1st Energy Tech Forum
Ανοικτή Συνάντηση για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες και την Καινοτομία

Καλημέρα και Καλό Μήνα σε όλους και όλες!
Σας καλωσορίζω στη σημερινή ειδική εκδήλωση που οργανώνει το
ενεργειακό portal, energia.gr σήμερα, εδώ στην Τεχνόπολη. Μία εκδήλωση
αφιερωμένη στις τεχνολογίες της ενέργειας, στην καινοτομία και στους
νέους δρόμου ανάλυσης και σύνθεσης που ανοίγονται μπροστά μας.
Δεν θα σας κουράσω με κοινοτοπίες και χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις για το
πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και μάλιστα στις προηγμένες της
εκφάνσεις στην ανάπτυξη ευρύτερα του ενεργειακού τομέα, στη δημιουργία
νέων ενεργειακών προϊόντων, και μεθόδων και τα τοιαύτα! Αυτά θα τα
δούμε και θα ακούσουμε με προσοχή στις 25 και πλέον ομιλίες και
παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν.
Αυτό που θα ήθελα να κάνω πρωτίστως είναι να καλωσορίσω τους φίλους,
συνεργάτες και υποστηρικτές του energia.gr που πρώτο πριν από 15 χρόνια
ξεκίνησε μία συστηματική δουλειά καταγραφής, ανάλυσης και μελέτης των
ενεργειακών εξελίξεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Στην χρονική αυτή
περίοδο το energia.gr αναδείχθηκε ως πόλος έλξης, ενημέρωσης και
προβληματισμού γύρω από τα ενεργειακά και όχι μόνο θέματα.
Με τη σημερινή εκδήλωση το energia.gr εγκαινιάζει μία νέα περίοδο
εργασιών και αναζητήσεων επιθυμώντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων
και προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών με την βεβαιότητα ότι αυτές
μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και

επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνίας. Εξάλλου η Ελλάδα και οι
Έλληνες γενικότερα έχουν μία μακρά παράδοση τόσο στην τεχνολογία όσο
και στην καινοτομία. Μία παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όσο και
εάν αυτό παραμένει εν πολλοίς άγνωστο στο ευρύ κοινό και ασφαλώς
ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο για όλες σχεδόν τις κυβερνήσεις των τελευταίων
ετών.
Λαμπρό παράδειγμα αυτής της παράδοσης ο καθηγητής Βασίλης Μακιός,
ιδρυτής, εμπνευστής και ιθύνων νους του γνωστού σε όλους μας
Επιστημονικού Κέντρου Corallia τον οποίο καλωσορίζω τόσο ως Πρόεδρο της
Επιστημονικής Επιτροπής του Energy Tech Forum αλλά κυρίως ως φίλο και
συμπαραστάτη. Όπως επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω όλως ιδιαιτέρως τον
καθηγητή Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), από την Θεσσαλονίκη, τον
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Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), τον καθηγητή Παντελή Μπότσαρη από το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον καθηγητή Παντελή Κάπρο, του
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επιστημονικού κόσμου που μας τιμούν πραγματικά με την παρουσία τους.
Πριν δώσω τον λόγο στον καθηγητή Μακιό θα ήθελα να προσκαλέσω τον
Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, άριστο γνώστη και πρωτεργάτη των ΑΠΕ, και
σημερινό πρόεδρο του ΙΕΝΕ να απευθύνει χαιρετισμό. Ο κ. Χατζηβασιλειάδης
έχει το βήμα.

