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Έντιμε κύριε υπουργέ, 

Έντιμε κύριε πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Αξιότιμοι αρχηγοί και εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι 

 

Να μου επιτρέψετε, πρώτα να ευχαριστήσω τους οργανωτές, που μου έδωσαν 
την ευκαιρία να παρευρεθώ και να χαιρετήσω το σημερινό 4ο ενεργειακό 
συμπόσιο. 

 

Το θέμα του φετινού σας συμποσίου, είναι επίκαιρο όπως των 
προηγουμένων, αλλά και πολύ σημαντικό. 

 

Τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για την συμβολή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική, λέγοντας ότι είναι 
μία πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε με επάρκεια.  

 

Τώρα με όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη περιοχή, στη δική μας 
γειτονιά, όλοι μας, πρέπει να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθεί ο Ενεργειακός, 
Γεωστρατηγικός και Σταθεροποιητικός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην περιοχή, όντας το ανατολικότερο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Ακόμα μπορούμε να εκμεταλλευθούμε το ακαδημαϊκό δυναμικό και τις 
εκπαιδευτικές υποδομές της πατρίδας μας  για να καθιερώσουμε την Κύπρο 
ως ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας για τις Ανανεώσιμες Μορφές 
Ενέργειας.  

 

Τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για αποτελέσματα  συνόδων Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμπερίληψη της Κύπρου σε έγγραφο της ΕΕ 
για την ενεργειακή διπλωματία και την σημασία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ως νέου παρόχου υδρογονανθράκων για την ενίσχυση της ενεργειακής 
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ασφάλειας της ΕΕ στο σύνολο της. Η «κρουαζιέρα» του Μπαρπαρός στην 
Κυπριακή ΑΟΖ κατέδειξε την στυγνή πραγματικότητα, δηλαδή την αδυναμία ή 
και απροθυμία των Ευρωπαίων Εταίρων μας στην υπεράσπιση του 
Ανατολικότερου συνόρου της ΕΕ. Πιθανώς είναι η δική μας έλλειψη 
σχεδιασμών για την αντιμετώπιση των Τουρκικών προκλήσεων, ή ακόμα και 
η δική μας απροθυμία στη δημιουργία τέτοιων συμμαχιών,  που επέτρεψε 
στην κατοχική Τουρκία, την δημιουργία της εικόνας του συνιδιοκτήτη της 
Κυπριακής ΑΟΖ.   

 

 

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η 
κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία, δεικνύουν ξεκάθαρα 
τους στρατηγικούς στόχους της Άγκυρας, με την εμπλοκή της στη Συρία, τη 
βοήθεια που παρέχει στους Τουρκομάνους και όχι μόνο, την κατάρριψη του 
Ρωσικού αεροσκάφους και την εισβολή και δημιουργία βάσης στη Μοσούλη 
στο βόρειο Ιράκ. 

 

 

Οι τριμερείς σύνοδοι Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ 
είναι προς την σωστή κατεύθυνση και τις χαιρετίζουμε. Οι σύνοδοι αυτές, 
πολύ σωστά έχει λεχθεί, θα πρέπει να μετεξελιχθούν σε Τετραμερείς, δηλαδή 
Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ και ευχής έργο θα ήταν να διευρυνθούν με 
την  συμπερίληψη χωρών όπως ο Λίβανος και η Συρία. 

 

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ από την ίδρυση του, είχε ανάδειξει την προοπτική να 
καταστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργειακό κέντρο στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Το 2009 το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ διοργάνωσε σε συνεργασία με το 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ένα σημαντικό συνέδριο 
για τις ενεργειακές προοπτικές της Κύπρου. 
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Σε αυτό το συνέδριο είχε τεκμηριωθεί ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Τα νέα ενεργειακά δεδομένα , επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί 
αξιόπιστο ενεργειακό σταυροδρόμι για την ΕΥΡΩΠΗ.  

 

Λανθασμένα κατά την δική μας άποψη, Κύπριοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν 
ότι μετά την λύση του Κυπριακού θα μπορούσε το φυσικό αέριο της Κύπρου, 
αλλά και των γειτονικών χωρών, να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά μέσω 
Τουρκίας. 

 

Ο αγωγός μέσω Τουρκίας δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή ούτε για την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν θα 
ήθελε να καταστεί όμηρος των εκβιασμών των εκάστοτε Τουρκικών 
κυβερνήσεων. 

Οι ευκαιρίες που έχουμε τώρα, να καταστήσουμε την Κύπρο και την Ελλάδα 
ενεργειακούς παίκτες, δεν μπορούν να περιμένουν.  

 

Με δεδομένη την «ΕΙΣΒΟΛΗ» του Μπαρμαρός στην Κυπριακή ΑΟΖ και τις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις όχι μόνο της Ελληνικής ΑΟΖ αλλά και των 
Ελληνικών Χωρικών Υδάτων, θα πρέπει από κοινού να επιδιώξουμε τέτοιες 
συμφωνίες, που θα δώσουν άμεσα το μήνυμα στην Τουρκία, ότι δεν μπορεί 
χωρίς κόστος να καταπατά το Διεθνές Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κύπρου και της Ελλάδας. 

 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια επιβάλλεται να προκηρυχθεί ο 3ος Γύρος 
Αδειοδοτήσεων των οικοπέδων της ΑΟΖ μας, δίνοντας το μήνυμα ότι μόνο η 
Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται να εξασκεί τον έλεγχο της δικής της ΑΟΖ.  

 

Επιτέλους πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας και οι 
οποιεσδήποτε απαράδεκτες τουρκικές αξιώσεις και προκλήσεις από μέρους 
της Τουρκίας ή απαράδεκτες τοποθετήσεις ξένων που παρεκκλίνουν από το 
διεθνές δίκαιο και αμφισβητούν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
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πρέπει να απαντώνται  από τους αρμοδίους, ΑΜΕΣΑ-ΛΑΚΩΝΙΚΑ και 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ. 

 

Στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για το Κυπριακό, δεν μπορεί να υπάρχει 
οποιαδήποτε διασύνδεση με την εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε με τις αποφάσεις μας στην κατοχική Τουρκία 
τον απόλυτο έλεγχο της διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου από την 
Ανατολική Μεσόγειο. 

 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω την δήλωση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας μετά από περσινή Σύνοδο Κορυφής 

«ότι  η κατασκευή χερσαίου τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στην 
Κύπρο, αλλά και η προώθηση ενός νέου διαδρόμου φυσικού αερίου από την 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, βρίσκονται στην 
κορυφή των ενεργειακών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης της Κύπρου». 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες 
του συμποσίου σας.   

 

 


