
Μια καλή είδηση  
 

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΣΣΙΝΗ 
Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ο διορισμός του Σόλωνα Κασσίνη ως 

συμβούλου του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Ο 
Σόλων Κασσίνης είναι ο άνθρωπος που μαζί με τον Τάσσο Παπαδόπουλο μετέτρεψαν 
την Κυπριακή Δημοκρατία σε ενεργειακό παράγοντα της ενεργειακής Μεσογείου. 
Συμφώνησαν να ανακηρύξουν την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια 
την έκοψαν σε οικόπεδα και έδωσαν το οικόπεδο 12 στην Ισραηλινή Noble. Οι 
Τούρκοι διελάλησαν ότι, αν στηθεί πλατφόρμα, θα την βομβαρδίσουν και θα την 
καταστρέψουν.  Όταν άρχισε να κατασκευάζεται η εξέδρα, ο τουρκικός στόλος 
άρχισε να κάνει βόλτες απειλήτικά γύρω της και τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα να 
πετάνε από πάνω της, αλλά ο Τάσσος και ο Κασσίνης δε φοβήθηκαν τίποτα, παρότι 
τότε η Κυπριακή Δημοκρατία διέθετε μόνο δύο πολεμικά αεροπλάνα και δύο 
πολεμικά ελικόπτερα. Δεν ήταν όμως μόνο δύο θαρραλέοι άνθρωποι. Ήταν και 
εξαιρετικοί διπλωμάτες. Το οικόπεδο δεν δόθηκε σε οποιαδήποτε εταιρία, αλλά σε 
ισραηλινή. Και το Ισραήλ ήταν φυσικό να προστατεύσει με κάθε θυσία την εταιρεία 
του, που θα το έβγαζε από την ενεργειακή απομόνωση και την εξάρτηση από τις 
γειτονικές αραβικές χώρες. Για το Ισραήλ ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου. Με τις 
πρώτες τουρκικές κινήσεις σηκώθηκε η Ισραηλινή αεροπορία, που είναι η ισχυρότερη 
του κόσμου. Πίσω από αυτούς οι Η.Π.Α. με τον Ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, 
ορκισμένο εχθρό του Ερντογάν. Οι Τούρκοι σήμαναν υποχώρηση και επέστρεψαν 
στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά τους ντροπιασμένοι. Ο Σόλων Κασσίνης είναι 
άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων και είναι παγκόσμιας αναγνώρισης. Στα 
πρώτα δύσκολα χρόνια που παρουσίαζε τις δυνατότητες των Κυπριακών 
υδρογονανθράκων πήγαιναν να τον παρακολουθήσουν εκπρόσωποι 3-4 μεγάλων 
εταιριών. Το 2011 τον κάλεσαν στο Χιούστον, όπου παρουσίασε τις δυνατότητες των 
Κυπριακών υδρογονανθράκων παρουσία εκπροσώπων 33 εταιριών – κολοσσών.  

Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Σόλων Κασσίνης, ζήτησε από τον Αντώνη Σαμαρά 
να ανακηρύξει αμέσως την ΑΟΖ, να την τεμαχίσει σε οικόπεδα και να αρχίσει να τα 
μοιράζει σε εταιρίες κολοσσούς για εκμετάλλευση. Μετά τις έρευνες που έκανε το 
νορβηγικό ερευνητικό σκάφος Nordic Explorer φαίνεται ότι η δουλειά προχωράει με 
10–15 οικόπεδα μέσα στο καλοκαίρι. Ο Σόλων Κασσίνης ισχυρίζεται ότι η Ελληνική 
κυβέρνηση έχει ήδη καθυστερήσει. Εάν τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του 
υποστηρίζει ότι σε 25-30 χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια σημαντική παραγωγός 
υδρογονανθράκων με φορολογικά έσοδα 150 δις. Εάν αρχίσουν όμως οι προστριβές, 
δηλώνει ότι θα αποχωρήσει.  

Ένας άλλος Ελληνας που θέλει να βοηθήσει την πατρίδα του είναι ο Γ. 
Οικονόμου, που κατάφερε να φτιάξει μια εταιρία κολοσσό, την Nordic Rig, που 
δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο σχετικά με γεωτρύπανα και κατασκευή 
πλατφορμών. Θα αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση όλες αυτές τις δυνατότητες; Να 
ελπίσουμε ότι έστω και σε κάποιο τομέα κάτι καλό θα γίνει;  


