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Αγαπητοί Διοργανωτές, 
 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
 
Κυρίες και Κύριοι 
 
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμένα να χαιρετίζω τις εργασίες ενός από τα σημαντικότερα 
ενεργειακά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, σε μια τόσο κρίσιμη διεθνή και 
περιφερειακή συγκυρία. Η συγκυρία αυτή δυστυχώς δυναμιτίζεται από την προκλητική 
συμπεριφορά της Τουρκίας και τις αυθαίρετες επιδιώξεις που έφτασαν στο σημείο να 
ανακαλύπτουν υφαλοκρηπίδες ακόμη και μεταξύ κρατών που δεν συνοδεύουν. 
 
Τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν και δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες. Ήδη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ληφθεί η απόφαση για την επιβολή σημαντικών κυρώσεων κατά 
της Τουρκίας. Αν η τουρκική συμπεριφορά συνεχισθεί θα δοθεί και η κατάλληλη απάντηση. 
 
Το κυπριακό και ελλαδικό πρόγραμμα γεωτρήσεων συνεχίζονται και πρέπει να 
συνεχιστούν.  Αμφότερα θα αρχίσουν να δίνουν καρπούς και για τις δύο χώρες μας και για 
την Ευρώπη, επιταχύνοντας την εμβάθυνση των τριμερών στρατηγικών συνεργασιών με την 
Αίγυπτο και το Ισραήλ. 
 
Η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία μπορεί να αναδειχθεί σε μια νέα σημαντική πηγή παροχής 
αερίου για την Ελλάδα και την ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας, καθώς η 
κυβέρνηση μας θα επιδιώξει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη συν-διαμόρφωση του 
πρώτου διεθνούς οργανισμού ενέργειας της περιοχής, το East Med Gas Forum (EMGF). 
 
Το καταστατικό αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και είναι 
αρκετά πιθανή η υπογραφή του κατά την επόμενη Υπουργική Σύνοδο που θα λάβει χώρα 
στο Κάιρο τον Ιανουάριο του 2020. 
 
Η παρουσία ελληνικών ενεργειακών εταιριών σε όλη την περιοχή από την Αίγυπτο και το 
Ισραήλ έως την Κύπρο συνεχίζει να ενισχύεται, όπως φαίνεται από τη δραστηριότητα της 
Energean και των ΕΛΠΕ αλλά και από τη συμμετοχή της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. στην κοινοπραξία που 
θα αναλάβει την κατασκευή του κυπριακού FSRU στο Βασιλικό για λογαριασμό της ΔΕΦΑ. 
 
Σε ότι αφορά τον αγωγό East Med συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την υπογραφή της 
4μερούς διακυβερνητικής συμφωνίας που εκκρεμεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, 
διευρύνοντας τις στρατηγικές μας σχέσεις συνεργασίας με την Κύπρο, το Ισραήλ και τις 
ΗΠΑ, όπως έδειξε και η διάσκεψη των 4 κυβερνήσεων στην Αθήνα τον περασμένο 
Αύγουστο. 
 
Στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Α.Ε. για την επενδυτική ωρίμανση του έργου, 
μια διαδικασία που θα στηριχθεί και από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. με 34,5 εκατομμύρια 
ευρώ από την τελική λίστα των PCI όπως αυτή οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. 
 



Χαιρετίζουμε τέλος το μνημόνιο τεχνικής συνεργασίας που υπέγραψε στις αρχές του μήνα 
στα Ιεροσόλυμα ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ με την INGL, τον ισραηλινό ΔΕΣΦΑ, καθότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη μελετητική ωρίμανση του έργου και την επιτυχή εκτέλεση της τελικής 
μελέτης σκοπιμότητας. 
 
Κύριες και Κύριοι Σύνεδροι 
 
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε Ελλάδα και Κύπρος στέκουν στο κατώφλι της 
νέας δεκαετίας με αισιοδοξία και στο δίκιο και στις δυνάμεις τους. 
 
Συμμετέχουμε και συνδιαμορφώνουμε ενεργά τις διεργασίες στην καρδιά της Ευρώπης και 
της Ευρωζώνης και μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ν.Α. 
Μεσογείου σε συνεργασία με τους συμμάχους μας. 
 
Η ενέργεια αποτελεί καταλύτης για την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων και επιβάλλει 
τη συνεχή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, 
αντικείμενο που είμαι βέβαιος ότι θα απασχολήσει το συνέδριο σας. 
 
Καλή επιτυχία στις εργασίες 
 
 
 
 


