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Θέλω από καρδιάς να  συγχαρώ τους Οργανωτές του σηµερινού 1
ου

  Ενεργειακού Συµποσίου , 

µε θέµα τους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο 

,για τη σηµαντική και επίκαιρη τους πρωτοβουλία. Τόσο το κύρος των οµιλητών όσο και η 

θεµατολογία του συµποσίου αποτελούν ισχυρή εγγύηση για το ψηλό επίπεδο αλλά και την 

αξιοπιστία των συµπερασµάτων του.  

Το συµπόσιο οργανώνεται σχεδόν µόλις ένα µήνα µετά την επιβεβαίωση ύπαρξης 

υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου, που αναδεικνύει το 2011 

ως µια ιστορική χρονιά , ένα ορόσηµο για τον τόπο µας. ∆εν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουµε 

πως η ανεύρεση Φυσικού Αερίου αποτελεί το σηµαντικότερο θετικό γεγονός στην πρόσφατη 

ιστορία της χώρας µας µετά την ανακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και, την ένταξη της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Η ανεύρεση φυσικού αερίου, υπήρξε η επιτυχής κατάληξη  

προσεκτικά σχεδιασµένων, ορθά µεθοδευµένων και συγκροτηµένων προσπαθειών που άρχισαν 

εδώ και αρκετά χρόνια, µε την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής µας Ζώνης µε τους 

γείτονες µας και µε  αποκορύφωµα την υπογραφή της συµφωνίας µε τη Noble και την απόφαση 

για την ερευνητική γεώτρηση που κατέληξε σε θετικό αποτέλεσµα. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί 

µεγάλες προοπτικές για τον τόπο και τον λαό µας σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό 

επίπεδο. Η διαρκώς αυξανόµενη σηµασία του Φυσικού Αερίου ως πηγής ενέργειας για τα 



επόµενα χρόνια  και ο διαφαινόµενος καθοριστικός του ρόλος στη µελλοντική παγκόσµια 

οικονοµική ανάπτυξη δεν αµφισβητείται πλέον από κανένα ειδικό . 

Είναι για τούτο που η  ανεύρεση Φυσικού Αερίου διανοίγει νέους πρωτόγνωρους για τη χώρα 

µας ορίζοντες ανάπτυξης σε µια σειρά από τοµείς που πολλοί από αυτούς ξεφεύγουν των 

γνωστών αναγνωρισµένων πλαισίων και του µέχρι σήµερα παραδοσιακού µοντέλου (τρόπου) 

ανάπτυξης της οικονοµίας µας.                Χαιρετίζουµε τις προσπάθειες που έχουν ήδη 

εκδηλωθεί από πλευράς Ανώτατων εκπαιδευτικών µας ιδρυµάτων αλλά και άλλων οικονοµικών 

φορέων του τόπου για την αναπροσαρµογή των σχεδιασµών και προγραµµάτων  τους ώστε να 

συµβαδίζουν µε το νέο οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργείται . Ευελπιστούµε ότι όλοι µας , 

και δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας, µε φαντασία και δηµιουργικότητα θα ευθυγραµµίσουµε τις 

ενέργειες και σχεδιασµούς µας σε όλους τους τοµείς για την αντιµετώπιση των νέων σύγχρονων 

προκλήσεων και αναγκών.  

Θέλω  να υπογραµµίσω ακόµα µια φορά ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει µε σοβαρότητα να 

εργάζεται στο θέµα της αξιοποίησης του πλούτου που διαθέτει η Κύπρος,  µε ψηλό αίσθηµα 

ευθύνης, συλλογικότητα  και διαφάνεια, µε ορθολογικές προσεγγίσεις και στη βάση 

τεκµηριωµένων επιστηµονικών σχεδιασµών  χωρίς αχρείαστες υπερβολές  µε µοναδικό  πάντοτε 

γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. 

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε στο τέλος του ∆εκέµβρη του 2011, περιλάµβανε και την εκτίµηση 

της ποσότητας φυσικού αερίου στο τεµάχιο 12 που ανέρχεται  

κατά µέσο όρο στα 7 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους πως 

τελικά ακριβή στοιχεία για την αξιοποίηση του κοιτάσµατος θα προκύψουν µετά την µελέτη των 

µέχρι σήµερα επιστηµονικών δεδοµένων .Αυτό θα απαιτήσει, σύµφωνα µε τη δήλωση της 

εταιρείας Noble , ένα χρονικό διάστηµα περίπου 6 µηνών και στη βάση της ακολουθούµενης 

διαδικασίας την πραγµατοποίηση της τελικής γεώτρησης αξιολόγησης. Η έναρξη παραγωγής 

του τελικού προϊόντος για εκµετάλλευση θα απαιτήσει έτσι, ακόµα µερικά χρόνια. 

Θέλω να εκφράσω και µε αυτή την ευκαιρία για ακόµα µια φορά την ικανοποίησή µας για την 

άριστη και παραγωγική συνεργασία που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει αναπτύξει µε την εταιρεία 

Noble Εnergy International. Είµαστε βέβαιοι ότι αυτή η παραγωγική συνεργασία θα συνεχιστεί 

και στα επόµενα στάδια προς αµοιβαίο όφελος. 



Είναι προφανές µε βάση τους αρχικούς υπολογισµούς των ειδικών, ότι µε την αξιοποίηση του 

κοιτάσµατος που έχει εντοπιστεί, η Κύπρος καθίσταται ενεργειακά αυτάρκης για πολλές δεκάδες 

χρόνια και µπορεί µε τη δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής, να καταστεί πλέον περιφερειακό 

ενεργειακό κέντρο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο της 

Κυβέρνησης . 

Η ανεύρεση φυσικού αερίου δηµιουργεί προοπτικές µεγάλης και µακρόχρονης οικονοµικής 

ανάπτυξης από την οποία θα επωφεληθούν τόσο οι σηµερινές όσο και οι επόµενες γενιές. Πέραν 

από τις επενδύσεις που συνεπάγεται η σταδιακή ανάπτυξη της αναγκαίας υποδοµής για 

αξιοποίηση του φυσικού αερίου, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλούς ξένους επενδυτές 

για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.  Η Κύπρος εισέρχεται στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης 

µε προοπτικές συµβολής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η πλεονεκτική 

γεωγραφική θέση της και µια σειρά πολλών άλλων πλεονεκτηµάτων καθιστούν την Κύπρο 

κοµβικό σηµείο , ενεργειακή γέφυρα προς την Ευρώπη , και στον τοµέα του Φυσικού αερίου 

αλλά και των πετρελαιοειδών και γιατί όχι και της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προοπτικές διανοίγονται, επίσης, στο γεωστρατηγικό και πολιτικό πεδίο. 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 λειτουργήσει ως 

κίνητρο επίλυσης προβληµάτων και όχι αιτία δηµιουργίας νέων µε βασικό στόχο τον τερµατισµό 

της παράνοµης κατοχής και του εποικισµού, επανένωση της χώρας και του λαού µας 

,αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών του λαού µας . 

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση προχωρεί στον καθορισµό  µακροπρόθεσµου 

στρατηγικού σχεδιασµού  αξιοποιώντας τις αρµόδιες υπηρεσίες του Κράτους, του καθ ύλη 

υπεύθυνου Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού και των αρµόδιων του 

Υπηρεσιών, µε τη βοήθεια της Συµβουλευτικής Οµάδας , της Νοµικής Υπηρεσίας, των Γάλλων 

και Νορβηγών ειδικών συµβούλων, της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και όλων των άλλων 

συναρµόδιων υπηρεσιών.  

Παράλληλα, η Κυβέρνηση προχωρεί µε τις διαδικασίες της προκήρυξης του δεύτερου γύρου 

αδειοδότησης για τα υπόλοιπα τεµάχια της Αποκλειστικής Οικονοµικής ζώνης της Κύπρου. 



Παρά τις προκλήσεις και τις απειλές , ότι έχουµε πετύχει µέχρι σήµερα στον τοµέα του φυσικού 

αερίου, το έχουµε πετύχει λόγω της πολύ συγκεκριµένης, στοχευµένης πολιτικής που 

ακολουθήθηκε , του ορθού  σχεδιασµού και των πολύ προσεκτικών κινήσεων που γίνονται σε 

διπλωµατικό επίπεδο.  

Με τον ίδιο προσεκτικό τρόπο θα συνεχίσουµε, προχωρώντας στις αναγκαίες συµφωνίες όπου 

κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια του τόπου. 

Θέλω µε την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ σε ένα καίριας σηµασίας θέµα. Η Κυβέρνηση δεν 

προσανατολίζεται µονοσήµαντα στο θέµα του φυσικού αερίου όσον αφορά τόσο την Ενεργειακή 

της πολιτική όσο και ευρύτερα την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Η ολοκληρωτική εξάρτηση 

της οικονοµίας µιας χώρας αποκλειστικά από τους πόρους εκµετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων παραµελώντας άλλους ουσιαστικούς τοµείς ανάπτυξης  αποτελεί 

µακροπρόθεσµα µη παραγωγική διαχείριση των οικονοµικών πόρων. Παρόµοιες µονοσήµαντες 

προσεγγίσεις έχουν αποτύχει στο παρελθόν σε µια σειρά από χώρες και αποτελούν σήµερα 

ισχυρά παραδείγµατα προς αποφυγή. Υπάρχει και στον τοµέα αυτό πλούσια και διδακτική 

παγκόσµια πείρα , Ολλανδία , Νορβηγία , Αραβικές χώρες , Μαλαισία ,  και σε αυτή οφείλουµε 

να προστρέξουµε , προσαρµόζοντας πάντοτε όλα τα δεδοµένα στις δικές µας συνθήκες και 

ιδιοµορφίες. 

Πρόσφατα το Υπουργικό Συµβούλιο, ενέκρινε την εισήγηση της αρµόδιας Υπουργού για 

σηµαντική επιτάχυνση της εγκατάστασης µεγάλου αριθµού φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο 

δίκτυο ηλεκτρισµού. Η απόφαση αυτή δείχνει έµπρακτα τη στήριξη του Κράτους στον τοµέα 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σε βαθµό που θα υπερβούµε ουσιαστικά τις δεσµεύσεις που 

έχουµε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η στήριξη θα συνεχίσει παράλληλα µε την 

εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων που εντοπίστηκαν στη θάλασσα της Κύπρου. 

Τελειώνοντας, επαναλαµβάνουµε τη δέσµευσή µας να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε σκληρά,  µε 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα και µεθοδικότητα , µακριά από αχρείαστες υπερβολές και δηµόσιες 

δηλώσεις και µέσα από διαφανείς διαδικασίες στη βάση τεκµηριωµένων επιστηµονικών 

προσεγγίσεων  για τη δικαίωση των προσδοκιών του λαού µας. Για την οικονοµική ανάπτυξη 

και ευηµερία και των σηµερινών αλλά και των αυριανών γενιών.  

Για ένα καλύτερο ειρηνικό αύριο για τη χώρα µας. 



Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συµποσίου . 

 


