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Χερσαίο τερµατικό στην Κύπρο 
µελετά η Noble

Η απεργία στα λεωφορεία 
«άδειασε» τα σχολεία

T ην επιλογή της µεταφοράς 
του φυσικού αερίου µε 
αγωγό στην Κύπρο από το 

οικόπεδο 12 και εν συνεχεία τη 
δηµιουργία ενός χερσαίου τερ-
µατικού, µελετά η εταιρεία Noble 
Energy, όπως δήλωσε ο αντιπρό-
εδρος της εταιρείας Τέρι Γκέρ-
χαρντ. Παράλληλα, επαναβεβαί-
ωσε ότι οι µέχρι τώρα εκτιµήσεις 
της εταιρείας επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη 5-8 τρισ. κυβικών πο-
διών φυσικού αερίου στο κοίτα-
σµα, κάτι που το χαρακτηρίζει ως 
κοίτασµα παγκοσµίου κλάσης. Ο 
κ. Γκέρχαρντ δήλωσε επίσης ότι 
η Noble Energy µελετά και το εν-
δεχόµενο συµµετοχής της και στο 
δεύτερο γύρω αδειοδότησης για 
τα υπόλοιπα τεµάχια της κυπρια-
κής ΑΟΖ. Ο κ. Γκέρχαρντ, έγινε 
δεκτός από τον πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας, ∆ηµήτρη Χριστόφια. 

Σε δηλώσεις του µετά τη συνά-
ντηση, ο αντιπρόεδρος της Noble 
Energy χαρακτήρισε αρχικά πολύ 
καλή τη συνάντηση, προσθέτο-
ντας πως κατά τη διάρκεια της, οι 
εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέ-
ρωσαν τον πρόεδρο Χριστόφια 
για την πρόοδο σε σχέση µε το 
κοίτασµα. 

«Όλοι γνωρίζουν ότι κάναµε 
µια επιτυχηµένη γεώτρηση και το 
ανακοινώσαµε αυτό στο τέλος του 
περασµένου χρόνου. Περίπου 5 
µε 8 τρισεκατοµµύρια κυβικά πό-

δια φυσικού αερίου ανευρέθηκαν 
και προσβλέπουµε στο να το προ-
ωθήσουµε και να το κάνουµε µια 
πραγµατικότητα για την κυπριακή 
αγορά», είπε.

Ο κ. Γκέρχαρντ δήλωσε επίσης 
ότι «θα πάρει αρκετό καιρό για 
να αναλυθούν όλα τα δεδοµένα 
που η εταιρεία έχει ενώπιον της. 
«Είµαστε στη διαδικασία γι’ αυτό, 
και έχουµε φέρει µαζί µας εµπει-
ρογνώµονες από το Χιούστον οι 
οποίοι ενηµέρωσαν τους συµ-
βούλους του προέδρου της ∆η-
µοκρατίας και τα υπουργεία για 
την πρόοδο που κάναµε µέχρι 
σήµερα», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν η εταιρεία εξε-
τάζει θέµα µεταφοράς του αερίου 
µε αγωγό και αν θα δηµιουργή-
σει χερσαίο τερµατικό, ο κ. Γκέρ-
χαρντ είπε ότι η Noble µελετά 
το σενάριο αυτό. «Είναι σίγου-
ρα µια από τις επιλογές µας και 
εξετάζουµε τη δηµιουργία ενός 
αγωγού από την πλατφόρµα για 
µεταφορά αερίου για την ντόπια 
αγορά και για την πιθανότητα 
εξαγωγής του», είπε.

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Απαντώντας στην ερώτηση για 

το πώς θα προχωρήσει η εται-
ρεία τους επόµενους µήνες, ο 
κ. Γκέρχαρντ είπε ότι υπάρχουν 
αρκετά δεδοµένα που πρέπει 
να αναλυθούν από τους εµπει-

ρογνώµονες της Noble. «Και 
κάνοντας το αυτό», συνέχισε, «η 
επόµενη φάση της διαδικασίας 
θα είναι µια ακόµη γεώτρηση 
για να επιβεβαιωθούν τα δεδο-
µένα. Υπάρχει µια περιοχή 100 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων που 
θα εξεταστεί. Εχουµε κάνει µόνο 
µια γεώτρηση επιβεβαίωσης ως 
τώρα για να εξακριβώσουµε αυτό 
που είδαµε. Στο µέλλον πρέπει 
να γίνουν και άλλες», πρόσθεσε.

Κληθείς να απαντήσει στο κατά 
πόσον η Noble Energy θα εκδη-
λώσει ενδιαφέρον για το δεύτερο 
γύρο αδειοδότησης, ο κ. Γκέρ-
χαρντ είπε ότι «αυτό είναι κάτι 
που µελετούµε σε αυτό το στά-
διο. Αναλύουµε τα δεδοµένα που 
υπάρχουν, δεν έχουµε προβεί 
σε καµιά δέσµευση ακόµη, αλλά 
εξετάζουµε τα δεδοµένα και αν 
δούµε κάτι που φαίνεται ενθαρ-
ρυντικό τότε σίγουρα προσβλέ-
πουµε στο να συµµετάσχουµε», 
σηµείωσε. 

Τέλος, ερωτηθείς αν το κοίτα-
σµα στο τεµάχιο 12 θα είναι τελι-
κά µεγαλύτερο από 8 τρις κυβικά 
πόδια, ο κ. Γκέρχαρντ είπε ότι 
«5-8 τρις είναι η καλύτερη µας 
εκτίµηση σε αυτό το στάδιο, µε 
βάση και τις πληροφορίες που 
έχουµε σήµερα». Ο αντιπρόεδρος 
της Noble κατέληξε λέγοντας ότι 
το κοίτασµα που ανευρέθηκε εί-
ναι παγκοσµίου κλάσης.

Σοβαρά προβλήµατα στο 
επιβατικό κοινό και ιδιαί-
τερα στους µαθητές προκα-

λεί η απεργία των οδηγών λεω-
φορείων σε όλες τις πόλεις. Σε 
κάποια σχολεία της υπαίθρου 
είναι πολύ µειωµένος ο αριθ-
µός των µαθητών στις τάξεις, 

αφού λόγω της απεργίας των 
οδηγών λεωφορείων τα παιδιά 
δεν µπόρεσαν να µεταβούν στα 
σχολεία τους.

Όπως δήλωσε στο ραδιόφω-
νο του ΡΙΚ η ∆ιευθύντρια Μέ-
σης Εκπαίδευσης του υπουργεί-
ου Παιδείας, Ζήνα Πουλλή τα 

σχολεία λειτουργούν κανονικά 
και δόθηκε οδηγία όπως κατα-
γραφούν οι απουσίες των µα-
θητών για να δικαιολογηθούν 
µε γραπτές δηλώσεις από τους 
γονείς τους. Η κα Πουλλή ξεκα-
θάρισε ότι δεν πρόκειται να θυ-
µατοποιηθεί κανένας µαθητής.
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