού 

κεκτηµένου στον τοµέα της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος λειτούργησε καταλυτικά 

στην αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου, προκειµένου η χώρα να στραφεί προς την 

εξοικονόµηση ενέργειας, την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά και την αναζήτηση 

και εκµετάλλευση πιθανών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων.  

 

Η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναρτάται άµεσα µε το παγκόσµιο ενεργειακό 

γίγνεσθαι, που βλέπουµε να διαµορφώνεται και να µετεξελίσσεται ραγδαία. Περίπλοκοι γεωπολιτικοί 

σχεδιασµοί και συσχετισµοί, µε επίκεντρο τον έλεγχο του ευρασιατικού διαδρόµου, καθιστούν την 

ενέργεια ουσιώδες εργαλείο στις διεθνείς σχέσεις. Ο στόχος της διαφοροποίησης των οδών εφοδιασµού 

και µεταφοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέµπει σε αυτήν ακριβώς την πραγµατικότητα.  

 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

των σχεδιασµών αυτών. Ως εκ του ενεργειακού της πλούτου και της ύψιστης στρατηγικής της σηµασίας, η 

περιοχή αυτή υπήρξε διαχρονικά σηµείο τραγικών συγκυριών, ανταγωνισµών και συγκρουόµενων 

συµφερόντων. Η Αραβική Άνοιξη, ενσαρκώνοντας τον πόθο των λαών της περιοχής για εξάλειψη της 

αδικίας και για δηµοκρατία, παραµένει, ωστόσο, ένα µεγάλο ερωτηµατικό ως προς τις γεωπολιτικές της 

προεκτάσεις και συνέπειες. Η δε ευόδωση των διεθνών προσπαθειών για επανέναρξη της ειρηνευτικής 

διαδικασίας για επίλυση του Παλαιστινιακού συνιστά βασική προϋπόθεση για την επικράτηση συνθηκών 

ειρήνης και σταθερότητας στην πολύπαθη αυτή περιοχή.  

 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ευρισκόµενη στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

διατηρώντας φιλικές σχέσεις µε όλες τις γειτονικές της χώρες, µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην 

επίτευξη του επιθυµητού στόχου και στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής. Είναι ένας στόχος που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει την 

ευκαιρία να προωθήσει, ιδιαίτερα στο πλαίσιο άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

δεύτερο εξάµηνο του 2012.  

 



Η έωλη προσπάθεια της Τουρκίας να εµφανιστεί ως εκπροσωπούσα τους Τουρκοκυπρίους, διεκδικώντας 

δικαίωµα συγκυριαρχίας µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως προς την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων 

φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της, συνιστά βάναυση παραβίαση των πάγιων κανόνων του διεθνούς δικαίου. 

Τέτοιες ενέργειες αποσταθεροποιούν περαιτέρω την περιοχή και συνιστούν απειλή κατά της ενεργειακής 

ασφάλειας και των συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, ως εκ τούτου, απόλυτα αναγκαίο, 

πρωτίστως για λόγους αξιοπιστίας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδείξει τη δέουσα αποφασιστικότητα 

στην προάσπιση των θεµελιωδών αρχών και αξιών της, µη προσφέροντας οιεσδήποτε διευκολύνσεις και 

εκπτώσεις στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.  

 

Η ανακάλυψη ενεργειακών πόρων στην ΑΟΖ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εξυπηρετεί ακριβώς τον στόχο 

της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν, πλέον, οι ενεργειακοί σχεδιασµοί της 

Κύπρου να οδηγήσουν τόσο στην ικανοποίηση των δικών της ενεργειακών αναγκών όσο και στην 

συµβολή της χώρας στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ένωσης. Το ενεργειακό σκηνικό και, πιθανότατα, οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση µε την Κύπρο και ευρύτερα αναµένεται να µεταβληθούν ουσιαστικά. Η 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της συγκυρίας αυτής, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και τα θεµελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώµατα, µεγιστοποιεί τα οφέλη για την Κύπρο, τις γειτονικές της χώρες και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προς όφελος της ειρήνης και της ευηµερίας των λαών της περιοχής και κατ’ επέκταση της 

ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας.  

 

Τα δεδοµένα αυτά, πέραν της µεγάλης οικονοµικής τους διάστασης, εµπεριέχουν και αυτόδηλες τεράστιες 

παραµέτρους για µια δραστική γεωπολιτική αναβάθµιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Στρατηγικά και 

ενεργειακά. Η Κύπρος για πρώτη φορά στην ιστορία της µπορεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση 

ως ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα που θα ενισχύσει και τον αγώνα του λαού µας για ελευθερία 

και δικαίωση. 

 

Συγχαίρω θερµά τους διοργανωτές της εκδήλωσης ευχόµενος κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου 

και στους ξένους συνέδρους µια ευχάριστη παραµονή στην Κύπρο. 


