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Οιενέργειες που γίνονται από την Κύπρο για διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στην ΑΟΖ της
στοχεύουν στην αποφυγή στρατιωτικοποίησης του όλου θέματος και ταυτόχρονα στη διασφάλιση
του αυτονόητου που είναι το δικαίωμα για ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και
υλοποίηση του ενεργειακού της προγράμματος.
Αυτόανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, στο πλαίσιο γεύματος που παρέθεσε
σήμερα, στη Λευκωσία, η Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ με τη συμμετοχή του κ. Αγγελίδη και των
πρέσβεων χωρών μελών της ΕΕ που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.
Σεδηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε πως μιλώντας στο πλαίσιο του γεύματος
συνεχάρη τη Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ γιατί ασχολήθηκε με τρία ζητήματα που άπτονται της
ουσίας του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, την τεχνητή
νοημοσύνη, και το ζήτημα που αφορά την κλιματική αλλαγή και την άμυνα.
Πρόσθεσεότι αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται από πλευράς Κύπρου σε σχέση με τις
υβριδικές απειλές και την κλιματική αλλαγή με τις δράσεις στα στρατόπεδα που αφορούν τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση των
στρατιωτών και των στελεχών για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
"Έκανααναφορά επίσης στις στρατηγικές μας στα θέματα της εθνικής ασφάλειας, στη συμμετοχή
μας στα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) και στη δράση μας σε
ότι αφορά την τεχνολογία και την έρευνα", επεσήμανε ο κ. Αγγελίδης.
"Επίσηςμίλησα για τη δράση μας στο πλαίσιο του προγράμματος "Athena” όπου ουσιαστικά
προετοιμάζουμε το έδαφος για θέματα που έχουν σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας
στην αμυντική βιομηχανία", σημείωσε.
"Ακόμηενημέρωσα σε σχέση με την αμυντική διπλωματία, τις ενέργειες που κάνουμε σε διμερές
επίπεδο και για τις τριμερείς συνεργασίες και το όφελος που λαμβάνουμε από αυτές τις
συνεργασίες. Έδωσα σημασία στην ενεργειακή ασφάλεια και στο γεγονός πως αδειοδοτήθηκαν

εταιρείες κολοσσοί στο πλαίσιο του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη για σταθερότητα στην περιοχή", ανέφερε.
Επεσήμανεπως τόνισε στους πρέσβεις ότι "οι ενέργειες που γίνονται από την Κυπριακή
Δημοκρατία στοχεύουν στην αποφυγή στρατιωτικοποίησης του όλου θέματος. Από την άλλη όμως
γίνονται όλες οι ενέργειες προς διεκδίκηση του αυτονόητου, δηλαδή των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων, την υλοποίηση του ενεργειακού μας προγράμματος", πρόσθεσε, σημειώνοντας πως
υπάρχει ταύτιση απόψεων με τους Ευρωπαίους εταίρους στο θέμα αυτό.
Πρόσθεσεπως στο πλαίσιο του γεύματος απάντησε σε ερωτήσεις πρέσβεων οι οποίοι
"ενδιαφέρθηκαν για διάφορες ενέργειες που κάνουμε όπως για την αξιοποίηση της PESCO.
Μίλησα για την αναβάθμιση των υποδομών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε στη
στρατηγική της ΕΕ σε θέματα στρατιωτικών αποστολών", επεσήμανε.
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