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«Τον Φεβρουάριο πρέπει να πληρώσουμε ένα ομόλογο 100 εκατ. και τον
Απρίλιο ένα άλλο ομόλογο 400 εκατ. (...) Εάν δεν πληρώσουμε αυτά τα χρήματα
–θα τα πληρώσουμε, τα έχουμε– μας πάνε για χρεοκοπία. Οχι μόνο εμάς αλλά
και τη χώρα». Τάδε έφη, ο κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, διευθύνων σύμβουλος
της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, που είναι φυσικά κρατική. Και δεν
εντυπωσιάστηκε κανείς. Η χρεοκοπία της ΔΕΗ, με όλες τις κοινωνικές
επιπτώσεις, θα είναι το επιστέγασμα των αγώνων της κάθε απόχρωσης
«Προόδου» για να συντηρηθεί το μοντέλο των κρατικών επιχειρήσεων και του
γαλαξία των κρατικοδίαιτων συμφερόντων πέριξ αυτών.
Λόγω αυτών των αγώνων, η (υπό χρεοκοπία) ΔΕΗ έχει ένα εργοστάσιο έτοιμο
από το 2001 και δεν μπορεί να το λειτουργήσει! Σύμφωνα με την έρευνα που
έκανε ο Οργανισμός Ερευνας και Ανάλυσης «ΔιαΝΕΟσις», το υδροηλεκτρικό
φράγμα και το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσοχώρα Τρικάλων
κόστισε 500 εκατομμύρια να κατασκευαστεί. Αν λειτουργούσε, θα απέφερε
έσοδα 20-30 εκατομμυρίων στην Επιχείρηση ετησίως· επί 16 χρόνια, που είναι
ανενεργό, οι συνολικές απώλειες της ΔΕΗ είναι 320-480 εκατομμύρια ευρώ.
Ενας συνδυασμός κρατικής προχειρότητας, περιβαλλοντικού ταλιμπανισμού και
τοπικών μικροσυμφερόντων κοστίζει στην εθνική οικονομία εκατομμύρια κάθε
χρόνο και δεν νοιάζεται κανείς. «Η κατασκευή του φράγματος είναι παράνομη»,
είπε στη «ΔιαΝΕΟσις» η κ. Θεοδότα Νάντσου της WWF. «Το φράγμα χτίστηκε
ενάντια σε όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νομικά, το
φράγμα πρέπει να φύγει από εκεί». Τόσο απλά! (Μωρέ μπράβο, επαναστάτες
με τα λεφτά του μπαμπά κράτους;). «Πολύ απλά θα κάνουμε ένα τούνελ στην
κοίτη του ποταμού, υπάρχει και ο δρόμος πάνω από το φράγμα και ούτε γάτα
ούτε ζημιά. Τώρα το αν ξοδεύτηκαν κάποια λεφτά, δεν πειράζει, το κράτος
έκανε λάθος. Τι φταίει η Μεσοχώρα;», είπε η πρόεδρος του Συλλόγου
Κατακλυζομένων!
Να σημειώσουμε ότι οι αρχικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
αφορούσαν την εκτροπή του Αχελώου συνολικώς. Για το φράγμα της

Μεσοχώρας έγιναν νέες μελέτες για να αποκοπεί το έργο από το φαραωνικό
σύνολό του. Ο νέος σχεδιασμός –να λειτουργήσει δηλαδή το φράγμα αυτοτελώς–
κρίθηκε συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά κολλάει στο
γραφείο του υπουργού Ενέργειας. Για να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρειάζεται
μια υπογραφή του κ. Γιώργου Σταθάκη, αλλά αντιδρά ο κ. Γιώργος Χονδρός.
Αυτός, σύμφωνα με το κατατοπιστικό δημοσίευμα του κ. Θοδωρή Γεωργακόπουλου, είναι «διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης “Αχελώoυ Ρους”
και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εχοντας καταγωγή από τη
Μεσοχώρα, διεξάγει έναν μεγάλο και πολυετή αγώνα κατά της εκτροπής του
Αχελώου και, πλέον, κατά και της μεμονωμένης λειτουργίας του φράγματος...
Το έχει κατορθώσει αναδεικνύοντας τις αστοχίες και τους λανθασμένους
χειρισμούς της ΔΕΗ και τα τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενος και τις επαφές
και τις φιλικές του σχέσεις στην κυβέρνηση».
Επομένως, έχει δίκιο ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης,
όταν λέει «μας πάνε για χρεοκοπία. Οχι μόνο εμάς αλλά και τη χώρα». Αυτοί,
δε, που πάνε τη ΔΕΗ και τη χώρα για χρεοκοπία είναι ο εσμός των ανίκανων
που κυβερνούν. Και έχουν ονοματεπώνυμα...

