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Επανακάμπτει στην κυπριακή ΑΟΖ η ΕΝΙ: Εξετάζει 
προοπτικές στα τεμάχια 6 και 11, λέει τώρα

Γ. Λακκοτρύπης: Σε προχωρημένο  
στάδιο οι διαπραγματεύσεις για πώληση 
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

5 κιλά κάνναβης έκρυβαν στην αποθήκη της αυλής τους

Εμμένει στους όρους του ο Ακκιντζί

H 
κοινοπραξία Eni/Total εξετάζει την 
ύπαρξη περαιτέρω προοπτικών στα 
τεμάχια 6 και 11 της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύ-

πρου καθώς και τις προοπτικές εμπορικής 
εκμετάλλευσης του κοιτάσματος «Καλυψώ», 
όπως δήλωσε ο επικεφαλής του διερευνητι-
κού τομέα της εταιρείας, Λούκα Μπερτέλι, στο 
συνέδριο Eastern Mediterranean Gas στη Λευ-
κωσία. Ο κ. Μπερτέλι υπογράμμισε τη σημα-
σία των ευρημάτων των δύο γεωτρήσεων της 
κοινοπραξίας Total/Eni στους στόχους «Ονη-
σίφορος» και «Καλυψώ» της κυπριακής ΑΟΖ 
οι οποίες κατέδειξαν ότι το μοντέλο του αιγυ-
πτιακού κοιτάσματος «Ζορ» εκτείνεται και στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Σημείωσε επίσης ότι το φυσι-
κό αέριο που βρέθηκε στην «Καλυψώ» είναι 
εξαιρετικής ποιότητας (99% μεθάνιο) ενώ τα 
πετρώματα είναι επίσης πολύ καλά, δύο πολύ 
σημαντικά στοιχεία για τη μετέπειτα εμπορική 
εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Ανέφερε ακόμα 
ότι η αναμενόμενη γεώτρηση της Exxon Mobil 
στο τεμάχιο 10 αυτό το χρόνο, θα είναι ακόμα 
μια δοκιμή του μοντέλου του «Ζορ». Ταυτόχρο-
να, δήλωσε ότι η κοινοπραξία Eni / Total αξιο-
λογούν την ύπαρξη περαιτέρω προοπτικών στα 
κυπριακά τεμάχια 6 και 11 για πιθανή γεώτρη-

ση. Ο κ. Μπερτέλι επεσήμανε επίσης ότι αν η 
ανακάλυψη στο «Καλυψώ» αξιολογηθεί θετικά, 
η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει επιλογές 
για εμπορευματοποίηση του. Αναλύοντας τις 
επιλογές, κατέστησε σαφές ότι η εταιρεία δίδει 
προτεραιότητα στην επιλογή του υφιστάμενου 
τερματικού υγροποίησης που διατηρεί στην 
Αίγυπτο, από το οποίο το υγροποιημένο αέριο 
θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Ευρώπη και 
αλλού στην Ανατολική Μεσόγειο. “Και αυτός 
είναι ο απλός, ταχύτερος και λογικότερος τρό-
πος να υπάρξουν έσοδα από την εξαγωγή του 
φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου”, 
είπε. Πρόσθεσε ότι η κατασκευή νέων αγω-
γών, ειδικά προς την Ευρώπη, απαιτεί μαζικές 
επενδύσεις, πολιτική αποδοχή από διάφορες 
χώρες και μεγαλύτερες ποσότητες αερίου για 
τη διασφάλιση της μακρόχρονης κάλυψης των 

αναγκών. Είπε επίσης ότι οι μεγάλες αγορές 
στην περιοχή που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Σημειώνοντας 
ότι υπάρχουν προοπτικές ώστε η Ανατολική 
Μεσόγειος να γίνει ένας δυνητικός κόμβος 
φυσικού αερίου για την Ευρώπη, είπε ωστόσο 
ότι πρέπει να υπάρξουν ρεαλιστικές λύσεις. 
“Νομίζω ότι πρέπει να πάμε βήμα με βήμα, να 
είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές. Η περιοχή 
είναι γεωπολιτικά περίπλοκη, πρέπει να βρού-
με απλές λύσεις και πιο ρεαλιστικές λύσεις για 
να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους “, είπε. 
Τον περασμένο μήνα το πλοίο γεωτρύπανο 
της Eni αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κυ-
πριακή ΑΟΖ, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία 
παρεμπόδισαν την πορεία του προς το τεμά-
χιο 3 την κυπριακής ΑΟΖ. Αναφερόμενος στις 
προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου γενι-
κότερα, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν 
καλά αποτελέσματα στο Λίβανο μετά τον πρώτο 
γύρο γεωτρήσεων που προκήρυξε η χώρα, ενώ 
είπε ότι οι υποθαλάσσιες γεωτρήσεις που θα 
γίνουν στην Ελλάδα μπορεί τελικά να φέρουν 
περισσότερες εκπλήξεις. Ανέφερε τέλος ότι η 
ενέργεια θα μπορούσε να φέρει κοντά και να 
δημιουργήσει ειρήνη για όλες της χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου.

«Η κυπριακή κυβέρνηση έχει επανα-
βεβαιώσει τη δέσμευσή της να συνε-
χίσει τη στρατηγική της στα ενεργει-
ακά θέματα» δήλωσε την Τετάρτη ο 
υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακ-
κοτρύπης και πρόσθεσε ότι αυτή η 
απόφαση περιλαμβάνει και το θέμα 
της αξιοποίησης των κοιτασμάτων, 
είτε πρόκειται για τα κοιτάσματα 
«Αφροδίτη» και «Καλυψώ», είτε για 
μελλοντικές ανακαλύψεις.
Μιλώντας στο περιθώριο συνεδρίου 
για το φυσικό αέριο, ο κ. Λακκοτρύ-
πης ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμα-
τεύσεων με τις εταιρείες στην Αίγυ-
πτο για την πώληση φυσικού αερίου 
από το «Αφροδίτη», σημειώνοντας 
τη δέσμευση της Λευκωσίας να συ-
νεργαστεί στενά με τις κοινοπραξίες 
και τις χώρες της περιοχής.
Σε ερώτηση εάν οι εταιρείες προ-

βληματίζονται από τις τουρκικές 
προκλήσεις, ο υπουργός ανέφερε 
πως από τις επαφές του μπορεί να 
πιστοποιήσει ότι ο ενεργειακός σχε-
διασμός συνεχίζει και υλοποιείται, 
όπως έχει προγραμματιστεί.
Επίσης, σημείωσε ότι ένας από τους 
τρόπους, με τους οποίους μπορεί να 
αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλη-
τικότητα, «είναι να έρθουν πιο κο-
ντά οι χώρες της περιοχής, είτε σε 
διακρατικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο 
εμπορικών συμφωνιών». 

Πέντε κιλά κάνναβη και 40 γραμ-
μάρια κοκαΐνης, εντόπισε χθες το 
βράδυ ΥΚΑΝ σε αποθήκη οικίας 
στην Λεμεσό. Τα μέλη της ΥΚΑΝ δι-
ενέργησαν έρευνα βάσει δικαστικού 
εντάλματος, σε οικία  στην επαρ-
χία Λεμεσού . Κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, που διενεργήθηκε εντοπί-
στηκε σε αποθήκη στην πίσω αυλή 
της οικίας, μια ταξιδιωτική βαλίτσα 

η οποία περιείχε 4 συσκευασίες του 
ενός κιλού και δύο του μισού κιλού 
κάνναβης, καθώς και ένα πλαστικό 
δοχείο το οποίο περιείχε 40 γραμ-
μάρια κοκαΐνης. Για την υπόθεση 
τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση 
τέθηκε ο 49χρονος πατέρας και υπό 
τριήμερη κράτηση η 48χρονη μητέ-
ρα, η  23χρονη θυγατέρα τους και η, 
επίσης 23χρονη, νύφης τους.

Εμμένει στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Μου-
σταφά Ακιντζί, ώστε να συναινέσει στην πραγματοποίηση 
του κοινωνικού δείπνου με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Αυτό 
επανέλαβε και στην σημερινή του συνάντηση με την ειδική 
αντιπρόσωπο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, κάνοντας λόγο για ευαισθησίες και κόκ-
κινες γραμμές της τουρκοκυπριακής πλευράς, σε σειρά ζητη-
μάτων όπως, η ενέργεια, ο διαμοιρασμός της εξουσίας και η 
ανάγκη ύπαρξης χρονοδιαγραμμάτων στις διαπραγματεύσεις. 
Χαρακτηριστική της κατάστασης η λακωνική δήλωση της κας. 
Σπέχαρ που ακολούθησε της συνάντησης στα κατεχόμενα με 
τον κ. Ακιντζί: «Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. 
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, φυσικά εξαρτώνται πάντοτε 
από τις δυο πλευρές. Θα σας ενημερώσω αν υπάρχουν πε-
ραιτέρω εξελίξεις». 
Από πλευράς κατοχικού καθεστώτος δεν έγιναν δηλώσεις 
μετά την συνάντηση. 
Σε μια άλλη όμως εξέλιξη, ο λεγόμενος υπουργός εξωτερι-
κών Κουντρέντ Οζερσάι, προανήγγειλε εκ νέου αλλαγές στο 
σύστημα παροχής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους, χω-
ρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε 
μάλιστα ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί επί τούτου το 
Ριζοκάρπασο και τα Μαρωνίτικα χωριά. 
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, κάλεσε την τουρκοκυπριακή 
πλευρά να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για πραγματοποίη-
ση ενός κοινωνικού δείπνου χωρίς όρους, ενω, χαρακτήρισε 
ως πολιτική ουτοπία την θέση περί βελούδινου διαζυγίου: 
«Ρώτησαν την Ευρώπη; Ρώτησαν τον διεθνή παράγοντα και 
τη διεθνή κοινότητα; Θα γίνει η Κύπρος η απαρχή της διά-
λυσης της ΕΕ; Διότι αν στην Κύπρο, σε ένα μικρό κράτος, 
θα έχουμε δυο κράτη, τι θα πουν στους Καταλανούς και Βά-
σκους; Τι θα πουν στους Βενετσιάνους; Τι θα πουν στους 
Φλαμανδούς και λοιπούς στο Βέλγιο»; 
Ο κ. Νεοφύτου απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς για 
σφετερισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ελληνοκυ-
πριακή κοινότητα. Σημείωσε ότι, ο τομέας της ενέργειας μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως καταλύτης επίλυσης του προβλήματος 
και υπενθύμισε ότι τα έσοδα από το φυσικό αέριο προορίζο-
νται για την ευημερία του συνόλου του λαού της Κύπρου. 

 
  Greek Orthodox Archdiocese of Australia             

       GWC                   
    COMMUNITY SERVICES          
 

For more information:  
Tel: 9516 2188   Fax: 9516 3177 

Email: admin@gwccs.org.au 
Facebook.com/gwccservices 

 

Greek Orthodox Archdiocese of Australia 
GWC 

COMMUNITY SERVICES 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
  

 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Είδη Ρουχισμού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείμενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και μεγάλους 
ε) Δωρεές 
 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε οικογένειες και Οργανισμούς για την  
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους. 

 
Η συλλογή θα γίνει: 

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

Στο Δημαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την  
        προκαθορισμένη μέρα. 

 
 
 

EASTER COMMUNITY APPEAL 
 

GWC Community Services is organising a Community Appeal. 
 
The following items can be donated: 
 
a) Clothing (New and Used) 
b) Cans or Packets of Food Items 
c) Household Items (New and Old) 
d) Games / Toys / Presents (for kids and adults) 
e) Donations / Money Vouchers 
 

All items collected will be donated to various families and charitable organisations. 
 

The collection will take place: 

Wednesday 28th March 2018 
9:00 am - 4:00 pm 

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville 
 
Please note: Do not leave any items before or after the appointed day. 


