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Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, 

κύριοι Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι κομμάτων, κύριοι Πρέσβεις, φίλες και φίλοι 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που το ΚΕΒΕ αποδέχθηκε και φέτος την πρόταση των 

διοργανωτών και ανέλαβε υπό την αιγίδα του το 6ο Ενεργειακό Συμπόσιο, με τίτλο 

«Κύπρος: Μπροστά στις Μεγάλες αποφάσεις για την ενέργεια». 

 

Η πρωτοβουλία μας αυτή, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εντάσσεται στην πάγια 

πολιτική του ΚΕΒΕ να στηρίζει αξιόλογες και σημαντικές συνεδριακές εκδηλώσεις 

που έχουν άμεση σχέση με ζωτικούς τομείς της οικονομίας μας. 

 

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τόσων ειδικών 

για την ενέργεια στο σημερινό Συμπόσιο, αφού αυτό αποτελεί την καλύτερη ένδειξη 

για τη σημαντικότητα του, αλλά και τη σημασία που δίνει η Πολιτεία στις απόψεις 

των τεχνοκρατών και γενικά στο δημόσιο διάλογο για το ζωτικό τομέα της ενέργειας. 

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά την εμπλοκή διεθνών κολοσσών ενέργειας στην 

κυπριακή ΑΟΖ, τα ενεργειακά θέματα έχουν εισέλθει έντονα στη σφαίρα του άμεσου 

ενδιαφέροντος μας και ήδη οι εξελίξεις "τρέχουν" με αλματώδη ρυθμό. 

 

Ο εντοπισμός κοιτάσματος φυσικού αερίου στο οικόπεδο «Αφροδίτη», σε 

συνδυασμό με την έναρξη ερευνών και στα υπόλοιπα οικόπεδα της ΑΟΖ της 

Κύπρου καθώς και οι πτυχές που αφορούν τον αγωγό μεταφοράς του και την 

περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή μας, καθιστούν την ενέργεια κορυφαία 

πτυχή για την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου μπορούν να αλλάξουν τα 

δεδομένα τόσο της γεωστρατηγικής, όσο και της οικονομικής σημασίας της χώρας 

μας. 

 

Εμείς, πιστεύουμε ότι λόγω της ενέργειας, αλλά και με τις προωθούμενες διμερείς, 

τριμερείς  και πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας με γειτονικές μας χώρες, η 

Κύπρος έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα νέο πιο πολυσήμαντο 

γεωστρατηγικό και οικονομικό ρόλο στην περιοχή μας. 



 

Ειδικά, σήμερα, όπου λόγω πολιτικής αβεβαιότητας, η περιοχή μας βρίσκεται και 

πάλι υπό αναβρασμό. Η Κύπρος χρησιμοποιώντας και την ενέργεια, μπορεί να 

αποτελέσει το πόλο σταθερότητας και ασφάλειας για την περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και να εδραιωθεί περαιτέρω ως Περιφερειακό Επιχειρηματικό Κέντρο. 

 

Επίσης, αν εντοπιστούν επιπρόσθετα κοιτάσματα φυσικού αερίου και στα υπόλοιπα 

οικόπεδα και γενικά αν υλοποιηθεί με επιτυχία ο όλος ενεργειακός σχεδιασμός της 

Κύπρου, τότε η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό Ενεργειακό κόμβο 

στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που αποτελεί κεντρικό στόχο μας. 

 

Μια τέτοια εξέλιξη, αναμένεται να έχει πολύ θετικές προεκτάσεις για το καλό 

ολόκληρης της κυπριακής οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς των ξένων 

επενδύσεων, της προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και των μεγάλων έργων 

υποδομής, κάτι που το ΚΕΒΕ προωθεί σε μόνιμη βάση. 

 

Ως ΚΕΒΕ, είμαστε σίγουροι ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από την 

κυβέρνηση είναι προς την ορθή κατεύθυνση και σε λίγα χρόνια η χώρα μας θα έχει 

τις κατάλληλες υποδομές για να αξιοποιήσει το νέο φυσικό πλούτο που εντοπίστηκε 

στη θαλάσσια περιοχή μας. 

 

Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ, η διαχείριση του θέματος αυτού συνεχίζει να απαιτεί 

λεπτούς χειρισμούς και σωστές διπλωματικές κινήσεις, οπότε απαιτείται από όλους 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα 

πρέπει να γίνει με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα που ενδεχόμενα να επηρεάσουν 

το στόχο μας.  Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην κυβέρνηση για τη σωστή αξιοποίηση 

των ενεργειακών μας πόρων. 

 

Οι αξιόλογοι ομιλητές του 6ου Ενεργειακού Συμποσίου αναμένουμε να μας 

διαφωτίσουν για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Αυτός άλλωστε είναι και 

ο στόχος του Συμποσίου, το οποίο διαχρονικά συμβάλλει σημαντικά στην ανταλλαγή 

απόψεων και απόκτηση γνώσεων για ένα νέο τομέα οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Το ΚΕΒΕ συγχαίρει τους διοργανωτές του Ενεργειακού Συμποσίου, που είναι το 

Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το γνωστό ΙΕΝΕ και την εταιρεία 

Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων και Συνεδρίων fmw financial media way για 

την άρτια οργάνωση. Επίσης, συγχαίρουμε τους ομιλητές και ευχαριστούμε όλους 

τους Χορηγούς και Υποστηρικτές καθώς και όλους όσους εσάς που παρευρίσκεστε 

στο Συμπόσιο. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του 6ου 

Ενεργειακού Συμποσίου.  


