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Τθσ Νίνασ Γεωργιάδου 

 Ζτςι ξεκινά το παραμφκι και βζβαια τελειϊνει με το «ηιςανε αυτοί καλά κι εμείσ πολφ χειρότερα». Το διογκωμζνο 

αφιγθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ από αυτοφσ που βρωμίηουν τον πλανιτθ, αποτελεί το άλλοκι τθσ πράςινθσ μπίηνασ, 

τθσ ενεργειακισ καταδυνάςτευςθσ, του απόλυτου ελζγχου των υδάτινων πόρων και των νζων παρεπόμενων πολζμων.  

Ο πρόςφατοσ ςχεδόν διπλαςιαςμόσ τθσ τιμισ του ρεφματοσ ςτα 253,33 ευρϊ/MW, δεν ζχει πιάςει ακόμθ ταβάνι, 

κακϊσ υπολογίηεται πωσ μπορεί να ξεπεράςει τα 300 ευρϊ και βάλε, ανεβάηοντασ τραγικά το διατροφικό κόςτοσ και τθ 

μετακίνθςθ. H υπερεκμετάλλευςθ των γιινων αποκεμάτων για τθν ενζργεια – πετρζλαιο, φυςικό αζριο και άνκρακασ – 

δεν είναι μζροσ του παραμυκιοφ αλλά του αδθφάγου, για κζρδθ και γεωπολιτικι κυριαρχία, ιμπεριαλιςμοφ, που 

νοιάηεται τάχα για τθ «μάνα Γθ» και κακιζρωςε μζχρι χρθματιςτιριο ρφπων.  

Όπωσ μζροσ τθσ πραγματικότθτασ επίςθσ είναι πωσ οι ενεργοβόροι τςάτςοι του πλανιτθ, κυρίωσ ΗΠΑ και Κίνα, 

κρατοφν ςε εφεδρεία τα δικά τουσ ενεργειακά αποκζματα και υπεραντλοφν τα υπεδάφθ των υποτελϊν τουσ, με 

ςυμβάςεισ ντροπισ, πολιτικζσ εκτροπζσ και φονικοφσ πολζμουσ. Ο βακμόσ υποτζλειασ μιασ χϊρασ αποτυπϊνεται ςτθν 

ενεργειακι τθσ πολιτικι. Η Ελλάδα, λίγο πριν ξεςπάςει ο πόλεμοσ του ’40, είχε ιδθ υπογράψει τθν υποτζλειά τθσ ςτισ 

ΗΠΑ για τα επόμενα 70 χρόνια, με τθ Σφμβαςθ Cooper. Με δυο υπογραφζσ, των Μεταξά και Γεϊργιου Β’, θ χϊρα που 

ζδωςε αμζςωσ μετά 1 εκατ, νεκροφσ ςτα πεδία των μαχϊν, τθν Κατοχικι πείνα, τα Σκοπευτιρια και τα ολοκαυτϊματα, 

είχε ιδθ παραδϊςει γθ και φδωρ. Με τθ Σφμβαςθ Cooper που υπεγράφθ το 1940 και ζλθξε το 2010, όλοσ ο υδάτινοσ, ο 

υπόγειοσ και υποκαλάςςιοσ πλοφτοσ τθσ χϊρασ (τα λεγόμενα «ςτρατθγικά ορυκτά», ςίδθροσ, χρϊμιο, νικζλιο, 

αλουμίνιο, άλλα μεταλλεφματα, πετρζλαιο, αζριο κλπ), τζκθκαν υπό τθν αιγίδα Αμερικάνικου consortium εταιρειϊν!  

Η αποκάλυψθ τθσ Σφμβαςθσ από το Δθμιτρθ Μπάτςθ, κατζλθξε με τθν εκτζλεςι του, ωσ ανκζλλθνα, μαηί με το 

Μπελογιάννθ. Ζκτοτε, το πολιτικό προςωπικό του προτεκτοράτου αποςιϊπθςε εντελϊσ τθ Σφμβαςθ Cooper, 

κρατϊντασ τον ελλθνικό λαό ςε πλιρθ άγνοια, με ερωτθματικό για τον αν ο ίδιοσ ικελε να μάκει. Και όταν το 2010, θ 

ςφμβαςθ ζλθξε, εφευρζκθκε θ χρεοκοπία και θ κανατθφόρα ζνταξθ ςτο ΔΝΤ, με όλα τα παρεπόμενα, ξεποφλθμα του 

δθμόςιου πλοφτου και 6000 αυτοκτονίεσ. Ήταν το remake τθσ Συμβαςθσ Cooper, χωρίσ καν καταλθκτικι θμερομθνία. 

Μζςα ς’ αυτό το όργιο ξεπουλιματοσ, θ ΔΕΗ δόκθκε για καταςπάραξθ από τα όρνια τθσ «ελεφκερθσ αγοράσ». Σιμερα 

λειτουργοφν κι λυμαίνονται το δίκτυο τθσ ΔΕΗ, 38 «πάροχοι», ενδιάμεςοι μεςάηοντεσ, μεταπράτεσ κι εκεί που υπιρχε 

απόλυτθ αυτάρκεια ςτθν παραγωγι ρεφματοσ, φτάςαμε να αγοράηουμε ρεφμα από τισ λιγνιτοπαραγωγικζσ και 

πυρθνικζσ μονάδεσ τθσ Βουλγαρίασ. Μια νζα, ςκοτεινι ενότθτα του remake άρχιςε να γράφεται από τον ελζω κεοφ και 

κλθρονομικϊ δικάιω, εκλεγόμενο μονάρχθ.  

Η απόλυτθ διάλυςθ τθσ ΔΕΗ, με 3500 λιγότερουσ υπαλλιλουσ, θ εγκατάλειψθ των λιγνιτοπαραγωγικϊν μονάδων 

και βζβαια το ξεποφλθμα. Με βάςθ το τελευταίο πλιάτςικο, τον προθγοφμενο μινα, το ποςοςτό του Δθμοςίου ςτθ 

ΔΕΗ, κατρακφλθςε απ’ το 51% των προθγοφμενων πλιατςικολόγων, ςτο 34%. Το 49% περιζρχεται ςτθν εταιρία 

Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), και το 17% παραμζνει ςε ιδιϊτεσ-μετόχουσ. MIRA και ιδιϊτεσ, 

αποκτοφν πλιρθ ζλεγχο των υδροθλεκτρικϊν μονάδων, των εργοςταςίων, των κοιταςμάτων και κάκε άλλθσ υποδομισ 

τθσ Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ Ηλεκτριςμοφ.  

Η χϊρα διακζτει απόκεμα λιγνίτθ και κατά ςυνζπεια κα διζκετε και ενεργειακι αυτάρκεια, για τα επόμενα 40 

χρόνια, μόνο από τα ενεργά ορυχεία ςε Δ. Μακεδονία και Αρκαδία. Τα μθ ενεργά ορυχεία, ςε Ελαςςόνα και Δράμα 

διακζτουν υπερδιπλάςιεσ ποςότθτεσ. Η απόλυτθ ενεργειακι εξάρτθςθ υπογραμμίηει τθν απόλυτθ υποτζλεια. Μια 

χϊρα, χωρίσ δικά τθσ αεροδρόμια, με πουλθμζνουσ τουσ δρόμουσ και τα λιμάνια, τισ βουνοκορφζσ και τουσ υδάτινοσ 

πόρουσ, με τριπλάςιο κόςτοσ ηωισ από τθν Κφπρο και υποπενταπλάςιουσ μιςκοφσ, τϊρα βυκίηεται και ςτο ςκοτάδι. 

Δεν είναι πια χϊρα. Είναι ζνασ καταςπαραγμζνοσ χϊροσ. Μαηί με το νερό, να κυμθκοφμε να πάρουμε και καμιά 

γκαηόλαμπα. Το μζλλον, εκτόσ από ξθραςία, κα ζχει και βακφ ςκοτάδι. 


