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Εισαγωγικό Μαρίας Γεωργίου 
 
Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
κύριοι Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρέσβη της 
Ελλάδας, κύριοι Πρέσβεις, ξένων χωρών, κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στο 6ο Ενεργειακό Συμπόσιο στην 
Κύπρο, που οργανώνουν το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η 
Εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων FMW 
Financial Media Way. 
 
Η σημερινή εκδήλωση μας είναι σημαντική για πολλούς λόγους.  
 
Πρώτο, διότι το ερευνητικό πρόγραμμα της Κύπρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη 
γεώτρηση στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.  
 
Δεύτερο, διότι η ενέργεια έχει θέσει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής μας.  
 
Τρίτο, διότι ολοένα και περισσότεροι ξένοι επενδυτές στον ενεργειακό τομέα 
επικεντρώνουν την προσοχή τους στην Κύπρο.  
 
Και τέταρτο, διότι δρομολογούνται σημαντικές εξελίξεις στους τομείς του ηλεκτρισμού 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο. 
 
Όλα αυτά, αποτελούν αντικείμενο του σημερινού Συμποσίου μας και αναμένουμε από 
τους αξιόλογους ομιλητές μας να μας διαφωτίσουν. 
 
Αρχίζουμε το συμπόσιο με σύντομους χαιρετισμούς από τους οργανωτές του. 
 
Καλώ στο βήμα τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή. 
 
Ευχαριστούμε τον κ. Σταμπολή. 
 
Καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FMW Financial Media Way κ. Ιωσήφ 
Ιωσήφ. 
 
Ευχαριστούμε τον κ. Ιωσήφ. 
 



Τώρα, καλώ στο βήμα τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Ντίνο Μιτσίδη για τον χαιρετισμό του 
Προέδρου του ΚΕΒΕ. 
 
Ευχαριστούμε τον κ. Μιτσίδη.  
 
Συνεχίζοντας καλώ στο βήμα τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη για το δικό του χαιρετισμό. 
 
Ευχαριστούμε πολύ τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
 
Τώρα καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη. 
 
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Βουλής για την ομιλία του. 
 
Τώρα καλώ στο βήμα τη Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της 
Πρεσβείας της Ελλάδας κα Γιούλη Μπογιαντζοπούλου για το χαιρετισμό του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κ. Γιώργου Σταθάκη. 
 
Ευχαριστούμε πολύ. 
 
Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων 
(Invest Cyprus) κ. Μιχάλη Μιχαήλ για το δικό του χαιρετισμό. 
 
Ευχαριστούμε τον κ. Μιχαήλ και ελπίζουμε η ενέργεια να φέρει κι άλλες επενδύσεις στον 
τόπο. 
 
Και τώρα καλώ στο βήμα το Προέδρο του ΙΕΝΕ κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη για το δικό 
του χαιρετισμό. 
 
Ευχαριστούμε τον κ. Χατζηβασιλειάδη. 
 
Τώρα, θα προχωρήσουμε σ’ ένα 15λεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την 1η 
συνεδρία που αφορά τις έρευνες για αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.  
 
 
 
 
 
 


