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26 Ιανουαρίου 2012 

 

Καλωσόρισµα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

 fmw financial media way κ. Ιωσήφ Ιωσήφ  

στο Ενεργειακό Συµπόσιο 

 

Έντιµοι κύριοι Υπουργοί της Κύπρου και της Ελλάδας, 

κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι 

κοµµάτων, βουλευτές, Πρέσβεις, αγαπητοί 

προσκεκληµένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

εκπρόσωποι φορέων και οργανισµών, κύριες και 

κύριοι, 

 

Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που η εταιρεία µας fmw financial 

media way σας καλωσορίζει στο σηµερινό 1ο 

Ενεργειακό Συµπόσιο µε τίτλο «οι ενεργειακοί πόροι της 

Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική 

Μεσόγειο». 

 

Η εταιρεία µας, που µε τα εξειδικευµένα προϊόντα και τις 

επαγγελµατικές υπηρεσίες της πρωταγωνιστεί στην 

οικονοµική και ειδικά στην επιχειρηµατική ενηµέρωση 

της αγοράς της Κύπρου, δεν θα µπορούσε να κλείσει τα 

µάτια της µπροστά στις πολύ σηµαντικές εξελίξεις που 

αφορούν την ανεύρεση φυσικού αερίου στη χώρα µας. 

 

Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) κινηθήκαµε έγκαιρα 

και προγραµµατισµένα και σήµερα σας παρουσιάζουµε 

αυτό το πολύ επίκαιρο και πολύ σηµαντικό για όλους 

µας Συµπόσιο. 
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Οι εισηγητές του Συµποσίου είναι όλοι άνθρωποι που 

γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείµενο της Ενέργειας 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, θα διερευνήσουµε το 

τοπίο και στους τρεις πυλώνες της ενέργειας, δηλαδή το 

φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που αποτελούν βασικά 

τις τρεις Ενότητες του Συµποσίου. 

 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µετά τη λήξη του σηµερινού 

Συµποσίου και µε την ακαδηµαϊκή και τεχνοκρατική 

γνώση των ειδικών 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 fmw financial media way θα συνεχίσει να 

παρακολουθεί πολύ στενά το ενεργειακό ταξίδι της 

Κύπρου και µέσα από τα εξειδικευµένα έντυπα και τις 

ηλεκτρονικές εκδόσεις της θα προσπαθήσει να σας 

ενηµερώνει για όλες τις εξελίξεις. 

 

Ταυτόχρονα, µέσα από τις επαγγελµατικές υπηρεσίες 

επικοινωνίας και δηµοσιότητας που προσφέρει στους 

οργανισµούς και στις επιχειρήσεις, θα προσπαθήσει να 

υποδεικνύει τις αναγκαίες στρατηγικές κινήσεις, ώστε 

να δηµιουργούνται οφέλη και να αξιοποιούνται 

ευκαιρίες για λογαριασµό των πελατών µας . 
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Ως µια σύγχρονη, ευέλικτη, αλλά και δυναµική εταιρεία 

στο χώρο της επικοινωνίας 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 και 

την προβολή των 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 2013, όταν θα είναι ακόµα πιο 

καθαρός ο ορίζοντας όσον αφορά το ενεργειακό 

πρόσωπο της Κύπρου. 

 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το σηµερινό Ενεργειακό 

Συµπόσιο θα στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία και όλοι στο 

τέλος θα δηλώσουµε ικανοποιηµένοι. 

 

Ως συνδιοργανώτρια εταιρεία θέλουµε να εκφράσουµε 

τις µεγάλες ευχαριστίες µας προς τον Υφυπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 

Ελλάδας κ. Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος ήρθε ειδικά από 

την  

 

Αθήνα για το Συµπόσιο µας. Ευχαριστίες εκφράζουµε 

και στην κυβέρνηση και τα κόµµατα της Κύπρου για την 

παρουσία και τους χαιρετισµούς εκπροσώπων τους. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουµε προς το ΚΕΒΕ που 

έθεσε το Συµπόσιο υπό την αιγίδα του καθώς και προς 

τους χορηγούς του Συµποσίου που είναι το Συγκρότηµα  
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της Τράπεζας Κύπρου και η ∆ΕΠΑ Ελλάδας, αλλά και 

προς τους υποστηρικτές του που είναι η Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και η εταιρεία ITERA 

Group. Ακόµα ευχαριστούµε το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση του ΡΙΚ καθώς 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 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 ευχαριστίες µας και 

προς όλους εσάς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το 

εξωτερικό που δηλώσατε συµµετοχή και βρίσκεστε 

σήµερα εδώ µαζί µας. 

 

Εκ µέρους της fmw financial media way σας 

ευχαριστούµε όλους θερµά και ελπίζουµε το Συµπόσιο 

να ικανοποιήσει τους στόχους όλων σας. 

 

Ευχαριστούµε πολύ  


