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∆εν πρόφτασε να στεγνώσει το µελάνη της υπογραφής για την κατασκευή του 

αγωγού EastMed από τα συµβαλλόµενα κράτη Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα και 

άρχισαν οι µπηχτές. Θα βρεθεί αγοραστής που θα αγοράσει το φυσικό αέριο; Η 

απάντηση είναι η εξής: Η ΕΕ δεν θα χρηµατοδοτούσε την µελέτη ενός αγωγού που 

δεν έχει µέλλον και δεν θα την ωφελούσε. Κριτήριό της είναι οι αυξανόµενες 

ενεργειακές ανάγκες της. Η δεύτερη απάντηση έχει δοθεί το 2012 από την ∆ΕΠΑ 

και από τον υπογράφοντα σε ένα συνέδριο που οργάνωσε το υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας τον Απρίλιο του 2014, Αθήνα 2014, και ξανά τον Ιούνιο του 2015 σε ένα 

συνέδριο του ΝΑΤΟ ΚΕΝΑΠ. 

Είχαµε αναφέρει, ∆ΕΠΑ και εγώ, ότι οι ετήσιες ανάγκες της ΕΕ σε φυσικό αέριο 

µετά το 2020 θα αυξηθούν κατά 240 δισ. Μ3 (κυβικά µέτρα) φυσικού αερίου 

πέραν των 400 δισ. Μ3 φυσικού αερίου που είναι οι σηµερινές απαιτήσεις της ΕΕ. 

Τα 200 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως καλύπτονται από τις Νορβηγία, 

Ολλανδία, Αγγλία και ∆ανία, ενώ τα υπόλοιπα 200 δισ. Μ3 φυσικού αερίου 

ετησίως καλύπτονται από εισαγωγές. Κύριος τροφοδότης της ΕΕ είναι η Ρωσία, 

που στέλνει στην ΕΕ 125 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως. 



Στις διαλέξεις µου είχα εξηγήσει ότι αυτή την επιπρόσθετη ποσότητα των 240 

δισ. Μ3 φυσικού αερίου ανά έτος που χρειάζεται η ΕΕ  δεν µπορεί να την 

ικανοποιήσουν ούτε η Ρωσία ούτε οι ΗΠΑ. Αυτή η λεπτοµέρεια έχει κολοσσιαία 

σηµασία για την Ελλάδα. Η Ρωσία παράγει ετησίως 620 δισ. Μ3 φυσικού αερίου, 

εκ των οποίων τα 410 δισ. Μ3 τα χρειάζεται για τις εσωτερικές τις ανάγκες. 

Από τα υπόλοιπα, 125 δισ. Μ3 φυσικού αερίου τα εξάγει στην ΕΕ, 40 δισ. Μ3 

φυσικού αερίου διοχετεύονται σε Τουρκία και Λευκορωσία και 38 δισ. Μ3 

φυσικού αερίου θα τα διοχετεύσει µέσω του αγωγού Power of Siberia στην Κίνα 

που µελλοντικά θα έχει ανάγκη από 80 δισ. Μ3 φυσικού αερίου. Η σηµερινή 

ετήσια παραγωγή της των 2,8 δισ. τόνων λιθάνθρακα και λιγνίτη, τους οποίους 

χρησιµοποιεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η Κίνα, µετά από 20 χρόνια θα 

έχει µηδενιστεί. 

Αυτό σηµαίνει ότι η Ρωσία δεν θα µπορέσει να καλύψει το επερχόµενο έλλειµµα 

των 240 δισ. Μ3 φυσικού αερίου της ΕΕ. Για να το καλύψει, χρειάζεται µια ετήσια 

παραγωγή των 860 δισ. Μ3 φυσικού αερίου, πράγµα αδύνατον, διότι δεν 

διαθέτει κοιτάσµατα, από τα οποία θα µπορούσε να εξορύξει τέτοια ποσότητα. 

Χρειάζονται αποθέµατα των 40 τρισ. Μ3, τα οποία η Ρωσία δεν διαθέτει και ούτε 

καµία άλλη χώρα στον κόσµο. 

Τα προβλήµατα στις ΗΠΑ 

Στις ΗΠΑ, έχει αρχίσει η πτώση της παραγωγής του σχιστολιθικού αερίου. Το 

πρόβληµα µε την παραγωγή φυσικού αερίου από τους αργιλικούς σχιστόλιθους 

είναι ότι µετά τα πρώτα τρία χρόνια παραγωγής, οι ποσότητες του φυσικού 

αερίου µειώνονται στο ήµισυ και µετά έρχεται η κατηφόρα. Άλλο πράγµα η 

παραγωγή από ένα ταµιευτήρα φυσικού αερίου και άλλο πράγµα η παραγωγή 

από ένα διαρκώς θρυµµατιζόµενο γεωλογικό σχηµατισµό. 

Αποτέλεσµα αυτής της µείωσης, που θα πάρει µεγάλες διαστάσεις τα επόµενα 

χρόνια, είναι η µετακίνηση των εταιρειών παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού 

αερίου από τις ΗΠΑ στον βορειοδυτικό Καναδά. Συγκεκριµένα µετακινούνται 

στην βορειοανατολική περιοχή της Βρετανικής Κολοµβίας, όπου τα αποθέµατα 

σχιστολιθικού αερίου είναι πράγµατι τεράστια. 

Ήδη έχει γίνει ένας αγωγός που θα µεταφέρει σχιστολιθικό φυσικό αέριο στους 

σταθµούς υγροποίησης που βρίσκονται στα δυτικά παράλια του Καναδά µε 

προορισµό την ικανοποίηση των αναγκών της Κίνας, Ινδίας και Ιαπωνίας. Πρέπει 

να γνωρίζουµε ότι το φυσικό αέριο δεν χρησιµοποιείται µόνο για 

ηλεκτροπαραγωγή, αλλά είναι και το βασικό υλικό της παγκόσµιας χηµικής 

βιοµηχανίας. 



Άρα τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία δεν θα µπορέσουν να καλύψουν τις 

µελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Τίθεται το ερώτηµα πώς θα 

ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες των 240 δισ. Μ3 φυσικού αερίου που θέλει η 

Ευρώπη. Μήπως η λύση είναι τα 30 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως που θα 

µεταφέρουν οι αγωγοί ΤΑΠ και EastMed (από 15 δισ. Μ3 έκαστος); ∆ηλαδή 

µιλάµε για την κάλυψη µόλις του 12,5% των ευρωπαϊκών αναγκών. 

Ακόµα κι αν µεταφέρονται προς το παρόν άλλα 30 δισ. Μ3 φυσικού αερίου υπό 

µορφή LNG (υγροποιηµένο φυσικό αέριο) από τα κοιτάσµατα της Αιγύπτου, του 

Ισραήλ και της Κύπρου, θα καλυφθεί άλλο ένα 12,5% των ολικών αναγκών της 

Ευρώπης, σύνολο 25%. Το υπόλοιπο 75% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ πως 

θα καλυφθεί; Ποια είναι η λύση; 

Η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων της Κρήτης 

Μετά τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις της Ε∆ΕΥ (Ελληνική 

∆ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) είναι τεκµηριωµένο ότι τα υπάρχοντα 

αποθέµατα νότια της Κρήτης υπερβαίνουν τα 5 τρισ Μ3 φυσικού αερίου. Η 

ανακοίνωση της Ε∆ΕΥ έχει ως εξής: «Οµοιότητες µε τα κοιτάσµατα Ζόρ και 

Λεβιάθαν δείχνουν τα σεισµικά δεδοµένα νότια της Κρήτης». 

∆ηλαδή, από τους 7 στόχους που σηµειώνονται στην παρακάτω εικόνα, όσοι 

είναι ψαµµιτικοί είναι τύπου Λεβιάθαν µε απόθεµα περίπου 620 δισ Μ3 ο κάθε 

ένας και όσοι είναι ασβεστολιθικοί-κοραλλιογενείς ύφαλοι, τύπου Ζόρ, έχουν 

απόθεµα της τάξης των 850 δισ Μ3. Άρα τα αθροιστικά αποθέµατα κυµαίνονται 

από 4,4 τρισ. Μ3 έως 6 τρισ Μ3. Η µέση περιεκτικότητα ανέρχεται σε 5.1 τρισ Μ3 

φυσικού αερίου. 

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανακοίνωση της Ε∆ΕΥ. ∆εν προσοµοίωσε τους 

ψαµµιτικούς στόχους όπως την Αφροδίτη που έχει απόθεµα 128 δισ. Μ3, αλλά 

τους προσοµοίωσε µε το Λεβιάθαν που έχει απόθεµα περίπου 620 δισ Μ3. Και 

δεν προσοµοίωσε τους ασβεστολιθικούς στόχους όπως τον Γλαύκο ή την 

Καλυψώ που έχουν απόθεµα 225 δισ. Μ3 έκαστος, αλλά τους προσοµοίωσε µε το 

Ζόρ που έχει 850 δισ Μ3. 



 

Στόχοι σε Ιόνιο και Κρήτη που δόθηκαν προς εκµετάλλευση και που πρόκειται να 

δοθούν προς εκµετάλλευση. 

Συµπερασµατικά, µας λέει η Ε∆ΕΥ ότι σύµφωνα µε τις επιστηµονικές εκτιµήσεις 

µπορούµε να εξάγουµε προς την Ευρώπη 100 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ανά έτος 

για 50 χρόνια από τη νότια Κρήτη, καλύπτοντας σχεδόν το 50% των 

ενεργειακών αναγκών της ΕΕ, γεγονός που θα προσδώσει τεράστια γεωπολιτική 

σηµασία στην Ελλάδα. Αυτή την πραγµατικότητα πρέπει να εκµεταλλευτεί η 

∆ΕΠΑ. Μπορούµε να µεταφέρουµε αυτή την ποσότητα και µε αγωγό και µε LNG 

πλοία. Ο αγωγός EastMed καίτοι γεωστρατηγικά είναι υπερπολύτιµος δεν λύνει 

το ενεργειακό πρόβληµα της Ευρώπης, αλλά οριοθετεί de facto την ελληνική 

ΑΟΖ. 

Αν προσέξουµε την εικόνα, βλέπουµε ότι δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης 

υπάρχουν άλλοι 13 στόχοι και δυτικά και νότια του κόλπου της Κυπαρισσίας 

υπάρχουν άλλοι 4 στόχοι. Πρόκειται για έναν αµύθητο πλούτο 30 στόχων δίχως 

να υπολογίζουµε πόσοι άλλοι θα υπάρχουν νοτίως της Κάσου, Καρπάθου και 

Ρόδου. Και τι έχουµε στην λεκάνη του Ηρόδοτου (ελληνικό τµήµα). Η αξία των 7 

στόχων νότια της Κρήτης ανέρχεται σε 1,4 τρισ. δολάρια των οποίων τα 280 δισ. 

πάνε στο δηµόσιο και τα 70 δισ. στην περιφέρεια. Ταυτόχρονα δηµιουργούνται 

πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας για 50 χρόνια. 

Η αχαριστία του υπουργείου 

∆ιερωτώµαι αν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει συνειδητοποιήσει 

την τεράστια γεωπολιτική και οικονοµική δύναµη που µας δίνει η εκµετάλλευση 

των υδρογονανθράκων. ∆εν είναι οι ανεµογεννήτριες στα Άγραφα ή οι 



ανεµογεννήτριες στην Σπίνα της Κανδάνου, Κρήτης. Είναι τα κοιτάσµατα 

υδρογονανθράκων στην υπεράκτια Κρήτη. 

Αυτή την πραγµατικότητα µας την κατέστησε γνωστή η Ε∆ΕΥ όταν πρόεδρός της 

ήταν ο Γιάννης Μπασιάς. Πρέπει να γνωρίζει ο πρώην πρόεδρος της Ε∆ΕΥ ότι και 

ο Θεµιστοκλής που έσωσε την Αθήνα και τον ∆υτικό πολιτισµό από τους Πέρσες, 

τελικά πέθανε στην αυλή του ∆αρείου. Και τον Σωκράτη δηλητηρίασαν οι 

Αθηναίοι. Η αχαριστία είναι στο αίµα των Ελλήνων. Μόνο στα λόγια θέλουµε 

επιστροφή των Ελλήνων επιστηµόνων από το εξωτερικό. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν πρέπει να κάνει το σφάλµα που 

έκανε όταν ήταν υπουργός επί κυβερνήσεως Καραµανλή το 2009. Τότε, ο 

διευθυντής µιας νορβηγικής γεωφυσικής εταιρείας, της TG-NOPEC, προσπάθησε 

να τον δει για να τον ενηµερώσει για τον πλούτο των υδρογονανθράκων που 

βρισκόταν νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Τον είχε στείλει στον γενικό 

γραµµατέα του υπουργείου Ενέργειας κ. Μουσουρούλη. Η απάντηση του κ. 

Μουσουρούλη στον διευθυντή της νορβηγικής γεωφυσικής εταιρείας ήταν: «∆εν 

έχουµε νοµοθεσία για την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης»! 

Τα αποτελέσµατα αυτής της τύφλωσης ήταν να µπούµε στα µνηµόνια και να 

έχουµε σε αυτή την περιοχή προβλήµατα µε τους Τούρκους. Το ίδιο συνέβη και 

τον Ιανουάριο του 2011 όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου 

επισκέφθηκε το Όσλο της Νορβηγίας. Ο τότε πρωθυπουργός της Νορβηγίας και 

σηµερινός γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτενµπεργκ είχε πει στον 

Έλληνας πρωθυπουργό: «Εκµεταλλευτείτε τα κοιτάσµατα νότια της Κρήτης για 

να βγάλετε το χρέος σας. Και αυτός απαντούσε. Κοιτάσµατα έχουµε µόνο στο 

Ιόνιο». Ο Στόλτενµπεργκ είχε επιµείνει: «Εγώ αναφέροµαι σ' αυτά νότια της 

Κρήτης». Τότε µία "γάτα" έπιασε την κουβέντα. Η "γάτα" λέγεται Γιάννης 

Μανιάτης. Έτσι ξεκίνησαν οι γεωφυσικές µελέτες στο Ιόνιο και την Κρήτη. 

Κύριε υπουργέ το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού... Ο ελληνικός λαός έχει 

γονατίσει από την κρίση. Τρισήµισυ εκατοµµύρια Έλληνες βρίσκονται κάτω από 

το όριο της φτώχειας. ∆εν τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν επιδοτούµενα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα καλύτερα µυαλά των νέων Ελλήνων έχουν πάρει τον 

δρόµο της ξενιτιάς. Ας µη χάσουµε την ευκαιρία να σώσουµε την Ελλάδα και να 

λύσουµε το ενεργειακό πρόβληµα της Ευρώπης. 

 


