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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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Τρίτος γύρος ανάπτυξης στην Κύπρο
Γράφουν οι Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Ο Κόσμος δημοσιεύει πρώτος σε έντυπη μορφή 
την ανάλυση για τις εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΖ

Μ
όλις προκηρύχθηκε ο τρίτος κυπριακός 
γύρος παραχωρήσεων για την προσέλκυ-
ση επενδύσεων στα θαλάσσια οικόπεδα 6, 
8 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Το γεγονός 

αποτελεί για την Κύπρο ένα βαρυσήμαντο τρίτο οικο-
νομικό και στρατηγικό βήμα προς μία ταχύτερη ανα-
πτυξιακή πορεία της Μεγαλονήσου . 
Εκ πρώτης όψεως τρία είναι σημαντικά σημεία που 
τράβηξαν την προσοχή μας:
1.  Ο γύρος παραχωρήσεων της Κύπρου στηρίχθηκε 

κατά κύριο λόγο στο νέο ερευνητικό μοντέλο εντο-
πισμού κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, όπως αυτό 
που προέκυψε από την ανακάλυψη του υπεργιγαντι-
αίου κοιτάσματος βιογενούς αερίου Ζορ, πριν μόλις 
6 μήνες, στα κυπριακά όρια της ΑΟΖ της Αιγύπτου. 
Είναι φανερό ότι το timing προσέλκυσης επενδύσε-
ων είναι πολύ εύστοχο και στρατηγικό. 

2.  Εν μέσω οικονομικής κρίσης και σχετικά χαμηλών 
τιμών πετρελαίου οι προκηρυχθέντες ελάχιστοι δι-
αγωνιστικοί τεχνικοί και οικονομικοί όροι παρα-
χωρήσεων προς τις ανάδοχες πετρελαϊκές εταιρείες 
είναι - κατά τη γνώμη μας - πολύ απαιτητικές. Δεν 
νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει για μία σημαντική 
προσέλευση επενδυτών.

3.  Στο διαγωνιστικό γύρο δεν συμπεριλαμβάνεται το 
Οικόπεδο 7 το οποίο, κατά την γνώμη μας, παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου έδωσε 
στην δημοσιότητα νεώτερα επιστημονικά στοιχεία που 
προηγουμένως είχαν τύχει επεξεργασίας από το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο Πετρελαίων και την Νορβηγική εταιρεία 
PGS (σεισμικές καταγραφές, A-A’, B-B’, D-D’ & C-C’). 
Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και 
επιβεβαίωνουν με πανηγυρικό τρόπο προγενέστερες 
αισιόδοξες εκτιμήσεις μας για ύπαρξη πιθανόν γιγα-
ντιαίων νέων στόχων κοιτασμάτων βιογενούς φυσι-
κού αερίου τύπου Ζορ μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ. Πα-
ράλληλα ο τρίτος γύρος παραχωρήσεων περιλαμβάνει 
μέρος της κυπριακής Λεκάνης του Ηροδότου η οποία 

εκπροσωπείται από το οικόπεδο 6 (καταγραφή Α-Α’). 
Με βάση τις καταγραφές της PGS στο οικόπεδο αυτό, 
η παρουσία κοιτάσματος στόχου φυσικού αερίου ευ-
ρισκόμενο μέσα σε ορίζοντες ψαμμιτών στην λεκάνη 
αυτή τακτοποιείται με εντυπωσιακό τρόπο δεδομένου 
ότι η έκταση του στόχου αυτού υπολογίζεται σε τουλά-
χιστον 375 km2, δηλαδή αρκετά μεγαλύτερη από αυτή 
του ανακαλυφθέντος ήδη στο Ισραήλ κοιτάσματος Λε-
βιάθαν (340 km2).
Όσον αφορά την παρουσία αναμενόμενων στόχων 
γιγαντιαίων κοιτασμάτων ασβεστολιθου τύπου «Ζορ» 
δηλ. «Υφάλων» (Reefs), η καταγραφή της PGS D-D’ 
επιτρέπει την χαρτογράφησή τους με εντυπωσιακή ευ-
κρίνεια. Στο Οικόπεδο 10 εντόπίζονται 2 τουλάχιστον 
στόχοι Υφάλων που και οι δύο πολύ μεγαλύτεροι σε 
μέγεθος από το ανακαλυφθέν ήδη κοίτασμα υπεργι-
γαντιαίο κοίτασμα (Supergiant Gas Field) Ζορ. Είμα-
στε βέβαιοι ότι η εταιρεία TOTAL θα μετάνοιωσε ήδη 
όταν προ έτους - αμέσως μετά το θάνατο στη Μόσχα 
του φιλλέληνα προέδρου της Christophe de Margerie 
- σταμάτησε τις έρευνες της στο οικόπεδο 10 και το 
επέστρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διάλογος αναφορικά με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό
Στο πλαίσιο του διαλόγου αναφο-
ρικά με την Ελληνόγλωσση Εκπαί-
δευση στο εξωτερικό και της επεξερ-
γασίας νέου νομοθετικού πλαισίου, 
έχει διαμορφωθεί από την Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
(Γ.Γ.Α.Ε) ένα συνολικό FORUM/
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  όπου τα εν-

διαφερόμενα άτομα ή σύλλογοι, 
φορείς της ομογένειας μπορούν να 
εκφέρουν τις απόψεις τους για το 
συνολικό status που, κατά τη γνώμη 
τους, πρέπει να διέπει την ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, 
όπως την οργάνωση, τις μορφές, 
τους φορείς οργάνωσης, τον ρόλο 

της Ομογένειας στην ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, κ.ά. Για την αποτύπω-
ση των απόψεών τους οι ομογενείς 
μπορούν να εισέρχονται στο Forum 
από το παρακάτω url: http://
helledforum.minedu.gov.gr/
Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμε-
νοι για να μπορέσουν να συμμετά-

σχουν στο διάλογο θα πρέπει πρώτα 

να προβούν στην εγγραφή τους ως 

χρήστες.
Παρακαλούμε όπως με την ευγενική σας 

φροντίδα ενημερωθούν οι ομογενειακές 

οργανώσεις καθώς και οι σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεμόνων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος 

φορέας εμπίπτει στην παραπάνω διαδικασία.


