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Γιάννης Μπασιάς 

Το ενδιαφέρον µεγάλων πετρελαϊκών για την Ελλάδα είναι γεγονός, αλλά για να έχουµε 
παραγωγή από τα µεγάλα κοιτάσµατα χρειαζόµαστε 7-8 χρόνια, για να µπορούµε να 
πούµε ότι υποκαθιστούµε ένα µέρος των ποσών που χρειαζόµαστε για να αγοράζουµε 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ανέφερε στο πλαίσιο της ηµερίδας «Οι Υδρογονάνθρακες 
στην Ανατολική Μεσόγειο» ο Γιάννης Μπασιάς, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
Ε∆ΕΥ. 

Σήµερα, στην Ελλάδα έχουν δοθεί 13 τεµάχια ή παραχωρήσεις και ταυτόχρονα και νέες 
περιοχές παρουσιάζονται για να προσελκύσουν επενδυτές. 

Υπάρχουν περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη όπου είναι µεγάλες οι πιθανότητες για µεγάλα 
κοιτάσµατα και γι’ αυτό έχουν εµφανιστεί και µεγάλες εταιρείες, εξήγησε ο κ. Μπασιάς, 
προσθέτοντας ότι πρόκειται για ευτυχή εξέλιξη, καθώς αυτές οι εταιρείες έχουν την 
εµπειρία για να ανταποκριθούν σε προβλήµατα που πιθανώς εµφανιστούν. 

Οι στόχοι, ωστόσο, έχουν βρεθεί στα 3.000-3.500 µέτρα και εκτίµησε ότι στα επόµενα 
δύο χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας θα έχει κάνει προσβάσιµους αυτούς τους στόχους. 

Ντίνος Νικολάου: Οι Τούρκοι θα εκβιάσουν αυτούς που εκβιάζονται, όχι εµάς 

Ο κ. Ντίνος Νικολάου, Τεχνικός Σύµβουλος της Energean Oil and Gas µε µεγάλη εµπειρία 
στην Κύπρο, επεσήµανε τη σηµασία της αγοράς για την υλοποίηση των επενδύσεων 
υδρογονανθράκων και τη δηµιουργία υποδοµών. 



Μιλώντας για την Τουρκία, τόνισε ότι το µεγάλο πρόβληµα της χώρας είναι το ενεργειακό 
καθώς η εξάρτησή της είναι κατά 55% από τη  Ρωσία, 20% από το Ιράν και 20% από το 
Αζερµπαϊτζάν. 

«Αυτή η εξάρτηση από το φυσικό αέριο την κάνει να εξαγριώνεται, και γι’ αυτό κοιτά τα 
κοιτάσµατα των άλλων. Σε αυτήν της την αδυναµία, κατέχοντας το βόρειο κοµµάτι της 
Κύπρου, θέλει συνεκµετάλλευση. ∆εν θα δώσουµε την κυριαρχία µας, δεν θα δώσουµε 
την υπόστασή µας», τόνισε. 

«Το 1974 µας κατέλαβαν, όµως ο ελληνισµός της Κύπρου έµαθε να πέφτει και να 
σηκώνεται. Οι Τούρκοι θέλουν να µας εκβιάσουν. Θα εκβιάσουν αυτούς που εκβιάζονται, 
όχι εµάς» σηµείωσε καταλήγοντας ο κ. Ντίνος Νικολάου. 

Γιάννης Γρηγορίου ∆/Σύµβουλος της ΕΛΠΕ Upstream: Αυτός ο πλούτος είναι µέσα 
στην ευρωπαϊκή ΑΟΖ 

Ο Γιάννης Γρηγορίου, διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Upstream, της εταιρείας των 
ΕΛΠΕ που έχει αναλάβει την έρευνα πετρελαίου για τα ΕΛΠΕ, περιέγραψε πώς µέσα σε 
6-7 χρόνια τα ΕΛΠΕ άνοιξαν την έρευνα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της χώρας. 

Αναφέρθηκε στον Φεβρουάριο του 2016, όταν ξεκίνησε η συνεργασία µε Total και 
ExxonMobil, µε αποτέλεσµα τον Σεπτέµβριο του 2017 να έχει γίνει η κοινοπραξία για την 
Κρήτη που, παρότι τα ευρήµατα είναι σε βάθη 3.500 µ βάθος, οι ξένες εταιρείες το 
θεωρούν εφικτό. 

«Ακόµη δεν υπάρχουν στοιχεία για να µπορέσουµε να πούµε ακριβώς, αλλά αυτός ο 
πλούτος µπορεί να αλλάξει την εικόνα της χώρας. Αυτός ο πλούτος είναι µέσα στην 
Ευρωπαϊκή ΑΟΖ», είπε ο κ. Γρηγορίου. 

Μιλώντας για τις περιβαλλοντικές αντιδράσεις σηµείωσε: «Μας έχουν σταµατήσει οι 
οικολόγοι στην Άρτα και την Πρέβεζα. ∆εν είναι πάνω από 100 άτοµα αλλά οι ∆ήµοι δεν 
µας δίνουν άδεια να ξεκινήσουµε. Προσκαλέσαµε τη WWF να κουβεντιάσουµε και δεν 
δέχονται. Θέλουν µόνο να βγάζουν µελέτες που λένε και ψέµατα. Από τα 5 σενάρια 
καταστροφής που έχουν βγάλει, τα 4 αφορούν την περίπτωση βύθισης δεξαµενόπλοιου, 
ξεχνώντας ότι δεξαµενόπλοια περνάνε ασταµάτητα από τη Μεσόγειο. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιώργος Στασινός, στην έναρξη της ηµερίδας αναφέρθηκε στη 
συµβολή του ενεργειακού τοµέα στην ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και στον 
κρίσιµο ρόλο της ενεργειακής ασφάλειας και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. 
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