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Εξελίξεις στο θέμα του φυσικού αερίου

Μ
ε τους επικεφαλής δι-
εθνών εταιρειών, οι 
οποίες θεωρούνται κο-
λοσσοί στον τομέα της 

εξόρυξης φυσικού αερίου, θα έχει 
τις επόμενες ημέρες, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης.
Σύμφωνα πληροφορίες του ΑΝΤ1, 
στη Λευκωσία αναμένονται εκ-
πρόσωποι της ιταλικής ΕΝΙ και 
της γαλλικής TOTAL, εταιρείες οι 
οποίες ήδη δραστηριοποιούνται 
στην κυπριακή ΑΟΖ και οι οποίες 
επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον 
για έρευνες στο πλαίσιο και του 
τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων. 
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκ-

πρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης μέχρι τις 22 Ιουλί-
ου, τελευταία  ημερομηνία  εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για το τρίτο 
γύρο αδειοδότησης στα τεμάχια 
εντός της οικονομικής αποκλειστι-
κής ζώνης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, θα έχει σημαντικές επα-
φές με επικεφαλής ενεργειακών 
κολοσσών που θα επισκεφτούν 
την Κύπρο. Παράλληλα, πρόσθε-
σε, αυτή την εβδομάδα ο Υπουρ-
γός Ενέργειας Γιώργος Λακκο-
τρύπης θα μεταβεί  στη Βρετανία 
και ακολούθως στις Η.Π.Α για να 
συζητήσει με εταιρείες που έχουν 

εκδηλώσει κατ’ αρχήν ενδιαφέ-
ρον. Σε δηλώσεις μετά το πέρας 
μνημοσύνου των ηρώων της 
Χλώρακας, ο κ. Χριστοδουλίδης 
τόνισε ότι είναι θετικό το γεγονός 
ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέ-
ρον  προσθέτοντας πως είναι μια 
ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης 
για την οικονομική αποκλειστική 
ζώνη της Κυπριακής  Δημοκρατί-
ας .  Ευελπιστούμε κατέληξε,  ότι  
αυτό το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον θα 
μετουσιωθεί και σε συγκεκριμένη 
εκδήλωση ενδιαφέροντος πριν 
από τις 22 Ιουλίου οπότε ολοκλη-
ρώνεται ο τρίτος κύκλος αδειοδό-
τησης. 

Ιωνάς Νικολάου: Δεν υπάρχει εφησυχασμός
Μήνυμα προς τα πολιτικά κόμ-
ματα, να σταθούν δίπλα στην 
Αστυνομία, στην προσπάθεια για 
προώθηση περαιτέρω μέτρων για 
πάταξη της διαφθορά και του ορ-
γανωμένου εγκλήματος, έστειλε ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου. 
«Παρά την όποια κριτική ασκείται 
από διάφορα κόμματα, την κατάλ-
ληλη ώρα που θα παρουσιαστούν 
οι προτάσεις, για τις οποίες μά-

λιστα θα γίνει και διαβούλευση 
με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα, θα υπάρξει ανταπόκριση σε 
αυτή την προσπάθεια. Τα θέματα 
της Αστυνομίας δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται με κομματική χροιά 
αλλά να αντιμετωπίζονται ως 
εθνικό ζήτημα το οποίο επηρεά-
ζει όλους ανεξαρτήτως κομματι-
κής προέλευσης και ως εκ τούτου 
όλοι θα πρέπει να συμβάλουν σε 
αυτήν την προσπάθεια που έχει 

αρχίσει και συνεχίζει με εντονό-
τερους τώρα ρυθμούς». 
Από την Αμαργέτη της Πάφου, 
ύστερα από το μνημόσυνο του 
ήρωα της Αντίστασης και μέλους 
της Αστυνομίας, Αθανάση Χρι-
στοφόρου Γεωργίου, ο Αρχηγός 
της δύναμης Ζαχαρίας Χρυσο-
στόμου, επανέλαβε την ανησυχία 
για τα φαινόμενα οργανωμένου 
εγκλήματος, διαφθοράς και δια-
πλοκής.

Διάσωση αλεξιπτωτιστή  
που κατέπεσε σε χαράδρα
Σε τραγωδία παρ’ ολίγον να εξελιχθεί η πτή-
ση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, την οποία εκτε-
λούσε το Σάββατο το απόγευμα στην περιο-
χή Σταυροβουνίου, αθλητής ηλικίας είκοσι 
τεσσάρων ετών. 
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 
νεαρός έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου 
και κατέπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί σοβαρά. 
Για τον εντοπισμό και τη διάσωση του τραυ-
ματία αλεξιπτωτιστή, το Κέντρο Συντονι-
σμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας έθε-
σε σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
«Νέαρχος» και επιστράτευσε μέλη της Ειδι-
κής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών 
και ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς. «Το 
Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι στις 
02 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:15, το ΚΣΕΔ 
Λάρνακας έλαβε επείγουσα κλήση κινδύνου 
για ατύχημα αθλητή αλεξιπτώτου πλαγιάς, 
ο οποίος κατέπεσε σε χαράδρα στην περιο-
χή Σταυροβουνίου. Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε 
άμεσα το Εθνικό Ειδικό Σχέδιο Έρευνας Δι-
άσωσης «Νέαρχος», αποστέλλοντας σε πρώ-
τη φάση την ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρο 
του Υπουργείου Υγείας. Λόγω του δύσβατου 
της περιοχής απαιτήθηκε η ανάσυρση του 
τραυματία με ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ της 
Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρου-
ράς.» Η επιχείρηση διάσωσης του νεαρού 
αθλητή ολοκληρώθηκε γύρω στις οκτώ και 
τριάντα τη νύχτα, όταν διακομίστηκε με το 
ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
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