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Μόλις βγήκαν οι χάρτες της Τουρκίας-Λιβύης που διεκδικούν περιοχές όπου 

υπάρχουν κοιτάσµατα νότια της Κρήτης βλέπουµε τον πρόεδρο της Ελληνικής 

∆ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων κ. Γιάννη Μπασιά (Ε∆ΕΥ) να δηλώνει, 

ότι στο Ιόνιο Πέλαγος και δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης οι στόχοι εκτιµάται να 

έχουν ποσότητες φυσικού αερίου που κυµαίνονται µεταξύ 70 και 90 τρισ. κυβ. πόδια 

(2-2,55 τρισ. Μ3) και ότι τα αποθέµατα αργού πετρελαίου εκτιµάται ότι είναι της 

τάξης των 2 δισ. βαρελιών. 

Ας δούµε τι θα προσφέρει αυτή η άµεση εκµετάλλευση αυτών των ποσοτήτων που 

αναφέρει ο πρόεδρος της Ε∆ΕΥ στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Με αυτά τα 

αποθέµατα φυσικού αερίου µπορούµε να εξάγουµε στην ΕΕ 50 δισ. Μ3 το έτος 

φυσικού αερίου για 40-50 χρόνια, που ισοδυναµεί µε εξαγωγές 882.000 βαρελιών 

αργού πετρελαίου την ηµέρα για 40-50 χρόνια. 

Και αν από τα αποθέµατα των 2 δισ. βαρελιών, προσθέσουµε και την ηµερήσια 

παραγωγή των 200.000 βαρελιών αργού πετρελαίου φθάνουµε σε συνολικές 

εξαγωγές της τάξης των 1.000.000 βαρελιών ηµερησίως για 30 χρόνια, ενώ θα 

συνεχίσουµε και την παραγωγή άλλων 882.000 βαρελιών ισοδυνάµου πετρελαίου 

για άλλα 10-20 χρόνια. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία αν την αξιοποιήσει η 



κυβέρνηση και ο σηµερινός, εκ Χανίων καταγόµενος, τεχνικός διευθυντής της 

∆ΕΠΑ. 

Αν ο αγωγός EastMed που θα µεταφέρει περίπου 10-15 δισ. κυβ. Μ3 φυσικού 

αερίου το έτος για 15-30 χρόνια από την Ανατολική Μεσόγειο, θεωρείται µείζονος 

σηµασίας, τότε τι θα πρέπει να πούµε αν στείλουµε από την Κρήτη στην Ευρώπη 

20 δισ. κυβ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως για 40 έως 50 χρόνια; Μήπως να τον 

ονοµάσουµε προσωρινά CentralMed; 

Αν Αίγυπτος-Κύπρος-Ισραήλ στέλνουν 20-25 δισ. Μ3 ετησίως για 25 χρόνια 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τους σταθµούς υγροποίησης 

Ιντκου και ∆αµιέττης, τι θα πρέπει να πούµε όταν εµείς µπορούµε να κάνουµε ένα 

σταθµό υγροποίησης στην Γαυδοπούλα και να στέλνουµε 30 δισ Μ3 ετησίως 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη για 40 έως 50 χρόνια; 

Κέρδος 252 δισ. ευρώ 

Η αξία των 90 τρισ. κυβ. ποδιών φυσικού αερίου (ποσότητα που αναφέρει ως 

εκτίµηση ο πρόεδρος της Ε∆ΕΥ) ανέρχεται (µε µια τιµή των 8 δολ. ανά 1000 κυβ. 

πόδια) στα 720 δισ. δολ. συν 120 δισ. δολ. από το πετρέλαιο 840 δισ. Το 20% 

πάει στο ελληνικό δηµόσιο και το 5% στις περιφέρειες, ήτοι 168 δισ. δολ. και 42 

δισ. δολ. αντιστοίχως. Επίσης, γι' αυτές τις εξαγώγιµες ποσότητες, θα χρειαστεί να 

δουλέψουν 135.000 άτοµα για τουλάχιστον 30 χρόνια µε αποδοχές όχι λιγότερες 

των 4.000 ευρώ µηνιαίως. 

Αυτό θα συµβεί, λαµβάνοντας ως βάση ότι για κάθε παραγωγή 30 ισοδυνάµων 

βαρελιών αργού πετρελαίου χρειάζεται 1 άτοµο στον πρωτογενή τοµέας και 3,2 

στον δευτερογενή τοµέα. Επίσης, θα χρειαστεί να δουλέψουν άλλα 90.000 άτοµα 

για 10-20 χρόνια επιπλέον µε αποδοχές περίπου 4.000 ευρώ µηνιαίως, διότι η 

παραγωγή του φυσικού αερίου θα διαρκέσει περισσότερα χρόνια από αυτή του 

πετρελαίου. Αυτές οι αποδοχές θα αποφέρουν στο ελληνικό δηµόσιο, 70 δισ. ευρώ 

ή περίπου 84 δισ. 

Το συνολικό κέρδος από τους άµεσους φόρους θα είναι 252 δισ. ευρώ ένα ποσό 

που µπορεί να ελαττώσει σηµαντικά το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας. Άρα, µε τα 

στοιχεία που µας παρέθεσε ο κύριος Μπασιάς βλέπουµε ότι η Ελλάδα βγάζει από 

πάνω της ένα µεγάλο µέρος του χρέους της. Και µάλιστα χωρίς να συνεκτιµήσουµε 

την αξία των κοιτασµάτων ούτε της νότιας Κρήτης (νότια των νοµών Ρεθύµνου, 

Ηρακλείου και Λασιθίου), ούτε του Θρακικού Πελάγους. 

Επίσης, η Ελλάδα αναβαθµίζεται εκθετικά στο γεωπολιτικό επίπεδο, µειώνει την 

ανεργία, ουσιαστικά εκµηδενίζει την µετανάστευση και τέλος δίνει θάρρος στις 

οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά. Εύχοµαι να µην χρειάζεται συζυγία 

αστέρων για να κάνουµε το επόµενο κβαντικό άλµα, όπως υπήρξε το 2014 επί 

υπουργίας Μανιάτη. 



Η υπογραφή της συµφωνίας για την κατασκευή του EastMed αποτελεί ένα µεγάλο 

βήµα. Αλλά ο κ. Μπασιάς µας είπε ότι η Ελλάδα µπορεί να γίνει όχι µόνο 

ενεργειακός κόµβος, αλλά και σηµαντικός παραγωγός χώρα υδρογονανθράκων. 

∆ιερωτώµαι αν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει κάνει µια 

αντίστοιχη µελέτη για τα οφέλη του ελληνικού λαού από τις επιδοτούµενες 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 
 


