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Την παύση λειτουργίας του ανακοίνωσε το ΕΛΛΙΝΥ. Πιο αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση
αναφέρονται τα εξής:
"Σήµερα 24 Οκτωβρίου 2018 συγκεντρωθήκαµε στα γραφεία µας και αποφασίσαµε την
παύση λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων (ΕΛΛΙΝΥ), περίπου οκτώ
χρόνια µετά από την σύστασης του.
Θέλουµε να σηµειώσουµε ότι το ΕΛΛΙΝΥ έφθασε να έχει εξήντα τρία επιστηµονικά µέλη,
όλων των ειδικοτήτων, µε ελάχιστη εµπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνια και µεγαλύτερη
τριάντα πέντε έως σαράντα χρόνια, στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων.
Οι επιστήµονες αυτοί, ήταν εκπαιδευµένοι σε πραγµατικές συνθήκες έρευνας
υδρογονανθράκων (γεωτρήσεις, σεισµικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες, οικονοµικές και
νοµικές µελέτες, εµπειρία σε παρακολούθηση παραχωρήσεων, κλπ.) και µετεκπαιδευµένοι
σε όλες τις µεγάλες γνωστές Εταιρίες πετρελαίου και όλα τα γνωστά Ινστιτούτα του κόσµου.
Στην Γενική Συνέλευση του ΕΛΛΙΝΥ, εκτός από την τυπική διαδικασία της ολοκλήρωσης του
κύκλου µιας σηµαντικής πορείας, κατά την διαδροµή αυτή διαπιστώθηκαν και άλλα
σηµαντικά στοιχεία:
1. Για να ολοκληρωθεί µια συλλογική προσπάθεια, χρειάζεται προσήλωση στο στόχο,
πίστη και υποµονή και πάνω από όλα ένα ελάχιστο σύστηµα κανόνων και δράσεων
που ακολουθούν τις αρχές της επιστήµης, της λογικής και της αλληλοκατανόησης,
ώστε µέσα από µια κοινή προσπάθεια να υπάρξει όφελος για την χώρα.
2. Η ανιδιοτέλεια που ήταν η βασική προϋπόθεση πάνω στην οποία θα στηρίζονταν
οι ενέργειες των δράσεών µας, µε πρωταρχικό σκοπό να προσφέρουµε κάτι για την
πρόοδο της χώρας µας, υπονοµεύτηκε από εσωτερικούς και εξωτερικούς
παράγοντες.
Οι εσωτερικοί παράγοντες θεώρησαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων σαν µέσον
για ίδιον όφελος προσπόριση εσόδων, δόξα, συµµετοχές σε µελλοντικές εργασίες στην
έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων κλπ...
Οι εξωτερικοί παράγοντες προσπάθησαν να υπονοµεύσουν την λειτουργία του Ινστιτούτου,
θέλοντας να µην φανεί η αλήθεια που εξυπηρετεί το ∆ηµόσιο συµφέρον, αλλά εκείνη που
εξυπηρετεί τα ιδιωτικά τους συµφέροντα.
Από την αρχή, όλες οι προσπάθειες να επικοινωνήσουµε µε τους αρµόδιους φορείς µέσω
επιστολών, προτάσεων, προτεινοµένων προγραµµάτων, συνεντεύξεων και συνοµιλιών για
να βοηθήσουµε την χώρα µας και µάλιστα χωρίς ανταµοιβή, απέτυχαν. Γιατί;
Απλά δεν ήθελαν οι κυβερνώντες, να υπάρχουν δίπλα τους έµπειροι επιστήµονες που
γνώριζαν το αντικείµενο, στάση που συνεχίστηκε καθ’ όλη την διάρκεια των οκτώ χρόνων
και συνεχίζεται και σήµερα.
3. Το ∆.Σ του Ινστιτούτου µας, παρ’ όλες τις φιλότιµες προσπάθειες του και τις
σηµαντικές πρωτοβουλίες του δεν µπόρεσε να πείσει για τον τρόπο
προγραµµατισµού και υλοποίησης των εργασιών για την ανακάλυψη και παραγωγή
υδρογονανθράκων, µε αποτέλεσµα οι απόψεις του Ινστιτούτου να γίνονται
αντικείµενο σφετερισµού και χρήσης από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση µε το
αντικείµενο, όπως Καθηγητές Πανεπιστηµίων χωρίς εµπειρία, και άλλους, που µε

επιφανειακή γνώση φρόντιζαν µε επιµέλεια να προωθήσουν τον εαυτό τους µε
τηλεοπτικές και άλλες παρουσίες.
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα αρµόδιοι Κυβερνητικοί παράγοντες, Υπουργοί ακόµη και
πρωθυπουργοί µετά από λανθασµένη πληροφόρησή, να ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα η δεν
έχει πετρέλαιο η έχει τρισεκατοµµύρια βαρέλια!
4. Οι ύβρεις, η συκοφαντία και η διαβολή, νίκησαν ακόµη µια φορά στα συµβαίνοντα
στην Ελληνική ∆ηµόσια ζωή. Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε µετά από τόσα χρόνια
σήµερα και θα τα βλέπουµε για πολλά ακόµη χρόνια. Εξαγγελίες για γεωτρήσεις
(πλην παραχώρησης Πρίνου) που θα ξεκινούσαν στην Ελλάδα από το 2012,
αποδείχθηκαν φούσκες και αυτό γιατί βρισκόµαστε ήδη στο 2018 χωρίς να έχει γίνει
ούτε µια γεώτρηση και είναι αµφίβολο αν θα γίνει γεώτρηση το 2019 η το 2020.
Σηµειώνουµε επίσης ότι ο µόνος τρόπος για να εκτιµηθεί αν υπάρχει κοίτασµα και
µάλιστα εµπορεύσιµο χρειάζονται τουλάχιστον τρείς γεωτρήσεις για την
ανακάλυψη και οριοθέτηση και πέντε έως επτά χρόνια για την ανάπτυξη και
παραγωγή του κοιτάσµατος.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναλογισθούµε την τεράστια γεωπολιτική και οικονοµική σηµασία
και το κύρος που θα προσέδιδε στην χώρα µας η γρήγορη ανακάλυψη υδρογονανθράκων
σε συνδυασµό µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ στον Ελληνικό χώρο.
∆υστυχώς τίποτα από αυτά δεν έγινε.
5. Τέλος ένα άλλο θέµα πολύ σοβαρό για το οποίο επανειληµµένα έχουµε ενηµερώσει
το ΥΠΕΝ και την Ε∆ΕΥ, είναι ο τρόπος παρακολούθησης και ο έλεγχος των
υφιστάµενων αλλά και των µελλοντικών παραχωρήσεων και εδώ ζητάµε να
µάθουµε πέρα από τα αποτελέσµατα, πότε, από ποιόν , που και πως γίνεται. Ο
αρµόδιος Υπουργός θα πρέπει να δώσει άµεσα απαντήσεις για το θέµα αυτό, γιατί
αφορά στο οικονοµικό µέλλον του Ελληνικού Λαού. Εµείς θα παρακολουθούµε από
κοντά τις εξελίξεις και θα ενηµερώνουµε.
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο ∆ρ. Βασίλη Καρκούλια, που ουσιαστικά ήταν πάντα
µπροστά ακάµατος και µε θάρρος καθώς και το υπόλοιπο ∆.Σ για όλες τις προσπάθειες
που έγιναν για την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στο Καταστατικό του ΕΛΛΙΝΥ.
Έστω και έτσι, ευχόµαστε καλή επιτυχία ώστε να ανακαλυφθούν και να αξιοποιηθούν
γρήγορα υδρογονάνθρακες".

