
Χαιρετισµός της Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

κας Πραξούλας Αντωνιάδου Κυριακού στο 1
ο
 Ενεργειακό Συµπόσιο, 

στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, την Πέµπτη 26 Ιανουαρίου 

2012 και ώρα 9:30 πµ 

 

Κύριε Υφυπουργέ παρά των Προέδρω, 

Κύριε Υφυπουργέ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

της Ελλάδος, 

Κύριοι και Κυρίες Βουλευτές και εκπρόσωποι κοµµάτων, 

Αγαπητοί διοργανωτές του ενεργειακού αυτού Συµποσίου, 

Εκλεκτοί προσκεκληµένοι, 

 

Να µου επιτρέψετε να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές για την 

πρόσκλησή τους να απευθύνω χαιρετισµό στο επίκαιρο αυτό Συµπόσιο 

και να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία τους. 

 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη µε 

µια νέα πρόκληση, όπως αυτή δηµιουργείται από τις συνεχείς 

ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην περιοχή. Αφορά αυτή η πρόκληση 

τη διαχείριση αυτής της νέας µεταβλητής στην εξίσωση που περιγράφει 

την περιοχή µε ύψιστη υπευθυνότητα, ούτως ώστε να µπορέσουµε να 

βελτιώσουµε και όχι να καταστρέψουµε τις λαµπρές προοπτικές που 

διαγράφονται τόσο για τις σηµερινές όσο και για τις µελλοντικές γενιές 

των λαών της περιοχής. Λαµπρές προοπτικές που προδιαγράφονται τόσο 

όσον αφορά την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και την αειφορία,  

όσο και προς την κατεύθυνση της επίτευξης και ενδυνάµωσης ειρηνικών 

και παραγωγικών σχέσεων συνεργασίας.  

 

∆εδοµένης περαιτέρω της αλληλεξάρτησης των οικονοµιών διεθνώς και 

τον τρόπο που η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση έχει επηρεάσει µέσω 

αυτής της αλληλεξάρτησης την διεθνή οικονοµία, οι ηγέτες της περιοχής 

της Ανατολικής Μεσογείου έχουν ευθύνη να αξιοποιήσουν 

εποικοδοµητικά αυτές τις υποσχόµενες εξελίξεις στην περιοχή µας, 

ούτως ώστε µέσω της αλληλεξάρτησης να ανακάµψουν τόσο οι 

οικονοµίες της περιοχής όσο και οικονοµίες στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή 

µας οικογένεια. 

 

Σηµαντική είναι επίσης αυτή την εποχή η συγκυρία της ανακάλυψης 

υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µε τη 

µεγαλύτερη στροφή της Ευρώπης προς συµβατικές πηγές ενέργειας –

µετά και το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. Γιατί αυτή η συγκυρία δίνει  

τη δυνατότητα στις χώρες της περιοχής να συµβάλουν στην ενίσχυση της 



ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Και άρα αυτή δεν µπορεί να είναι η 

ώρα της αναβολής, αλλά η ώρα της αξιοποίησης της συγκυρίας. 

 

Είναι, επίσης, γνωστό ότι αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό συζήτηση στο 

Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας προτεινόµενος κανονισµός για νέες 

ενεργειακές υποδοµές διασύνδεσης της Ευρώπης µε νέες πηγές ενέργειας. 

Και είναι χρήσιµο να σηµειωθεί ότι κατά τη συζήτηση του κανονισµού 

στην τελευταία συνεδρία του Συµβουλίου Υπουργών Ενέργειας της 

Ευρώπης, η Κύπρος, µέσω της αρµόδιας Υπουργού, εισηγήθηκε όπως 

περιληφθεί στις προτεινόµενες ενέργειες και η υγροποίηση του φυσικού 

αερίου ως τρόπος εξαγωγής φυσικού αερίου από τις νέες πηγές ενέργειας 

προς την Ευρώπη. 

 

Όσον αφορά την Κύπρο, σε σχέση µε τις προοπτικές που ο τοµέας των 

υδρογονανθράκων δηµιουργεί για ολόκληρη την περιοχή αναφορικά και 

µε την ενδυνάµωση της ειρήνης και της συνεργασίας, σηµειώνω τη  

δήλωση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ότι:  

«Η ανεύρεση φυσικού αερίου µπορεί και πρέπει να αποτελέσει εργαλείο 

για προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας στην περιοχή. Η 

αξιοποίηση των υδρογονανθράκων µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για 

επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, λύση που θα τερµατίζει την παράνοµη 

κατοχή και τον εποικισµό, θα επανενώνει τη χώρα και το λαό µας και θα 

αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις βασικές ελευθερίες του 

λαού µας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.» 

Ο Πρόεδρος έχει επίσης δηλώσει ότι ο φυσικός πλούτος της Κύπρου 

ανήκει σε όλους τους Κύπριους και ότι η επανένωση της Κύπρου θα 

δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Κύπριους να συµµετάσχουν στα 

οφέλη που θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων 

που έχουν ήδη εντοπισθεί και που αναµένεται να εντοπισθούν στα 

πλαίσια και του 2
ου

 Γύρου Αδειοδότησης στην ΑΟΖ της Κύπρου. 

 

∆εν θα προχωρήσω στην περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθεί το 

Κράτος στον τοµέα των υδρογονανθράκων γιατί έχω καλυφθεί από την 

οµιλία του Προέδρου όπως την έχει παραθέσει ο Υφυπουργός παρά τω 

Προέδρω. Θα ήθελα όµως να υπενθυµίσω ότι τα θέµατα 

υδρογονανθράκων στην Κύπρο τυγχάνουν χειρισµού τόσο από την 

αρµόδια Υπουργική Επιτροπή που αποτελείται από τέσσερα Υπουργεία – 

Εσωτερικών, Οικονοµικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 



Περιβάλλοντος και Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού – όσο και από 

Οµάδα Εµπειρογνωµόνων που έχει συσταθεί για να συµβουλεύει την 

Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε τον 

µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό σε σχέση µε την αξιοποίηση της 

προοπτικής που βρίσκεται µπροστά µας, από ξένους Οίκους Συµβούλων 

οι οποίοι συµβουλεύουν και το Υπουργείο µας και άλλα και, τέλος, από 

πολλούς τεχνοκράτες. 

 

Το ζητούµενο αυτή την ώρα για ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου είναι πολιτική θέληση εκ µέρους οραµατιστών ηγετών να 

λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις που θα οδηγήσουν προς την θετική 

αξιοποίηση των λαµπρών προοπτικών που βρίσκονται µπροστά τόσο στις 

χώρες της περιοχής όσο και της ίδιας της Ευρώπης. 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 


