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Πρόσκληση προς το Λίβα-
νο απηύθυνε ο υπουρ-
γός Εµπορίου, Βιοµηχα-

νίας και Τουρισµού Νεοκλής 
Συλικιώτης για συνεργασία 
στον τοµέα της ενέργειας στο 
πλαίσιο οµιλίας του σε συ-
νέδριο για την ενέργεια στη 
Βηρυτό, την Τρίτη.  «Ο θαλάσ-
σιος χώρος της ανατολικής 
Μεσογείου µπορεί να µετατρα-
πεί σε χώρο κοινών συνόρων 
και συµφερόντων για όλους 
µας, προσφέροντας προοπτι-
κές ειρήνης, ευηµερίας και 
προόδου στην ευρύτερη περι-
οχή», ανέφερε ο κ. Συλικιώτης. 
«Μας προσφέρεται επιτέλους η 
ιστορική ευκαιρία να συνεργα-
στούµε ειλικρινά, εποικοδοµη-
τικά και µε καλή θέληση προς 
όφελος των λαών µας, είπε, 
προσθέτοντας ότι «σε αυτήν 
την προοπτική, προσκαλούµε 
τον Λίβανο να συµµετέχει». 

Ο υπουργός συνέχισε λέγο-
ντας ότι µέσα σε «πνεύµα πε-
ριφερειακής ειρήνης και συ-
νεργασίας σας προσκαλώ να 
συµµετάσχετε στην Υπουργική 
∆ιάσκεψη που διοργανώνουµε 
στην Κύπρο στις 9 Νοεµβρί-
ου µε θέµα την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, καθώς και 
την ασφάλεια της ενεργειακής 
τροφοδοσίας της ΕΕ».

«Στη ∆ιάσκεψη αυτή που ορ-
γανώνουµε ως προεδρεύουσα 
χώρα του Συµβουλίου της ΕΕ, 
σε συνεργασία µε την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, θα κληθούν να 
συµµετέχουν τα κράτη µέλη της 
ΕΕ και οι γειτονικές µας χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου», 
πρόσθεσε. Αναφερόµενος 
στην επίσκεψή του στη Βηρυτό 
ο κ. Συλικιώτης ευχαρίστησε 
τους διοργανωτές του συνεδρί-
ου και τον υπουργό Ενέργειας 

και Υδάτων Gebran Bassil για 
τη φιλοξενία. Συνέχισε λέγο-
ντας ότι «βρισκόµαστε σε µια 
περίοδο σηµαντικών εξελί-
ξεων στον τοµέα των υδρο-
γονανθράκων στην ευρύτερη 
περιοχή της Νότιο-ανατολικής 
Μεσογείου». Κατά τη διάρκεια 
της οµιλίας του ο υπουργός 
Εµπορίου παρέθεσε µια πλήρη 
εικόνα των τεκταινόµενων και 
των σχεδιασµών της Κύπρου 
αυτή τη στιγµή στον τοµέα της 
ενέργειας αναφερόµενος στις 
αιτήσεις που υπήρξαν για το 
2ο γύρο αδειοδότησης, στη 
δηµιουργία υποδοµών όπως 
η µονάδα υγροποίησης φυσι-
κού αερίου και το τερµατικό 
σταθµού υποδοχής και απο-
θήκευσης πετρελαιοειδών και 
στις διεργασίες µε την εται-
ρεία Noble. Στην Κύπρο, είπε, 
«έχουµε πάρει τις αποφάσεις 

µας και προχωρούµε µε την 
υλοποίηση της στρατηγικής 
που έχουµε χαράξει στον το-
µέα της ενέργειας, διατηρώ-
ντας, ταυτόχρονα, ανοιχτό το 
δρόµο για ευρύτερες συνερ-
γασίες µε τους γείτονες µας». 
Πολύ περισσότερο, ανέφερε, 
«θα πρόσθετα πως η Κύπρος 
προσβλέπει και ελπίζει σε αυτή 
τη συνεργασία, έτσι που να κα-
ταστήσουµε την περιοχή µας 
τον τρίτο διάδροµο ασφαλούς 
ενεργειακής τροφοδοσίας της 
Ευρώπης». Ο κ. Συλικιώτης 
είπε ότι «είµαστε µέλος της ΕΕ 
και µας ενδιαφέρει η ενεργει-
ακή της ασφάλεια». Ταυτό-
χρονα, συµπλήρωσε, «όλοι 
αντιλαµβανόµαστε, πως αυτή 
ακριβώς η ιδιότητα της Κύ-
πρου, του κράτους µέλους της 
ΕΕ, διευκολύνει την υλοποίη-
ση ενός τέτοιου σχεδιασµού».

Την τελική απόφαση του 
ΑΚΕΛ όσον αφορά στην 
πιθανή υποψηφιότητά 

του για τις προεδρικές εκλο-
γές του Φεβρουαρίου 2013 θα 
αναµένει ο υπουργός Υγείας 
και προτεινόµενος για υποψή-
φιος πρόεδρος από την ηγεσία 
του ΑΚΕΛ, Σταύρος Μαλάς, ο 
οποίος σε γραπτή δήλωσή του 
σηµειώνει ότι µέχρι την ολο-
κλήρωση της εσωτερικής διαδι-
κασίας του ΑΚΕΛ δεν προτίθε-
ται να τοποθετηθεί δηµόσια επί 
του θέµατος.

«Είναι ιδιαίτερα τιµητική η 
πρόταση που διαµορφώθηκε 

από την ηγεσία του ΑΚΕΛ προς 
το πρόσωπό µου για υποψηφι-
ότητα στις προεδρικές εκλογές 
του Φεβρουαρίου του 2013», 
ανέφερε ο κ. Μαλάς. Εξέφρασε 
τη θέση ότι «οφείλουµε να αντι-
µετωπίσουµε την οικονοµική 
κρίση, µε όρους κοινωνικής 
δικαιοσύνης που να οδηγούν 
πρωτίστως στην ανάπτυξη, 
βασιζόµενοι σε µια φιλοσο-
φία κοινωνικής ευαισθησίας, 
αλληλεγγύης και λαµβάνο-
ντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της κυπριακής οικονοµίας». 
«Η συνένωση δυνάµεων στην 
προσπάθεια που καταβάλλει 

η χώρα µας για αντιµετώπιση 
των δύσκολων οικονοµικών 
συνθηκών αποτελεί κοινωνι-
κή εντολή αλλά και πολιτική 
πρόκληση», πρόσθεσε. Ανέ-
φερε ακόµη ότι «σέβοµαι απο-
λύτως τα µέλη, τα στελέχη και 
τις δηµοκρατικές διαδικασίες 
οι οποίες βρίσκονται σε εξέλι-
ξη στο ΑΚΕΛ».  «Αναµένω την 
τελική απόφαση όποια και εάν 
είναι αυτή», πρόσθεσε, σηµειώ-
νοντας ότι «µέχρι την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας δεν προ-
τίθεµαι να κάνω καµία άλλη 
δηµόσια δήλωση αναφορικά µε 
τις προεδρικές εκλογές».

Πρόσκληση Συλικιώτη προς Λίβανο 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Tην τελική απόφαση του ΑΚΕΛ 
αναµένει ο Σταύρος Μαλάς

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο υπουργός Εµπορίου, Νεοκλής Συλικιώτης.


