Στο Nordic Explorer ο Κατσιφάρας
Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 19:24

Ιδιαίτερη χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος τη σημερινή ημέρα, καθώς
ολοκληρώθηκε και επίσημα η πρώτη φάση των ερευνών του Nordic Explorer της Νορβηγικής
Εταιρίας PGS για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων γενικότερα στον δυτικό άξονα της
Ελλάδος

Ο κ. Κατσιφάρας βρέθηκε σήμερα στο πλοίο που φιλοξενείται στο λιμάνι της Πάτρας και
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκο Υφαντή και τον
Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Αθανασόπουλο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να
συνομιλήσουν με τους υπευθύνους της εταιρίας, τους ειδικούς επιστήμονες αλλά και το
πλήρωμα του πλοίου και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών.
Συνολικά μετά από τέσσερις μήνες ερευνών στο Ιόνιο, τον Πατραϊκό και νότια της Κρήτης
το νορβηγικό πλοίο συνέλεξε γεωφυσικά στοιχεία από μια έκταση που συνολικά υπερβαίνει
τις 12.430 χιλιόμετρα.
«Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για εμάς και πολύ σημαντική ημέρα για την πατρίδα μας καθώς
ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά σήμερα οι έρευνες της πρώτης φάσης για τον εντοπισμό
υδρογονανθράκων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και γενικό στον δυτικό άξονα
της χώρας» σημείωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Είχαμε την
ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με το πλήρωμα και με τους ειδικούς επιστήμονες. Τα
δεδομένα θα αξιοποιηθούν και θέλω να πιστεύω ότι για την πατρίδα μας θα ξεκινήσει μία
άλλη ημέρα. Μία άλλη ημέρα για την παραγωγή και την οικονομία».
Ο κ. Κατσιφάρας κατέληξε: «Όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση της επεξεργασίας των
δεδομένων, το 2014 θα ανοίξει ένας νέος κύκλος για την περαιτέρω επεξεργασία και
πρόσκληση ενδιαφέροντος με τις εταιρίες αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. Πρέπει να
έχουμε την υπομονή να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα δούμε με
ψύχραιμο μάτι, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν στην περιοχή μας και πάντα με
σοβαρότητα και εθνική ευθύνη. Η ύπαρξη και ο εντοπισμός των υδρογονανθράκων, εάν
πραγματικά υπάρχουν, θα δώσει μία νέα αλλαγή σελίδας για την οικονομία της χώρας μας.
Αυτή την οικονομία που τόσο την έχουμε ανάγκη, αυτή την ελπίδα που τόσο την έχει ανάγκη
η νεολαία και η πατρίδα μας».
Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Petroleum Geo-Services Σβέρρε
Στράντενες σημείωσε μεταξύ άλλων πως η επόμενη φάση αυτού του προγράμματος θα
είναι να αναλυθούν τα στοιχεία, κάτι που θα διαρκέσει λίγο χρονικό διάστημα. Πιθανότητα
στο τελευταίο τετράμηνο του έτους να είναι έτοιμα τα δεδομένα αυτά για να προωθηθούν
στη βιομηχανία που θα αναλάβει. «Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι πολύ καλά και
από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε πως η έρευνα ήταν καθʼ όλα επιτυχημένη»
επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Στραντενες.
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