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Τ
ο 1999 με το Ν 2773 απε-

λευθερώθηκε η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η 

ηλεκτρική ενέργεια θεωρήθηκε 

ένα εμπόρευμα και επομένως οι 

κανόνες που διέπουν την παρα-

γωγή, εμπορία και κατανάλωση 

του, είναι οι συνήθεις των αγορών 

και του ελεύθερου εμπορίου. Συ-

νακόλουθα το μέχρι τότε ισχύον 

καθεστώς, όπου η υπόθεση της 

ηλεκτρικής ενέργειας ήταν κυρί-

ως υπόθεση του κράτους και του 

δημοσίου έπαυσε να υφίσταται 

και να ισχύει.

Αυτό το νέο καθεστώς ίσχυσε 

για τη χώρα μας, αλλά και για 

τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

Συνδυαζόμενο το προηγούμε-

νο με την παρουσιαζόμενη ως 

τρομακτική απειλή της ανθρω-

πογενούς κλιματικής αλλαγής, 

για την οποία υπάρχει ανάγκη 

εξεύρεσης λύσεων, προωθήθηκαν 

ευρέως οι λεγόμενες ΑΠΕ (Ανανε-

ώσιμες Πηγές Ενέργειας) και εξ 

αυτών την πρωτοκαθεδρία έλαβε 

η Αιολική Ενέργεια, δηλαδή τα 

αναφερόμενα ως αιολικά πάρκα 

(Α/Π, κανονικά ονομάζονται ΑΣ-

ΠΗΕ, δηλαδή αιολικοί σταθμοί 

παραγωγής ηλεκτρ. Ενέργειας).

Η ανάπτυξη της Αιολικής Ενέρ-

γειας στην Ελλάδα προωθήθηκε 

εκπληκτικά από την δημιουργία 

ενός τοπικού/ελλαδικού λόμπι της 

ΕΛΕΤΑΕΝ (το ότι είναι λόμπι το 

αναφέρανε οι ίδιοι στον ιστότοπό 

τους [1]). Τα στοιχεία για το αιολι-

κό δυναμικό δόθηκαν κυρίως από 

το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας).

Υπό όλους τους ανωτέρους όρους, 

την 20ετία 2000 έως σήμερα, δι-

άφοροι τόποι της Ελλάδας και 

κυρίως η Νότιος Εύβοια, για την 

ακρίβεια το 1/3 του νησιού, νοτίως 

του άξονα της Κύμης-Αλιβερίου, 

βίωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 

Α/Π όχι μόνο της Ελλάδας αλλά 

πιθανότατα και πανευρωπαϊκά.

Όλες οι άλλες δραστηριότητες 

πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, 

εγκαταλείφθηκαν, οπισθοχώρη-

σαν και πλέον σήμερα με εγκα-

τεστημένες και λειτουργούσες 

άνω των 640 ανεμογεννητριών 

(Α/Γ), 200 στο στάδιο της κατα-

σκευής και σχεδιαζόμενες άνω 

των 1.000 (2), αφενός φθάσαμε 

στο σημείο να έχουμε πανελλα-

δικώς το 20% της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Π 

από τη Νότ. Εύβοια και αφετέ-

ρου να έχει μετατραπεί το τμήμα 

αυτό του νησιού σε ένα βαρέως 

πάσχοντα τόπο: Το φυσικό της 

περιβάλλον έχει σχεδόν εξαφα-

νισθεί, οι αρχαιότητες σε πολλές 

περιπτώσεις έχουν καταστραφεί, 

ο κοινωνικός ιστός έχει διαρρα-

γεί. Η τοπική οικονομία είναι σε 

μόνιμη πτωτική πορεία. Το μόνο 

που έχει υπέρμετρα αναπτυχθεί 

είναι η διαπλοκή, τα συμφέροντα 

μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων 

και πολιτικών προσώπων και η 

χαλάρωση της συνειδήσεως προ-

σώπων της τοπικής κοινωνίας.

Τόσο οι ντόπιοι όσο και άνθρωποι 

απ’ ολόκληρη την Ελλάδα, αρκεί 

το βλέμμα σου να συνοδεύεται 

από λογική και συνείδηση, έχου-

με ήδη κάνει μνημόσυνα για τη 

Νότια Εύβοια…

***

Τον Αύγουστο του 2021, μόνο 13 

μήνες πριν, σε μία φωτιά που 

διήρκησε περισσότερο από 10 

ημέρες, μία φωτιά πλήρως αντι-

μετωπίσιμη, που όμως έμεινε να 

καίει μόνη της τουλάχιστον για τις 

4-5 πρώτες μέρες, 550.000 στρέμ-

ματα δάσους και αγροτικής γης, 

εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο 

της γης. Μαζί οι κόποι μιας ζωής 

για πολλούς ανθρώπους, ένας 

ολόκληρος πολιτισμός, η ιστορία 

και οι δομές της κοινωνίας των 

χωριών και τοπικών κοινοτήτων.

Ένα χρόνο μετά οι άστεγοι πα-

ραμένουν άστεγοι, οι αποζημι-

ώσεις των αγροτών δίνονται με 

το σταγονόμετρο (όταν και εάν 

δίνονται), χορηγίες κάθε είδους 

έχουν υποκαταστήσει την κρατική 

και δημόσια μέριμνα. Μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως 

ΙΚΕΑ, ELPEN, Interamerican, 

διαΝΕΟσις, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κ.α. 

παρουσιάζονται ως σωτήρες (3) 

και την όλη διαχείριση έχει αναλά-

βει ο Στ. Μπένος, πρόσωπο ιδιαι-

τέρως αμφιβόλου ιστορίας, πλην 

όμως υπερβολικά καλών σχέσεων 

με το οικονομικό κατεστημένο και 

την παρούσα κυβέρνηση.

Έχει παρουσιασθεί σε ημερίδες, 

ιστότοπους και πανάκριβες εκ-

δηλώσεις, ένα πλάνο 10 σημείων 

για την ανασυγκρότηση της Β. 

Εύβοιας. Πράγμα περίεργο όμως: 

Το πλάνο αυτό ήταν ήδη έτοιμο 

πριν σβήσει η φωτιά του περσινού 

Αυγούστου. Στις 14/08/21, το ΔΙ-

ΑΖΩΜΑ (σωματείο του Μπένου) 

έλαβε με e-mail ακριβώς αυτό το 

πλάνο (4), με κάθε λεπτομέρεια. 

❚ του Δημητρίου 

Δούκα Σουφλέρη*
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