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Έντονηκινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες μετά από διαρροή που έγινε στο περιθώριο του
συνεδρίου EGYPS 2019 που πραγματοποιείται στην Αίγυπτο σύμφωνα με την οποία επίκεινται
σημαντικές ανακοινώσεις.
Σύμφωναμε το πρακτορείο Agenzia Nova Kύπριος αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε, υπό την
προϋπόθεση της ανωνυμίας, ότι την επόμενη εβδομάδα η ExxonMobil θα ανακοινώσει την
ανακάλυψη ενός τεράστιου κοιτάσματος εντός του οικοπέδου 10 της ΑΟΖ της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας για τους υδρογονάνθρακες στην Κύπρου
ΚΡΕΤΥΚ Σ. Νικολαΐδης, βρίσκεται σε συνεχή επαφή και παρακολουθεί στενά τις έρευνες της
ExxonMobil στο οικόπεδο 10.
Υπενθυμίζεταιότι όπως είχε διαρρεύσει τον προηγούμενο μήνα, ο πρώτος στόχος των
γεωτρήσεων της αμερικανικής εταιρείας στην περιοχή Δελφύνη (Delphyne-1), δεν στέφθηκε με
επιτυχία καθώς δεν εντοπίστηκαν ικανοποιητικές ποσότητες αερίου. Τότε αποφασίστηκε να
μετακινηθεί το βρετανικό γεωτρύπανο Stena Icemax που πραγματοποιεί τις έρευνες στον δεύτερο
στόχο το Γλαύκο (Glaucus-1), από όπου και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να γίνουν οι
ανακοινώσεις της ExxonMobil.
Εάντην επόμενη εβδομάδα η αμερικανική εταιρεία ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει και νέα
γεώτρηση, τότε αυτό θα είναι ένα θετικό σημάδι, αναφέρουν πηγές της αγοράς με γνώση των
τεκταινόμενων στην Κύπρο. Αυτό θα σημαίνει, αναφέρουν οι ίδιες πηγές ότι έχει εντοπιστεί εύρημα
και μάλιστα σημαντικού μεγέθους καθόσον για να ερευνηθούν και να αποτιμηθούν μεγάλα
αποθέματα χρειάζονται περισσότερες της μίας γεωτρήσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι οι ερευνητικές εργασίες ακόμη και σε αυτό το στάδιο των ερευνητικών
γεωτρήσεων δίνουν μια πρώτη εκτίμηση για την ύπαρξη και το μέγεθος ενός κοιτάσματος και όχι
την πλήρη εικόνα για το ακριβές μέγεθος, το οποίο για να διαπιστωθεί επακριβώς θα χρειαστούν
περισσότερες έρευνες.
Σεκάθε περίπτωση οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς εταιρείας και υπουργείου ενέργειας
της Κύπρου, αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, όπως είχε συμφωνηθεί εξαρχής, δηλαδή μετά
την ολοκλήρωση των δύο πρώτων γύρων γεωτρήσεων της αμερικανικής εταιρείας στο οικόπεδο

10.
Νασημειωθεί ότι εκτός από τις πληροφορίες που μεταφέρει το ιταλικό πρακτορείο Agenzia Nova
επικαλούμενο πηγές της Κύπρου από το συνέδριο EGYPS 2019 και στην ελληνική αγορά
κυκλοφορούν ανεπίσημες πληροφορίες, που κάνουν λόγο για θετικές εξελίξεις στην Κύπρο και
σημαντικά ευρήματα, τα οποία μάλιστα ενδέχεται να μην περιορίζονται μόνο σε φυσικό αέριο,
αλλά να περιλαμβάνουν ακόμη και ποσότητες πετρελαίου.
Τοκοίτασμα Ζορ με το οποίο γίνεται σύγκριση σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται από την
ExxonMobil στην Κύπρο, εντοπίστηκε από την ιταλική εταιρεία ΕΝΙ στην Αίγυπτο, αποτελεί τη
μεγαλύτερη ανακάλυψη κοιτάσματος αερίου που έχει γίνει στη Μεσόγειο και ένα από τα
μεγαλύτερα στον κόσμο με εκτιμώμενο μέγεθος 850 δισ. κυβικά μέτρα ή αλλιώς 30 τρισ. κυβικά
πόδια.
Εφόσονεπιβεβαιωθούν οι πληροφορίες τότε πρόκειται για μια εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη με
ευρύτερη οικονομική, γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία.
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