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Περίληψη: Επιστήμονες, που αξιολόγησαν από το 1985 τα υποθαλάσσια γεωλογικά και γεωχημικά 

δεδομένα του Λιβυκού Πελάγους επεσήμαναν πιθανή ύπαρξη σημαντικών στόχων υποθαλάσσιων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε μία έκταση 80.000 km
2
. Η επιφάνεια αυτή που γεωγραφικά 

περιλαμβάνει περιοχές λιθοσφαιρικών πλακών σύγκλισης (η πλάκα του Αιγαίου εφιππεύει την 

Αφρικανική πλάκα νότια της Κρήτης) αντιστοιχεί σε μία έκταση ίση με τη λεκάνη της Λεβαντίνης 

(λεκάνη ευρισκόμενη μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Λίβανου και Συρίας). 

Οι επιστημονικές αυτές επισημάνσεις αναφέρουν ότι: 

1. Σε παγκόσμια κλίμακα έχει διαπιστωθεί ότι συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες φιλοξενούν 

κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Σε αυτό εξ’ άλλου το περιβάλλον έχει ανακαλυφθεί το 20% 

του συνόλου των γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Wikipedia 2009). Ως εκ 

τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα ύπαρξης ανάλογων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτιο νότια Κρήτη. 

2. Συμπλέγματα πτυχώσεων και λεπιώσεων πρίσματος επαύξησης (Accretionary Prism 

Complexes) βρίσκονται εντός της Μεσογειακής Ράχης.  Δεδομένου ότι σε όλες σχεδόν τις 

περιοχές του κόσμου η παρουσία λεπιώσεων και πτυχώσεων πρισμάτων επαύξησης είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με παρουσία κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, υπαγορεύει την ανάγκη  

συστηματικής έρευνας  κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη. 

3. Τα ενεργά ηφαίστεια ροής λάσπης συνδέονται επίσης με ύπαρξη συγκεντρώσεων 

υδρογονανθράκων. Κάτω από την Κρήτη, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ενεργών 

λασποηφαιστείων. Επομένως, μια συστηματική έρευνα της περιοχής θα μπορούσε να 

αποκαλύψει τυχόν ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων οικονομικού ενδιαφέροντος. 

4. Η γεωχημική  ανάλυση των εκπεμπόμενων φυσαλίδων μεθανίου από ενεργά ηφαίστεια  

λάσπης δείχνουν ότι η προέλευση τους είναι θερμογενής. Ως εκ τούτου, αυτό αποδεικνύει ότι 

σε βάθος υπάρχουν εν λειτουργία ενεργά συστήματα πετρελαίου. 

5. Με βάση τα γεωλογικά και γεωφυσικά δεδομένα, επιστήμονες εντόπισαν  στην υπεράκτιο 

Νότια Κρήτη, δύο σημαντικά αντίκλινα, μία αβυσσαλέα πεδιάδα και επτά (7) λεκάνες σε 

οπισθόταφρους (backstop basins) που θα μπορούσαν να περιέχουν συστήματα 

υδρογονανθράκων. 

6. Στηριζόμενη σε σημαντικές γεωλογικές ομοιότητες  και σε μία εκτεταμένη διεθνή εμπειρία 

που περιλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο, τη ράχη των νήσων Barbados  καθώς και την 

αύλακα του Δυτικού Τιμόρ, η Εταιρεία Petroleum GeoServices (PGS) υπέδειξε πρόσφατα ότι  

από πετρελαιοπιθανή άποψη η  νότια λεκάνη της Κρήτης είναι ισοδύναμη με τη λεκάνη της 

Λεβαντίνης. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο Λιβυκό πέλαγος, και ειδικότερα στις υπεράκτιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπάρχουν δύο 

γεωλογικές ενότητες που θα μπορούσε να αποδειχθεί μεσοπρόθεσμα ότι έχουν εξαιρετικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον σχετικό με τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και 

πετρελαίου. Η πρώτη ενότητα αφορά τη λεκάνη του Ηροδότου και η δεύτερη αφορά τη Μεσογειακή 

Ράχη (Εικόνα 1). 

 

 
 

Εικόνα 1: Γεωδυναμική περιγραφή της λεκάνης Ανατολικής Μεσογείου: Α: Μεσογειακή Ράχη και Β: 

Αβυσσαλέα λεκάνη του Ηροδότου, Barrier et al., 2004. 

 

Το δυναμικό συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων στο τμήμα της λεκάνης του Ηροδότου που 

εμπεριέχεται στην ατακτοποίητη ακόμη Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έχει ήδη 

συζητηθεί λεπτομερώς από Bruneton et al., 2011. Το γεωδυναμικό καθεστώς της Ανατολικής 

Μεσογείου, το οποίο καθορίζει την εξέλιξη της Μεσογειακής  Ράχης αναλύθηκε εξ’ άλλου με κάθε 

λεπτομέρεια από τους Mackenzie, 1972, Minster and Jordan, 1978, Le Pichon et al., 1982, Ryan et al., 

1982, Meulenkamp et al., 1988, Jackson, 1994, Oral, et al., 1995, Ten Veen και Mejer, 1998, Cocard 

et al., 1999, Papazachos, 1999 και 2002, McClusky et al., 2000, Knapmeyer and Harges, 2000, 

Loubreu et al., 2000, Huguen et al., 2001, Μουντράκης, 2001, Hollenstein et al., 2002, McClusky 

et al., 2003,  Παπαζάχος και Papazachos, 2003, Ten Veen και Kleinspehn, 2003, Kreemer και 

Chamot-Rooke, 2004, Reilinger et al., 2004 και Pavlaki, 2006. 

Οι προαναφερθέντες επιστήμονες έδειξαν ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης υπάρχει ένα 

ενεργό γεωδυναμικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από την κίνηση των δύο συγκλινουσών πλακών: 

της Ευρασιατικής Πλάκας  και της Αφρικανικής Πλάκας. Η Αραβική πλάκα κινείται αριστερόστροφα 

πιέζοντας  προς τα δυτικά την πλάκα της Ανατολίας, που με τη σειρά της ωθεί προς νότο την πλάκα 

του Αιγαίου (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Το γεωδυναμικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η 

αραβική πλάκα πιέζει προς τα νοτιοδυτικά την πλάκα της Ανατολίας που με τη σειρά της απωθεί πλευρικά την 

πλάκα του Αιγαίου. Η τελευταία εφιππεύει την αφρικανική πλάκα που βυθίζεται κάτω από το νησί της Κρήτης. 

  

Είναι αυτή η αλληλεπίδραση των πλακών που σε παγκόσμια κλίμακα δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις ύπαρξης συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων και ειδικότερα της γένεσης, 

μετανάστευσης, εγκλωβισμού και παγίδευσης των μέσα σε ταμιευτήρες (Kanasewich and Havskow, 

1978). Σε συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες, συνήθως, απαντώνται κοιτάσματα υδρογονανθράκων 

(Thompson, 1976, Carmalt & St John, 1986). Στην Ανατολική Μεσόγειο οι συμπιεστικές δυνάμεις 

των λιθοσφαρικών πλακών οδήγησαν στη δημιουργία μιας υποβρυχίου κορυφογραμμής, της 

λεγομένης, Μεσογειακής Ράχης, (Εικόνα 3). 

Πάνω σε αυτήν τη κορυφογραμμή συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος όγκος συμπλέγματος 

ιζημάτων (accretionary sediments)  που ο ρυθμός αύξησης των είναι από τους γρηγορότερους στον 

κόσμο, (Kopf et al., 2003). 

 

 
 

Εικόνα 3: Η σύγκλιση της αφρικανικής πλάκας με την πλάκα του Αιγαίου νότια της Κρήτης στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Η παραμόρφωση της ευρύτερης υποθαλάσσιας περιοχής με σχηματισμό τάφρων, συγκροτημάτων 

λεπιώσεων και πτυχώσεων πρισμάτων επαύξησης και της Μεσογειακής Ράχης (Μ.Ρ.), Παυλάκη, 2006. 
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2 Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΡΑΧΗ 

 

Η Μεσογειακή Ράχη (Εικόνα 4), αποτελεί μία γεωλογική υποθαλάσσια έξαρση του βυθού που ξεκινά 

από το δυτικό τμήμα του νησιού της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος με νοτιοανατολική κατεύθυνση 

εξελισσόμενη νότια της Κρήτης με τελική κατάληξη στον υποθαλάσσιο χώρο νότια του 

Καστελόριζου και νοτιοδυτικά της Λατάκιας στη Συρία. 

Η κατεύθυνση αυτή ακολουθεί μία τροχιά παράλληλη με τις ζώνες εκείνες όπου η 

Αφρικανική Πλάκα βυθίζεται κάτω από την πλάκα του Αιγαίου και την Ευρασιατική πλάκα 

γενικότερα (Εικόνα 5). 

 

 
 

Εικόνα 4: Η Μεσογειακή Ράχη και τα κύρια γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Μεσογείου 

και της ευρύτερης περιοχής (Transmed. VII0 from Moesia till Cyrenaica, Papanicolaou et al., 2004. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 5: Τρισδιάστατο σκίτσο τεκτονικής δομής της Κεντρικής Μεσογειακής Ράχης και τα πεδία λάσπης 

Olimpi & Southern Belt. Προτείνονται δύο διαφορετικά επίπεδα τροφοδοσίας των πεδίων λάσπης. Η 

τροφοδοσία του πεδίου Olimpi προέρχεται από σχετικά ρηχούς ορίζοντες που συνοδεύονται από υψηλή 

περιεκτικότητα ρευστών ενώ του Southern Field προέρχεται από βαθύτερες πηγές λάσπης με χαμηλότερο 

περιεχόμενο υγρών, Huguen, et al., 2005. 
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Η Μεσογειακή Ράχη εμπεριέχει δύο (2) σημαντικούς δείκτες παρουσίας ενεργών πετρελαϊκών 

συστημάτων. Ο πρώτος αφορά την παρουσία πλέον των 60 χαρτογραφημένων λασποηφαιστείων κατά 

μήκος της ζώνης καταβύθισης (Εικόνα 6). 

 

 
 
Εικόνα 6: Θέση λασποηφαιστείων στις ζώνες καταβύθισης, σε συνδυασμό με το ηφαιστειακό τόξο του 

Αιγαίου. Θέση λασποηφαιστείων στον κώνο του Νείλου και στην ΑΟΖ της Κύπρου. Σε παρένθεση τα 

αναμενόμενα αποθέματα Φυσικού Αερίου, Modified after Dimitrov, 2002. 

 

Ο δεύτερος αφορά την εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού συμπλεγμάτων λεπιώσεων και 

πτυχώσεων γεωλογικού Πρίσματος Επαύξυσης (Accretionary Prism Complex), (Εικόνα 7 και Εικόνα 

8). 

 

 
 

Εικόνα 7: Τμήμα γεωλογικής τομής (Transmed. VII), ξεκινώντας από την Κυρηναϊκή και 

τελειώνοντας στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, Παπανικολάου et al., 2004, από Gavazza et al., 2004. 
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Εικόνα 8: Σχηματική αναπαράσταση της γεωδυναμικής εξέλιξης που δημιούργησε τις Ελληνίδες, οδήγησε στη 

Μεσογειακή Ορογέννηση και σε τεκτονικές μετακινήσεις που επηρέασαν τις νεότερες ζώνες εφίππευσης κάτω 

από την Κρήτη, Μουντράκης 2001, Παυλάκη 2006. 

 

 

2.1 Λασποηφαίστεια (Mud Volcanoes) 

 

Tα λασποηφαίστεια που βρίσκονται μέσα στην ελληνική ΑΟΖ εκπέμπουν φυσαλίδες φυσικού αερίου 

για πάνω από 1 εκατομμύριο χρόνια. Ένα μέρος από αυτά τα αέρια, ταξιδεύει από το βυθό μέχρι την 

επιφάνεια της θάλασσας για να χαθεί τελικά στην ατμόσφαιρα, (Εικόνα 9). 

 

 
 

Εικόνα 9: Φυσαλίδες μεθανίου από τον πυθμένα της Μεσογείου. www.energybulletin.net/node/51517  

 

Ένα άλλο μέρος τροφοδοτεί με φυσικό αέριο παρακείμενα ιζήματα ταμιευτήρων 

υδρογονανθράκων, ενώ ταυτόχρονα ένα άλλο μέρος ενυδατώνεται και μετατρέπεται σε υδρίτες, 

μορφή στερεού μεθανίου, (Εικόνα 10). 

 

 

http://www.energybulletin.net/node/51517
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Εικόνα 10: Υδρίτης μεθανίου από τολασποηφαίστειο Θεσσαλονίκη της οροσειράς του Αναξίμανδρου στην 

Ανατολική Μεσόγειο, Λυκούσης et al., 2004. 

 

Ένα άλλο, μικρό ποσοστό, καταναλώνεται τοπικά από τα βακτήρια του μεθανίου. Η περιοχή 

που καλύπτεται από τους υδρίτες εκτιμάται ότι καλύπτει μία έκταση της τάξης των 200.000 km
2
. Ο 

όγκος των υδριτών μαζί με τα συμπαρομαρτούντα ιζήματα εκτιμάται ότι  είναι της τάξης των 30 

τρισεκατομμύριων m
3
 (υποθέτοντας ένα μέσο πάχος 150 μέτρων), (Εικόνα 11). Περίπου, το 1% αυτού 

του όγκου των υποθαλάσσιων αυτών ιζημάτων δηλαδή 0,30 τρισεκατομμύρια m
3
 αντιπροσωπεύει τον 

πραγματικό όγκο των στερεών υδριτών. Αυτή η τιμή πρέπει να πολλαπλασιασθεί με 170 m
3
 φυσικού 

αερίου / 1 m
3
 υδρίτη προκειμένου να αντιληφθούμε το μέγεθος των ποσοτήτων του συμβατικού 

φυσικού αερίου και της αξίας των υδρογονανθράκων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο βυθό της 

θάλασσας, (Massari, 2009). 

 

 
 

Εικόνα 11: Πάχη υδριτών μεθανίου στη Μεσόγειο Θάλασσα, Praeg et al., 2007. Η κόκκινη γραμμή καθορίζει 

την ΑΟΖ της Ελλάδας. 
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Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι έχουμε το ισοδύναμο των 51 τρις m
3
 μη συμβατικού 

(unconventional) φυσικού αερίου μέσα στην ελληνική ΑΟΖ, που είναι μία τεράστια ποσότητα. Αυτό 

το αέριο καλείται μη συμβατικό διότι προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη τρόπος εκμετάλλευσης του. 

Υπολογίζεται όμως ότι σε 5 με 7 χρόνια περίπου το 10% των παραπάνω ποσοτήτων θα μπορέσει 

τελικά να τύχει συμβατικής εκμετάλλευσης. 

Με βάση την αναλογία μεθανίου/μεθανίου + αιθανίου, πρόσφατες γεωχημικές αναλύσεις των 

φυσαλίδων που εκπέμπονται από γνωστά λασποηφάστεια, απέδειξαν ότι η προέλευση των οφείλεται 

κατ’ εξοχήν σε πυρόλυση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται σε βάθος, (εάν η αναλογία C1/C2 

και C1/C2+C3 είναι κάτω από 100, τα αέρια μπορούν να θεωρηθούν θερμογενούς προέλευσης, 

αντίθετα εάν η αναλογία ξεπερνά κατά πολύ το 100 τα αέρια μπορούν να θεωρηθούν μικροβιακής 

προέλευσης), (Robinson et al., 1996, Cronin et al., 1997, Εικόνα 12, Robertson και Kopf, 1998, 

Εικόνα 13, Deyhle and Kopf, 2012). 

 

 
 

Εικόνα 12: Κρατήρες λασποηφαιστείων στη Μεσογειακή Ράχη. Συνοδεύονται από διαρροές αερίων, 

γειτονικούς υδρίτες και ενεργή γενικότερη τροφοδοσία παρακείμενων ιζημάτων του υποθαλασσίου χώρου με 

φυσικό αέριο. Η παρουσία αερίων θερμογενούς προέλευσης συνάγεται από την αναλογία μεθανίου προς σχετικά 

βαρύτερους υδρογονάνθρακες, που δείχνει ότι η πηγή προέλευσής τους βρίσκεται σε βάθος, Cronin et al., 1997, 

Robinson et al., 1996.  

 

 

Λεπτομερέστερες αναλύσεις των αβαθών εναποθέσεων υδριτών από τo Λασποηφαίστειο 

Amsterdam στην ύβωση του Αναξίμανδρου, απέδειξαν επικράτηση της θερμογενούς προέλευσης των 

ελαφρότερων υδρογονανθράκων δεδομένου ότι η αναλογία C1/C2+ είναι <35 και οι τιμές δ
13

C-CH4 

είναι της τάξης των -50,6
0
/00 , Pape et al., 2010, (Εικόνα 14 και Εικόνα15). 

Παρεμφερής έρευνα έγινε στην Ιαπωνία όπου η χρήση ραδιενεργών ισοτόπων αερίων 

υδρογονανθράκων (δ
13

CCH4 < δ
13

CC2H8) σε συνδυασμό με την αναλογία αερίων υδρογονανθράκων 

CH4/C2H6  απέδειξε ότι  η προέλευση των αερίων υδρογονανθράκων του κοιτάσματος Sagara της 

κεντρικής Ιαπωνίας ήταν πράγματι θερμογενούς προέλευσης (Toki, et al., 2006). Ερευνητές όπως οι 

Schoell, 1983, 1988, Faber et al., 1992, Whiticar, 1994, Buruss και Laughrey, 2009 προσδιόρισαν 

βάσει της σύνθεσης των εκλυόμενων στην επιφάνεια αερίων τα διαστήματα εκείνα που θα μπορούσαν 

να προσδιορίσουν με σαφήνεια το κατά πόσον τα αέρια αυτά είναι: (1) βακτηριακής προέλευσης, (2) 

θερμογενούς προέλευσης διαλυμένα σε υγρούς υδρογονάνθρακες, (3) στεγνά μετά-ώριμα θερμογενή, 

ή (4) μείγμα βιογενούς / θερμογενούς προέλευσης. 

Οι προσδιορισμοί αυτοί διευκόλυναν σημαντικά τους ερευνητές στην ερμηνεία της σύνθεσης 

των αναμενομένων στόχων συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων σε βάθος. 
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Εικόνα 13: Αναθεωρημένο μοντέλο ηφαιστείου λάσπης επί πρισματικών συγκροτημάτων της Μεσογειακής 

Ράχης, που υποστηρίζεται από πετρογραφικά και ορυκτολογικά δεδομένα, Leg. 160. Η ηφαιστειακή 

δραστηριότητα ξεκίνησε >1 εκατ. χρόνια πριν, σε συνέχεια της σύγκρουσης των πρισματικών συγκροτημάτων 

της Μεσογειακής Ράχης με ακρωτήριο του Βορειοαφρικανικού παθητικού υφαλοπρανούς, Robertson and Kopf, 

1998. 

 

 
 

Εικόνα 14: Η σχέση C1/C2+ προς δ13C-CH4 (0/00) και η σχέση δ13C-C2H6 (0/00) προς δ13C-CH4 (0/00) στο 

ηφαίστειο λάσπης Amsterdam στην υποθαλάσσια οροσειρά του Αναξίμανδρου αποδεικνύουν τη θερμογενή 

προέλευση εκροών φυσαλίδων μεθανίου, Pape et al., 2010. 
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Εικόνα 15: Αεριογένεση από οργανική ύλη βάσει αύξησης της θερμοκρασίας, Buruss and Laughrey, 2009. 

 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι εκλυόμενες θερμογενείς φυσαλίδες φυσικού αερίου από τα 

γνωστά λασποηφαίστεια που βρίσκονται νότια της Κρήτης (Milano, Napoli, Maidstone, Gelendzhik, 

Toronto, Moscow, κ.λπ.) καλύπτονται από υμένα υγρών υδρογονανθράκων. Οι φυσαλίδες αυτές 

διασπώνται στην επιφάνεια της θάλασσας εγκαταλείποντας εκτεταμένες λεπτές πετρελαιοκηλίδες. Το 

φαινόμενο αυτό έχει επανειλημμένα καταγραφεί και είναι εμφανώς ορατό από δορυφόρο (Roberts and 

Peace 2007, Εικόνα 16). 

 

 
 

Εικόνα 16: Οι φυσαλίδες αερίου που προέρχονται από υπεράκτια ενεργά λασποηφαίστεια του κώνου του 

Νείλου είναι επικαλυμμένες με υμένες υγρών υδρογονανθράκων. Η εικόνα ελήφθη από δορυφόρους, Roberts 

and Peace, 2007. 
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Οι προαναφερθείσες αναλύσεις, σε συνδυασμό με την εμφάνιση των πετρελαιοκηλίδων στην 

επιφάνεια της θάλασσας, οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα ύπαρξης συστημάτων πετρελαίου σε 

βάθος. Η πυρόλυση των κορεσμένων ή και των αρωματικών κλασμάτων πετρελαίου συμβαίνει σε 

θερμοκρασίες 180 °C. Μία γεωθερμική βαθμίδα της τάξης των 33 °C/1.000 μέτρων, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι σε βάθη 5.000 με 5.500 μέτρων υπάρχουν ενεργά πετρελαϊκά συστήματα (Loncke, 

2004, Εικόνα17). 

 

 
 

Εικόνα 17: Ενεργά ηφαίστεια λάσπης (καφέ τρίγωνα), επιφανειακές διαρροές υδρογονανθράκων (καφέ δίσκοι), 

θερμογενείς κρατήρες και υπεράκτια υψώματα νότια της Κρήτης. Τα προ-μεσσήνια μητρικά πετρώματα και 

αντίστοιχοι ταμιευτήρες που συνδέονται με την τροφοδοσία των λασποηφαιστείων, είναι εξαιρετικά ορατοί 

καθώς και οι ταμιευτήρες / πηγές διαρροών αερίων, Loncke et al., 2004. 

 

Το ίδιο παρατηρείται και στο οικόπεδο 05 της ΑΟΖ της Κύπρου (Εικόνα 18). 

 

 
Εικόνα 18: Μεγάλο αντίκλινο στα βαθιά νερά των ορίων του Δέλτα του Νείλου. Οι διαρροές αερίου μέσω των 

ρηγμάτων των κλασικών ψαμμιτικών ιζημάτων του Μεσσηνίου είναι ιδιαίτερα ορατές, Montadert and 

Nikolaides, 2010. Οικόπεδο 04 Κύπρου.  
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Να αναφέρουμε επί πλέον ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος ODP (Ocean Drilling 

Program, Leg 160) η ύπαρξη υδρογονανθράκων πιστοποιήθηκε σε δείγματα ιζημάτων που ελήφθησαν 

γύρω από τα λασποηφαίστεια, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενεργού συστήματος 

υδρογονανθράκων σε  βάθος (Robertson και Kopf, 1998). 

Όλα τα προαναφερθέντα γεωχημικά στοιχεία σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες τεράστιες 

ποσότητες υδριτών που περιέχονται στο βυθό της Ελληνικής ΑΟΖ  (50 τρις m
3
 φυσικού αερίου και τα 

οποία ισοδυναμούν ενεργειακά με 328 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου) θέτουν καίρια 

ερωτήματα. 

Το σημαντικότερο ερώτημα αφορά το μέγεθος της οργανικής ύλης που ιστορικά  

εγκλωβίστηκε  στα μητρικά πετρώματα της μείζονος υποθαλάσσιας περιοχής, προκειμένου αργότερα 

να μετατραπεί μέσω διαγένεσης σε κηρογόνο και στη συνέχεια σε πετρέλαιο και τέλος μέσω 

πυρόλυσης σε φυσαλίδες αερίων υδρογονανθράκων ιδιαίτερα δε μεθανίου.  Αυτή η οργανική ύλη, 

πιθανότατα φυτοπλαγκτόν, θάφτηκε μέσα σε προ-Μεσσηνιακά ιζήματα σε βάθος μεγαλύτερο των 

5.000 μέτρων πράγμα που οδήγησε στην παραγωγή πυρολυτικού μεθανίου. Έτσι, η προέλευση των 

αερίων υδρογονανθράκων και μεθανίου δεν μπορεί να αποδοθεί στον εγκλωβισμό της οργανικής ύλης 

σε μετά-Μεσσηνιακά ιζήματα. Οι τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης (που προέρχονται όπως 

προαναφέρθηκε απο φυτοπλακτόν) συσσωρεύτηκε από την εποχή της δημιουργίας της θάλασσας της 

Τηθύος, τέλος της Ιουρασικής εποχής - αρχάς της Κρητιδικής εποχής, δηλαδή πριν 165 εκατομμύρια 

χρόνια περίπου. Η θάλασσα της Τηθύος, την εποχή του Μεσσηνίου, ήταν μία ιδιαίτερα ρηχή θάλασσα 

(Εικόνα 19) όπου επικρατούσε ένα τροπικό κλίμα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. 

 

 
 

Εικόνα 19: Η γεωλογία της Βόρειας Αφρικής και της Νότιας Ευρώπης κατά τη διάρκεια της εποχής του 

Μειόκαινου, Scotese, 2000. 

 

Αυτό το είδος κλίματος ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων οργανικής 

ύλης, η οποία κατά την διάρκεια της ταφής και της σταδιακής διαγένεσης της, δημιούργησε τεράστιες 

ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Με βάση τα παραπάνω, διαχρονικά, οι συνθήκες δημιουργίας συγκεντρώσεων  

υδρογονανθράκων στην ανοικτή θάλασσα της Κρήτης και στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου ήταν παρόμοιες με εκείνες που υπήρξαν στην Σαουδική Αραβία και σε όλα τα κράτη του 

Περσικού Κόλπου (Εικόνα 20 και 21), ήτοι πριν η Αραβική Πλάκα ενωθεί με την Ευρασιατική 

Πλάκα. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της Κρητιδικής εποχής, ο Περσικός 
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Κόλπος ήταν η είσοδος της Τηθύος θάλασσας που διέρχονταν μέσα από τη Μεσόγειο για να 

καταλήξει στον Ατλαντικό Ωκεανό. 

 

 
 

Εικόνα 20: Η γεωλογία της Βόρειας Αφρικής και της Νότιας Ευρώπης κατά την εποχή του Μειόκαινου, 

Scotese, 2000. 

  

 
 

Εικόνα 21: Το τρίγωνο του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, Aleklett, 2004.  
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Τέλος, ο συσχετισμός που υπάρχει – τόσο εντός της Κυπριακής ΑΟΖ όσο και εντός της 

Αιγυπτιακής ΑΟΖ - μεταξύ της παρουσίας ήδη χαρτογραφημένων λασποηφαιστείων και αντίστοιχων 

πρόσφατων σημαντικών ανακαλύψεων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου παρουσιάζονται 

στις Εικόνες 22 και 23. 

 

 
 

Εικόνα 22: Παρουσία ηφαιστείων λάσπης και ταμιευτήρων υδρογονανθράκων στον κώνο του Νείλο και στην 

Κυπριακή ΑΟΖ, τροποποιήθηκε από Dupre et al., 2008, και Robertson, 1996.  

 

 
 

Εικόνα 23: Κατανομή ανακαλυφθέντων ταμιευτήρων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Αιγύπτου, 

Neftegaz, EU, 2010, Rigzone, 2010. 
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Περισσότεροι συσχετισμοί αναφέρθηκαν ήδη από τον Bruneton et al., 2011. Επίσης, ο ρόλος 

των λασποηφαιστείων πάνω σε τοπικά συστήματα πετρελαίου έχει εμφανώς προσδιοριστεί και σε 

άλλες γεωγραφικές θαλάσσιες περιοχές όπως αυτή του Τιμόρ, της Κασπίας θάλασσας και στις 

θάλασσες της Καραϊβικής, (Ware and Ichram, 1997). 

 

2.2 Συμπλέγματα Πρισμάτων Επαύξησης (Accretionary Prism Complexes) 

 

Τα συμπλέγματα λεπιώσεων και πτυχώσεων ενός πρίσματος επαύξησης αποτελούν κατά κανόνα 

γεωλογικές ενότητες ιζημάτων οι οποίες σε ατομικό επίπεδο θα μπορούσαν υπό κατάλληλες συνθήκες 

(παρουσία μητρικών πετρωμάτων, ταμιευτήρων, παγίδων με υπερκείμενα στεγανά καλύμματα και με 

έγκαιρη χρονικά μετανάστευση υδρογονανθράκων), να αποτελέσουν ένα πολύ ενδιαφέρον 

περιβάλλον αποθήκευσης και παγίδευσης αποθεμάτων φυσικού αερίου ή και πετρελαίου. Επειδή σε 

χώρους σύγκρουσης λιθοσφαιρών πλακών οι εναποτεθέντες όγκοι ιζημάτων είναι εξαιρετικά 

τεκτονισμένοι, δεν θα πρέπει κατά κανόνα να αναμένουμε ύπαρξη γιγαντιαίων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων. Αντίθετα, ο συνολικός όγκος συσσωρευμένων αποθεμάτων στο σύνολο των 

πιθανών επί μέρους γεωλογικών παγίδων θα μπορούσαν να είναι σημαντικός. Οι ατομικές παγίδες 

υδρογονανθράκων (individual traps) που πιθανότατα υπάρχουν νοτίως της Κρήτης θα πρέπει κατά το 

πλείστον να αναμένονται τεκτονικής μορφής και πολύ λιγότερο στρωματογραφικής μορφής. Μια 

διαφορετική κατάσταση θα μπορούσε να υπάρχει σε περιοχές με λιγότερες συμπιεστικές πιέσεις ή σε 

περιοχές όπου ενδεχομένως θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και συνθήκες παρουσίας εφελκυστικών 

τοπικών δυνάμεων. 

Σε παγκόσμια κλίμακα τα συμπλέγματα πρισμάτων επαύξησης δεν έχουν ακόμη τύχει 

συστηματικής έρευνας και κατά γενική ομολογία θα μπορούσαν να περικλείουν οικονομικά 

ενδιαφέρουσες ποσότητες αποθεμάτων υδρογονανθράκων, Dolan et al., 2004, (Barbados accretionary 

prism), Escalona et al., 2008, (Barbados accretionary prism), Persad, 2008, (Barbados accretionary 

prism), Ellouz-Zimmerman et al., 2007, (Makran accretionary prism, Pakistan) Hairms et al., 1982, 

(Makran accretionary prism, Pakistan), Klein et al., 2011 (Peru margin characterized by oceanic / 

continental plate collision with accretionary prisms), Jones et  al., 2011 (West Timor trough), 

Wandrey, 2006, (Irrawaddy-Andaman accretionary prism). 

 

 
 

Εικόνα 24: Η Μεσογειακή Ράχη καλύπτεται από συγκροτήματα ιζημάτων του τύπου πρισμάτων επαύξησης με 

αποτέλεσμα μια αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων, 

Wikipedia.org/…./Mediterranean Ridge…..  
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Στη Μεσογειακή Ράχη το μέγεθος της οποίας ξεπερνά τα 80.000 km
2
 (Εικόνα 24), τα 

συγκροτήματα πρίσματος επαύξησης καταλαμβάνουν έκταση δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Η παρουσία τους αρχίζει από τις υπεράκτιες περιοχές δυτικά της νήσου Κεφαλληνίας, 

ταξιδεύει δυτικά της Πελοποννήσου, συνεχίζει κάτω από την Κρήτη και καταλήγει στις υπεράκτιες 

περιοχές της Κύπρου. 

Αυτή η συγκεκριμένη περιοχή αξίζει να διερευνηθεί σε βάθος μέσω κατάλληλης 

προσέλκυσης ερευνητικών επενδύσεων πετρελαϊκών εταιρειών δεδομένου ότι από τα 877 γιγαντιαία 

κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που υπάρχουν στον κόσμο τα 71 από αυτά απαντήθηκαν 

μέσα σε συγκροτήματα πρισμάτων επαύξησης (Mann et al., 2003). 

Για να τύχει επιτυχίας μία τέτοια προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων προϋποθέτει 

γεωπολιτικές συνέργειες και υιοθέτηση σημαντικών επί μέρους επενδυτικών οικονομικών κινήτρων, 

συμβατών με την γεωλογική πολυπλοκότητα, τις τεχνικές προκλήσεις και τις γενικότερες προσδοκίες 

της περιοχής. 

 

 

3 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΡΑΧΗΣ 

 

Είναι γνωστό ότι στη διεθνή αγορά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών και αδημοσίευτων 

ακόμα γεωφυσικών στοιχείων σχετικά με την υπεράκτια γεωλογία της Κρήτης (αερομαγνητικά, 

αεροβαρυτομετρικά και σεισμικά στοιχεία, Astrium, EADS Co. Εικόνα 25 και PGS information, 

Εικόνα 26). 

 

 
 
Εικόνα 25: Περιοχές της Μεσογείου με προσφερόμενα –μη αποκλειστικά- πακέτα γεωλογικών και γεωφυσικών 

στοιχείων, προσφερόμενα από ASTRIUM, an EADS Co. 

https://webmail.isc.tuc.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.astrium-    

geo.com/en/222-east-mediterranean  

 

 

 

 

 

https://webmail.isc.tuc.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.astrium-
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Εικόνα 26: Παρουσίαση από Robinson, J. της Εταιρείας PGS στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Αθήνα, Ιούλιος 2011. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 27: Δύο πιθανές θέσεις παρουσίας σημαντικών πετρελαϊκών συστημάτων στις υπεράκτιες περιοχές 

νότια της Κρήτης. Αντίκλινα (κόκκινοι ελλειψοειδείς κύκλοι) της Μεσογειακής Ράχης και της Ελληνικής 

Τάφρου, σε θαλάσσιο βάθος ~ 2 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 2. Αβυσσαλέα πεδιάδα του 

Λιβυκού πελάγους σε θαλάσσιο βάθος ~ 3 χλμ. (κόκκινη οβάλ έλλειψη). Ζεληλίδης, 2011. 

 

 

Τα στοιχεία αυτά τα οποία κυκλοφορούν σε τιμές αρκετά υψηλές δεν είναι δυστυχώς ακόμα 

διαθέσιμα σε Έλληνες επιστήμονες γνωστών ερευνητικών κέντρων.  Ωστόσο, οι Zelilidis, 2011, και 

Maravelis et al., 2012, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις δημοσιεύσεις των Leite και Mascle, 1982, 

Truffert et al., 1993 και Kokinou et al., 2006, εντόπισαν τη στρωματογραφία, τα γεωλογικά εξελικτικά 

στάδια και τις λεκάνες πετρελαιοπιθανού ενδιαφέροντος που διαμορφώθηκαν στις υπεράκτιες 

περιοχές νότια της Κρήτης και οι οποίες θα μπορούσαν να περιέχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
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ιδιαίτερα φυσικού αερίου. Οι περιοχές αυτές υψηλού ενδιαφέροντος αναφέρονται σε δύο (2) μεγάλες 

αντικλινικές ενότητες, μία αβυσσαλέα λεκάνη συγκέντρωσης ιζημάτων και τέλος, επτά (7) τάφρους  

λεκανών με οπισθόταφρο (backstop trenches) που φαίνεται να περιέχουν όλα τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που οδηγούν στηω πετρελαιογένεση, μετανάστευση, παγίδευση και αποθήκευση αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων (Εικόνες 27, 28, και 29). 

 
 

Εικόνα 28: Παράδειγμα από έξι λεκάνες με πλευρική στήριξη (backstop basins) νότια της Κρήτης (Γαύδος, 

Γόρτυς, Ποσειδώνας, Πτολεμαίος, Πλίνιος, τάφροι του Στράβωνος). Οι σεισμικές ανακλάσεις δείχνουν τη 

γεωμετρία, τα τεκτονικά χαρακτηριστικά της στρωματογραφίας των ιζημάτων, με παρουσία εβαποριτών του 

Μεσσηνίου, Maravellis et al., 2012. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 29: Βαθυμετρικός χάρτης της Μεσογείου με τη Μεσογειακή Ράχη, τα κύρια ηφαίστεια λάσπης και τις 

αντίστοιχες γεωλογικές λεκάνες ιζημάτων, Maravelis et al., 2012. 
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Επίσης, το καλοκαίρι του 2011 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ο J. Robinson της Εταιρίας «μη αποκλειστικών υποθαλασσίων σεισμικών 

καταγραφών» Petroleum Geo-Services (PGS) παρουσίασε περιληπτικά τα αποτελέσματα πρόσφατων 

μελετητικών της εκτιμήσεων σχετικά με τις υπεράκτιες περιοχές νότια της Κρήτης. Πιο 

συγκεκριμένα, έδειξε ότι οι λεκάνες αυτές είναι εξαιρετικά πετρελαιοπιθανές, εμφανίζοντας 

σημαντικές γεωλογικές ομοιότητες με τις λεκάνες της τάφρου του Δυτικού Τιμόρ, Jones et al, 2011,  

καθώς και ιδιαίτερες γεωλογικές ομοιότητες με τη λεκάνη της Λεβαντίνης (Εικόνες 30 και 31). Η 

τελευταία αυτή παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της πρόσφατης συμβολής της PGS 

στην αξιολόγηση και ανακάλυψη των πρόσφατων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της λεκάνης της 

Λεβαντίνης. 

 

 
 

Εικόνα 30: Παρουσίαση της Εταιρείας PGS στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ), J. Robinson, 2011. Πετρελαϊκά συστήματα της Ελλάδας: Μητρικά πετρώματα, ταμιευτήρες, 

καλύμματα, παγίδες και τύποι λεκανών. 

 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι το Κέντρο των Γεωλογικών Μελετών των Η.Π.Α. (USGS), 

παρουσίασε μέσα στο 2010 το ύψος των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που θα μορούσαμε να 

περιμένουμε -με την υπάρχουσα τεχνολογία και με 50 % πιθανότητα - από τη λεκάνη της Λεβαντίνης 

συνολικού ύψους 123 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών φυσικού αερίου και 1,7 δις βαρελιών 

συμπυκνωμάτων αερίων, το γεγονός αυτό διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα για την έρευνα 

εντοπισμού στόχων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτια Κρήτη. 

Οι  Ζελελίδης, 2011, και Μαραβέλιας et al., 2012 έχουν, επίσης, οδηγηθεί στο συμπέρασμα 

ότι νότια της Κρήτης υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ύπαρξης πετρελαϊκών συστημάτων που 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες αντικλινικές και στρωματογραφικές παγίδες υδρογονανθράκων. Την 

ίδια πεποίθηση εξέφρασε και ο J. Robinson το 2011. 
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Εικόνα 31: Η λεκάνη της Λεβαντίνης με πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου παγκόσμιας 

κλάσης. Αναμενόμενο συνολικό δυναμικό αποθεμάτων υδρογονανθράκων: 122 Tcf (3,45 Tcm) φυσικού αερίου 

και 1,7 δις βαρέλια πετρελαίου, Τεχνική Έκθεση USGS, 2010. 

 

 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   

1. Σε παγκόσμια κλίμακα οι συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες φιλοξενούν τοπικά μεγάλα 

αποθέματα υδρογονανθράκων. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο όπου η πλάκα του Αιγαίου 

εφιππεύει την Αφρικανική πλάκα κάτω από το νησί της Κρήτης. Για τους παραπάνω λόγους υπάρχει  

άμεση ανάγκη, μέσω γεωφυσικών σεισμικών καταγραφών υψηλής ευκρίνειας, 2D ή και  3D, να 

διερευνηθούν άμεσα τυχόν δυνατότητες ύπαρξης μεγάλων στόχων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 

νότια της Κρήτης. 

2. Γεωγραφικά, όπου υπάρχουν συμπλέγματα πρισμάτων επαύξησης - accretionary prism complex - 

(Barbados, Makran, Irrawaddy- Andaman, West Timor trough) αποτελούν ένδειξη ύπαρξης  

σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Ένας μεγάλος αριθμός ανεξερεύνητων ακόμη 

συμπλεγμάτων λεπιώσεων και πτυχώσεων του πρίσματος επαύξησης απαντώνται μέσα στη 

Μεσογειακή Ράχη (Mediterranean Ridge) συνολικού μήκους 1.000 χιλιομέτρων. Για το λόγο αυτό, ο 

εντοπισμός των, η χαρτογράφησή τους, η γεωφυσική και γεωτρητική αξιολόγησή τους αποτελεί 

άμεση ερευνητική προτεραιότητα. 

3. Τα ενεργά Λασποηφαίστεια συνδέονται παντού στον κόσμο με εμφανίσεις υδρογονανθράκων 

(Τιμόρ, Νότια Κασπία Θάλασσα, Καραϊβική, Αίγυπτος, Νορβηγία, Κύπρος). Νότια της Κρήτης, στα 

σημεία όπου η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική πλάκα, έχει χαρτογραφηθεί  

ένας μεγάλος αριθμός ενεργών λασποηφαιστείων με κρατήρες ροής λάσπης και στενωπούς 

διοχέτευσης αερίων υδρογονανθράκων (gas chimneys) για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Ως 

αποτέλεσμα μια διεξοδική έρευνα θα μπορούσε να αποκαλύψει σημαντικές παρακείμενες 

υποθαλάσσιες συγκεντρώσεις αποθεμάτων υδρογονανθράκων. 

4. Γεωχημική ανάλυση των εκπεμπόμενων φυσαλίδων μεθανίου από ενεργά λασποηφαίστεια έδειξε 

ότι η προέλευσή τους είναι θερμογενής (thermogenic). Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι η πυρόλυση ή καλύτερα η θερμική διάσπαση των υδρογονανθράκων πραγματοποιείται σε βάθος 

όπου οι θερμοκρασίες είναι της τάξης των 160 °C έως και 180 °C. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η 

γεωθερμική βαθμίδα της περιοχής εμφανίζεται να είναι της τάξης των 33°C/1.000 μέτρα, η 

προαναφερθείσα πυρόλυση πρέπει να πραγματοποιείται σε βάθη μεταξύ 5.000 μέτρων έως 5.500 

μέτρων. Ως εκ τούτου, στην περιοχή νότια της Κρήτης πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν ενεργά 

πετρελαϊκά συστήματα, εκεί όπου το πάχος των υποθαλάσσιων ιζημάτων  υπερβαίνει τα  5.000 μέτρα. 
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5. Αναλύσεις υδρογονανθράκων σε δείγματα λάσπης λασποηφαιστείων που ελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια του Ωκεάνιου προγράμματος γεωτρήσεων (ODP) επιβεβαίωσε τους παραπάνω ισχυρισμούς 

ύπαρξης και παρουσίας ενός ενεργού συστήματος υδρογονανθράκων σε βάθος. 

6. Με βάση πρόσφατα γεωλογικά και γεωφυσικά δεδομένα, Έλληνες επιστήμονες εντόπισαν στις 

υπεράκτιες περιοχές νότια της Κρήτης, εντός της Μεσογειακής Ράχης μεγάλες αντικλινικές ενότητες, 

μια αβυσσαλέα εκτεταμένη λεκάνη συγκέντρωσης ιζημάτων καθώς και επτά (7) τάφρους  λεκανών με 

δυναμικές πλευρικές στηρίξεις (backstop trenches) ως πιθανές θέσεις ύπαρξης πετρελαϊκών 

συστημάτων. 

7. Με βάση τις υπάρχουσες γεωλογικές ομοιότητες και τη συντριπτική τους εκτεταμένη πετρελαϊκή 

εμπειρία, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στις υποθαλάσσιες περιοχές των λεκανών του 

Δυτικού Τιμόρ, η εταιρεία Petroleum Geo-Services (PGS) οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η νότια 

λεκάνη της Κρήτης παρουσιάζει σημαντικές αναλογίες και ομοιότητες με τη λεκάνη της Λεβαντίνης. 

Η υπόδειξη αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δυνατότητες ανακάλυψης οικονομικά αξιόλογων  

συγκεντρώσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου νότια της Κρήτης είναι εξαιρετικά σημαντικές και η 

περιοχή αξίζει να τύχει αμέσου ερευνητικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
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