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Συνασπισµός επτά σκανδιναβικών χωρών πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση πριν υπογράψει το µνηµόνιο 
µε την Τρόικα, χρηµατική ενίσχυση 250 δισ. ευρώ σε βάθος 5 ετών µε δόσεις, µε αντιπαροχή να τους δοθεί 
η έγκριση έρευνας και εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται 
στον ελληνικό χώρο. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι η πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση έγινε από τον οργανισµό Scandec Org που είναι 
µία εµπορική - οικονοµική - πολιτική ένωση των επτά σκανδιναβικών χωρών Σουηδίας, Νορβηγίας, ∆ανίας, 
Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας. 
 
Ο Scandec Org πρότεινε δωρεάν µελέτη έρευνα εξόρυξη και εµπορία των κοιτασµάτων µε αναλογία 
κέρδους 80% προς 20% (το 20% στην Ελλάδα, το 80% στον διεθνή οργανισµό), προκειµένου να 
αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου το ποσό των 250 δισ. ευρώ που θα έδινε στην Ελλάδα. 
 
Παράλληλα δεσµευόταν για µεταφορά κάλυψη του 90% των εργασιακών δραστηριοτήτων του µόνο από 
Έλληνες εργαζόµενους και οποιαδήποτε συµφωνία ναυπήγησης του ορυκτού πλούτου που θα βρίσκονταν 
να γίνεται αποκλειστικά από την Ελλάδα. 
 
Η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στο έγγραφο αυτό του οργανισµού, ενώ λίγο καιρό µετά ο οργανισµός των 
σκανδιναβικών κρατών έλαβε ειδοποίηση από µια κοινοπραξία ΗΠΑ και Ισραήλ ότι έχουν αναλάβει αυτοί 
το συγκεκριµένο θέµα. 
 
Τον Ιούνιο του 2010 το Γαλλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Ερευνών δηµοσιοποίησε διεθνώς µια έρευνα - 
µελέτη του, που αφορά τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στην Γαύδο. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
 
Η µελέτη αυτή ανέφερε ότι υπάρχει πλούσιο κοίτασµα µεθανίου καθαρού κατά 99%, δηλαδή δεν χρειάζεται 
καν επεξεργασία, τονίζοντας ότι το πολύτιµο µεθάνιο ρέει ελεύθερο στη θάλασσα, όπου και χάνεται, εδώ 
και εκατοµµύρια χρόνια και όσοι περνάνε από τα συγκεκριµένα σηµεία το βλέπουν και µε γυµνό οφθαλµό. 
 
Τον Ιούλιο του 2010 το Γαλλικό Ινστιτούτο ζήτησε και πάλι άδεια από την ελληνική κυβέρνηση για 
θαλάσσιες έρευνες για πιθανή εξόρυξη κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην περιοχή νότια της 
Πελοποννήσου. 
 
Και πάλι όµως η ελληνική κυβέρνηση ήταν αρνητική τοποθετώντας µάλιστα τις τρεις περιοχές 
ενδιαφέροντος (Απούλεια Λεκάνη, Λεκάνη Ηροδότου και Λεκάνη Σύρτης) σε γκρίζες ζώνες από µόνη της, 
βάζοντας όµως έτσι ουσιαστικά χωρίς λόγο στο παιχνίδι εκµετάλλευσης κοιτασµάτων Τούρκους και 
Λίβυους! 
 
Από όλα αυτά βγαίνει το συµπέρασµα ότι Τούρκοι, Λίβυοι, και Ισραηλινοί κλέβουν φυσικό αέριο από την 
Ελλάδα, στην οποία ανήκουν µεγάλα κοµµάτια των κοιτασµάτων στις Λεκάνες Απούλειας, Ηροδότου και 
Σύρτης. 
 
Η αναφορά της νορβηγικής εταιρείας TGF-MoR, που κάνει σεισµικές έρευνες για ανεύρεση κοιτασµάτων 
φυσικού αερίου µιλάει για κοίτασµα 6 δισ. βαρελιών φυσικού αερίου µόνο στην Κρήτη, όσο δηλαδή τρεις 
φορές της Αλάσκας και µισή φοράς του συνόλου της Σιβηρίας. 
 
Παράλληλα η ίδια εταιρεία µετά από έρευνες που έχει κάνει στο Ιόνιο µιλάει για ύπαρξη 900.000 βαρελιών 
φυσικού αερίου ετησίως στην περιοχή της Κεφαλονιάς, 1.200.000 βαρελιών ανοικτά του Κατάκολου, 
800.000 βαρέλια στη Ζάκυνθο και περίπου 2.500.000 βαρέλια στους Οθωνούς. 
 
Οι αποκαλύψεις αυτές, γνωστές σε ευρωπαϊκές τράπεζες και πετρελαϊκές εταιρείες της Αµερικής δίνουν το 
προφίλ µιας Ελλάδας, που θα µπορούσε µε τον ορυκτό της πλούτο να είναι µια από τις πλουσιότερες χώρες 



της Ευρώπης. 
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