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Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

    Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του 

κινήματος ΣΔ ΕΔΕΚ, στις σημερινές διεργασίες του 2ου Ενεργειακού 

Συμποσίου, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία financial media way.   

 Ενός Συμποσίου που διεξάγεται εν τω μέσω μιας συνεχιζόμενης 

Ευρωπαϊκής κρίσης, ιδιαίτερα για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και εν 

εξελίξει μιας πρωτόγνωρης και πάρα πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης 

για την Κύπρο.  Βρισκόμαστε σε μια δεινή θέση στην οποία κλεινόμαστε να 

πάρουμε σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν τόσο το οικονομικό 

γίγνεσθαι του τόπου όσο και το κοινωνικό, με επιπτώσεις στη μεγάλη 

πλειοψηφία των πολιτών. 

 Μέσα λοιπόν σε αυτό το νεφελώδες οικονομικό περιβάλλον οφείλουμε να 

συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε σημαντικές Ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με 
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την νέα  Ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική.  Στόχος της ενεργειακής 

πολιτικής της ΕΕ, είναι η διαμόρφωση μιας οικονομίας με χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας, πιο βιώσιμης, πιο ασφαλούς και πιο ανταγωνιστικής.  Η κοινή 

ενεργειακή πολιτική είναι επιβεβλημένη για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των σημερινών ενεργειακών προκλήσεων.  

Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το ταραχώδες οικονομικό γίγνεσθαι, έχουμε να 

πάρουμε αποφάσεις σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική του τόπου που 

έχουν να κάνουν, με τον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης των 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

της ενδιάμεσης λύσης, θέματα ηλεκτρισμού και σε θέματα που αφορούν στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

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

Μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή που θα βοηθήσει την οικονομία του 

τόπου να ξεπεράσει την παρούσα οικονομική κρίση, και να αναδιαμορφώσει 

το οικονομικό μας μοντέλο. Η ανακάλυψη ενεργειακών πόρων στην ΑΟΖ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργεί νέα δεδομένα για την Κύπρο, τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.  Ο δεύτερος γύρος 

αδειοδοτήσεων και η υπογραφή των συμβολαίων για χορήγηση αδειών 

εξερεύνησης υδρογονανθράκων, σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας 

ενεργειακής σελίδας για την Κύπρο.  Η χώρας μας, εισέρχεται πλέον σε μια 

καινούργια εποχή.  Κοινός στόχος όλων, να καταφέρουμε να μετατρέψουμε 

τη Κύπρο σε ενεργειακό κόμβο, ελκύοντας έτσι ξένες επενδύσεις, 

αναπτύσσοντας παραπλήσιους στην ενέργεια τομείς και δημιουργώντας νέες 

θέσεις εργασίας. 

 

Τα εκτιμημένα και ας ελπίσουμε σύντομα αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα 

αποθέματα φυσικού αερίου που φαίνεται να υπάρχουν στην Αποκλειστική 
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Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, μας βάζουν πλέον στον ενεργειακό χάρτη και 

στα ενεργειακά δρώμενα της περιοχής.  Ταυτόχρονα θα μας δώσουν την 

προοπτική  εξασφάλισης μελλοντικών εισοδημάτων που θα ανεβάσει το 

βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες, θα δώσουν την ευκαιρία στη χώρα να 

αναπτύξει τις υποδομές της, αλλά και τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές 

να ισχυροποιήσουμε σχέσεις με γείτονες χώρες και να χτίσουμε σχέσεις με 

νέες. 

 

Είναι σημαντικό όμως να έχουμε πλήρη αντίληψη και επίγνωση των 

γεωπολιτικών εξελίξεων.  Η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχει άμεση συνάρτηση με το παγκόσμιο ενεργειακό γίγνεσθαι, το οποίο 

βλέπουμε να διαμορφώνεται και να μεταλλάσσεται ραγδαία. Περίπλοκοι 

γεωπολιτικοί σχεδιασμοί και συσχετισμοί δυνάμεων, έχουν επίκεντρο τον 

έλεγχο του Ευρασιατικού διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, καθιστώντας 

την ενέργεια το πιο σημαντικό στοιχείο 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, και λόγο του 

ενεργειακού της πλούτου, και λόγο της ύψιστης στρατηγικής της σημασίας.  

Η περιοχή αυτή υπήρξε διαχρονικά σημείο τριβών, ανταγωνισμών και 

συγκρουόμενων συμφερόντων.  

 

 Η Κυπριακή Δημοκρατία, ευρισκόμενη στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας φιλικές σχέσεις με όλες τις γειτονικές της 

χώρες, και με ένα μελλοντικά αναβαθμισμένο, λόγο ενέργειας, γεωπολιτικό 

ρόλο, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου, 

της συνεργασίας δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής.  
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   Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη ενεργειακών πόρων στην ΑΟΖ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας εξυπηρετεί ακριβώς το 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 για την περαιτέρω ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης. 

Το ενεργειακό σκηνικό, και πιθανότατα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε σχέση με 

την Κύπρο, αναμένεται να μεταβληθούν ουσιαστικά.  Η καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση της συγκυρίας αυτής από μέρους μας, θα μπορούσε να 

μεγιστοποιήσει τα οφέλη τόσο για την Κύπρο, όσο και για τις γειτονικές της 

χώρες αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Όλα αυτά, προς όφελος της 

ειρήνης, της ευημερίας των λαών της περιοχής και κατ’ επέκταση της 

Ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας.    

Τα δεδομένα αυτά, πέραν της μεγάλης οικονομικής τους διάστασης, έχουν 

την δυνατότητα αναβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 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 πολιτικό μας στόχο. 

 Κλείνοντας να συγχαρώ και πάλι θερμά τους διοργανωτές της εκδήλωσης, 

και να ευχηθώ καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συμποσίου. 

 Σας ευχαριστώ,  

 

 

 

 

 


