
 

 

 
 

 

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων  

κ. Δημήτρη Συλλούρη  

στο 7ο Ενεργειακό Συμπόσιο 

 

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 

Ξενοδοχείο “The Landmark” - Λευκωσία - 9.00 π.μ. 

--------------------- 

 

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Ινστιτούτου Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Εταιρείας Financial Media Way να απευθύνω 

χαιρετισμό στο 7ο Ενεργειακό Συμπόσιο, που αποτελεί κάθε χρόνο κορυφαίο γεγονός στον 

τόπο μας στα θέματα ενέργειας. Με τις εισηγήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, 

ενεργειακών εμπειρογνωμόνων και αναλυτών, ακαδημαϊκών και στελεχών ενεργειακών 

εταιρειών, που συμμετέχουν σε αυτό, το συμπόσιο καθίσταται εξαιρετικά διαφωτιστικό για 

τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή μας, αλλά και για τους σχεδιασμούς της χώρας μας 

στους τομείς του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Η Κύπρος, αξιοποιώντας την αναβαθμισμένη, λόγω των ενεργειακών πόρων, 

γεωστρατηγική της θέση, επιβάλλεται να εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

συνεργασίας της με την Ελλάδα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο και να διαδραματίσει 

καταλυτικό ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα στην περιοχή της ευρύτερης Ανατολικής 

Μεσογείου συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω μιας διευρυμένης περιφερειακής συνεργασίας θεμελιώνεται άλλωστε η οικοδόμηση 

της ειρήνης, της σταθερότητας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή 

μας.  
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Κυρίες και κύριοι, 

Η επίτευξη συνεργασιών με χώρες με τις οποίες μας δένουν στενοί δεσμοί φιλίας, 

αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης συμβάλλει θετικά και στην όλη προσπάθεια που 

καταβάλλεται για επίτευξη λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος. 

Με δεδομένη τη σταθερή στάση και αλληλεγγύη των χωρών αυτών αναφορικά με τα 

κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, επιβάλλεται 

η συνέχιση των ερευνών, αλλά και των σχεδιασμών για τη μελλοντική ορθολογιστική 

αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της 

κυπριακής οικονομίας με πολλαπλά οφέλη για όλους τους πολίτες της χώρας μας, αλλά 

και στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ρόλου 

που διαδραματίζει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα.   

Η επιδίωξη της Τουρκίας να πλήξει τις στρατηγικές συνεργασίες της Κύπρου σε 

θέματα ενέργειας, αλλά και να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Δημοκρατίας εντός της 

κυπριακής ΑΟΖ, επιβάλλει να μην υπάρξει οποιοσδήποτε εφησυχασμός. Οι προσπάθειες 

της πλευράς μας αντίθετα, θα πρέπει να ενταθούν μέχρι η Ευρώπη και η διεθνής 

κοινότητα να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην αναχαίτιση των απειλών, των προκλητικών 

συμπεριφορών και των εν γένει έκνομων δραστηριοτήτων της γείτονος χώρας στα χωρικά 

ύδατα, την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περαιτέρω, οφείλουν 

να λάβουν νομικά μέτρα, περιλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, ώστε να 

τερματιστούν οι μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της 

Κύπρου. 

Υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα:  Η Τουρκία όλα τα ζητά.  Το μόνο που δεν ζητά είναι 

τον καθορισμό ΑΟΖ ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την ίδια, την Τουρκία 

δηλαδή.  Ουδεμία αναφορά υπάρχει, ούτε και για το ενδεχόμενο της μετά τη λύση εποχής.  

Αντίθετα, αυτό που στην πράξη υπάρχει, είναι η συμφωνία της Τουρκίας με την υποτελή 

σε αυτήν διοίκηση στα κατεχόμενα, όπου αντί της διεθνώς νόμιμης μέσης γραμμής, η 

Τουρκία παίρνει το 70% και το κατοχικό καθεστώς το 30%.  Υφαρπάζει δηλαδή μεγάλο 

τμήμα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως το υφαρπάζει και από τους 

Τουρκοκύπριους, προς το συμφέρον των οποίων κατά τα άλλα, ενεργεί.  Και επ’ αυτού, θα 

πρέπει κάποια στιγμή και οι Τουρκοκύπριοι να τοποθετηθούν. 
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Φίλες και φίλοι, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, δεδομένων των τεράστιων προοπτικών που 

δημιουργεί η ανεύρεση πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της 

Κύπρου, επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να συνεχίσει την παροχή της αναγκαίας 

στήριξης στις προσπάθειες που καταβάλλονται προς την κατεύθυνση της έρευνας και της 

αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, μέχρι να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι της 

χώρας μας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τους 

συντελεστές και τους χορηγούς αυτής της εξαίρετης εκδήλωσης, εκφράζοντας τη 

βεβαιότητα πως οι  απόψεις, οι εισηγήσεις και τα πορίσματα του συμποσίου θα 

αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο και πυξίδα για τα επόμενα βήματα στην ενεργειακή 

σκακιέρα. 

 

 

ENERGEIAKO-SYMPOSIO 

 

 

 

 


