
Εισαγωγικά Σχόλια του Αντιπροέδρου & Γενικού Δ/ντή του ΙΕΝΕ 

κ. Κωστή Σταμπολή 

 

Εξοχώτατοι κ.κ. εκπρόσωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Αξιότιμοι κ.κ. εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου 

Αγαπητοί εταίροι και μέλη του ΙΕΝΕ 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Μου δίδει μεγάλη χαρά και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα, τους 

συνεργάτες μου και τους εταίρους του ΙΕΝΕ, που ευρισκόμεθα σήμερα 

στην Κύπρο ενώπιον ενός τόσο εκλεκτού ακροατηρίου. Και αυτό, διότι 

σήμερα πραγματοποιείται ένα παλαιό όνειρο του ΙΝΕΕ που ήτο η 

οργάνωση μίας σημαντικής ενημερωτικής εκδήλωσης στη Μεγαλόνησο, 

αφιερωμένη στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων. Η ευκαιρία αυτή 

δίδεται σήμερα και η συγκυρία δεν θα μπορούσε να ήτο καλύτερη, αφού 

πριν λίγες ημέρες επιβεβαιώθηκαν τα αξιόλογα αποθέματα φυσικού 

αερίου στο Οικόπεδο 12, η αξιοποίηση των οποίων θα βάλει την Κύπρο σε 

μία νέα ενεργειακή εποχή αλλάζοντας επί τω βελτίω και δια παντός το 

ενεργειακό της μείγμα. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 



Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι διττός. Το πρώτο Ενεργειακό 

Συμπόσιο Κύπρου, που οργανώνεται από κοινού από το ΙΕΝΕ την 

κυπριακή εταιρεία Financial Media Way-FMW, αφ’ ενός θα συμβάλλει 

στην πληρέστερη κατανόηση και αξιολόγηση των νέο-ανακαλυφθέντων 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αναλύοντας παράλληλα των σημασία τους 

από γεωπολιτική άποψη, και αφ’ ετέρου θα εξετάσει όλες τις πτυχές του 

ενεργειακού τοπίου της Κύπρου καλύπτοντας επιπλέον τους τομείς της 

ηλεκτρικής ενέργειας, την εισδοχή φυσικού αερίου στο ενεργειακό 

σύστημα της νήσου, ως και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας και την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την συμπαραγωγή. 

 

Τέλος, και πριν απομακρυνθώ από το βήμα, θα ήθελα να εκφράσω 

ειλικρινά τις ευχαριστίες μου εκ μέρους του ΙΕΝΕ προς τους βασικούς 

χορηγούς και τους υποστηρικτές της σημερινής εκδήλωσης, δηλαδή την 

ΔΕΠΑ, την Τράπεζα Κύπρου, την εταιρεία ITERA, καθώς και τον Ρυθμιστή 

Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), χωρίς την πολύτιμη συμβολή των οποίων θα 

ήτο εξαιρετικά δύσκολη η πραγματοποίηση του Συμποσίου. 

 

Δεν θα μακρηγορήσω καθ’ ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεστό και λίαν 

ενδιαφέρον πρόγραμμα ομιλιών, αναλύσεων και παρουσιάσεων. Όμως, 

επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συνδιοργανωτές του 



σημερινού Συμποσίου, την κυπριακή εταιρεία Financial Media Way – FMW 

και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, με τον 

οποίο με συνδέουν μακροχρόνια δεσμά συνεργασίας και φιλίας. Είναι 

γεγονός ότι χωρίς την πολύτιμη συμβολή και επίπονη και συνεπή εργασία 

του κ. Ιωσήφ και της FMW η σημερινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί. 

 

Εύχομαι σε όλους τους συνέδρους να έχουν μία ενδιαφέρουσα και 

αποδοτική ημέρα παρακολουθώντας τις εργασίες του Συμποσίου. 

 

 

 


