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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, πέμπτο κατά σειρά Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, το 
οποίο οργανώνουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Κύπρο, την 
εταιρεία Financial Media Way. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το 
Συμπόσιο έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία σημαντική εκδήλωση 
πάνω σε θέματα πολιτικής και επιχειρηματικότητας στον ενεργειακό τομέα. 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά η ενέργεια, ως σύνολο 
οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και ως αναπόσπαστο 
μέρος μίας εθνικής στρατηγικής διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στη Κύπρο. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η  ενέργεια έχει αναδειχθεί ως 
καθοριστικός παράγων στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης για τις περισσότερες χώρες, 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, η ενέργεια και οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής οδηγεί τις εξελίξεις. 

Εξ’ άλλου ο ακολουθούμενος σήμερα ενεργειακός σχεδιασμός της Κύπρου, με 
αιχμή του δόρατος τις έρευνες για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων και τις 
προσπάθειες για την εκμετάλλευση των ήδη ανακαλυφθέντων, αποτελεί έναν 
έμπρακτο και ειρηνικό τρόπο για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στις 
θαλάσσιες περιοχές της ΑΟΖ. Μία πρακτική που υιοθέτησε η Ελλάδα, 
ακολουθώντας το παράδειγμα της Κύπρου, με την διακήρυξη του Β’ Διεθνούς 
Γύρου Παραχωρήσεων τον Οκτώβριο του 2014 στο Ιόνιο Πέλαγος και όλη την 
περιοχή νότια της Κρήτης. Να σημειωθεί ότι εχθές υπογράφηκε η πρώτη 
συμφωνία παραχώρησης στην Δ. Ελλάδα μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και 
κοινοπραξίας εταιρειών. Έτσι η αναζήτηση ενεργειακού πλούτου συμπίπτει, 
για να μην πούμε διευκολύνει, την εμπέδωση της εθνικής κυριαρχίας ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζει την απαραίτητη ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή τις 
ικανές εκείνες συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη ενός θαλάσσιου 
κράτους, στις παρυφές της ΕΕ, που είναι η Κύπρος. 

Χωρίς να παραμελούμε τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας της 
Μεγαλονήσου, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο τουρισμός, η 
γεωργία, η ελαφριά βιομηχανία, η ενέργεια σε όλες της τις μορφές 



(υδρογονάνθρακες, ηλεκτρισμός, ΑΠΕ, ενεργειακή αποδοτικότητα), η 
ενέργεια αναδεικνύεται σήμερα ως μία βασική συνισταμένη της οικονομικής 
ανάπτυξης. Το δίπολο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» συνιστά μια ιδιαίτερα ισχυρή 
και εποικοδομητική σχέση την οποία το ΙΕΝΕ προβάλλει με συνέπεια τα 
τελευταία χρόνια.  

Τίτλος του φετινού Συμποσίου είναι «Κύπρος, η νέα Ενεργειακή Πύλη της 
Ευρώπης», επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να υπογραμμίσει τον ουσιαστικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην ενεργειακή τροφοδοσία της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Μια νέα εκ του νότου πύλη που θα έρθει να προστεθεί 
στους ήδη υπάρχοντες διαδρόμους ενεργειακού ανεφοδιασμού από Ανατολάς, 
(Ρωσία, Ουκρανία, Βαλτική), από Βορρά (βλέπε Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ολλανδία) και από Δυσμάς (από τις ΗΠΑ). Με την οριοθετημένη πλέον 
ανάπτυξη των νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε Αίγυπτο, Ισραήλ και στην 
ίδια την ΑΟΖ της Κύπρου ανοίγει ο δρόμος μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για 
την μεταφορά, μέσω Κύπρου, σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου αλλά 
και ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω EuroAsia Interconnector) προς την 
Ευρωπαϊκή αγορά.  

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

Το Ινστιτούτο μας, ο πρόεδρός μας κ. Ι. Χατζηβασιλειάδης , εγώ προσωπικά 
και οι συνεργάτες μας στο ΙΕΝΕ αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που 
ευρισκόμεθα σήμερα στη Κύπρο, όπου μαζί με τους συναδέλφους, τόσο από 
τη Κύπρο όσο και από τις άλλες χώρες, μετέχουμε 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, σε μία 
αντικειμενική βάση, 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 οικονομική ανάκαμψη και ασφαλώς στην  επίλυση του 
Κυπριακού, όπου ο παράγων ενέργεια υπεισέρχεται ως ένα απόλυτα θετικό 
στοιχείο. 

Τέλος, η έλευση σύντομα, του φυσικού αερίου θα βοηθήσει στην ενεργειακή 
αυτονομία της Κύπρου και την μετάβαση της στο νέο καθαρό 
απανθρακοποιημένο περιβάλλον, θέτοντας ταυτόχρονα τέλος στο φαινόμενο 
της ενεργειακής νήσου. Έτσι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει 
πρότυπο για πολλές άλλες χώρες για το πώς ο σωστός μακροχρόνιος 
ενεργειακός προγραμματισμός μαζί με μία συνετή διαχείριση των διαθέσιμων 
πηγών μπορεί να οδηγήσουν σε ένα ισορροπημένο και πλέον καθαρό 
ενεργειακό μίγμα.  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


