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Σύµβαση Cooper, ∆ηµήτρης Μπάτσης, Βαριά Βιοµηχανία στην Ελλάδα: Η
αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων: Το οικονοµικό σχέδιο για την
εκβιοµηχάνιση: Εκβιοµηχάνιση και βιωσιµότητα
H Σύµβαση Cooper και ποιός ήταν ο ∆ηµήτρης Μπάτσης.
Υπάρχει µια σύµβαση η οποία έληξε. Σύµβαση αρκούντως σοβαρή που δείχνει ότι σε
αυτή την χώρα, η δουλεία δεν έφυγε ποτέ! Γιατί, µα γιατί λείπουν οι Έλληνες πολιτικοί.
Η σύµβαση λέγεται COOPER!
Ο µακαρίτης ο Μπάτσης, στο βιβλίο που ειχε γραψει το 1947 µε τιτλο «Η βαρια
βιοµηχανια στην Ελλαδα» µεταξύ άλλων, αποκάλυψε την υπαρξη της. Υπάρχει στο
υπουργείο βιοµηχανίας η σύµβαση λέγεται COOPER και παραδίδεται, σαν «ιερο
κειµενο» απο υπουργό σε υπουργό, βάσει της οποίας τα λεγόµενα «στρατηγικά ορυκτά»
της Ελλάδας καθώς και ο υδάτινος της πλούτος, τίθενται υπο την αιγίδα ενος
Αµερικάνικου consortium εταιρειών! Το αποτέλεσµα αυτής της αποκάλυψης ήταν να
τουφεκιστεί ο Μπάτσης µαζι µε τον Μπελογιάννη το 1952
Από τους 12 που ήταν για «ντουφέκι» επέλεξαν µόνον 3 ένας εκ των οποίων ήταν και
ο Μπάτσης. Καταλάβατε γιατί κανένας πολιτικός δεν αποτολµά να ακουµπήσει τα
παρθένα κοιτάσµατα ορυκτού πλούτου που βρίσκονται στην Ελλάδα. Είµαστε η µόνη
χώρα στην Ευρώπη µε σιδερο-χρωµιο και νικέλιο και δεν παράγουµε ούτε γραµµάριο
ανοξείδωτου χάλυβα. Γι’ αυτό δεν βγάζουµε τίποτε, δεν αγγίζουµε τίποτε, µέχρι να τα
δώσουν οι γνωστές «Μυστικές Εταιρίες» στα δικά τους παιδιά.
∆εν ξαφνιάζει, θα έλεγα εύκολα ότι, οι «προδότες πολιτικοί» τούτο και το άλλο, κλπ
κλπ, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι προδότες, γιατί απλούστατα ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Υπηρετούν µια χαρά τη φάρα τους και πολύ σωστά θάβουν την Ελλάδα. Αυτή είναι η
ατζέντα που ακολουθούν, γιατί αυτές τις εντολές έχουν. Μην ακούσω πως η δηµοκρατία
είναι µπλα µπλα µπλα … και ο λαός ψηφίζει και όλα ετούτα τα φαιδρά … Ούτε ο λαός
βγάζει κυβερνώντες, ούτε δηµοκρατία υπάρχει. Τελειωµένα πράγµατα. Οποιος
ονειρεύεται ότι ανήκει στον «κυρίαρχο λαό» και λοιπα ανόητα, θα του πω να κλείσει το
χαζοκούτι και να ανοίξει κάνα σωστό βιβλίο.
Ποιός ήταν ο ∆ηµήτρης Μπάτσης;
1. Αφίσα για εκδήλωση του ΚΚΕ που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, προς τιµήν των
τεσσάρων εκτελεσθέντων. Ν. Μπελογιάννη, ∆. Μπάτση, Ν. Καλούµενου και Η. Αργυριάδη
2. Ο ∆ηµήτρης Μπάτσης (δεξιά) γόνος ευκατάστατης αστικής οικογένειας, ντυµένος
διαφορετικά από το διπλανό του Καλούµενο, το φθαρµένο παντελόνι του οποίου διατηρεί
κάτι από από την παιδικότητα του χαµόγελου του.

Η ψευδής κι έντεχνα κατασκευασµένη χρεωκοπία της Ελλάδας, επραγµατοποιήθει
µετά βαΐων και κλάδων, µε συνεπικουρούµενο το αµαρτωλό ∆ΝΤ, το µνηµόνιο της
συµφοράς και τα σούρτα φέρτα των διεφθαρµένων πολιτικών της διαπλοκής από το
1900, υπό τον φόβο των Ιουδαίων µε τις µπόµπες και τα στρακαστρούκα.
Τους επιτρέπετε να σας ταλαιπωρούν το Μνηµόνιο και το ∆ΝΤ. Σας ζητάνε περαίωση
και χαράτσι ή ΕΝΦΙΑ [τα γιουσουφάκια, οι τουρκόφωνοι] και σας περικόπτουν την
σύνταξη πείνας. Αφού ακόµη ψηφίζετε κόµµατα καλά να πάθετε. ∆ιαβάζετε τα σωστά
βιβλία ή µόνο της κατευθυνόµενες εφηµερίδες; ∆εν το πιστεύω, ίσως διαβάζετε τον αστείο
επικυρίαρχο Paulo Coelho, ίσως οι πιο «ψαγµένοι» από σας να διαβάζετε «τα
µυθιστορήµατα ανακύκλωσης χαρτιού» του σερ Λιακό ! ∆ηλ. ακόµα χειρότερα. Είστε άξιοι
της ταχύτατα επερχόµενης τύχης σας, που ∆ΕΝ προβλέπετε να είναι καθόλου, µα καθόλου
καλή.
Είστε άξιοι της ταχύτατα επερχόµενης τύχης σας, που ∆ΕΝ προβλέπετε να είναι
καθόλου, µα καθόλου καλή. Αυτό το άρθρο και όλες οι πληροφορίες του προέρχονται µέσα
από το εν λόγω βιβλίο και πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον υποφαινόµενο, αρχές του 2010
στην miastala.com όταν λειτουργούσε, έκτοτε το ‘χουν κάνει το κείµενο σαν τα µούτρα
τους, ανθρωπάκια που δεν έχουν καν δει το βιβλίο. Αλλά απλώς αναµασούν σαν
µηρυκαστικά, ότι έχει την ατυχία να πέσει στο πεδίο τους. Ευτυχώς µε χαρά µου είδα
σοβαρές ιστοσελίδες να ‘χουν κάνει πολύ σωστή αναφορά κι αρθρογραφία γι’ αυτό το τόσο
σηµαντικό θέµα.
Φυσικά θα ξαφνιαζόµουν -ακόµη πιο ευχάριστα- αν έχετε διαβάσει την «ΒΑΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» του ∆ηµ. Μπάτση ή ό,τι γνωρίζετε την ιστορία του.
Γι’ αυτό το βιβλίο και τις πληροφορίες που έγραψε ο Μπάτσης τον εκτέλεσε η γνωστή
φάρα, στην πραγµατικότητα όλο το θέατρο µε την εκτέλεση στήθηκε για να
δολοφονηθεί ο Μπάτσης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος, αναζητήστε
το.
Η πρώτη έκδοση του έργου έγινε το 1947, από τον Εκδοτικό Οίκο «Τα Νέα Βιβλία –
Α.Ε.» µε επιµέλεια του ίδιου του συγγραφέα. Γεννηµένος το 1916 στην Αθήνα, γιος του
Ψαριανού ναυάρχου Α. Μπάτση και της Συριανής Αν. Πρίντεζη, ο Μπάτσης σπούδασε
νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια ασχολήθηκε κυρίως µε την
κοινωνιολογία και τα οικονοµικά.
Η Συνοµωσία κατά της Ελλάδος, από ΟΛΟΥΣ τους Πολιτικούς σας.
Κυριακή 30 Μαρτίου 1952, τρεις τα ξηµερώµατα.
«Οι καταδικασµένοι σε θάνατο Νίκος Μπελογιάννης, ∆ηµήτρης Μπάτσης, Ηλίας
Αργυριάδης και Νίκος Καλούµενος πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του εκτελεστικού
αποσπάσµατος. Μία ασυνήθιστη µέρα και ώρα για εκτελέσεις ακόµη και για κείνη την
ταραγµένη εποχή;»
«Ούτε οι Γερµανοί δεν µας σκότωναν έτσι. Περίµεναν το φως της αυγής, για να
πεθάνουµε στο φως σαν άνδρες, όπως ζήσαµε.» Εεε τότε δεν υπήρχε η 17 Νοέµβρη, για να
το κάνει !
Ότι ο ∆ηµήτρης Μπάτσης εκτελέστηκε πλάι στον Νίκο Μπελογιάννη δεν ήταν τυχαίο.
Ότι εκτελέστηκε για το βιβλίο του και τις ανακαλύψεις του, ούτε κι αυτό είναι τυχαίο. Ότι
µια γενιά Ελλήνων αγνόησε την ύπαρξη του βιβλίου και τον συγγραφέα του και αυτό δεν
ήταν τυχαίο. Το κατεστηµένο της γνωστής φάρας, είχε πολλές και βαριές ενοχές για να
µπορέσει να σταθεί στο έργο και στην µαγαλοσύνη του Μπάτση και να αντλήσει από αυτό
έστω και λίγα διδάγµατα. Όποιος θέλει ας ψάξει να βρει ποιος ήταν αυτός ο πατριώτης και
µην µπερδέψετε τα πολιτικά στην µέση γιατί τότε θα σας χαρακτηρίσω κι εγώ, µαϊµούδες,
όπως ακριβώς αποκαλούν τα ανθρώπινα ζώα, οι Επικυρίαρχοι.
Συνοπτικά το βιβλίο ασχολείται µε την Ελλαδίτσα µας:
Α Η Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων
Β Το Οικονοµικό σχέδιο για την εκβιοµηχάνιση
Γ Εκβιοµηχάνιση και Βιωσιµότητα.
Ο πρόλογος του ∆ηµήτρη Μπάτση από το βιβλίο του Η βαρειά βιοµηχανία στην
Ελλάδα, εκδ. Κέδρος, όπου -εκτός των άλλων- αποκαλύπτεται για πρώτη φορά η λεγόµενη

«Σύµβαση Cooper» η οποία υπογράφτηκε το 1940 κι έληξε τον ∆εκέµβρη του 2010.
Επίσης, ένα αυτοβιογραφικό κείµενο της συζύγου του, από το βιβλίο της Βαρύτατο τίµηµα
(1941-1952), Εκδ. ∆ωδώνη.
Η εργασία µου αυτή γράφτηκε µε την βέβαιη προοπτική πως παρ’ όλα τα εµπόδια και
παρ’ όλες τις πολύµορφες επεµβάσεις, ο ελληνικός λαός που πάντα αγωνίζεται ηρωικά θα
ανοίξει και πάλι µε τον αγώνα του διάπλατα τον δρόµο για µια ελεύθερη δηµοκρατική
ανοδική πορεία, και θα αρχίσει µε τον ίδιο ενθουσιασµό, µε την ίδια ορµή και αυτοθυσία
να χτίσει την ερειπωµένη από την ναζιστοφασιστικη κατοχή και τον οικτρό εµφύλιο,
πατρίδα.
Η Ελλάδα θα γίνει οικονοµικά και εθνικά πραγµατικά ελεύθερη τότε και µόνο τότε
που η ανοικοδόµηση αυτή γίνει από τον λαό της. Θα σπάσουν τα δεσµά και θα αλλάξει
ριζικά η διάρθρωση της σηµερινής οικονοµίας µας, θα ανοίξει δηλαδή ο δρόµος για να
λυτρωθούν οι πιο ενεργές παραγωγικές και άξιες δυνάµεις της νεοελληνικής κοινωνίας
µας. Ο δρόµος αυτός µας οδηγήσει στην ορθολογική διάγνωση και οργάνωση και στη
σχεδιασµένη ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας, στη δηµιουργία ανώτερης τεχνικής
βάσης, στη γοργή συσσώρευση των οικονοµικών αυτών δυνατοτήτων και µέσων που θα
δώσουν την ευκαιρία να ανθήσει και σε µας µια γερή, προοδευτική-προοδεµένη κοινωνική
ζωή.
Για το χτίσιµο αυτής της νέας Ελλάδας δουλεύουν σήµερα, µέσα σε τραγικές
πραγµατικά συνθήκες και αψηφώντας κάθε κίνδυνο, όλοι οι επιστήµονες που βλέπουν
µπροστά, όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι των επιστηµών πλάι και µαζί µε τον αδάµαστο
Ελληνικό λαό, προσφέροντας ακόµη και την ζωή τους, ότι πολυτιµότερο δηλαδή έχουν,
προσπαθώντας έτσι να στεριώσουν όσο το δυνατό περισσότερο την νίκη του. Σε όλους
αυτούς τους πραγµατικούς ηρωικούς αγωνιστές προσφέρω και εγώ την µικρότατη αυτή
συµβολή.
∆ηµήτρης Μπάτσης.
Αθήνα, ΕΜΠ , Ιούνιος 1947.
Ν. Κιτσίκης, από τον πρόλογό του στην πρώτη έκδοση, Μάιος 1947 «Στο
έργο του κ. Μπάτση, µε σαφήνεια και απλότητα που πραγµατικά αιχµαλωτίζουν,
αναπτύσσονται οι απόψεις των τεχνικών για τις δυνατότητες της βαρειάς µεταλλουργικής
και χηµικής βιοµηχανίας. ∆ίνονται τα συµπεράσµατα των τεχνικών µελετών, αναφορικά
µε την ύπαρξη των προϋποθέσεων, δηλαδή του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου,
διατυπώνονται κρίσεις για την αξία των αριθµών που χαρακτηρίζουν τον όγκο των
αποθεµάτων και το ενεργειακό δυναµικό.
[...] Κόστος, τιµή και κατανοµή της ηλεκτρενέργειας γίνονται αντικείµενο λεπτολόγου
διερεύνησης και το ενεργειακό βρίσκει τη λύση του στο πλαίσιο της λαϊκής
ανοικοδόµησης. [...] Η βαρειά βιοµηχανία σαν βασικός συντελεστής στην εσωτερική
συγκρότηση και οργανική ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας είναι η κύρια οικονοµική θέση
του έργου».
Η διπλή εκµετάλλευση
Στο κείµενο που ακολουθεί, ο οικονοµολόγος και δικηγόρος ∆ηµήτρης Μπάτσης,
συγγραφέας του σηµαντικού έργου «Η βαρειά βιοµηχανία στην Ελλάδα» (εκδ. «Τα
νέα βιβλία», 1947) αναλύει τους µηχανισµούς παράνοµου πλουτισµού που συνδέθηκαν µε
την παραλαβή, κατεργασία και διανοµή των εφοδίων της ΟΥΝΡΑ στη µεταπελευθερωτική
Ελλάδα.
Το κείµενο δηµοσιεύτηκε µε τα αρχικά του συγγραφέα στο περιοδικό «Ανταίος» (10
Μαίου 1946), το επιστηµονικό περιοδικό της Αριστεράς που διηύθυνε ο Μπάτσης και το
οποίο εκδόθηκε για να υποστηρίξει τη θέση περί βιωσιµότητας της Ελληνικής οικονοµίας.
Ο ∆ηµήτρης Μπάτσης συνελήφθη στην τελευταία φάση !! της υπόθεσης Μπελογιάννη
και εκτελέστηκε µε τους Ν. Μπελογιάννη, Η. Αργυριάδη και Ν. Καλούµενο στις 30
Μαρτίου 1952.
Για διάβασε, κι αν έχεις µυαλό στο κεφάλι -που µάλλον έχεις, για να µε διαβάζεις τον
συνοµωσιολογικό παρανοϊκό- και κάνε συνειρµούς µε το σήµερα, διότι εµείς σήµερα

έχουµε την πολυτέλεια να κάνουµε συνειρµούς γιατί τα ΒΙΩΝΟΥΜΕ στο πετσί µας, όµως ο
Μπάτσης απλώς περιέγραφε σχεδόν προφητικά αυτά που σήµερα βιώνουµε.
«Είναι γνωστό ότι από την ηµέρα που άρχισαν νάρχονται τα εφόδια της ΟΥΝΡΑ στη
χώρα µας, άρχισε ταυτόχρονα αγώνας όλων των εµπορικών, τραπεζιτικών και
βιοµηχανικών συγκροτηµάτων για τη χρησιµοποίησή τους σαν µέσου αύξησης του
κεφαλαίου και της εξαγωγής µεγάλου υπερκέρδους. Είναι γνωστός ο αγώνας των
βιοµηχάνων να µετατρέψουν τη βιοµηχανοποίηση των κλωστοϋφαντουργικών υλών σε
επικερδέστατη επιχείρηση, όπου εκτός από το ‘νόµιµο’ κέρδος θα εισέπρατταν και
διαφορά σε όφελός τους από το εικονικό ποσοστό της φύρας που ζητούσαν να
κατακυρωθεί για κάθε µονάδα παραγοµένου προϊόντος. Οι έµποροι επίσης ζητούσαν
ανάλογες παραχωρήσεις και ωφελήµατα για τη διαχείριση και πούληση των εφοδίων. [...]
Τα πράγµατα όµως πήραν την οριστική τους λύση από τον τρόπο που κανόνισε τα εκκρεµή
ζητήµατα η κυβέρνηση. [...]
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει Πρώτον: ότι παύει ουσιαστικά και αυτός ο υποτυπώδης
κρατικός έλεγχος που υπήρχε και δεύτερον: ότι ιδιοκτήτες των εφοδίων και πρώτων
υλών γίνονται οι εµποροβιοµήχανοι. Να σε τι µεταφράζεται το οικονοµικό αυτό
πραξικόπηµα: Οι εµποροβιοµήχανοι θα διαχειρίζονται και θα βιοµηχανοποιούν µε τον
τρόπο που τους συµφέρει καλύτερα τα εφόδια και τις ύλες. Θα είναι ελεύθεροι να
διοχετεύουν τις ποσότητες εκείνες που θα τους εξασφαλίζουν άνετη πραγµατοποίηση του
κέρδους τους. Θα είναι ακόµα ελεύθεροι ν’ αναµιγνύουν µε δικές τους ύλες τις πρώτες ύλες
της ΟΥΝΡΑ. Θα έχουν περιορισµό στην τιµή διάθεσης;
Κι αν έχουν τέτοιο περιορισµό, η εξασφάλιση του κέρδους των θα είναι σίγουρη, γιατί
θα πραγµατοποιείται πολύ νωρίτερα από την αγορά (µε τη φύρα, την απόκρυψη, την
κλοπή στον υπολογισµό του κόστους, τα εξευτελιστικά ηµεροµίσθια). Αλλά το πιο σίγουρο
τµήµα του µονοπωλιακού κέρδους θα εξασφαλιστεί γι’ αυτούς ‘έξω από την παραγωγή’ σε
βάρος του ∆ηµοσίου και της κατανάλωσης (ουσιαστικά δηλαδή µε πολλαπλάσια
επιβάρυνση της τιµής των εφοδίων για τον καταναλωτή και φορολογούµενο λαό).
Θα εξασφαλιστεί µε τη συµφωνία εξόφλησης των πρώτων υλών µε δόσεις µε
προκαταβολή µονάχα του 40% της αξίας τους από τους εµποροβιοµήχανους στο κράτος.
Το 60% της αξίας των πρώτων υλών θα πληρωθεί µε το νοµισµατικό καθεστώς που θα
ισχύει µετά αρκετούς µήνες. Κι όπως ξέρουµε, ο πληθωρισµός ‘βάζει σφουγγάρι’ στα χρέη
του κεφαλαίου. [...]
Και ο κ. Μέιµπεν; Ο κ. Μέιµπεν πρέπει να ξέρει ασφαλώς ότι µια τέτοιας µορφής
εκµετάλλευση της συµµαχικής βοήθειας 45 Εθνών αποτελεί παράβαση θεµελιώδους
διατάξεως του Καταστατικού Χάρτου της ΟΥΝΡΑ, που ορίζει ρητά και κατηγορηµατικά ότι
απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των εφοδίων της για προνοµιακή ωφέλεια οικονοµική ή
πολιτική ορισµένης µερίδας του πληθυσµού και ότι η διανοµή πρέπει να είναι δίκαιη και
ίση στον πληθυσµό. Ο κ. Μέιµπεν το γνωρίζει αυτό και για να δικαιολογηθεί δηλώνει ότι η
ανάθεση στο ιδιωτικό κεφάλαιο της κατεργασίας, διανοµής κλπ. γίνεται µε την προοπτική
‘γενικού δελτίου’ και επιτυχίας χαµηλότερου κόστους. [...]
∆εν είναι πολύς καιρός που ο κ. Μέιµπεν απειλούσε διακοπή της παροχής βοηθείας
στην Ελλάδα εξ αιτίας των συνθηκών που είχαν δηµιουργήσει οι ίδιοι κύκλοι του
κεφαλαίου. Σήµερα δηλώνει ότι η χρησιµοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα
«ελαττώσει το κόστος». [...] Αποτελεί ή δεν αποτελεί παράνοµο πλουτισµό και αντίθετο
προς τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της ΟΥΝΡΑ σε βάρος του συµµάχου Ελληνικού
Λαού; Ναι ή όχι; [...]»
Λίλιαν Μπάτση: Ο ∆ηµήτρης είναι η Λυδία λίθος µου
«Μια µέρα τσακώθηκα άσκηµα µε το βλάµη µου, τον είπα «Ηπειρώτη σουβλεροµύτη
και κακόν». Κι αυτός µε στόλισε ανταξίως. Και πάλι φύγαµε και πήγαµε µαζί στου
Λουµίδη. Όταν φτάναµε εκεί εγώ δεν ήµουνα πια η φλύαρη φρεσκοδιανοούµενη, παρά
καθόµουνα µουγκή γιατί ξαφνικά σκυλοβαριόµουν µε όλη την παρέα και περίµενα
ανυπόµονα την ώρα που θα ‘φτανε ο ∆ηµήτρης.
Του διηγιόµουνα τα βιώµατά µου στην ξενιτιά, τις νοοτροπίες των ανθρώπων που είχα
γνωρίσει και του έλεγα πως είχα αλλάξει πάρα πολύ στο διάστηµα των τεσσάρων χρόνων

του εξωτερικού και πως είχα δει ότι υπάρχουν γνώσεις που σε τραβούν πάρα πολύ και πως
λογάριαζα µάλιστα να πάω στο Ινστιτούτο Morgan στην Αµερική να ειδικευτώ στη
γενετική. [...]
Του ‘λεγα ακόµη πως ίσως να καθόµουνα εδώ προς το παρόν να δουλέψω στο
Ινστιτούτο Παστέρ για ένα διάστηµα, αλλά πως δεν είχα ακόµη αποφασίσει τι θα κάνω και
πως ο πατέρας µου ήτανε σύµφωνος να κάνω ό,τι θέλω. Κι εκείνος πάλι µου ‘λεγε τα
σχέδιά του για το µέλλον, πως παρόλο που δούλευε σκληρά και είχε και τον «ΑΝΤΑΙΟ» να
εκδίδει, φρόντιζε να τα καταφέρει να ξεφύγει για ένα διάστηµα και να γράψει ένα άλλο
βιβλίο που είχε κατά νου. [...]
Ο ∆ηµήτρης έγινε για µένα «η Λυδία λίθος» όπου τα γεγονότα της ζωής µου
αποχτούσαν ή όχι αξία. Μόνον όταν τα συζητούσαµε µαζί ένιωθα πως υπήρχαν. Η σκέψη
του είχε αρχίσει να χρωµατίζει τη ζωή µου. Έλεγα πάντα: «Tι θα πει άραγε ο Μίµης γι
αυτό;» Και προσπαθούσα να βάλω στο µυαλό του και την κρίση του να δουλέψει για µένα.
Μ’ είχε µε λίγα λόγια αφάνταστα επηρεάσει. Τα σχέδια και οι σκοποί της ζωής µου δεν µε
απασχολούσαν πια. Είχαν απαλειφθεί από τη σκέψη µου και το µόνο που ζούσα µέρα και
νύχτα ήταν η καινούργια εµπειρία. [...]
Κατά τις 8 το πρωί της Κυριακής 30 του Μάρτη χτύπησε το τηλέφωνο και µε ξύπνησε.
Ήταν µες στην κάµαρά µου. Το σήκωσα. Ήταν η κυρία Νάζου, γιαγιά ενός παιδικού µου
φίλου.- Τους σκότωσαν, τους σκότωσαν, µου λέει.»
- Ποιους; - Το ∆ηµητράκη και τους άλλους, τους σκότωσαν, σκότωσαν και το
Μπελογιάννη κι άλλους δυο ακόµα.
ΕΛΛΑ∆Α: Από τις πλουσιότερες χώρες του Πλανήτη !!!
Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δηµοσιότητα έρευνα που αφορούσε την
µεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριµένα στο χωριό
Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η µέτρηση ήταν 9550 µπεκερέλ ανά τετραγωνικό µέτρο και µε όριο
επιφυλακής τα 150!
Παρόµοιες υψηλές µετρήσεις είχαµε και στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης,
Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή (1), κλπ. Το
ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για
την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος Παγγαίο
στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη
των τεράστιων κοιτασµάτων χρυσού.
Στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκµετάλλευση του εκεί υπεδάφους
από την TVX Gold του George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο!!!
Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Επενδυτής»
στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΙΓΜΕ (Ίδρυµα
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών). Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατοµµυρίων
δραχµών εκτιµάται η αξία των κοιτασµάτων ουρανίου και άλλων σπανίων µετάλλων για
δορυφόρους και πυραύλους.
Το κείµενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριµένους Έλληνες επιστήµονες
και κάνει λόγο για κοίτασµα ουρανίου που περιέχει 300 εκατοµµύρια τόνους µε
συµπύκνωµα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και
λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστηµάτων.
Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύµβολο του νοµού Καβάλας. Αποτελεί
ένα από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα ουρανίου ∆ΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εµπλουτισµένου
ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά 1998 είναι 20.000 δολάρια το γραµµάριο !.
O κοσµήτορας της πολυτεχνικής σχολής και πρόεδρος του τµήµατος χηµικών
µηχανικών Βασίλειος Παπαγεωργίου, πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Η Βαριά
βιοµηχανία στην Ελλάδα» η οποία είχε να κάνει µε τα αποτελέσµατα και της δικής του
έρευνας 30 ετών. Εντυπωσιακό ήταν το ότι σε όλα τα σηµεία η έρευνά αυτή συµφώνησε µε
τα αποτελέσµατα παλαιοτέρας αντίστοιχης έρευνας της δεκαετίας του 1940 που τυχαία
είχε φτάσει στα χέρια του.
Ο εν λόγω καθηγητής αναρωτιέται πως είναι δυνατόν η Ελλάδα να µην έχει αυτή τη
στιγµή ήδη στηµένη βαριά βιοµηχανία την στιγµή που διαθέτει όχι µόνον ΟΛΕΣ τις

απαραίτητες πρώτες ύλες (στρατηγικά ορυκτά) και µάλιστα σε αφθονία, αλλά και για
ορισµένα από αυτά, είναι η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ παραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελα
µου ντε; ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ; Ρητορική η ερώτηση η απάντηση είναι προφανής. Συγκεκριµένα:
Λιγνίτης: Ως ορυκτό για την παραγωγή ενέργειας από την καύση του µε λιγοστή
µόλυνση του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα διαθέτει τόσο πολύ λιγνίτη, που εάν τον
εκµεταλλευόταν από νωρίς, θα είχε γλιτώσει πολλά δισεκατοµµύρια από την εισαγωγή
πετρελαίου.
Αλουµίνιο: Εδώ και µερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε
αλουµίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουµινίου, µε
χιλιάδες εφαρµογές.
Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιµοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών
συσκευών, µεταλλικών κατασκευών και αλλού.
Μαγγάνιο: Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχει
στο υπέδαφός της κοιτάσµατα µαγγανίου. Τα κυριότερα κοιτάσµατα έχουν εντοπισθεί στο
νοµό ∆ράµας.
Νικέλιο: Και για αυτό το στρατηγικό ορυκτό όπως ανέφερε ο κύριος Παπαγεωργίου,
η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως µε σηµαντικά κοιτάσµατα
νικελίου στο υπέδαφός της. Υπάρχει ένα συγκρότηµα παραγωγής νικελίου, του
µεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν
τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.
Σµηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσµο µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες
στην εξόρυξη σµηκτιτών, οι οποίοι έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογών, όπως η διάθεση
αποβλήτων, τα φάρµακα, τα καλλυντικά και άλλα.
Μαγνήσιο: Ο µαγνησίτης που εξάγει η χώρα µας, καλύπτει το 46% της συνολικής
παραγωγής της ∆υτικής Ευρώπης.
Χρωµίτης: Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει
στο υπέδαφός της σηµαντικά εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα χρωµίτη. Τα σηµαντικότερα
κοιτάσµατα βρίσκονται στο Μπούρινο Κοζάνης και χρησιµοποιούνται κυρίως για την
παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.
Ουράνιο: Όπως ανέφερα ήδη, τα ουρανιούχα µεταλλεύµατα έχουν εντοπισθεί στην
Κεντρική Μακεδονία και στην Θράκη. Το τεύχος της 28ης Απριλίου 1999 της εφηµερίδας
«Αθηναϊκή» είχε ως τίτλο «Θησαυροφυλάκιο η Βόρεια Ελλάδα» και αναφερόταν σε αυτό
ακριβώς το θέµα. Η Θράκη λοιπόν είναι ένας στρατηγικός κόµβος, διότι εκτός των
πλουσίων κοιτασµάτων ουρανίου, χρυσού και πετρελαίου, επιπλέον από εκεί πρόκειται να
περάσει στο µέλλον και ο αγωγός φυσικού αερίου και πετρελαίου «Μπουργκάς –
Αλεξανδρούπολης» Αγωγός µεταφοράς καυσίµων από Κασπία προς τη δύση.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Υπάρχει άφθονο στο Αιγαίο. Στην ίδια διάλεξη για τα στρατηγικά
ορυκτά του κυρίου Παπαγεωργίου έγινε εκτενής λόγος για τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Καµία
κυβέρνηση δεν είχε µέχρι τώρα το θάρρος να παραδεχθεί την ύπαρξη πλουσιοτάτων
κοιτασµάτων πετρελαίου στο Αιγαίο και ότι το παιχνίδι µε την Τουρκία στην ουσία εκεί
παίζεται. Υπάρχουν εδάφια του αρχαίου ιστορικού Ηροδότου που κάνει λόγο για την
«εύφλεκτη πίσσα».
Είναι ακόµη γεγονός γνωστό ότι οι Γερµανοί επί κατοχής είχαν ήδη χαρτογραφήσει
όλη την Ελλάδα, αφού άµεσα τους ενδιέφεραν και τότε οι όποιες πηγές ενέργειας για την
στρατιωτική τους µηχανή. Με την πτώση του Χίτλερ, οι σχετικοί χάρτες και πληροφορίες
έφτασαν και στα χέρια των Αµερικανών της εποχής.
Τα τελευταία χρόνια και µε την βοήθεια ειδικών δορυφορικών φωτογραφήσεων είναι
γεγονός ότι ήδη υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για την ύπαρξη πλουσίων πετρελαϊκών
κοιτασµάτων στο Αιγαίο. Ο πρώην πρεσβευτής της Αµερικής στην Ελλάδα Nicholas Burns
σε ζωντανή εκποµπή στο κανάλι MEGA είχε κι αυτός επισήµως παραδεχθεί ότι υπάρχει
όντως πετρέλαιο στο Αιγαίο και ότι αυτό ουσιαστικά δηµιουργεί την ένταση µεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας.
Σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών που στηρίχτηκαν σε δορυφορικούς χάρτες είναι
πλέον γεγονός αναµφισβήτητο ότι: Τα πλουσιότερα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Ελληνικό

χώρο υπάρχουν ανατολικά της νήσου Θάσου, στον Θερµαϊκό Κόλπο, στην περιοχή των
∆ωδεκανήσων και συγκεκριµένα στην περιοχή κοντά στα Ίµια, στην Ζάκυνθο και στην
Φλώρινα. Επίσηµη δήλωση του καθηγητή πυρηνικής φυσικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κυρίου Παπαστεφάνου, αναφέρει µεταξύ άλλων τα εξής:
«Από παλιά διέβλεπα ότι, όπως και στην υπόθεση των κοιτασµάτων πετρελαίου στο
Αιγαίο, έτσι και στην υπόθεση του ουρανίου, ίσως να µην δόθηκαν ποτέ στις ελληνικές
κυβερνήσεις τα πλήρη αποτελέσµατα των γεωλογικών ερευνών που έκαναν στην ∆ράµα
και τη Θράκη οι Αµερικανοί ερευνητές;»
Αρχίζοντας από το περίφηµο ΟΣΜΙΟ (σκληρό, άµορφο, µεταλλικό χηµικό στοιχείο
της οµάδος του λευκοχρύσου) που εντοπίζεται, σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες, σε
µεγάλες µάλιστα ποσότητες, στα Ίµια και γενικώς στο Ελληνικό Αιγαίο. Και διερωτώµεθα
γιατί οι προηγούµενες αλλά και η νυν πολιτική ηγεσία της Χώρας, σιωπούν επί του
θέµατος.
Πολύ περισσότερο από τη στιγµή που (το Όσµιο) στοιχίζει σε όποιον επιθυµεί να το
προµηθευθεί από 100.000 έως και 150.000 δολάρια ανά γραµµάριο !!!
Η Ελλάδα επίσης µόνο από το απόθεµα του «µεθανίου» που έχει στην µια άκρη µόνο
της Κρήτης φτάνει για 10.000 χρόνια τα αυτοκίνητα του πλανήτη γη να τα τροφοδοτεί µε
καύσιµα δωρεάν. Υπάρχουν βάσιµες υποψίες και για άλλα «περίεργα» και πανάκριβα
συστατικά στο υπέδαφός µας, όπως το ΟΣΜΙΟ, ο κόκκινος υδράργυρος κ.ά. για τα οποία η
έρευνα συνεχίζεται. Ουσιαστικά 10.000 τόνους Όσµιο και 100.000 τόνους Κόκκινο
υδράργυρο που επισήµως δεν υπάρχει, είναι µόνο τεχνητό στοιχείο !!!
Σε όλους αυτούς τους πραγµατικούς ηρωικούς αγωνιστές προσφέρω και εγώ τη µικρή
µου τούτη συµβολή.
∆ηµήτρης Μπάτσης, Αθήνα, Ιούνιος 1947»
Υπάρχει κι άλλο θέµα: Μας Έκλεψαν Τους Τηλεκατευθυνόµενους Πυραύλους
http://www.terrapapers.com/?p=29742

Αννίβας Αρτέµης, Μοναδική Συνέντευξη: Ο Αρτέµης λοιπόν ήταν ένας
µηχανικός που δούλευε σαν πολίτης στο Πολεµικό Ναυτικό προπολεµικά και ανέπτυξε
τους τηλεκατευθυνόµενους πυραύλους κάθε είδους. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος
Μηχανολόγος στην Γαλλία και την Αυστρία και εργάστηκε στην Γαλλία, την Αγγλία και
την Γερµανία. Σύµφωνα µε τον Αρτέµη η ιδέα του ήρθε όταν µελετούσε τους Γερµανικούς
βοµβαρδισµούς του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Αφού ανέπτυξε συστήµατα
τηλεχειρισµού άρχισε το 1933 να εργάζεται στο Πολεµικό Ναυτικό µε κρατική υποστήριξη.
Τα πρωτότυπα δοκιµάσθηκαν µε επιτυχία στην Σαλαµίνα το καλοκαίρι του 1938.
Έκτοτε αγνοείτε η τύχη τους. Ο ίδιος έλεγε ότι δοθήκανε σε «ξένη δύναµη» και αρνήθηκε
οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών του.
Για τις αµφισβητήσεις επί της σύµβασης COOPER θέλω να επισηµάνω ότι δεν είναι
τόσο αθώα όσο παρουσιάζεται. Μέσα στα άρθρα του αναγκαστικού νόµου 2220/1940
υπάρχει και µία δεύτερη σύµβαση η οποία αναφέρεται σαφώς στην εκµετάλλευση ορυκτού
πλούτου και στην ίδρυση συναφών βιοµηχανιών. Στα άρθρα που αναφέρονται στην
σύµβαση που αφορά στην κατασκευή και εκµετάλλευση υδροηλεκτρικού έργου, υπάρχει
σαφής αναφορά σε αυτό. Σε άλλα υπάρχει µία επιτηδευµένη γενικότητα, ενώ όπου
εξυπηρετεί την ανάδοχο εταιρία υπάρχει σαφής αναφορά σε ορυκτό πλούτο και
µεταλλεύµατα.
Για δώστε µια µατιά: EFIMERIS KIVERNISEOS
∆υστυχία σου, Ελλάς,
µε τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
Γ. Σουρής.

