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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητά μέλη του ΙΕΝΕ, 

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης επιθυμώ να σας 

καλωσορίσω στο φετινό, έβδομο κατά σειρά Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, 

το οποίο οργανώνουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Κύπρο, την 

εταιρεία Financial Media Way. Χάρις σε εσάς, τους συμμετέχοντες και τους 

συνεργάτες μας στην Κύπρο,  το Συμπόσιο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια 

ως ένα σημαντικό βήμα για θέματα πολιτικής και επιχειρηματικότητας στον 

ενεργειακό τομέα. 

Η ενέργεια, και όλες οι εκφάνσεις της  έχει αναδειχθεί πλέον ως καθοριστικός 

παράγων στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, 

ενώ ή ασφάλεια ενεργειακής προμήθειας ευρίσκεται στο επίκεντρο της 

χάραξης πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο ενώ στην 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ενεργειακός τομέας και οι 

πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής οδηγεί τις 

εξελίξεις. 

Σήμερα το ενεργειακό στίγμα της Κύπρου γίνεται ολοένα και πιο έντονο, 

τόσο σε περιφερειακό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας 

εύλογες προσδοκίες και ελπίδες ότι μεσοπρόθεσμα αυτή θα μπορεί να 

συμβάλλει στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης μέσω σχεδιασμών που 

έχουν ήδη δρομολογηθεί. Αναφέρομαι τόσο στην διασύνδεση του κοιτάσματος 

της Αφροδίτης με την Αίγυπτο, και την προοπτική εξαγωγών LNG στις 



Μεσογειακές και διεθνείς αγορές, στην ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ 

και την  Ελλάδα μέσω του Euro Asia Interconnector αλλά και στον υπό 

σχεδίαση αγωγό East Med, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, τεχνικά και 

οικονομικά, αλλά που βάση των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων δεν 

είναι ακατόρθωτο. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο προχωρά με γρήγορους 

ρυθμούς η ενεργειακή θωράκιση της νήσου με την προσδοκώμενη εισαγωγή 

του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα από 2021, όσο και στην 

περαιτέρω διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος μέσω της ευρείας 

κλίμακας αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και 

της βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, κυρίως στο κτιριακό και  

πολεοδομικό περιβάλλον αλλά και στις μεταφορές. 

Τίτλος του φετινού Συμποσίου είναι «Κύπρος: Τα Επόμενα Βήματα στην 

Σκακιέρα της Ενέργεια», επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να υπογραμμίσει 

την κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης έχοντας απέναντί μας, μια 

αναθεωρητική Τουρκία που δεν διστάζει να προσβάλλει και να καταπατά 

συστηματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο συγγενών χωρών. Σήμερα, 

και παρά τον ασφυκτικό Τουρκικό πολιορκητικό κλοιό,   στρατηγικής 

σημασίας  έργα ευρίσκονται σε εξέλιξη στον κλάδο ερευνών και παραγωγής 

υδρογονανθράκων, της εισαγωγής φυσικού αερίου στην Μεγαλόνησο (μέσω 

πλωτού σταθμού LNG), στον ηλεκτρισμό και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και 

ασφαλώς στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ και στη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. Όλα αυτά τα θέματα θα αναπτυχθούν διεξοδικά 

κατά την διάρκεια του Συμποσίου. 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι εταίροι του ΙΕΝΕ και τα μέλη μας 

αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που για μία ακόμα φορά ευρισκόμεθα 

σήμερα στο φιλόξενο περιβάλλον της Μεγαλόνησου, όπου μαζί με εκλεκτούς   

συναδέλφους, τόσο από τη Κύπρο όσο και από τις άλλες χώρες, συμμετέχουμε 

στο Ετήσιο Συμπόσιο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα, όπως και των άλλων 

υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης σας, μας εμψυχώνει και μας 

ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την αναβάθμιση και 

διάχυση της πληροφόρησης, αλλά και στην προώθηση συνεργασιών και 



συνεργιών, γύρω από τα ενεργειακά δρώμενα στη Κύπρο και στην 

περιφέρεια, γεγονός που πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην ενίσχυση του 

αισθήματος ενεργειακής ασφάλειας ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις 

βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω οικονομική ανάκαμψη και ασφαλώς στην 

επίλυση του Κυπριακού, όπου ο παράγων ενέργεια υπεισέρχεται ως ένας 

ακόμη κρίσιμος παράγων. 

Τέλος, ένα μικρό δείγμα της προσήλωσης μας στο κοινό σκοπό αντικειμενικής 

ενημέρωσης για τις πολύ σημαντικές δυνατότητες των δύο χωρών στην 

ανάδειξη και ανάπτυξη των εγχώριων ενεργειακών τους  πόρων, συμβατικών 

και εναλλακτικών, αποτελεί η ανά χείρας συλλογικής έκδοσης του ΙΕΝΕ με 

τίτλο « Ελλάς-Κύπρος στην Νέα Ενεργειακή Εποχή» που εκδόθηκε πριν από 

λίγους μήνες και έτυχε πολύ θετικών σχολίων και θα παρουσιασθεί επίσημα 

στην Αθήνα και Λευκωσία τις επόμενες εβδομάδες.   

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και για την προσοχή σας. 

 

 

 


