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1ον   Ενεργειακό  Συµπόσιο  Κύπρου 

Πέµπτη  26 Ιανουαρίου 2012, 

Ολοήµερο στο Cyprus Hilton 
                           

Παρουσίαση Φώτου Ια. Φωτιάδη,  Ph.D 

 
Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Συµποσίου, για την ευγενή τους 

πρόσκληση  να  είµαι ένας  από τους οµιλητές.   Θ’ ασχοληθώ µε τα γνωστά 

θέµατα   που έχω δηµοσιοποιήσει στην  Κύπρο και στην Ελλάδα τα τελευταία  

χρόνια για  σώφρονα, επαγγελµατικά  και  εθνικά  σωστή, διαχείριση  του 

Θεόπεµπτου δώρου των ήδη επιβεβαιωµένων σε µεγάλες ποσότητες,  

υδρογονανθράκων µας.   

 

Αποτελούν την µόνη  ελπίδα σωτηρίας της µικρής µαρτυρικής µας πατρίδας,  

νοουµένου βεβαίως ότι  θα τους χειρισθούµε σωστά, ως µέσο πρωτίστως, για  να  

κερδίσουµε ισχυρούς συµµάχους  στον εθνικό µας αγώνα και δι’ αυτών να 

εξασφαλίσουµε και  τα  κυριαρχικά µας δικαιώµατα επί των κοιτασµάτων µας.    

∆ιαφορετικά  µπορεί και ν’ αποδειχθούν άνθρακες  ο θησαυρός.  Με αυτή και 

µόνο  την προοπτική  πρέπει να  βλέπουµε  το θέµα των κοιτασµάτων µας,  πριν 

καν  λιγουρευτούµε την οικονοµική  καλοπέραση. 

 

Προέχει η ελευθερία της αγαπηµένης µικρής και ανυπεράσπιστης  πατρίδας  που  

αντιµετωπίζει τον έσχατο των κινδύνων, τον ολοκληρωτικό αφανισµό, από δύο 

πανίσχυρους  εχθρούς.  

 

Χρειαζόµαστε εποµένως, να  διασφαλίσουµε το ταχύτερο δυνατό τα κυριαρχικά 

µας δικαιώµατα  και αυτό θα επιτευχθεί µόνο δια της εξασφάλισης  ισχυρών 

συµµάχων ως ανάχωµα στις αστόµωτες  κατακτητικές  βουλιµίες των εχθρών 

µας.  

 

Υπό τις περιστάσεις ο καλύτερος  µας σύµµαχος, δεν  θα µπορούσε να  ήταν 

άλλος από την  ΕΕ ή χώρες µέλη της.    Με την  ΕΕ,  µας συνδέουν  αµοιβαία 

συµφέροντα.  Είµαστε µέλος της αλλά και η ίδια  είναι εκεί δίπλα µας ως  ο 

φυσικός πελάτης των υδρογονανθράκων µας, τους οποίους εξ’ άλλου  οι 

Ευρωπαίοι έχουν απόλυτην ανάγκη.  Η αµοιβαιότητα αυτή  συµφερόντων είναι  

άριστος  οιωνός. 
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Οι σύµµαχοι όµως,  κερδίζονται µόνο µε την εξυπηρέτηση των δικών τους 

συµφερόντων  που µέχρι πρόσφατα δεν είχαµε τρόπο να ικανοποιήσουµε. 

Σήµερα, µε τα Ουρανόπεµπτα κοιτάσµατα µας, µπορούµε  και πρέπει να τους 

κερδίσουµε χρησιµοποιούντες το κλειδί εκείνο που ανοίγει όλες τις πόρτες.  Το 

συµφέρον τους.  Να τους προσφέρουµε το κάτι που εκείνοι αναζητούν 

επειγόντως και εµείς το διαθέτουµε.  Τα πλούσια κοιτάσµατα µας.  Να τους 

προσφέρουµε  συνεκµετάλλευση, υπό τους δικούς µας βεβαίως όρους, αφού είναι 

εµείς  που θα προσφέρουµε  αυτό που  εκείνοι  τόσο πολύ χρειάζονται. 

 

Χρειάζεται  να προσέξουµε ως κόρην οφθαλµού τον φυσικό µας  αυτό πλούτο.   

Χρησιµοποιούντες τον µε σοφία να επιτύχουµε   την καλύτερη προστασία των 

εθνικών µας συµφερόντων.  Το κυριότερο. Ν’  απαιτήσουµε και να επιτύχουµε 

ως αντάλλαγµα,  µε  τη στήριξη της ΕΕ, την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού 

Κεκτηµένου   ως λύση  του Κυπριακού.  Είναι  κάτι που το δικαιούµαστε 

άλλωστε ως Μέλος της.   

 

Η ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και ιδιοκτησία και ένας άνθρωπος µια 

ψήφος, θα µας  φέρουν την ιδεώδη δηµοκρατική λύση.   ∆ηµοκρατία δε  υπό την 

σκέπη της ΕΕ,  θ’ αποτελούσε την καλύτερη ασφάλεια για όλους µας και  θ’ 

αχρήστευε κάθε  άλλη εγγύηση.   Με την συµβολή δε  και  του πλούτου από τα 

ενεργειακά µας κοιτάσµατα,   θ’ απέδιδε σε όλους τους  Κυπρίους, Έλληνες, 

Τούρκους, Αρµένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους κ.α. µια ζωή ονειρεµένη. 

 

Όταν η ΕΕ είναι συνεκµεταλλευτής των κοιτασµάτων µας θα έχει κάθε λόγο και 

συµφέρον να προστατεύσει και τα  επ’ αυτών  κυριαρχικά µας δικαιώµατα.  

Αυτό είναι ακριβώς που χρειαζόµαστε.  Τότε µόνο θα κοιµόµαστε ήσυχοι ότι 

κατέχουµε τα κοιτάσµατα µας. 

 

Έχοντες τότε τα νώτα µας  καλυµµένα,  θα είναι η κατάλληλη στιγµή ν’ 

ανακρούσουµε πρύµνη και  ν’ αλλάξουµε ριζικά πλεύση στο Κυπριακό. 

 

Αντί του λαβύρινθου των για µισό σχεδόν αιώνα ατελέσφορων αλλά και 

δυσνόητων συνοµιλιών, που κανείς   δεν   κατανοεί   τι πραγµατικά είναι το  

αίτηµα µας, ούτε εµείς οι ίδιοι, και µας οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στο 

βάραθρο,  

 

να ξεκινήσουµε µια νέα διεθνή εκστρατεία µε   λάβαρο µας  την  Εφαρµογή του 

Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου,   ως  λύση.    Ένα µήνυµα  τόσο  απλό – τρεις µόνο 

λέξεις – και κατανοητό από τους πάντες,  ιδιαίτερα  από την ΕΕ  που γνωρίζει εκ 
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πείρας ότι  το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο έχει δώσει πλήρη  ικανοποίηση,  ευηµερία  

και δικαιοσύνη σε  500 εκ. Ευρωπαίους  και ξέρει ακόµα ότι δεν είναι δυνατό να 

µην ικανοποιήσει τους  100.000 ΤΚ. 

 

Μια εκστρατεία µε τέτοια σαφή πρόταση που θα εξασφάλιζε µάλιστα και µια 

έντιµη παραδεισένια ζωή στους ΤΚ,  θ’  αφαιρούσε τον αέρα από τα πανιά της 

Τουρκίας και όλα της τα προσχήµατα  να κατέχει  παράνοµα  τη µισή  µας  χώρα  

για  40 τώρα χρόνια  υπό τα απαθή βλέµµατά τής,  εξ υπαιτιότητας µας,  

απληροφόρητης ανθρωπότητας και  να προκαλεί  ανείπωτα δεινά στο λαό µας, 

Έλληνες και Τούρκους.  Η ίδια η Τουρκία δεν θα µπορούσε ποτέ να προσφέρει 

µια τέτοιας ποιότητας ζωή στους  ΤΚ  και αυτό το γνωρίζουν  πολύ καλά και 

στην πράξη,  οι συµπατριώτες µας  ΤΚ. 

 

Η  ασφάλεια, η ειρήνη και  η ψυχική γαλήνη,  που θα έφερνε µια τέτοια  λύση,   

θ’ αναβίωνε το ελεύθερο και δηµιουργικό πνεύµα, θα έθετε σε λειτουργία το 

έµφυτο επιχειρηµατικό δαιµόνιο του Κυπρίου, οπότε sky would be the limit ως 

προς το µέχρι που µπορεί να φθάσει η πρόοδος στην  Κύπρο,  η οποία  προσφέρει 

όλα τα καλά για µια όµορφη ζωή.  Θα καταστεί ο πραγµατικός παράδεισος επί 

της γης. 

 

Να αξιοποιήσουµε µε τα ανάλογα πρόσθετα οφέλη και την ιδεώδη γεωπολιτική 

µας θέση και τον  σηµαντικό για τους φίλους  γείτονες µας ρόλο µας ως µέλος 

της  ΕΕ  για  ν’ αποκτήσουν έστω και έµµεσα σχέση µε την ΕΕ.   

 

Να  προσφέρουµε την Κύπρο ως τη «Χρυσή Γέφυρα» για τη διοχέτευση των 

υδρογονανθράκων όλων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Ανατολικής 

Μεσογείου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας, ίσως και του Ιράκ  µέσω 

Συρίας,  προς την ΕΕ, προσφέροντας έτσι πολύτιµη υπηρεσία και στην ΕΕ. 

 

Υποστηρίζουµε µε έµφαση,  να περιορισθούµε, προς το παρόν, στο οικόπεδο  

«Αφροδίτη» και µε την ορθή του διαχείριση   ν’ αποκτήσουµε   τη δέουσα 

τεχνογνωσία και  εµπειρίες που θα µας βοηθήσουν στην ορθότερη αξιοποίηση εν 

καιρώ και  άλλων οικοπέδων  µας  όταν θα τα χρειαζόµαστε, εµείς και η ΕΕ και 

θα έχουµε προγραµµατίσει ασφαλείς τοποθετήσεις των κερδών µας.   

   

∆εν πρέπει σήµερα να προβούµε σε άλλες αδειοδοτήσεις, διότι δεν είµαστε 

έτοιµοι αλλά και δεν  τις χρειαζόµεθα  άµεσα.  Έχουµε τη δυνατότητα ν’ 

αυξήσουµε σηµαντικά  την κερδοφορία από το κοίτασµα   “Αφροδίτη”.   
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Ένα  µέρος του κοιτάσµατος, αντί να το εξάγουµε φθηνά ως πρώτην ύλη  να το 

βιοµηχανοποιούµε και να το εξάγουµε  ως ηλεκτρικό ρεύµα  και ν’ αναπτύξουµε 

σειρά βιοµηχανιών µε πρώτην  ύλη το φυσικό αέριο οπότε θα πωλούµε finished 

product µε πολύ µεγαλύτερο κέρδος. 

 

Το Ισραήλ π.χ., λόγω ειδικών συνθηκών,  ενδιαφέρεται για µέχρι και 1000 

Μεγαβατ  ηλεκτρικό ρεύµα.  Κι’ άλλες χώρες στην περιοχή µας θα µπορούσαν 

ίσως να ενδιαφερθούν ν’ αγοράζουν έτοιµο ηλεκτρικό ρεύµα. Ακόµα και η 

Ελλάδα, τα νησιά, ίσως  και τα Βαλκάνια για µέρος τουλάχιστον  των αναγκών 

τους σε ενέργεια. 

 

Και  τα πρόσθετα αυτά κέρδη θα καλύψουν, µε το παραπάνω, τις τρέχουσες 

οικονοµικές µας ανάγκες. 

 

Επίσης  µε την προτεινόµενη  συνεργασία  µε τις γειτονικές  µας χώρες  θα 

προσθέταµε τεράστια οφέλη.  

 

Να καλέσουµε ως Τεχνικό Σύµβουλο τη Νορβηγία και ακολουθώντας το σοφό 

παράδειγµα της,  να ιδρύσουµε εν καιρώ και τη δική µας Εταιρεία για 

εξερευνήσεις και γεωτρήσεις για να την έχουµε έτοιµη όταν χρειασθεί να 

προβούµε σε αξιοποίηση και άλλων κοιτασµάτων µας  χωρίς την εκµετάλλευση 

και την µερίδα του λέοντος  των πολυεθνικών.   

 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και µε τον κολοσσιαίο φυσικό µας πλούτο για τη 

µικρή  µας  χώρα και  όταν πείσουµε για την  αποδειγµένη   κερδοφορία µας δεν 

θα έχουµε προβλήµατα χρηµατοδότησης για τους αγωγούς, το τερµατικό 

υγροποίησης του φυσικού αερίου και τις διάφορες νέες βιοµηχανίες µας  διότι 

όλα τα προτεινόµενα έργα µε την αποδεδειγµένη κερδοφορία τους είναι 

bankable.  Εξ άλλου τα µηχανήµατα και τα υλικά, σωλήνες, καλώδια κλ.  θα 

αγορασθούν επί πιστώσει  µε αποπληρωµή µεγάλου µέρους της αξίας τους σε 10 

και 15 χρόνια που  εν τω µεταξύ  θ’ αποσβεσθούν από τα κέρδη.  

 

Θα έχουµε τη δυνατότητα επίσης να εξασφαλίσουµε κεφάλαια και ως 

προκαταβολή από προπωλήσεις  φυσικού  αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν 

χρειαστεί θα µπορέσουµε να προσφέρουµε και ως πρόσθετη εγγύηση  

κοιτάσµατα ορισµένων από τα 12 οικόπεδα µας. 

 

Για να επιτευχθούν όµως όλα  αυτά  τα έργα  έγκαιρα, νοικοκυρεµένα, 

οικονοµικά και να τύχουν  επιδέξιας διαχείρισης  ώστε να έχουµε τα καλύτερα 
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δυνατά  αποτελέσµατα  πρέπει να αφεθούν στην ιδιωτικήν πρωτοβουλία που 

είναι η ειδικότητα της.  Να δηµιουργηθούν από ιδιώτες διάφορες δηµόσιες 

µετοχικές εταιρείες/consortiums µε συµµετοχή του Κυπριακού  κοινού, Κυπρίων 

και ξένων επενδυτών καθώς και µε µικρή συµµετοχή του κράτους, οπότε θα 

µπορούσαµε άνετα να πωλήσουµε µετοχές δισεκατοµµυρίων στις διεθνείς 

αγορές, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και  αλλού.   

 

Ν’  αφεθεί  να  λειτουργήσει απρόσκοπτα η επιχειρηµατική δεινότητα των 

Κυπρίων,  η οικονοµική και διαχειριστική επιστήµη, η πείρα, ο 

επαγγελµατισµός και ν’ αποφευχθούν τα γνωστά  µειονεκτήµατα των 

βραδυκίνητων  κρατικών και ηµικρατικών  Οργανισµών. 

 

Το κράτος να περιορισθεί  στον κρατικό του  ρόλο που τον γνωρίζει  και να τον 

κάνει  καλύτερα.   

 

Ο κάθε ένας στο τοµέα του, εκεί  που µπορεί να παράγει έργο  για το γενικό καλό.    

 

Θα έχουµε πλήρη απασχόληση του εργατικού µας δυναµικού και θ’ ανεβάσουµε 

κατακόρυφα το κατά κεφαλήν εισόδηµα του λαού µας. 

  

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που υποστηρίζουµε   ότι είναι  µέγιστο λάθος η 

επιχειρούµενη σήµερα εσπευσµένη αδειοδότηση  όλων,  ή έστω και των µισών  ή 

λιγότερων  οικοπέδων µας, σε µια στιγµή που δεν  διαθέτουµε τη γνώση και την 

πείρα, ούτε τους απαραίτητους µηχανισµούς ελέγχου, για να χειρισθούµε 

επιτυχώς και µε ασφάλεια τα  τεράστια αυτά εθνικά   συµφέροντα,  και να τα 

βγάλουµε πέρα µε τους κολοσσούς τόσων πολυεθνικών.  

 

Να κατανοήσουµε ότι  ο αναπάντεχος αυτός θησαυρός  δεν µας ανήκει, 

προορίζεται για  το µέλλον,  την ασφάλεια  και  την ευηµερία των απογόνων µας, 

για να µας ευλογούν και όχι να µας καταριούνται.  Στο κάτω-κάτω δεν τον 

χρειαζόµεθα τώρα όλον αυτό τον πλούτο  σε  χρήµα,  που είναι τόσο  ευάλωτο  σε 

καταστροφικές  διακυµάνσεις.       

 

Και αυτό  ασφαλώς  θα συµβεί εάν προχωρήσουµε στις νέες  αδειοδοτήσεις  

διότι οι πολυεθνικές που θα επενδύσουν εκατοντάδες εκατοµµύρια θα είναι 

υποχρεωµένες να επισπεύσουν τις αντλήσεις τους  για ν’ αποκοµίσουν το 

ταχύτερο  τα κέρδη τους.  Έτσι σε 15 – 20 – 25  - 30  χρόνια θα εξαντληθούν τα 

κοιτάσµατα µας και το προιόν τους σε χρήµα θα µας είναι  βάρος  ασήκωτο  και 

το µέλλον  αβέβαιο,  κενόν  ελπίδας.   Οι  ΗΠΑ που διαθέτουν κολοσσιαία 
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κοιτάσµατα δεν τα εγγίζουν και προτιµούν να εισάγουν για τις τρέχουσες  

ανάγκες τους.  Είµαστε  µήπως εµείς  πιο έξυπνοι;   

 

Με την προτεινόµενη βιοµηχανική αξιοποίηση  µέρους  των κοιτασµάτων µας, 

τη συνεργασία  µε τους γείτονες µας και την διατήρηση των κοιτασµάτων µας 

σε βάθος χρόνου θ’  αποδειχθούν υπέρ αρκετά, για τις ανάγκες της µικρής µας  

οικονοµίας  για   αιώνες.   Θα µας δώσουν ευηµερία, ευτυχία αλλά ελπίζουµε και 

µεγαλοψυχία.  Αυτή δε τη µεγαλοψυχία θα µπορούσαµε ή  µάλλον οφείλουµε να 

την εκφράσουµε στην πράξη προσφέροντες ουσιαστική βοήθεια στον ιδιαίτερα 

δοκιµαζόµενο σήµερα αδελφό ελληνικό λαό, προς ανακούφιση του.  Μια τέτοια 

ευγενική χειρονοµία ανθρωπιάς προς τη στοργική µητέρα πατρίδα θα εκτιµάτο 

αφάνταστα.   Θ’ αποδείκνυε  τα ευγνώµονα αισθήµατα του κυπριακού λαού 

προς τους αδελφούς Έλληνες, στην ώρα της µεγάλης τους ανάγκης, και θα 

κέρδιζε τις καρδιές τους.    

 

Αλλά η Κύπρος, θα µας λεχθεί, αντιµετωπίζει σήµερα µια δύσκολη περίοδο 

λόγω της σοβούσης οικονοµικής κρίσης και των αλλεπάλληλων υποβαθµίσεων  

και χρειάζεται άµεση οικονοµική ενίσχυση. 

 

∆ιαθέτουµε όµως και  ισχυρότατο αντίδοτο  αλλά το κρατούµε,  περιέργως, σε 

αδράνεια.   Να το  ενεργοποιήσουµε.  Τον τεράστιον φυσικό µας πλούτο  να τον 

κάνουµε να µιλήσει  όλες τις γλώσσες.  Τώρα, σήµερα όχι αύριο.   Πιστεύουµε 

ότι θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί αυτή η  κρίση  στη χώρα µας εάν σπεύσουµε  

στην εκπόνηση το ταχύτερο  αξιόπιστων οικονοµικών µελετών δια των οποίων 

να παρουσιάσουµε και ν’ αποδείξουµε αδιάσειστα δια πραγµατικών αριθµών τα 

σίγουρα αναµενόµενα κολοσσιαία εισοδήµατα από τα κοιτάσµατα µας, καθώς 

και από τον ηγετικό µας ρόλο στην συνεργασία µε τους φίλους γείτονες µας, µε 

την Κύπρο ως ενεργειακό κόµβο, οπότε θα πολλαπλασιασθούν τα εισοδήµατα 

µας. 

 

Παρουσιάζοντες στα διεθνή κέντρα αποφάσεων   και  στις  διεθνείς  αγορές µια 

ειλικρινή εικόνα της βραχυπρόθεσµης προοπτικής ενός λαµπρού οικονοµικού 

µέλλοντος, θα κερδίζαµε, πιστεύουµε,  την ψυχολογία και την εµπιστοσύνη τους,  

φθάνει να πείσουµε ότι είµαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, ικανοί και αποφασισµένοι 

να χειρισθούµε επαγγελµατικά,  µε αρχές  και  αξίες,  αλλά  και  µε διαφάνεια, 

τον τεράστιο αυτό πλούτο που θα  θρέψει την εµπιστοσύνη και  αισιοδοξία  τους.     


