
Δ. Συλλούρης: Οι ενεργειακοί κολοσσοί ένδειξη για σοβαρές ποσότητες 
Φυσικού Αερίου 

 
Η κάθοδος ενεργειακών κολοσσών για διεξαγωγή ερευνών στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου δημιουργεί σοβαρές ενδείξεις για σημαντικές 
ποσότητες φυσικού αερίου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης 
Συλλούρης, σε χαιρετισμό του από το βήμα του 5ου ενεργειακού συμποσίου 
με τίτλο «Κύπρος: Η νέα ενεργειακή πύλη της Ευρώπης». 
 
Στην ομιλία του, ο κ. Συλλούρης είπε πως η Κύπρος, ως παράγοντας 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και 
αραβικών κρατών, αλλά και ως μια νέα ενεργειακή πύλη της Ευρώπης, 
καλείται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε σχέση με τα ενεργειακά δρώμενα 
στην περιοχή μας. 
 
«Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για αδειοδοτήσεις μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ενεργειακών κολοσσών, όπως οι εταιρείες 
EXXON MOBIL, TOTAL και ENI, για διεξαγωγή ερευνών στην ΑΟΖ της 
Κύπρου δημιουργεί σοβαρές ενδείξεις για σημαντικές ποσότητες φυσικού 
αερίου», είπε ο κ. Συλλούρης, τονίζοντας πως επιβάλλεται η ορθολογιστική 
αξιοποίησή του, ως υψίστης σημασίας περιουσιακού στοιχείου, για την 
πρόοδο και ευημερία του τόπου μας, προς όφελος και των μελλοντικών 
γενεών. 
 
Όπως είπε, οι στρατηγικές συνεργασίες και η ενδυνάμωση των ενεργειακών 
σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου και άλλων εν δυνάμει 
συμμάχων, με σχεδιασμούς που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία 
αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο στην Ευρώπη, θέτουν 
εκτός ενεργειακής απομόνωσης την Κύπρο και διανοίγουν νέες προοπτικές 
στη χώρα μας, ώστε να καταστεί ασφαλές ενεργειακό κέντρο, αλλά και κέντρο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθιστώντας τη Μεσόγειο μια περιοχή της 
ευημερίας, της ανάπτυξης και της περιφερειακής συνεργασίας προς όφελος 
όλων. 
 
Ο κ. Συλλούρης τόνισε ακόμη πως οι καθημερινές τουρκικές απειλές κατά την 
άσκηση από την Κυπριακή Δημοκρατία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο της θάλασσας, αλλά και κάθε προσπάθεια της γείτονος χώρας να 
πλήξει τις στρατηγικές συνεργασίες της Κύπρου σε θέματα ενέργειας δε 
δικαιολογούν εφησυχασμό. 
 
«Οι προσπάθειες όλων, στην Κύπρο, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα, 
επιβάλλεται να είναι συνεχείς για την αναχαίτιση των απειλών, των επιθετικών 
ενεργειών και των εν γένει προκλητικών συμπεριφορών της Τουρκίας», 
κατέληξε. 


