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Το γεγονός ότι υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα ουδείς το αµφισβητεί. Το απέδειξε ο Πρίνος που 

ξεκίνησε µε εκτιµήσεις για 40 εκατ. βαρέλια, αλλά έχει µέχρι σήµερα δώσει κοντά στα 120 εκατ. βαρέλια 

και συνεχίζει. Άλλο όµως αυτό, και άλλο η καλλιέργεια προσδοκιών ότι καθόµαστε πάνω σε 

δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Τον πυρετό για το πετρέλαιο ανέβασε ξανά η προχθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής 

Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ) ότι νοτίως της Κρήτης έχουν αναγνωριστεί νέες δοµές που 

οµοιάζουν µε τα κοιτάσµατα Ζορ στην Αιγυπτο και Λεβιάθαν στο Ισραήλ. 

Οι σοβαροί άνθρωποι του χώρου γνωρίζουν ότι αν δεν προηγηθούν εξαντλητικές γεωτρήσεις σε µια 

περιοχή - και στη Κρήτη δεν έχει γίνει ακόµη ούτε µια - ουδείς µπορεί να υποστηρίξει ότι γεωλογικές 

δοµές, ακόµη και µε τα ίδια χαρακτηριστικά µε το Ζορ, µπορεί να κρύβουν κοιτάσµατα, πολλώ δε 

µάλλον ότι αυτά είναι απολήψιµα, δηλαδή εµπορεύσιµα. 

Το ερώτηµα τότε είναι γιατί η Ε∆ΕΥ έβγαλε την ανακοίνωση, και µάλιστα σε µια τόσο ευαίσθητη 

γεωπολιτική συγκυρία, όπου η Αγκυρα αµφισβητεί το δικαίωµα για έρευνες νοτίως της Κρήτης, στο 

πλαίσιο της ανυπόστατης συµφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Η απάντηση σχετίζεται µε την προ ηµερων 

απόφαση του Κ. Χατζηδάκη, να ζητήσει την παραίτηση του επικεφαλής της Ε∆ΕΥ, Γιάννη Μπασιά, 

καθώς στόχος του υπουργείου είναι να αναβαθµίσει την υπηρεσία σε ένα πιο σύγχρονο φορέα και να 

ανανεώσει τη διοικητική της οµάδα. Τα πρόσωπα λοιπόν της απερχόµενης διοίκησης της Ε∆ΕΥ, 

προκειµένου να δείξουν ότι έχουν κάνει έργο και να δηλώσουν παρόντες για την επόµενη µέρα, έκριναν 

ότι πρέπει να ανακοινώσουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, πως νοτίως της Κρήτης είµαστε κοντά στο να βρούµε 

κοιτάσµατα φυσικού αερίου ! 

Η ανακοίνωση αναζωπύρωσε τον πυρετό για το πετρέλαιο, που πριν από κάποια χρόνια, αποτελούσε 

καύσιµο των πιο προωθηµένων θεωρών συνοµωσίας, όταν η χρεοκοπία εµφανίζονταν ως αποτέλεσµα 

ενός σατανικού σχεδίου ξένων δυνάµεων για να βάλουν στο χέρι τον αµύθητο εθνικό πλούτο σε 

υδρογονάνθρακες. Ταυτόχρονα όµως έδειξε και την ανωριµότητα που ακόµη επικρατεί γύρω από το 

θέµα, όταν άνθρωποι µε επιστηµονικό υπόβαθρο, επιλέγουν για ιδίον όφελος να αναζωπυρώσουν τη 

συζήτηση περί υδρογονανθράκων, παρ’ ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η δηµοσιότητα δεν ωφελεί πάντα, 

κι ας “πουλάει”. 

Το αστείο µάλιστα είναι ότι η ανακοίνωση µιλά για περιοχή νοτίως της Κρήτης που δεν έχει καν... 

παραχωρηθεί µέσω διαγωνισµού σε κάποια κοινοπραξία, παρά απλώς γειτνιάζει µε άλλη, που έχει 



παραχωρηθεί σε επενδυτικό σχήµα, το οποίο επίσης δεν έχει ξεκινήσει γεώτρηση. Σε πολλούς θύµισε 

αυτό που συνέβη τον Οκτώβριο, όταν µια παρουσίαση ειδικού σε κλειστή σύσκεψη αναφορικά µε ένα 

“ακραία αισόδοξο” σενάριο για κοίτασµα νοτίως της Κρήτης που θα µπορούσε να φτάσει “τα 10 

τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια ή αλλιώς δύο φορές το µέγεθος του κυπριακού κοιτάσµατος Αφροδίτη”, 

είχε ανεβάσει ξανά το πυρετό, φθάνοντας µέχρι τις πρώτες σελίδες. Το θόρυβο είχαν ακολουθήσει 

επίσηµες ανακοινώσεις που µιλούσαν για "βεβιασµένα συµπεράσµατα". 

Σίγουρα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη κοιτασµάτων σε πλειάδα περιοχών της ελληνικής 

επικράτειας, σε στεριά και θάλασσα. Αλλά αργεί ακόµη η στιγµή που θα παραγγείλουµε καµήλες και 

κελεµπίες για να ντυθούµε σείχηδες. Η έκταση, η ποιότητα, και η δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης 

των ελληνικών κοιτασµάτων βρίσκεται ακόµη στη σφαίρα της πιθανολόγησης. Αλλού δεν έχουν καν 

αρχίσει σοβαρές έρευνες, αλλού υπάρχουν σεισµικά δεδοµένα, και όπως θυµίζουν µε κάθε ευκαιρία οι 

ειδικοί, για να υπάρξει βεβαιότητα απαιτούνται εξαντλητικές γεωτρήσεις. 

Χρειάζονται τουλάχιστον 6-7 χρόνια µέχρι να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ενός κοιτάσµατος µε απολήψιµα 

αποθέµατα ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή, καθώς στα δύο πρώτα χρόνια διενεργούνται γεωλογικές και 

γεωφυσικές έρευνες, στο τρίτο έτος γίνονται τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες, στο 5ο και 6ο έτος 

επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, και από το 7ο και µετά ξεκινά η ανάπτυξη. 

Στη διεθνή µάλιστα πρακτική λέγεται ότι µόνο µια στις δέκα γεωτρήσεις οδηγεί σε κοίτασµα µε 

οικονοµική αξία, όπως ξέρουν καλά οι Κύπριοι και οι Ισραηλινοί. Οι ενδείξεις µε άλλα λόγια είναι 

εξαιρετικά πρώιµες και σε καµία περίπτωση δεν συνιστούν απόδειξη.  

Το φάουλ όσων χειρίζονται µε τέτοια ελαφρότητα τόσο σοβαρά θέµατα, δηµιουργώντας προσδοκίες, 

αλλά έχοντας στη πραγµατικότητα άλλες σκοπιµότητες, καθιστά πλέον επιτακτική την αναβάθµιση του 

φορέα που ονοµάζεται Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ), πολλώ δε µάλλον, 

τώρα που η Ελλάδα θέλει να ανέβει "πίστα" σε γεωπολιτικό επίπεδο.   
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