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Ενδείξεις για υποθαλάσσιο κοίτασµα φυσικού αερίου, τύπου του Ζορ της Αιγύπτου, 

που θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της χώρας για 70 χρόνια έδειξαν οι σεισµικές 

έρευνες των ΕΛΠΕ στην περιοχή Νότια της Κρήτης  που µαζί µε τη γαλλική Total και 

την αµερικανική Exxon Mobil,  αποτελούν στην κοινοπραξία που ανέλαβε την 

εκµετάλλευση των 2 θαλάσσιων οικοπέδων στην Κρήτη. 

Αν και η διαδικασία των ερευνών είναι µακροχρόνια, κι αν οι θετικές επιβεβαιωθούν, 

αυτό που αρχικά φαίνεται είναι ότι το µέγεθος του ενδεχόµενου κοιτάσµατος, µε βάση 

τα σεισµικά στοιχεία της PGS και τις ογκοµετρήσεις, εφόσον υπάρχει φυσικό αέριο 

στη συγκεκριµένη δοµή, τότε αυτό θα είναι της τάξης των 10 τρισεκατοµµυρίων 

κυβικών ποδιών ή αλλιώς των 280 δισ. κυβικών µέτρων. ∆ηλαδή  δύο φορές το 

µέγεθος του κυπριακού κοιτάσµατος Αφροδίτη ή µε το δεύτερο µεγαλύτερο Ισραηλινό 

κοίτασµα Ταµάρ. 

Η σηµασία µιας τέτοιας ανακάλυψης είναι µεγάλη. Οι εγχώριες ανάγκες για φυσικό 

αέριο είναι 4 δισ. κ.µ.  το χρόνο και εποµένως το κοίτασµα, εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι 

αρκετό για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για 70 χρόνια. 



Το ιστορικό των θετικών ενδείξεων  

Οι πρώτες ενδείξεις για ένα σηµαντικό κοίτασµα προήλθαν από τις  σεισµικές έρευνες 

του 2012-2013 από τη νορβηγική εταιρεία PGS που είχε «σκανάρει» τις θαλάσσιες 

περιοχές Ιονίου και νότια της Κρήτης. Τότε εντοπίστηκε στις σεισµικές καταγραφές 

γεωλογική «τοµή”, που προσοµοιάζει και είναι ανάλογη της δοµής του γιγαντιαίου 

κοιτάσµατος Ζορ, στα ανοιχτά της Αιγύπτου. Το Ζορ ανακαλύφθηκε το 2015 από την 

εταιρεία Eni, αποτελεί το µεγαλύτερο κοίτασµα της Αν. Μεσογείου µε πόρους 850 δισ. 

κυβικών µέτρων φυσικού αερίου και άλλαξε συνολικά τα δεδοµένα γύρω από τις 

έρευνες που γίνονται για κοιτάσµατα στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα στοιχεία αυτά περιήλθαν αρχικά στην κατοχή των Ελληνικών Πετρελαίων το 

Χριστούγεννα του 2015 και ήταν τότε στα τέλη του 2015, που η συγκεκριµένη τοµή 

ονοµάστηκε «Τάλως” και έκτοτε χρησιµοποιήθηκε από τα Ελληνικά Πετρέλαια ως 

δέλεαρ προκειµένου να αποφασίσουν να εµπλακούν στις έρευνες για 

υδρογονάνθρακες στην περιοχή, µεγάλα ονόµατα της πετρελαϊκής βιοµηχανίας, ικανά 

να φέρουν σε πέρας ένα τόσο απαιτητικό όσο και ελπιδοφόρο εγχείρηµα. 

Η ∆οµή Τάλως, έχει παρόµοια δοµή µε αυτή του κοιτάσµατος Ζορ που ανακαλύφθηκε 

στην ΑΟΖ της Αιγύπου το 2015. 

Γι αυτό και δύο από τις µεγαλύτερες  πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσµο, η γαλλική 

Total και η αµερικανική Exxon Mobil, πήραν την απόφαση να συµµετάσχουν µαζί µε 

τα ΕΛΠΕ στην κοινοπραξία που ανέλαβε την εκµετάλλευση των 2 θαλάσσιων 

οικοπέδων στην Κρήτη. Πρόκειται για τις συµβάσεις που είχε προετοιµάσει η 

προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που επικυρώθηκαν πρόσφατα από το 

κοινοβούλιο (χωρίς την ψήφο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης). Το επόµενο βήµα 

είναι να γίνουν και να κατατεθούν οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ ο 

χρόνος που χρειάζεται για να µπει το κοίτασµα, εφόσον υπάρχει σε φάση 

εκµετάλλευσης υπολογίζεται σε 7 χρόνια. 

 


