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●  Η συμφωνία ΑΟΖ με Αίγυπτο χάρισε το 17,5% του μεριδίου της Ελλάδας στην Λεκάνη 

του Ηροδότου, αξίας 96 δισ.$ (τιμές 2020) 

●  Αιγύπτιοι, Ισραηλινοί αγοράζουν με 13€ η MWh αερίου, έναντι των 180-200. 

●   Οι χρηματιστηριακές "διαδικασίες" έχουν χρεωκοπήσει αρκετές ενεργειακές μονάδες, 

Καλιφόρνια 2003, 2009, Τέξας 2020 ... 

✎ ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ - ΖΕΥΣ ΕΛΑΥΝΩΝ 

◑ ... οι "χρηματιστηριακές διαδικασίες" μεταφέρουν πλούτο από τους μεν στους δε ... 

εξαρτάται από ποιά πλευρά είσαι 

Όταν το σημερινό γκουβέρνο συμφώνησε το 20 για την (κουτσουρεμένη έστω) ΑΟΖ με 
την Αίγυπτο, τους χάρισε το 17,5% από το κοίτασμα της λεκάνης "Ηρόδοτος" αξίας, τότε, 
96δισ$ (αυτό το γκρι ανάμεσα στην κίτρινη και την μπλέ γραμμή στον χάρτη, ανάμεσα 
στις δύο παράλληλες κάθετες που συμφωνήθηκαν). 
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🔸  Γιατί δεν τους πέρασε από το μυαλό, ορε κλεφτόπουλα, αυτή η "κιμπαροσύνη" να 

συνοδεύεται, έστω μόνο για τώρα, στα δύσκολα, και με μια συμφωνία προμήθειας 
αερίου στις τιμές που αγοράζουν οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί για τις δικές τους αγορές 
από τις 53 εξορύξεις στα διπλά κοιτάσματα, την άλλη περιοχή με γκρί νότια της Κρήτης;; 
(12-13€ η MWh αερίου, έναντι των 180-200 που ψωνίζουμε εμείς από τα LNG του 
Μπάιντεν ή του Πούτιν και που κουβαλάνε 5-6 εφοπ-ληστές με ταξίδια 20 ημερών-
150.000$/ημέρα χρεώνουν το αγώι, αντί για μία...) 
  
Θα μου πεις φυσικά μετά "και τι ήθελες να γίνουν μετά οι άνθρωποι, κλέφτες;;" 
  
Ποιοι άνθρωποι: και έμποροι;; Και αυτοί που αγοράζουν φτηνά ρεύμα από τις ΑΠΕ και 
μας το πουλάνε μετά πανάκριβα λόγω του ακριβού εισαγόμενου αερίου μέσω του 
χρηματιστηρίου της ενέργειας και κάτι τραπεζίτες και χρηματιστές που τους πουλάνε 
ασφάλιστρα κινδύνου. 
  

🔸   Η επιδότηση του κόστους του καρτελ της ενέργειας ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ των παιχνιδιών που κάνουν στα τοξικά 
ομόλογα των derivatives των ασφαλίστρων, προέρχεται από μία εμμονή: Ότι έτσι, και 
παρά το άγχος των Γερμανών να αγοράζουν ότι αέριο βρούν αυξάνοντας τις τιμές στην 
αγορά spot Ολλανδίας, θα ρυθμιστεί η "ελεύθερη αγορά" ενέργειας και οι τιμές κάποτε 
θα πέσουν. 
  

✔️   Θα μας πουν έστω και μία χώρα ή περιοχή του πλανήτη όπου αυτή η αναπόδεικτη 

νεοφιλελέ δοξασία οδήγησε στον στόχο τους και όχι σε χρεωκοπιες ενεργειακών 
μονάδων;; (Καλιφόρνια 2003 και 2009, Τεξας 2020, κλπ) 
  
Τι δεν καταλαβαίνεις για το με ποιούς μπλέξαμε και ποιους ή ποιες ετοιμάζουν για να 
αναλάβουν την αρχηγία μέχρι τις εκλογές "για να προσαρμοστούν" προς επιβίωση των 
ίδιων κόλπων εξυπηρέτησης χορηγών;; 
  
Φυσικά ευθύνη έχουν και τα "λευκά" στην συμφωνία με την ΑΟΖ Αιγυπτου, αλλά εκεί 
έπαιζε άλλη αναπόδεικτη δοξασία: ότι όλα θα κινηθούν με ΑΠΕ και μετά θα τρεχουμε με 
τις πλεξούδες ξέπλεκες στο Μικρο σπίτι στο λιβάδι μιας Πράσινης Ανάπτυξης... 
 

 

Στοιχεία: 

Η ΑΟΖ με Αίγυπτο παραχωρεί το 17,5% από το κοίτασμα της λεκάνης "Ηρόδοτος" 
αξίας, τότε, 96δισ$ 
 

Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί αγοράζουν από τις 53 εξορύξεις στα διπλανά κοιτάσματα, 
την άλλη περιοχή με γκρί νότια της Κρήτης 12-13€ η MWh αερίου,  έναντι 180-200 
που ψωνίζουμε εμείς από τα LNG ... 

 
Τα χρηματιστήρια ενέργειας ενσωματώνουν τραπεζικά "ασφάλιστρα κινδύνου". 
Η τακτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε χρεωκοπίες ενεργειακών μονάδων. Καλιφόρνια 

2003 και 2009, Τεξας 2020, κλπ) 

 


