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5η Δεκεμβρίου 2019 

 

Καλωσόρισμα Διευθύνοντος Συμβούλου 

fmw financial media way κ. Ιωσήφ Ιωσήφ  

στο 7ο Ενεργειακό Συμπόσιο 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της 

Βουλής, 

 

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι κομμάτων, 

κύριοι βουλευτές, κύριοι Πρέσβεις, αγαπητοί προσκεκλημένοι 

από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι 

φορέων και οργανισμών, κύριες και κύριοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που η εταιρεία μας fmw financial 

media way, διοργανώνει και φέτος μαζί με το Ινστιτούτο 

Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), το 7ο Ενεργειακό 

Συμπόσιο με τίτλο «Κύπρος: τα επόμενα βήματα στη σκακιέρα 

της ενέργειας». 

 

Στα πλαίσια αυτά, καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος 

παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμα του μας έκανε και φέτος την 

τιμή να παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας, ενισχύοντας μια 

πρωτοβουλία που στοχεύει στην στήριξη του ενεργειακού 

"σχεδιασμού" της χώρας μας. 

 

Η φετινή διοργάνωση κρίνεται πιο σημαντική, λόγω του ότι οι 

εξελίξεις για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου, 

έχουν προσλάβει διεθνής διάσταση λόγω των προκλήσεων 

και απειλούν την Τουρκία η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο 

να ανατρέψει τις ενεργειακές ισορροπίες στην περιοχή της ΝΑ 

Μεσογείου. 
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Οι εισηγητές του Συμποσίου είναι όλοι άνθρωποι που 

γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο της Ενέργειας (τόσο από 

γεωπολιτική όσο και από οικονομική σκοπιά) και έλαβαν 

μέρος σε πολλές παρόμοιες εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο και 

την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Με κύρια στόχευση την καλύτερη και την πληρέστερη 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το 7ο Ενεργειακό Συμπόσιο 

επιδιώκει να διερευνήσει το τοπίο και στους τρεις πυλώνες 

της ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική 

ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά τη λήξη του Συμποσίου θα 

γίνουμε όλοι σοφότεροι γύρω από τις ενεργειακές εξελίξεις 

στην περιοχή μας. Εξελίξεις που αναντίλεκτα ανοίγουν νέους 

ορίζοντες για την Κύπρο, τόσο σε γεωστρατηγικό, όσο και σε 

οικονομικό επίπεδο, τουλάχιστον στην περιοχή μας. 

 

Η Εταιρεία μας fmw financial media way θα συνεχίσει να 

παρακολουθεί από πολύ κοντά το ενεργειακό ταξίδι της 

Κύπρου και μέσα από τα Συνέδρια της, τα εξειδικευμένα 

έντυπα της και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις της, θα 

προσπαθήσει να σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις, 

ενισχύοντας το ενεργειακό όραμα της Κύπρου. 

 

Ταυτόχρονα, μέσα από τις επαγγελματικές υπηρεσίες 

επικοινωνίας και δημοσιότητας που προσφέρει στους 

οργανισμούς και στις επιχειρήσεις πελάτες της, θα 

προσπαθήσει να υποδεικνύει τις αναγκαίες στρατηγικές 

κινήσεις, ώστε να δημιουργούνται οφέλη και να αξιοποιούνται 

ευκαιρίες που αναπαράγει ο τομέας της ενέργειας για τον 

τόπο μας. 

Ως μια σύγχρονη, ευέλικτη, αλλά και δυναμική εταιρεία στο 

χώρο της Επικοινωνίας, της Δημοσιότητας, των Εκδόσεων, 
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της Διαφήμισης και των Συνεδρίων, θα επιχειρήσουμε κι’ 

άλλες τομές στο άμεσο μέλλον. Τόσο στην Κύπρο, όσο και 

στην Ελλάδα που διαθέτουμε έδρα, προγραμματίζουμε 

σημαντικές κινήσεις που αφορούν τη δημοσιότητα την 

ενημέρωση και την προβολή των οργανισμών και 

επιχειρήσεων, την επιχειρηματική πληροφόρηση, καθώς και 

τη διοργάνωση οικονομικών συνεδρίων και άλλων 

εξειδικευμένων εκδηλώσεων. 

 

Ήδη, αξιολογώντας την επιτυχία του σημερινού Συμποσίου 

προγραμματίζουμε με το ΙΕΝΕ την επανάληψη του και το 2020, 

όταν θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρος ο ορίζοντας όσον αφορά 

το ενεργειακό ταξίδι της Κύπρου.  

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το φετινό Ενεργειακό Συμπόσιο, 

όπως και τα προηγούμενα, θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία 

και όλοι στο τέλος θα δηλώσουμε ικανοποιημένοι. 

 

Ως συνδιοργανώτρια εταιρεία θέλουμε να εκφράσουμε τις 

ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς όλους όσους συνέβαλαν στην 

διοργάνωση του και ειδικά στο ΙΕΝΕ με το οποίο έχουμε 

διαχρονική συνεργασία. 

 

Στα πλαίσια αυτά, ευχαριστούμε το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας, τους εκπροσώπους των κρατικών φορέων 

ενέργειας, τους αρμόδιους των επιχειρήσεων, τους 

ακαδημαϊκούς και γενικά όλους τους συμμετέχοντες για τη 

σημερινή παρουσία τους στο Συμπόσιο.  

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς το ΚΕΒΕ που έθεσε 

για έκτη συνεχή χρονιά το Συμπόσιο μας υπό την αιγίδα του. 

Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς του Συμποσίου που 

είναι η Ελληνική Τράπεζα, τον Χορηγό Ενότητας Ηλεκτρισμού 
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το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδας καθώς και τους 

υποστηρικτές που είναι ο Οργανισμός Προώθησης 

Επενδύσεων (Invest Cyprus), η ΡΑΕΚ, η ΔΕΦΑ, η Energean, η 

Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου και η ΕΚΟ Ελληνικά 

Πετρέλαια. Ακόμα ευχαριστούμε  την αεροπορική εταιρεία 

Aegean που ανέλαβε τη μεταφορά τον ομιλητών από το 

εξωτερικό. Ευχαριστίες εκφράζουμε και προς το ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση του ΑΝΤΕΝΑ και την εφημερίδα 

«Φιλελεύθερος» που ανέλαβαν ως Χορηγοί Επικοινωνίας. Τις 

ευχαριστίες μας εκφράζουμε και προς τις ιστοσελίδες 

nomisma.com.cy και energia.gr για τη στήριξη τους μέσω του 

διαδικτύου. 

 

Οι μεγαλύτερες, όμως, ευχαριστίες μας απευθύνονται στους 

εκλεκτούς και υψηλού επιπέδου ομιλητές μας, οι οποίοι με 

προθυμία αποδέχθηκαν την πρόσκληση μας, για να 

μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις και εισηγήσεις τους. 

 

Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε τις μεγάλες ευχαριστίες μας 

προς όλους εσάς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το 

εξωτερικό που δηλώσατε συμμετοχή και βρίσκεστε σήμερα 

μαζί μας. 

 

Εκ μέρους της fmw financial media way σας ευχαριστούμε 

όλους θερμά και ελπίζουμε το Συμπόσιο να ικανοποιήσει τους 

στόχους όλων μας. 

 

Ευχαριστούμε πολύ  

http://www.nomisma.com.cy/
http://www.energia.gr/

