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«ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΤΟ» ΑΝΤΙ «ΕΜΙΡΑΤΟ» Η ΕΛΛΑΔΑ

30 ΔΙΣ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ» ΤΩΡΑ!

Αντί να φερθούν σαν «Σεΐχηδες», καβγαδίζουν σαν «μικροπωλητές»… 
Δίχως να έχουν καταλάβει ότι είναι διαχειριστές ενός πάμπλουτου πλέον «Εμιράτου» 

και όχι ενός μίζερου και φτωχικού…«Κακομοιράτου»

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ – ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ STRATFOR -  ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ “ALEXANDER THE 

GREAT STREAM” - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ» ΠΟΣΟ 30 ΔΙΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ 
- ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΙΛΙΓΓΙΩΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΤΟ…
   Αποτελεί  πραγματικά  εξοργιστικό  φαινόμενο,  να  επιδίδεται  η  χώρα  μέσα  από  μια 
ψυχολογία πιέσεων και τελεσιγράφων, σε μια  αυτοκαταστροφική πολιτική, απομυζώντας 
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τους  πολίτες  της  και  στερεύοντας  την  αγορά  και  την  οικονομία  της…  Τροφοδοτώντας 
συνεχώς την Ύφεση και την Ανεργία, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν τα ελλείμματα, 
τα  οποία  δημιουργούν  νέο  Χρέος  για  το  οποίο  χρειάζονται  νέα  δάνεια…  Αλλά 
δημιουργούν ταυτόχρονα και αμέτρητα κοινωνικά και οικογενειακά ερείπια… Μια αρχαία 
τραγωδία!
   Με την Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου η Ελλάδα είχε μπει στο γύψο χωρίς καν να έχει 
σπάσει το πόδι της, που όχι μόνο είναι γερό, αλλά πατάει επάνω σε μαύρο χρυσάφι! 
Που δεν είναι άλλο από τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρίτη, 
αξίας πολλαπλάσιας από το συνολικό Χρέος της χώρας!
   Κοιτάσματα που μεταμορφώνουν την Ελλάδα  από «Κακομοιράτο» σε πάμπλουτο 
«Εμιράτο»!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 
  Βάση διαφόρων ανακοινώσεων, δηλώσεων και στοιχείων, αναφέρουμε περιληπτικά: 

Η Θαλάσσια Ζώνη Υδρογονανθράκων Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, μέχρι στα νότια της Μεγίστης
 Τα  «χρυσά» σημεία φυσικού αερίου Κρήτης – Γαύδου – Το ξεχασμένο νησάκι μας 

επεκτείνει βαθιά μέσα στο Λιβυκό Πέλαγος την Ελλαδική ΑΟΖ

1 Στα ΝΔ,  Ν  και  ΝΑ Κρήτης υπάρχουν 3,5  τρισεκατομμύρια  m3 Φυσικού  Αερίου 
τουλάχιστον, που  ισοδυναμούν  ενεργειακά  με  20  δισεκατομμύρια  βαρέλια 
πετρελαίου, με  μια  ολόκληρη  δηλαδή  «Αλάσκα»,  όπως  υποστήριξε  πρόσφατα  ο 
Ομότιμος  Καθηγητής  Γεωλογίας  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης και  σύμβουλος  της 
Καναδικής  Κυβέρνησης  Αντώνης  Φώσκολος,  επικαλούμενος  δεδομένα  ερευνών 
των Γεωλογικών Υπηρεσιών ΗΠΑ και Γαλλίας! 
   Τα συνολικά αυτά κοιτάσματα απλώνονται σε τέσσερις περιοχές:
   Α. Η πρώτη είναι  νοτιοδυτικά της Γαύδου και γειτνιάζει με την ΑΟΖ της Λιβύης, η 
οποία και  την διεκδίκησε  στο παρελθόν  παρανόμως με  έκδοση προκλητικών χαρτών 
παραχωρήσεων! 
   Β. Η δεύτερη νότια της Γαύδου, του Φραγκοκάστελου και Πλακιά. 
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   Γ. Η τρίτη νότια του κόλπου Μεσσαράς.
   Δ. Και η τέταρτη νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, στο ελληνικό κομμάτι της «Λεκάνης 
του Ηρόδοτου», δίπλα στην οποία, από την κάτω μεριά της Αιγύπτου, σε απόσταση 
αναπνοής και οπτικής επαφής από τη μεθόριο της ΑΟΖ μας, εργάζονται ήδη η EXXON-
MOBIL,  η  STATOIL,  η  BP και  η  SHELL!  Εδώ,  στο  ελληνικό  κομμάτι  της  Λεκάνης, 
εκτιμάται πλέον ότι ίσως και να υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τις αρχικώς 
υπολογισθείσες!

Αυθεντικός Χάρτης της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) εκδόσεως Μαΐου 2010 για κοιτάσματα 
στον Κώνο του Νείλου (Δέλτα) στην Ανατολική Μεσόγειο, επάνω στον οποίο το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ έκανε προβολή 
των  ΑΟΖ  με  κίτρινες  γραμμές!  Το  αποτέλεσμα  μιλά  από  μόνο  του,  καθώς  τμήματα  της  Ελλαδικής  και 
Κυπριακής ΑΟΖ συμπεριλαμβάνονται στις χρυσοφόρες περιοχές, που χωρίζονται σε 4 ζώνες από κάτω προς τα 
επάνω:
α. Ζώνη Νείλου (χερσαία και θαλάσσια) με χρώμα πορτοκαλί
β. Ζώνη Κώνου του Νείλου (θαλάσσια) με το υπόλοιπο γαλάζιο χρώμα
γ. Ζώνη Μεσογειακής Ράχης εντός των ΑΟΖ Ελλάδας (με τμήμα της Λεκάνης του Ηροδότου) και Κύπρου, με 
λευκό χρώμα
δ. Ζώνη Θαλάσσιου Όρους Ερατοσθένη, στην Κυπριακή ΑΟΖ με φουξ χρώμα
Σημειώνουμε πως στη σχετική δημοσίευση του USGS παρατίθενται ποσοτικά στοιχεία για την γαλάζια συνολικά 
ζώνη, όχι όμως και για την λευκή και φούξια, που όλως τυχαίως είναι ελληνικές…
   Στην δε γαλάζια, κυρίως αιγυπτιακή ζώνη, εκτιμάται από τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ πως υπάρχουν 
1,8 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, 223 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου (δηλαδή 7,8 
τρισ. κυβικά μέτρα) και 6 δισ. βαρέλια υγρών φυσικού αερίου (NGL)! 
   Παρόμοιες ποσότητες τηρουμένων των αναλογιών, πρέπει να υπάρχουν και στις δικές μας ζώνες, τη λευκή 
και  φουξ,  που  και  οι  δυο  μαζί  είναι  σε  μέγεθος  όσο  η  μισή  γειτονική  γαλάζια!  Αλλά  οι  Αμερικάνοι  δεν 
δημοσιεύουν τα στοιχεία για εκεί…

   Οι  κόκκινες  κουκίδες  είναι  τα  126  εντοπισμένα  κοιτάσματα  φυσικού  αερίου,  που  έχουν  αποδώσει  οι 
γεωτρήσεις  των Αιγυπτίων μέσω ξένων εταιρειών!  Ενώ οι  πράσινες κουκίδες είναι  εντοπισμένα κοιτάσματα 
πετρελαίου.
(Σε άλλο χάρτη και έρευνά της η  USGS εκτιμά ότι και στη  Λεκάνης της Λεβαντίνης που συνορεύει με την 
Ανατολική Κυπριακή ΑΟΖ υπάρχουν  1,7 δισ. βαρέλια πετρελαίου και  122 τρισ. κυβικά πόδια (δηλαδή 4,3 
τρισ. κυβικά μέτρα)  φυσικού αερίου!  Θυμίζουμε ότι  το περίφημο Κυπριακό «Οικόπεδο 12» με το πλούσιο 
κοίτασμα «Αφροδίτη», εφάπτεται στην λεκάνη αυτή, όπου βρίσκονται τα ισραηλινά κοιτάσματα «Λεβιάθαν» και 
Ταμάρ»…
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   Σήμερα που η τιμή φυσικού αερίου ανά MMBTU (1 εκατομμύριο BTU) ή σχεδόν ανά GJ 
(1 γιγα-τζάουλ) έχει πέσει πάρα πολύ, σε κάτι λιγότερο από  3 δολάρια, σημαίνει ότι η 
αξία αυτού του ελληνικού κοιτάσματος είναι περίπου 367 δισ. δολάρια ή 294 δισ. ευρώ! 
Δηλαδή 14 δισ. περισσότερα από το Χρέος, που είναι 280 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το 
Δελτίο Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών στις 31-3-2012)! 
http://www.minfin.gr/content-
api/f/binaryChannel/minfin/datastore/4c/7a/79/4c7a791c4dc324f317f8e4f129d390e56cab999d/application/pdf/
%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF65.pdf
 (1000 ft3 φυσικού αερίου ≈ 1 MMBtu ≈ 1 GJ)  (1m3 = 0,0353 MMBTU) (1 USD=0,80 EUR)

   ΡΩΣΙΚΗ ΤΙΜΗ. Σημειώνεται για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη αλλά και τα οφέλη, ότι 
σήμερα εισάγουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, με 10 δολάρια/GJ…   (Εάν υπολογίσουμε 
με αυτή την τιμή το εν λόγω κοίτασμά μας, τότε θα άξιζε 1,2 τρισ. δολάρια ή  960 δισ. 
ευρώ…)  Που  σημαίνει,  ότι  μόνο  η  μελλοντική  αντικατάσταση  του  ακριβού  ρωσικού 
Φυσικού Αερίου, με το φθηνότερο ελληνικό, θα μας δώσει μια οικονομία της τάξεως του 
50-70%, στον τομέα αυτό! 

2 Σε  Βόρεια  Ελλάδα (Γρεβενά,  Επανομή-Θερμαϊκός-Σιθωνία,  Στρυμωνικός,  Κόλπος 
Καβάλας, Θάσος)  και  Θρακικό Πέλαγος, επίσης υπολογίζεται ότι υπάρχουν,  όπως 
ισχυρίζεται  ο  Καθηγητής  Γεωστρατηγικής Νίκος  Λυγερός – υδρογονάνθρακες 
(πετρέλαιο + φυσικό αέριο) συνολικά  1,5 δισ.  βαρελιών πετρελαίου! Αξίας  δηλαδή 
περίπου 106 δισ. δολαρίων ή 85 δισ. ευρώ! (η τιμή φυσικού αερίου είναι πολύ χαμηλότερη από 
ένα ισοδύναμο ενεργειακά βαρέλι πετρελαίου)

«Εμπιστευτικός» χάρτης του Κράτους, όπου σύμφωνα με τις παλαιές εκτιμήσεις των υπηρεσιών του, υπήρχαν 
ενδείξεις για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και σχηματίστηκαν τα 
«οικόπεδα» ερευνών, στα περισσότερα εκ των οποίων δεν έγινε ή σταμάτησε η έρευνα κάτω από περίεργες 

συνθήκες… Απουσιάζει παντελώς το κυρίως Αιγαίο, για τους γνωστούς λόγους 
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Άλλος χάρτης που μιλάει από μόνος του για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε Δ και Β Ελλάδα

3 Στο Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, περιοχές όπου εντοπίζονται κοιτάσματα, σύμφωνα με τον 
Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδη είναι κυρίως οι 
Διαπόντιοι  Νήσοι,  τα  Ιωάννινα,  Πρέβεζα-Πάργα-Λευκάδα,  Ζάκυνθος-Κεφαλλονιά, 
Κατάκολο, Στροφάδες! Σε όλες αυτές τις περιοχές, μέχρις στιγμής, οι υδρογονάνθρακες 
(πετρέλαιο + φυσικό αέριο) υπολογίζονται συνολικά σε τουλάχιστον 2 δισ. βαρέλια 
πετρελαίου! Αξίας δηλαδή περίπου 156 δισ. δολαρίων, ή 125 δισ. ευρώ! (η τιμή φυσικού 
αερίου είναι πολύ χαμηλότερη από ένα ισοδύναμο ενεργειακά βαρέλι πετρελαίου)

Χάρτης Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο
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4 Περιοχές  κυρίως  Αιγαίου και  Μεγίστης,  όπου  δεν  υπάρχουν  σαφή  ποσοτικά 
δεδομένα για τους γνωστούς λόγους. Άλλωστε το Αιγαίο είναι ο καθρέφτης και η 
ναυαρχίδα  της  Ελληνικής  Βιομηχανίας  Τουρισμού,  που  είναι  επίσης  πολύ 
επικερδής και κυρίως κρατά ζωντανά τα νησιά, προσδίδοντάς τους οικονομική ζωή, 
όρο απαραίτητο για την επιβίωση των κατοίκων τους, αλλά και για τη νομική θωράκιση 
της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ τους! Το πλεονέκτημα αυτό είναι στρατηγικά, εθνικά, 
δημογραφικά και γεωπολιτικά πολύ ανώτερο από κάθε τοπικό κοίτασμα εκεί, που 
μπορεί να «χαλάσει» την εικόνα και την φήμη του «γαλάζιου παραδείσου» ή των 
«ασφαλών,  ειρηνικών  διακοπών»  των  ξένων  τουριστών  στο  Αιγαίο… Το 
τουριστικό «brand name» πολλών αστέρων της Ελλάδας…   Από τη  στιγμή  που 
υπάρχουν όπως είδαμε τόσα άλλα κοιτάσματα προς έρευνα και  τελική εκμετάλλευση. 
Χρειάζεται  σύνεση  και  προτεραιότητες…  Βεβαίως  εννοείται  ότι  κάθε  πρόκληση, 
πρέπει  να  έχει  απάντηση…  Και  η  τελευταία  σπιθαμή  ελληνικής  γης,  ύδατος, 
βράχου  και  αέρα,  είναι  αδιαπραγμάτευτη…  Άλλωστε  η  Αμυντική  ετοιμότητα 
πολλαπλής ανταπόδοσης, η πολιτική ενότητα, η νομική και διπλωματική προνοητικότητα, 
η εκπαίδευση του πληθυσμού και των μαθητών και οι διεθνείς σχέσεις, είναι «εκ των ων 
ουκ  άνευ»…  Μια  τέτοια  περίπτωση  «απάντησης»,  είναι  εκείνη  προς  το  νορβηγικό 
ερευνητικό σκάφους «Μαλένε Όστερβολντ», που επιχείρησε τον Νοέμβριο του 2008 να 
διεξάγει παράνομες έρευνες για λογαριασμό της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα 
και  ΑΟΖ  Ρω,  Μεγίστης,  Στρογγύλης,  αλλά  αποχώρησε  εσπευσμένα,  όταν  ο  τότε 
αποφασιστικός  Α/ΓΕΕΘΑ  Στρατηγός  Δημήτριος  Γράψας  το  απείλησε  ευθέως  με 
βύθιση! http://www.noiazomai.net/turkostervold.html      http://www.noiazomai.net/turknanattila.html 

 
Οι ελλαδικές και κυπριακές περιοχές μας που η Τουρκία «παραχωρεί» στον «εαυτό» της προς έρευνα…

Το μόνο που θα βρει, είναι ότι στο τέλος θα έχει χάσει πολλά δισ. δολάρια… και όχι μόνο…

   Υπενθυμίζεται  ότι  πρόσφατα,  την ίδια περιοχή έχει  παράνομα «παραχωρήσει» η 
Τουρκία  για  έρευνες  στην  Τουρκική  Κρατική  Εταιρεία  TRAO,  με  σχετική 
δημοσίευση  χαρτών  τον  Απρίλιο  του  2012  στην  «Εφημερίδα  της  Τουρκικής 
Κυβέρνησης», οι  οποίοι  παραβιάζουν  το  Διεθνές  Δίκαιο,  τα  χωρικά  ύδατα,  την 
υφαλοκρηπίδα και τις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου…

   ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΠ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟ ΙΜΙΑ ΕΩΣ ΓΑΥΔΟ: Βεβαίως 
και  υπάρχουν  κοιτάσματα  στο  Αιγαίο και  βεβαίως  γνωρίζουμε  ότι  αυτά  ακριβώς 
αφορούν οι  Τουρκικές διεκδικήσεις,  προκλήσεις  και  παραβιάσεις.  Αλλά η  Ελλάδα δεν 
είναι τόσο ανόητη, ώστε να πέσει στην παγίδα των Τούρκων και των ξένων συμφερόντων 
που τους σπρώχνουν εναντίον μας, γυρεύοντας «αφορμές»… Ούτε όμως τόσο αφελής ή 
δειλή  ώστε  να  επιτρέψει  καταπάτηση  της  εθνικής  κυριαρχίας,  των  δικαίων  και 
δικαιωμάτων της από την Άγκυρα… Ενδεικτικό για το τι συμβαίνει πίσω από τις κινήσεις 

6

http://www.noiazomai.net/turknanattila.html
http://www.noiazomai.net/turkostervold.html
http://www.noiazomai.net/


των Τούρκων, είναι το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδας ΠΑΡΟΝ της 
Κυριακής 11 Ιουνίου 2006, στο οποίο αναφέρεται πως λίγες ημέρες πριν την τελευταία 
παρουσία  του  τότε  Πρωθυπουργού  Ανδρέα  Παπανδρέου  στη  Διεθνή  Έκθεση 
Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 1995, ο Ανδρέας δέχτηκε απόρρητη ενημέρωση 
από την ΕΥΠ σύμφωνα με την οποία είχε ανακαλυφθεί κοίτασμα πετρελαίου στο ΝΑ 
Αιγαίο, από τις (άγνωστες ως τότε) βραχονησίδες ΙΜΙΑ,  έως κάτω στη ΓΑΥΔΟ, σε 
σχήμα “S”!
    Αναλυτικότερα,  η  ΕΥΠ 
ανέφερε  πως  σύμφωνα  με 
απόλυτα  εξακριβωμένες 
πληροφορίες, αμερικανικός 
υπερσύγχρονος  δορυφόρος 
είχε  ανακαλύψει  και 
φωτογραφήσει  κοίτασμα 
πετρελαίου  που  ξεκινούσε 
από  τις  βραχονησίδες  ΙΜΙΑ 
και κατέληγε στη ΓΑΥΔΟ!
   Ο  Ανδρέας  τότε  κατάλαβε  τι 
θα γινόταν στη συνέχεια…
   Πράγματι, τρεις  μήνες  μετά, 
το Δεκέμβριο του 1995 γίνεται 
η επί τούτου προσάραξη του 
τουρκικού  πλοίου  στα 
(άγνωστά  μας)  Ίμια  (Λιμνιά) 
και αρχίζει η διεκδίκηση των συγκεκριμένων βραχονησίδων, σε τέτοιο σημείο και με 
τέτοια  ένταση,  ώστε γίνεται τουρκική  εισβολή  στη  μικρή  Ίμια στις  31  Ιανουαρίου 
1996!
  Ένα  χρόνο  αργότερα, το Φεβρουάριο  του  1997,  ο  τότε  Πρόεδρος  της 
Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ανακοινώνει δημόσια τη  διεκδίκηση 937 ελληνικών 
βραχονησίδων!
   Το  1998,  ο  Ντεμιρέλ,  με  συνέντευξή  του  στη  Χουριέτ,  διεκδικεί 132  ελληνικές 
νησίδες και βραχονησίδες και τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου!
   Τελικά οι  διεκδικήσεις  επίσημα  φτάνουν  και  στη Γαύδο,  κάνοντας  όλους  να 
αναρωτηθούν  το «γιατί  ως  εκεί»… Η  απάντηση  είναι  ότι ως  τη  Γαύδο  και  τη 
Γαυδοπούλα φτάνουν τα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου,  τα 
οποία επεσήμανε πρόσφατα ο Καθηγητής κ. Φώσκολος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω… 
(σχετικό δημοσίευμα και σχηματική απεικόνιση του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ http://www.noiazomai.net/36.html) 

   

Τρόποι άντλησης ανάλογα με το βάθος
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Ο ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Σχέδιο του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ για τον νέο υποθαλάσσιο εν μέρει Αγωγό Φυσικού Αερίου “ALEXANDER THE GREAT 
STREAM”, με τις συνδέσεις του σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Ευρώπη – Ένα έργο που θα προσφέρει χιλιάδες 

θέσεις εργασίας και πολύ μεγάλο οικονομικό, εθνικό και γεωπολιτικό όφελος σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ θα 
διασφαλίσει οριστικά με άφθονη φθηνή και οικολογική ενέργεια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική ανάπτυξη

   Τεράστια  θα είναι  τα  έσοδα και  τα  οφέλη Κύπρου και  Ελλάδας και  από τον εν μέρει 
υποθαλάσσιο, νέο Αγωγό Φυσικού Αερίου που μπορεί να κατασκευασθεί, αλλά και του 
Ισραήλ και της Ευρώπης κυρίως, που θα εξασφαλίσει μια ασφαλή και αδιατάρακτη οδό 
ανεφοδιασμού  με  φυσικό  αέριο,  μέσα  από  χώρες  που  ανήκουν  στην  Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα!
   Την ώρα που η πραγματοποίηση του χερσαίου  Nabucco θεωρείται  μάλλον αβέβαιη, η 
κατασκευή του νέου Αγωγού «Μέγας Αλέξανδρος» (ALEXANDER THE GREAT STREAM), 
όπως τον ονομάσαμε, που θα τροφοδοτείται από τα νέα, φρέσκα και τεράστια κοιτάσματα 
φυσικού  αερίου  Ισραήλ,  Κύπρου και  Ελλάδας,  είναι  η  πλέον  ενδεδειγμένη  λύση!  Πολύ 
περισσότερο επειδή σε αυτόν θα μπορούν να συνδεθούν οι αγωγοί της Μέσης Ανατολής, 
αλλά και της Αιγύπτου και της Λιβύης, προσφέροντας για πάρα πολλές δεκαετίες φθηνή και 
οικολογική ενέργεια στην Ευρώπη! 
   Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι εγκαταλείπεται διεθνώς η πυρηνική ενέργεια και θα κλείσουν 
σταδιακά  αρκετά  εργοστάσια  και  στην  γηραιά  ήπειρο,  η  οποία  όμως  αυξάνει  ολοένα  τις 
ανάγκες  της  σε  ενέργεια,  ενώ  ταυτόχρονα  το  τεράστιο  σχετικά  κόστος  ενός  βαρελιού 
πετρελαίου  (100  δολάρια) σε  σχέση  με  ένα  ισοδύναμο  ενεργειακά  «βαρέλι»  φυσικού 
αερίου  (15  δολάρια  σε  σημερινές  του  2012  τιμές),  θα  δημιουργήσει  μεγάλη  ζήτηση 
φυσικού αερίου, το οποίο εκτός από φθηνότερο είναι και εντελώς οικολογικό!
   Η κατασκευή του από κοινοπραξίες Ελλαδικών, Κυπριακών, Ισραηλινών και άλλων ξένων 
εταιριών, θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς και θα ζωντανέψει 
την ελληνική οικονομία!
   Η σημασία του θα είναι ανεκτίμητη οικονομικά, εθνικά και γεωπολιτικά για όλους!
   Περισσότερο όμως για την ίδια την Ευρώπη, που θα έχει τον δικό της Ευρωπαϊκό καθαρά 
Αγωγό! Τον «Μέγα Αλέξανδρο»!
   Πόσο μάλλον που ο «Μέγας Αλέξανδρος» θα έχει να μεταφέρει τουλάχιστον 15 φορές 
περισσότερο  φυσικό  αέριο  από  εκείνο  που  υπάρχει  στο  Shah  Deniz  II  του 
Αζερμπαϊτζάν (1,2 τρισ.  m3  ) και σχεδιάστηκε αρχικά να μεταφερθεί στην Ευρώπη με 
τον  Nabucco, καθώς οι  συνολικές  ποσότητες  φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου 
υπολογίζονται από τους Αμερικανούς σε σχεδόν 15 τρισ. m3, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα!
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ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ …ΥΔΡΙΤΗΣ
Ο «ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ» ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ

το υπερκαύσιμο του μέλλοντος
•  ΛΑΣΠΟΗΦΑΙΣΤΕΙΑ –  οι  ενεργειακές  δεξαμενές  μεθανίου:  Το  Φυσικό  Αέριο 

(μεθάνιο  κυρίως)  συνδέεται  με  τα  λεγόμενα  υποθαλάσσια  λασποηφαίστεια,  τα  οποία 
σχηματίζονται από την διέξοδο που προσπαθεί να βρει το αέριο μεθάνιο από τα σπλάχνα 
της γης, καθώς μέσα από ρήγματα του φλοιού επιχειρεί να βγει προς τα έξω όπως η λάβα 
ενός  κανονικού  ηφαιστείου,  παρασύροντας  υλικά  του  πυθμένα  αλλά  και  σχηματίζοντας 
κρατήρες υδριτών!

Η ύπαρξη λασποηφαιστείων, τα οποία δημιουργούνται από την προσπάθεια του μεθανίου να ανέλθει στην επιφάνεια 
από τα έγκατα της γης, είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ύπαρξη φυσικού αερίου που αποτελείται σχεδόν εξ΄ 

ολοκλήρου από αέριο μεθάνιο  - Τα ελληνικά λασποηφαίστεια ξεκινούν από Κεφαλληνία-Ζάκυνθο και φτάνουν ως τη 
Μεγίστη ακολουθώντας τη «Μεσογειακή ράχη». Σε άλλα σημεία εντοπίζονται στα «οικόπεδα» της Κυπριακής ΑΟΖ, 

αριστερά της «Αφροδίτης και των «Λεβιάθαν» και «Ταμάρ», όπως και στον «Κώνο του Νείλου»

• ΥΔΡΙΤΕΣ –  οι  κρατήρες  του 
παγωμένου μεθανίου: Οι κρατήρες 
λοιπόν  των  λασποηφαιστείων, 
αποτελούνται  από  μεθάνιο  που 
καθώς  βγαίνει  στον  πυθμένα  της 
θάλασσας,  λόγω  του  μεγάλου 
θαλάσσιου  βάθους,  της  μεγάλης 
πίεσης  του νερού και  της  χαμηλής 
θερμοκρασίας  παγώνει!  Έτσι 
σχηματίζεται  ένας  πάγος,  που 
αποτελείται  από  παγωμένα  μόρια 
νερού,  που  έχουν  όμως  κυψέλες 
συμπυκνωμένου, στερεού μεθανίου, με πολύ μεγάλη πυκνότητα, που γι΄ αυτό αποτελεί ένα 
ορυκτό υπερκαύσιμο! Το υπερκαύσιμο του μέλλοντος!

• ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ ΛΑΣΠΟΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ: Το παρήγορο για τα ελληνικά πράγματα 
είναι ότι έχουμε εντός της ελληνικής ΑΟΖ πάρα πολλά τέτοια λασποηφαίστεια, δεξαμενές 
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δηλαδή φυσικού αερίου (αέριο μεθάνιο) και υδριτών (συμπυκνωμένου στερεού μεθανίου)! 
Το τόξο των ελληνικών λασποηφαιστείων ξεκινά από τη δυτική Ελλάδα στο Ιόνιο, 
γίνεται  κυριολεκτικά  «δάσος»  κάτω  από  την  Κρήτη  και  φτάνει  ως  τα  νότια  της 
Μεγίστης, στα λεγόμενα υποθαλάσσια όρη «Αναξίμανδρος»!

• ΜΕΓΙΣΤΗ:  Ακριβώς 
εκεί,  στη  νότια 
υποθαλάσσια  περιοχή 
Μεγίστης  (Καστελόριζο) 
έχει  εντοπιστεί  από 
επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ 
(Ελληνικό  Κέντρο 
Θαλασσίων  Ερευνών) 
κοίτασμα  υδρίτη 
(παγωμένο, 
συμπυκνωμένο  μεθάνιο) 
που  αποτελεί  το 
ενεργειακό  καύσιμο  του 
μέλλοντος,  με  μοναδική 
ενεργειακή δύναμη,  μόλις 
μισό μέτρο κάτω από την 
λάσπη  του  πυθμένα! 
Αξιοσημείωτο  είναι  ότι 
κάθε  1m3   υδρίτη, 
απελευθερώνει  σε 
κανονικές  συνθήκες 
πίεσης  και 
θερμοκρασίας  164  m3 

αερίου  μεθανίου και  0,8 
m3   ύδατος!  Υπολογίζεται 
μάλιστα  ότι  ο  υδρίτης 
μόνο στο κοίτασμα «Αναξίμαδρος» Μεγίστης είναι 0,25 km3, οπότε μπορεί να δώσει 41 
δισ. m3 μεθανίου!  Σημερινής αξίας 4,3 δις. δολαρίων ή  3,4 δισ. Ευρώ!  (με 3 δολάρια ανά 
MMBTU)

• ΚΡΗΤΗ: Νοτίως της  Κρήτης όμως υπάρχει  τεράστια ποσότητα υδρίτη,  όπως 
ισχυρίζεται  ο  καταξιωμένος  διεθνώς  Καθηγητής  Γεωλογίας  Αντώνης  Φώσκολος αφού 
σύμφωνα  με  τον  ίδιο  «ξένες  επιστημονικές  δημοσιεύσεις  εκτιμούν  ότι  στη  θαλάσσια 
περιοχή  νότια  της  Κρήτης,  εντός  της  ελληνικής  ΑΟΖ,  στους  γεωλογικούς 
σχηματισμούς  μιας  έκτασης  60.000  Km2,  περικλείεται  στερεό  αέριο  (υδρίτες)  του 
απίστευτου μεγέθους των 30 τρισ. m3! Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια 
θα είναι δυνατή η οικονομική ανάκτηση ενός μέρους του με βάση τις εξελισσόμενες νέες 
τεχνολογίες»!   [Ανακοίνωση  Καθηγητή  στο  Τμήμα  Δυτικής  Κρήτης του Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος 
(Τ.Ε.Ε.) στις 31-10-2011]

http://www.haniotika-nea.gr/81446-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF
%CE%BF%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE
%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD%20.html )
        Η  αξία  αυτών 30  τρισ.  m3  υδρίτη  είναι  σήμερα  3,15  τρισ.  δολάρια ή  2,52 
τρισεκατομμύρια  ευρώ!  (με 3 δολάρια ανά MMBTU)

• ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ: 
Στις  τεράστιες  υποθαλάσσιες  ποσότητες  υδριτών  στην  περιοχή  του  Τριγώνου  των 
Βερμούδων, λέγεται ότι οφείλεται και το μυστήριο φαινόμενο της εξαφάνισης πλοίων και 
σκαφών, καθώς επειδή το μόριο του υδρίτη είναι εξαιρετικά ασταθές, με την μεταβολή 
κάποιου  υποθαλάσσιου  παράγοντα  πίεσης  ή  κυρίως  θερμοκρασίας,  απελευθερώνει 
μαζικά το εγκλωβισμένο μεθάνιο  δημιουργώντας βουνά φυσαλίδων,  αφρών ή και 
εκρήξεων, που καταπίνουν ό,τι βρίσκεται στην επιφάνεια της! Είναι σαν ένα πλοίο να 
πατά ξαφνικά σε αέρα και όχι σε νερό… Επομένως χρειάζεται  ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξόρυξη και ήδη η τεχνολογία τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς για τον υδρίτη…
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STRATFOR: «Greece has the 
potential to become a large 
producer of oil and natural gas 
following the hydrocarbon 
discoveries in the sea around 
Cyprus and elsewhere in the 
area. At a recent conference in 
Crete organized by the Mineral 
Resources Engineering 
Department of the Technical 
University of Crete it was stated 
from USGS assessments that 
the area south of Crete may 
have potentially huge 
hydrocarbon deposits, such 
assessments have been 
confirmed from unpublished 
geophysical data»!

4/11/2011

Η STRATFOR ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
«ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ» ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

επικαλούμενη «οικονομική πηγή» αλλά και
απόρρητα «αδημοσίευτα γεωφυσικά δεδομένα»

   Η  STRATFOR (Παγκόσμια  Εταιρεία  Πληροφοριών  και  Αναλύσεων)  γνωστή  και  ως 
«ιδιωτική CIA», ιδρυμένη 
από  τον  γεννημένο  στην 
Ουγγαρία  -  από 
επιζήσαντες  του 
Ολοκαυτώματος - George 
Friedman,  οι  γονείς  του 
οποίου  μετέπειτα 
διέφυγαν  από  το 
Κομμουνιστικό  Καθεστώς 
και  κατόρθωσαν  να 
φτάσουν  στην  Αμερική, 
διαχειρίζεται  χιλιάδες 
πληροφορίες  για  κάθε 
πλευρά  του  κόσμου  και 
ενημερώνει  με  συνδρομή 
τα  μέλη  της  για  αυτές… 
Κάποιες  πληροφορίες 
βέβαια δε είναι για όλους 
και άλλες πάλι αξίζουν πράγματι «χρυσάφι»! 
   Όπως αυτή που διακίνησε εσωτερικά η Stratfor στις 4-11-2011 (ανήμερα της εορτής του 
Αγίου Ιωάννη Βατάτζη…) με το υπ΄ αριθμόν 170561 e-mail της που αλίευσε το Wikileaks, 
επικαλούμενη  αξιόπιστη  οικονομική  πηγή,  που  ίσως  να  έχει  σχέση  με  «αυτόν»  που 
περιέγραφε  σε  προηγούμενο  e-mail του  (41468/16-9-20121)  ο  ίδιος  ο  Friedman:  τον 
επικεφαλή  της  Noble Energy!  Της  εταιρίας  που  πραγματοποιεί  τις  θαλάσσιες  έρευνες 
υδρογονανθράκων σε Ισραήλ και Κύπρο …

   ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ – Τι έλεγε λοιπόν 
εκείνο το μυστικό εσωτερικό μήνυμα, στο οποίο ίσως 
δεν δόθηκε - όταν αποκαλύφθηκε αρχικά - η δέουσα 
σημασία; 

   STRATFOR: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να 
γίνει  ένας  μεγάλος  παραγωγός  πετρελαίου  και 
φυσικού  αερίου μετά  τις  ανακαλύψεις 
υδρογονανθράκων  στη  θάλασσα  γύρω  από  την 
Κύπρο και άλλα μέρη στην περιοχή. Σε πρόσφατο 
συνέδριο στην Κρήτη που διοργανώθηκε από το 
Τμήμα  Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων  του 
Πολυτεχνείου  Κρήτης  αναφέρθηκαν  εκτιμήσεις 
από το USGS (Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ), ότι 
η  περιοχή  νότια  της  Κρήτης  μπορεί  να  έχει 
δυνητικά  τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, 
όπως  έχει  επιβεβαιωθεί  από  αδημοσίευτα 
γεωφυσικά δεδομένα»!!!

    Ποιος  έδωσε την πληροφορία των ανακοινώσεων 
που είχε κάνει ο κ. Φώσκολος στη Stratfor; Ποιος είναι 
σε θέση να διαβεβαιώνει τη Stratfor ότι ισχύουν αυτά 
που είπε ο  Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης 

για  «τεράστια  κοιτάσματα»;  Προφανώς  κάποιος  ειδικός,  του  οικονομικο-ενεργειακού 
χώρου,  που  μπορεί  να  είχε  στη  διάθεσή  του  τα  σχετικά,  απόρρητα,  «αδημοσίευτα 
γεωφυσικά δεδομένα»…  Και  τέτοια  μπορούν να  έχουν Εταιρείες… Όπως η  Noble ή  οι 
Νορβηγοί…
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   Είναι μάλιστα τέτοιος ο ενθουσιασμός της Stratfor για το απρόσμενο νέο, που ζητάει 
παρακάτω στο αποκαλυπτικό e-mail, η Ελλάδα να μπει στη ζώνη του …δολαρίου!
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STRATFOR: 
«In the event that Greece did 
become a significant natural 
gas/oil producer, the country 
would prefer to be in the dollar 
bloc than in the Euro one»...

«Becoming a member of the 
dollar bloc would fit the new 
geopolitical scenario being 
structured in the State 
Department in Washington»!

«Perhaps Greece becoming part 
of the dollar bloc is the bigger 
game played out behind the 
scenes»!

4/11/2011

   Αναφέρει  συγκεκριμένα:  «Σε  περίπτωση  που  η  Ελλάδα  γινόταν  ένας  σημαντικός 
παραγωγός  φυσικού  αερίου/πετρελαίου,  θα  προτιμούσε  να  είναι  στο  μπλοκ  του 
δολαρίου παρά σε εκείνο του ευρώ»…  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 2: Παρακάτω, αφού βρίσκει να πει ξαφνικά χίλια καλά λόγια για την Ελλάδα 
και πόσο σύμμαχοι ήμασταν στο Β΄ Παγκόσμιο, την Κορέα και τον Ψυχρό Πόλεμο (!) 
κάνει την άλλη μεγάλη αποκάλυψη:

   «Το να  γίνει  (η  Ελλάδα)  μέλος  της  ζώνης  του  δολαρίου  θα  ταίριαζε  με  το  νέο 
γεωπολιτικό σενάριο που διαμορφώνεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον»!

   Η Ελλάδα,  από εκεί  που ήταν το «αποπαίδι» 
γίνεται ξαφνικά περιζήτητη! Τόσο, που όχι μόνο την 
εντάσσουν  από  τώρα  στο «κλαμπ του  δολαρίου», 
σαν να είναι  ισότιμη αμερικανική «πολιτεία»,  ένα νέο 
«Τέξας»,  αλλά  τη  βλέπουν  και  μέσα  στη  νέα 
γεωπολιτική  μεταβολή  που  μαγειρεύεται  από  το 
ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ!
   Τόσο μεγάλα είναι λοιπόν τα κοιτάσματά μας;
   Και εμείς καθόμαστε και ξεψειρίζουμε τα «μνημόνια» 
και τους «Φον Ράιχ» του Βερολίνου;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 3:   Και  τέλος το  σημείωμα-φωτιά του 
Stratfor,  καταλήγει  σε  μια  γεύση  «CIA»,  όπως 
πράγματι είναι:
   «Ίσως η  ένταξη  της  Ελλάδας  στο  μπλοκ  του 
δολαρίου  να  είναι  το  μεγαλύτερο  παιχνίδι  που 
παίζεται στο παρασκήνιο»!

   Γίναμε  ξαφνικά  «το  μεγαλύτερο  παιχνίδι» του 
διεθνούς  «παρασκηνίου»…  Με  μεγάλη  πλέον 
γεωπολιτική και κυρίως οικονομική και ενεργειακή 
αξία… 

   Και  μάλιστα από την ώρα που βγήκε πέρυσι στην επιφάνεια από τη  Wikileaks αυτή η 
πληροφορία  της  Stratfor,  σήμανε  συναγερμός  σε  όλες  τις  σχετικές  εταιρείες,  τους 
οικονομικούς κύκλους, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατάλαβαν ότι η Ελλάδα είναι 
πια ένας ενεργειακός γίγαντας, που δεν πρέπει όμως να το καταλάβει η ίδια… μέχρι να 
δεθεί χειροπόδαρα για τα καλά…

ΡΩΣΙΑ: ΕΧΕΤΕ ΤΟΣΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

   «Η Ελλάδα έχει τόσο πετρέλαιο, όσο και ο Κόλπος 
του Μεξικού. Έχουμε εδώ και χρόνια στα χέρια μας, 
φωτογραφίες από δορυφόρο που το αποδεικνύουν», 
δήλωσαν κατηγορηματικά στο περιοδικό CRASH (τεύχος 
15,  Ιουλίου  2012),  ο  Αντιπρόεδρος  του  Κρατικού 
Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών  της  Ρωσικής  Ομοσπονδίας,  Γκεόργκι 
Μουράτοφ  (θιασώτης του Παγκόσμιου Νομίσματος που 
προωθεί ο ίδιος ο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ ο οποίος το είχε 

παρουσιάσει δημόσια το 2009 στη Σύνοδο των G8 στη L’  Aquila της Ιταλίας) και ο Γενικός 
Διευθυντής  του  Εμπορικού  και  Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου  της  Μόσχας,  Γιούρι 
Αζάροφ!
    Και  συμπληρώνουν με νόημα: «Έχουμε τους επιστήμονες και τις εταιρείες να σας 
στηρίξουμε στην εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Η απόφαση είναι δική σας»…
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ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ - Αμέτρητα κοιτάσματα πετρελαίου (πράσινο) και φυσικού αερίου (κόκκινο) στον Κόλπο 
του Μεξικού, όπου έχουν εντοπιστεί πλέον και τεράστια κοιτάσματα υδρίτη (συμπυκνωμένου μεθανίου) της τάξεως 

των 6. 700  τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf)! Ο υδρίτης του Κόλπου από μόνος του αρκεί να εφοδιάσει με φυσικό 
αέριο (μεθάνιο) τις ΗΠΑ για 290 ολόκληρα χρόνια!  – Οι Ρώσοι πλέον λένε δημόσια βάση στοιχείων τους,  πως τα 

κοιτάσματα της Ελλάδας, είναι ίδια με εκείνα του Κόλπου του Μεξικού!

«ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ» 30 ΔΙΣ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

   Με όλα τα παραπάνω είναι πλέον απολύτως βέβαιο ότι υπάρχουν τεράστια ενεργειακά 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, που με τις σημερινές εκτιμήσεις 
και  σε σημερινές τιμές, αξίζουν  629 δισ. δολάρια ή  504 δις ευρώ συνολικά, μόνο στη 
δυτική και βόρειο Ελλάδα και τα νότια της Κρήτης, χωρίς τα κοιτάσματα του κυρίως 
Αιγαίου!  Και  με  την  πιθανότητα  αυτές  οι  εκτιμήσεις  να  είναι  τελικά  πολύ  συντηρητικές 
μπροστά στην πραγματικότητα του βυθού!  Και  χωρίς  να υπολογιστούν και  οι  μελλοντικοί 
υδρίτες, που ξεπερνούν όπως είδαμε τα 3,15 τρισ. δολάρια ή 2,52 τρισ. ευρώ!  
   
   Επομένως  το Ελληνικό Δημόσιο, η  σημερινή Κυβέρνηση - που έχει απόλυτη ανάγκη 
από τη μια να προλάβει την απελπισία, τις μαύρες τρύπες και τις ξένες εξαρτήσεις, καθώς και 
το  κύμα  αυτοκτονιών  μιας  κοινωνίας  που  καθημερινά  βομβαρδίζεται  με  έναν  κυκεώνα 
αδιεξόδων  και  από  την  άλλη  να  μην  θυσιάσει  το  μεγάλο  οικονομικό,  γεωστρατηγικό  και 
αναπτυξιακό πλεονέκτημα των Ελληνικών Κοιτασμάτων -  μπορεί  να  προχωρήσει  άμεσα, 
τώρα,  χωρίς  να  περιμένει,  μέσα  στον  Αύγουστο,  σε  τροποποίηση  της  «Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), η οποία έχει συσταθεί με μία 
μόνη, κρατική και αμεταβίβαστη μετοχή, ως εξής:

1. Η  Εταιρεία  μετονομάζεται  σε  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» 
(Greek Hydrocarbon Deposits)  με  τον  ίδιο  διαχειριστικό  ρόλο,  σε  έναν  αμύθητο 
ορυκτό  θησαυρό  που  συνολικά  ξεπερνά  τα  3  τρισεκατομμύρια  ευρώ! (Τα 
κοιτάσματα  ανήκουν  και  παραμένουν  στο  Κράτος  –  Η  Εταιρεία  αναλαμβάνει  την 
διαχείριση της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του ενεργειακού τους πλούτου)

2. Το Δημόσιο κρατά το αμεταβίβαστο του 65% της Εταιρείας!
 
3. Από το υπόλοιπο, το 30% το διαθέτει σε 300 εκατομμύρια μετοχές των 100 ευρώ η 

μία,  προς  αγορά  αποκλειστικά  από  Έλληνες  Ελλάδος,  Κύπρου  και  κυρίως 
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Ομογένειας,  αλλά  και  Ελληνικές  Εταιρείες  ή  Τράπεζες! Σε  μια  πρωτοφανή, 
γιγάντια και μαζική κινητοποίηση-αναγέννηση του Παγκόσμιου Ελληνισμού!

4. Με τον παραπάνω τρόπο η Εταιρεία θα εισπράξει άμεσα  30 δις ευρώ! Από το 
ποσό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί για την ισορρόπηση του Κράτους το οποίο και 
διαθέτει τα κοιτάσματα (Ελλάδα) το μισό ποσό, δηλαδή τα 15 δις, ώστε να κλείσει 
από τώρα θριαμβευτικά το Έλλειμμα του Προϋπολογισμού, αλλάζοντας διεθνώς 
το κλίμα και μετατρέποντας την Ελλάδα σε νέα «Τίγρη της Ευρώπης», καθώς θα 
υπάρξει  και  βέβαιο  πλεόνασμα,  το  οποίο  θα  αρχίσει  να  μειώνει  σταθερά  το 
Χρέος!   1  δις θα  δοθεί  στις  Ένοπλες  Δυνάμεις για  συνέχιση  προγραμμάτων 
εξοπλισμού,  εκσυγχρονισμού  και  προμήθειας  ανταλλακτικών!  1  δις θα  δοθεί 
επίσης  στην  ανακούφιση  1.000.000  ανέργων (από  1.000  ευρώ)  με  κοινωνικά 
κριτήρια! Τέλος 1 δις θα δοθεί για την ανακούφιση 1.000.000 συνταξιούχων (από 
1.000  ευρώ)  με  κοινωνικά  και  εισοδηματικά  κριτήρια! Τα  υπόλοιπα  12  δις  θα 
μείνουν άθικτα στο Ταμείο της Εταιρείας Υδρογονανθράκων και θα αποτελέσουν 
μια πανίσχυρη «δύναμη πυρός» για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και 
κερδοφόρας αξιοποίησης των κοιτασμάτων, καθώς η Εταιρεία θα στελεχωθεί με 
το  καλύτερο  Ελλαδικό,  Κυπριακό  και  Ομογενειακό  Δυναμικό,  όπως π.χ.  τους 
Καθηγητές Καρυώτη, Φώσκολο, Λυγερό, Ζελιλίδη και άλλους, ώστε να είναι βεβαία 
και  η  επιτυχία  των στόχων και  η  αξιοπιστία  της  Εταιρείας,  που θα προσφέρει  έτσι 
μεγάλο,  εθνικό,  οικονομικό,  αλλά  και  κοινωνικό  έργο!  Τα  λειτουργικά  έξοδα  της 
εταιρείας και οι μισθοί του προσωπικού και του ΔΣ, θα βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου 
το Κράτος! 

5. Έτσι και θα διασωθεί η Ελλάδα και θα παραμείνει σε ελληνικά χέρια ο θησαυρός 
των  υδρογονανθράκων και  θα  υπάρξει  ένας  νέος  «Χρυσός  Αιώνας» για  τον 
Παγκόσμιο  Ελληνισμό, αφού  η  επένδυση  στις  μετοχές  αυτές,  θα  αποφέρει 
τεράστια εθνικά, αλλά και ατομικά οφέλη! Η μετοχή π.χ. που θα αγορασθεί τώρα 
100 ευρώ, μεθαύριο και  καθώς θα προχωρούν έρευνα και  εκμετάλλευση, θα ανέβει 
φυσιολογικά στα 150 και 200 ευρώ, προσφέροντας κέρδη της τάξης του 50% και 100% 
αντίστοιχα! Το Δημόσιο θα έχει τότε την ευχέρεια να αξιοποιήσει τότε και το υπόλοιπο 
5% των μετοχών  που θα έχει  μείνει  στα χέρια του προς διάθεση (65%+30%+5%)! 
Ίσως με δικαίωμα προτεραιότητας αγοράς από τους πρώτους μετόχους!

6. Τα κεφάλαια-ποσά που θα διαθέσουν οι  Έλληνες όλου του Κόσμου για την άμεση 
αγορά  των  μετοχών μέχρι  τον  Σεπτέμβριο  το  πολύ,  θα  γίνονται  αυτομάτως 
νομιμοποιημένα, αφορολόγητα και θα εξαιρούνται από έλεγχο «πόθεν έσχες» δια 
παντός, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να εισάγουν πλέον οποιοδήποτε άλλο 
ποσό στην Ελλάδα ή να το δηλώσουν ή να το καταθέσουν σε τράπεζα, χωρίς και 
πάλι  έλεγχο «πόθεν  έσχες»  και  με εφάπαξ  φορολόγηση 10%, μια για  πάντα, 
χωρίς άλλη μελλοντική επιβάρυνση ή προσαύξηση ή πρόστιμο ή φόρο κεφαλαίου ή 
καταθέσεως αρκεί τα κεφάλαια να εισαχθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012! Τα κεφάλαια 
αυτά θα χαρακτηρισθούν ως  «ελεύθερα κεφάλαια» και  από εκεί  και  πέρα θα είναι 
αφορολόγητα!  Τα κινητά ή ακίνητα τα οποία θα αγορασθούν εντός Ελλάδος από 
αυτά τα ελληνικά «ελεύθερα κεφάλαια» και θα χαρακτηρίζονται ως «ελεύθερα κινητά ή 
ακίνητα» περιουσιακά στοιχεία, δεν θα αποτελούν τεκμήριο, δεν θα έχουν «πόθεν 
έσχες» και  θα εξαιρεθούν των επιπλέον φόρων ισοβίως, ενώ θα μεταβιβάζονται 
ατελώς στους νομίμους κληρονόμους! Μια δηλαδή πολύ γενναία ανταμοιβή, που θα 
βοηθήσει όμως αποφασιστικά και την οικονομία της χώρας! Π.χ. εάν αγορασθεί ένα 
σπίτι  με  «ελεύθερα  κεφάλαια  ή  καταθέσεις»,  δεν  θα  αποτελεί  τεκμήριο,  δεν  θα 
πληρώνει ΕΤΑΚ ή «χαράτσι», ενώ θα πληρωθεί εφάπαξ για την αγορά του μόνο το 
ΦΠΑ! Το ίδιο και  ένα αυτοκίνητο, δεν θα έχει  τεκμήριο και  «πόθεν έσχες», ούτε θα 
πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Παρομοίως σκάφης αναψυχής, ιδιωτικά αεροσκάφη κλπ. 
Στις  φορολογικές  δηλώσεις  θα  υπάρχει  ειδική  σελίδα  «ελευθέρων  περιουσιακών 
στοιχείων» που θα είναι αφορολόγητα!

 
7. Έτσι εκτιμάται ότι θα επανέλθουν επιπρόσθετα στην Ελληνική Οικονομία και τις 

Τράπεζες  διαφυγόντα  ή  αποσυρθέντα  ή  αδήλωτα  κεφάλαια  και  καταθέσεις  ή 
κρυμμένα χρήματα της τάξεως των 70 δις  και πλέον, τα οποία επί 10% εφάπαξ 
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και αφορολόγητα έπειτα εφ΄ όρου ζωής,  θα αποδώσουν  στο Κράτος απευθείας 
άλλα 7 δισ. ευρώ! 

8. Μέρος  των  παραπάνω  «ελευθέρων  κεφαλαίων»  θα  διαχυθούν  και  στην  αγορά, 
τονώνοντας  την οικονομία και  δημιουργώντας  νέα έσοδα για το κράτος από την 
είσπραξη ΦΠΑ της τάξεως των 5 δισ.!

ΤΡΟΪΚΑ ΤΕΛΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Τα  ποσά  αυτά  που  υπολογίζονται 
συνολικά από  μετοχές,  εισροή 
κεφαλαίων  και  νέα  έσοδα  ΦΠΑ  σε  30 
δισεκατομμύρια  ευρώ (ενώ  άλλα  12 
δισ.  θα  είναι  ανέπαφα  στο  εντελώς 
ξεχωριστό  Ταμείο  της  Εταιρείας),  θα 
εξαφανίσουν  φέτος  κιόλας  το 
έλλειμμα, δημιουργώντας  πλεόνασμα 
σχεδόν 10-12 δις, κάνουν φανερό ότι η 
Ελλάδα  δεν  χρειάζεται  πια  το 
Μνημόνιο,  το  ΔΝΤ  και  την  Τρόικα, 
λόγω  επίτευξης  αλματώδους 
ανάπτυξης με  πόρους  των  παιδιών 
της!  Και  ιδίως  των  Ελλήνων  του 
Εξωτερικού, που  έτσι,  για  άλλη  μια 
φορά,  θα  αποδείξουν  ότι  αξίζουν  το 

δικαίωμα ψήφου απευθείας από την χώρα κατοικίας τους και μάλιστα άμεσα!
   Γιατί τα Χρέη δεν εξαφανίζονται με περικοπές και ύφεση, αλλά με ανάπτυξη, ώστε ο λόγος 
Χρέος προς ΑΕΠ (ΧΡΕΟΣ/ΑΕΠ) να βαίνει μειούμενος! Αυτός θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος 
κανόνας ενός Μνημονίου!

   Το παρόν  Σχέδιο Ενεργειακών Κοιτασμάτων του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, πετυχαίνει όλους τους 
στόχους ταυτόχρονα:

1. Φέρνει  ξανά  στην  οικονομία  αδήλωτα  ή  διαφυγόντα  ή  κρυμμένα  ή  νέα 
ομογενειακά κεφάλαια, εισοδήματα και καταθέσεις ύψους 100 δις ευρώ, χωρίς 
«πόθεν έσχες» και χωρίς πρόστιμα!

2. Από  αυτά,  τα  30  δις επενδύονται  αφορολόγητα  σε  μετοχές,  της  «Ελληνικά 
Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων»,  τα οποία παραμένουν σε ελληνικά χέρια,  υπό 
κρατικό έλεγχο και ιδιοκτησία!

3. Εξαφανίζει  το  έλλειμμα  του  Προϋπολογισμού,  χωρίς  κανένα  νέο  επώδυνο 
μέτρο, προσφέροντας 15 δις στο κρατικό ταμείο, από τα παραπάνω!

4. Τα  υπόλοιπα  70  δις  χωρίς  «πόθεν  έσχες»  φορολογούνται  εφάπαξ  (μια  για 
πάντα) με 10% και νομιμοποιούνται αμέσως, χωρίς καμμία περαιτέρω επιβάρυνση, 
όπως  και  τα  κινητά  ή  ακίνητα  που  θα  αγορασθούν  με  αυτά  στην  Ελλάδα, 
αποδίδοντας  στη χώρα άμεσα  ακόμη  7  δις  ευρώ,  συν τα έσοδα ΦΠΑ από 
αγορές που υπολογίζονται  σε  άλλα 5 δις τουλάχιστον  (λόγω των σημερινών 
χαμηλών τιμών και ευκαιριών)!

5. Δημιουργείται έτσι  πλεόνασμα τουλάχιστον 7+5=12 δις στον προϋπολογισμό, 
απογειώνοντας την οικονομία!

6. Αυξάνει εντυπωσιακά το ΑΕΠ, μειώνοντας σημαντικά τον λόγο Χρέους/ΑΕΠ! 

7. Πετυχαίνει  σημαντικά  φθηνότερο  κρατικό  δανεισμό (χαμηλά  σπρεντς), λόγω 
θεαματικής βελτίωσης των μεγεθών της οικονομίας!
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8. Ζωντανεύει την αγορά, ρίχνοντας νέα κεφάλαια αγορών και επενδύσεων!

9. Ενισχύει τις Τράπεζες σε ρευστότητα με νέες καταθέσεις!

10. Δίνει  κοινωνική και οικονομική ανάσα σε 1 εκατομμύριο ανέργους και επίσης 
σε  1  εκατομμύριο  συνταξιούχους,  με  βοηθήματα  των  1.000  ευρώ για  τον 
καθένα, διατηρώντας την γαλήνη, την ηρεμία και την ελπίδα στον τόπο!

11. Προσφέρει ακόμη 1 δισ.  ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις για την ενίσχυση της 
Εθνικής  Άμυνας,  που  αποτελεί  και  τον  άγρυπνο  φύλακα  των  Ελληνικών 
Θαλασσών και Κοιτασμάτων! 

12. Ενώνει τον Παγκόσμιο Ελληνισμό σε μια γροθιά, σε έναν σκοπό, σε ένα όραμα, 
δίνοντας  σε  όλους τους  Έλληνες  του Κόσμου την  ευκαιρία  να  επενδύσουν 
στην πατρίδα, σώζοντας την πατρίδα!

13. Ελευθερώνει την Ελλάδα και τους Έλληνες από το Μνημόνιο, την Τρόικα και το 
ΔΝΤ, ανατρέποντας με τη βοήθεια του Θεού την δυσμενή πορεία, ακριβώς δίπλα 
στο «χείλος του γκρεμού»!

   Αρκεί η Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα, να ξεκινήσουν τώρα, αμέσως, χωρίς καν 
«ανακηρύξεις» και «διακηρύξεις», γιατί ξέρουμε πλέον τι τεράστιο πλούτο και τι μοναδικές 
προοπτικές έχουμε!

   Γιατί  ενεργειακά πια είμαστε «Εμιράτο»! Και όχι  «Κακομοιράτο», όπως συνήθισαν 
μέχρι τώρα να μας βλέπουν και να μας φέρονται κάποιοι…
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