
Η 
Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος ολό-
κληρος μπροστά σ’ ένα ιστορικό 
σταυροδρόμι. Έχοντας σχεδόν 
ξεπεράσει τα όρια του πλανητι-
κού οικοσυστήματος, η αναδυό-
μενη παγκόσμια καπιταλιστική 
τάση επιτάσσει την έξοδο από το 
δυτικό πρότυπo καταναλωτικής 

«αφθονίας» του βιομηχανικού και μετα-
βιομηχανικού κόσμου ολοένα και μεγαλύ-
τερων στρωμάτων. Αν τις προηγούμενες 
δεκαετίες τα στρώματα που σπρώχνονταν 
στο απόλυτο περιθώριο ήταν εκατοντάδες 
εκατομμύρια άνθρωποι του επονομαζό-
μενου «Τρίτου Κόσμου», σήμερα η τάση 
αυτή διευρύνεται στους πληθυσμούς του 
αναπτυγμένου Βορρά. Στην Ευρώπη εν 
μέσω οικονομικής κρίσης και όξυνσης 
του διεθνούς ανταγωνισμού οι κυρίαρχες 
τάξεις επιχειρούν να επιβάλλουν εκτετα-
μένες ζώνες εξαθλίωσης. Επιβάλλεται να 
απαλλαγούν από το κοινωνικό κράτος, τα 
εργατικά διακαιώματα και τις εργατικές 
διεκδικήσεις. Το νέο συμβόλαιο που μας 
«προτείνουν» είναι η αποδιαρθρώση των 
κατακτήσεων του προήγούμενου αιώνα, 
η εξαθλίωση και η περιθωριοποίηση ολο-
ένα και μεγαλύτερων στρωμάτων.

Η αριστερά μπροστά  
στην πρόκληση μιας οικολογικής 
και ταξικής διεξόδου

Η αριστερά καλείται να περιγράψει 
μια άλλη, διαφορετική, και υπ’ αυτές τις 
συνθήκες εκ διαμέτρου αντίθετη διέξοδο 
απ’ αυτή των κυρίαρχων τάξεων. Ανα-
γκάζεται να κινηθεί σε δύο, τουλάχιστον, 
επίπεδα ταυτόχρονα. Πρώτον, επιβάλλε-
ται να λάβει υπόψη της το πεπερασμένο 
της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστη-
μάτων επανακαθορίζοντας το περιεχόμε-
νο της ανάπτυξης ποιοτικά και ποσοτικά. 
Δύσκολη υπόθεση μια και χρειάζεται να 
επανακαθορίσει προσανατολισμούς πολ-
λών δεκαετιών, να σταθεί αυτοκριτική 
αλλά και να διαμορφώσει ικανά στοιχεία 
ενός συνολικού οράματος. Ταυτόχρονα θα 

πρέπει να σταθεί απέναντι στην προϊούσα 
καταλήστευση φυσικών διαθεσίμων και 
στο ξεπούλημα κοινωνικών αγαθών, ενώ 
επιβάλλεται να υπερασπίσει αποτελεσμα-
τικά τις θέσεις εργασίας, τα εργατικά 
διακαιώματα και τις κατακτήσεις, αλλά 
και συνολικά το βιοτικό επίπεδο των 
λαϊκών στρωμάτων.

Ηδη όμως ο διάλογος εμφανίζεται 
πλούσιος. Αρθρα, απόψεις και προτάσεις 
διακινούνται, επιχειρώντας να ψηλαφί-
σουν και να συνδιαμορφώσουν μια πρότα-
ση διεξόδου η οποία να συμπεριλαμβάνει 
το σύνολο των αξιακών μας προταγμάτων 
και να οδηγεί την πρακτική και τη σκέψη 
μας σε νέους, περισσότερο αξιοβίωτους, 
δρόμους. Τα προς επίλυση προβλήματα 
πολλά και δύσκολα, αλλά και άρρηκτα 
δεμένα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο 
ανάπτυξης. Η αριστερά καλείται να απα-
ντήσει σημασιοδοτώντας νέα περιεχόμενα 
και ιεραρχώντας άλλες προτεραιοτήτες 
όπως την υγεία, την παιδεία, τον πολιτι-
σμό. Την οικονομία στη βάση συλλογικών 
αναγκών. Την έρευνα και την τεχνολο-
γία στην υπηρεσία κοινωνικών αξιών 
και στόχων. Καλείται να απαντήσει σε 
ζητήματα ιδιοκτησίας τόσο των μέσων 
παραγωγής όσο και των, μέχρι πρότινος, 
κοινωνικών αγαθών. Την ανάδυση νέων 
μορφών κοινωνικοποιημένης οικονομίας. 
Καλείται, εν ολίγοις, να απαντήσει σε ένα 
ερώτημα που παραμένει πάντα επίκαιρο. 

Ανάπτυξη: τι είδους, πώς, από ποιους και 
για ποιους.

Ανοίγοντας το φάκελλο «Ενέργεια»

Γνωρίζουμε ότι όσο πιο σημαντικό 
για τη ζωή μας είναι ένα αγαθό, τόσο 
πιο ελκυστικό γίνεται ως εμπόρευμα. Σε 
συνθήκες κρίσης, οι επενδυτές στρέφο-
νται ολοένα και περισσότερο σε αγαθά 
πρώτης ανάγκης όπως η ενέργεια, το 
νερό, τα τρόφιμα. Η πρακτική που ξε-
διπλώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αφορά στην ασύδοτη 
ιδιωτικοποίηση των παραπάνω τομέων, 
γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια 
οδηγεί όχι μόνο στην οικονομική εξαθλί-
ωση ευρέων πληθυσμιακών στρωμάτων, 
αλλά ακόμα και στον αφανισμό τους. Από 
την άλλη, ειδικά στο θέμα της ενέργειας, 
κυριαρχεί η απροθυμία των λεγόμενων 
αναπτυγμένων χωρών να προχωρήσουν 
σε πραγματική, σε απόλυτα μεγέθη, μεί-
ωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και 
σε ριζική αναδιάρθρωση του τομέα της 
ενέργειας με κοινωνικά και οικολογικά 
κριτήρια που δεν θα «υποκλίνονται» 
στο κέρδος, παρά τη ραγδαία αυξανόμενη 
ένταση των επιπτώσεων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. 

Η πολιτική συγκυρία, εν μέσω κι- 
νηματικών διαδικασιών για την αντιμε-
τώπιση δραματικών επιπτώσεων λόγω 
ενεργειακών επιλογών που προωθούνται 

και με νομοθετήματα, όπως το ν/σ για τις 
ΑΠΕ, μας οδήγησε να εστιάσουμε κατ’ 
αρχήν στο μείζον θέμα της ενέργειας. 
Γρήγορα έγινε ξεκάθαρο ότι όλα όσα 
συμβαίνουν στη χώρα μας δεν αποτελούν 
παρά έναν ακόμα κρίκο στον παγκόσμιο 
ενεργειακό ανταγωνισμό.

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες 
για την ανάσχεση των εκπομπών θερμο-
κηπίου (π.χ. δικαιώματα ρύπων) και την 
εμπορευματοποίηση της ενέργειας ώστε 
«να πάψει να θεωρείται δημόσιο αγαθό» 
(1995, Συνέδριο Παγκόσμιου Οργανισμού 
Ενέργειας) είχαν ως αποτέλεσμα αφενός 
τη στροφή στη λεγόμενη «πράσινη» ανά-
πτυξη και αφετέρου στην απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας.

Το σκηνικό που με επιμέλεια στήνε-
ται και στην Ελλάδα είναι πανομοιότυπο 
με αυτό που στήνεται στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη και πολύ συγγενές, στους κεντρι-
κούς του άξονες, με αυτό της Αμερικής 
και της Ασίας. Η ενέργεια αποτελεί πεδίο 
ανταγωνισμού μεγάλων πολυεθνικών με 
κύρια χαρακτηριστικά: την υπερεκμε-
τάλλευση των συμβατικών καυσίμων, τη 
διόγκωση της ενεργειακής κατανάλωσης, 
την κερδοσκοπία με τις ανανεώσιμες 
μορφές, την εξάρτηση από ολοένα και πιο 
μεγάλα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και 
στο βάθος τα πυρηνικά.

Η εγχώρια κατάσταση,  
οι προωθούμενοι σχεδιασμοί  
και οι αντιστάσεις

Εδώ και μια δεκαετία, με την απε-
λευθέρωση της ενέργειας, η Ελλάδα 
βρίσκεται στο επίκεντρο ευρύτερων 
σχεδιασμών, έχοντας παραδώσει τον 
ενεργειακό σχεδιασμό της στους «επεν-
δυτές». Δεκάδες νέες μονάδες ηλεκτρο-
παραγωγής ξεφυτρώνουν διάσπαρτα και 
κατά προτίμηση γύρω απο την Αττική. 
Πολυεθνικοί κολοσσοί μαζί με ντόπιους 
ομίλους συγκροτούν μεγάλες συμμαχίες 
που απλώνονται σε κάθε μορφή ενέργει-
ας: από αιολικά πάρκα μέχρι άνθρακα. 

Åíôüò εποχής, εκτός ελέγχου
Μυρτώ Μπολώτα, Δέσποινα Σπανούδη, Πέτροσ Ψαρρέας
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Λόγω πληθώρα ύλης το πολύ ενδιαφέρον και εκτενές άρθρο της ΄Ολγας Αθανίτη 
«Η πυρηνική αφύπνιση και ο ύπνος του δικαίου» θα δημοσιευτεί σε επόμενο 
τεύχος της «Εποχής».



Το ενεργειακό «έλλειμα» της χώρας φυσικά 
δεν δικαιολογεί το υπερβολικό ενδιαφέρον της 
ηλεκτρικής «ελίτ» για την Ελλάδα. Όπως όμως 
ήδη διαφαίνεται (π.χ. Αστακός) αφορά στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και όχι στο 
περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Η 
κεντρική πολιτική στόχευση για μια Ελλάδα 
–ανταγωνιστικό- ενεργειακό κόμβο, με ισχυρή 
γεωπολιτική θέση εξαγγέλθηκε πολλάκις από 
κυβερνητικά χείλη. Συνεπές, επομένως, καθή-
κον το κυβερνήσεων ήταν να προωθήσουν την 
κερδοφόρα επιχειρηματικότητα στον τομέα της 
ενέργειας, να παράσχουν κίνητρα και συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα στους επενδυτές (δημόσιος 
πλούτος), να ρυθμίσουν τις επιχορηγήσεις, να 
ελαχιστοποιήσουν τον κοινωνικό έλεγχο και φυ-
σικά να προωθήσουν την υπερχρέωση της ΔΕΗ. 
Η δημόσια επιχείρηση υποχρεώθηκε να αγοράζει 
πανάκριβα το ρεύμα -που και η ίδια μπορεί να 
παράγει- και να το πουλάει πολύ φθηνότερα 
στους βιομχανικούς ομίλους που συχνά είναι οι 
ίδιοι παραγωγοί ενέργειας (ΕΛΠΕ. Μυτηλιναί-
ος). Η χαοτική κατάσταση που συνοψίζεται στο 
δόγμα: «ενεργειακές εγκαταστάσεις παντού, με 

οιοδήποτε περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, 
με κριτήριο την αύξηση των κερδών των εται-
ρειών», προκάλεσε μια ολοένα και αυξανόμενη 
κοινωνική αντίσταση. 

Οι ζωηροί και νικηφόροι αγώνες που δό-
θηκαν το προηγούμενο διάστημα σε όλη την 
επικράτεια όχι μόνο κατάφεραν να συσπειρώσουν 
γύρω τους τις τοπικές κοινωνίες, αλλά διαμόρ-
φωσαν ταυτόχρονα και ένα συνεκτικό πλέγμα 
κριτικής και τεκμηρίωσης. Στη βάση αυτών 
των πολυεπίπεδων κατακτήσεων γίνεται δυνατή 
τόσο η απόκρουση των προωθούμενων σχεδίων 
υπαγωγής της ενέργειας στα ιδιωτικά-πολυε-
θνικά συμφέροντα σε θεσμικό-κοινοβουλευτικό 
επίπεδο όσο και το βάθεμα της κριτικής στο κυ-
ρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης και της διαμόρφωσης 
μιας αριστερής «λεωφόρου» προς μια ανάπτυξη 
οικολογικά και κοινωνικά αξιοβίωτης.

Μια πανελλαδική συνάντηση  
με περιεχόμενο και «δράση»

Η πανελλαδική συνάντηση για την ενέργεια 
που διοργανώθηκε από τη Θεματική «πόλη, 
περιβάλλον, οικολογία» του ΣΥΡΙΖΑ, στις 17/4 

στη Θήβα, αποτύπωσε όλα τα παραπάνω. Ακτιβι-
στές/στριες, πανεπιστημιακοί, πολιτικά στελέχη 
συναντήθηκαν και συζήτησαν τεκμηριωμένα, 
με όπλο τους αγώνες, την εμπειρία της κοινής 
δράσης των προηγούμενων ετών, αλλά και τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις και επεξεργασίες για 
τα ζητήματα της ενέργειας τόσο στο διεθνές όσο 
και στο εγχώριο πεδίο. Γιατί ο κοινός τόπος ήταν 
και είναι η συνδιαμόρφωση λόγου και οράματος, 
η κοινή δράση και οι αγώνες αποτροπής των 
επερχόμενων εγκλημάτων. 

Την όλη συζήτηση διέτρεξαν τα κριτήρια 
και τα χαρακτηριστικά μιας ριζοσπαστικής ταξι-
κής και οικολογικής προσέγγισης του ζητήματος 
της ενέργειας και οι ευρύτερες κοινωνικο-οικο-
νομικές ρήξεις και αντατροπές που απαιτούνται 
προεκειμένου να υπάρξει έδαφος για την εφορ-
μογή τους. Η ανάπτυξη ισχυρών τοπικών αλλά 
και διεθνών κινημάτων -σε οργανική σχέση με 
το εργατικό κίνημα- γύρω από το ζήτημα της 
ενέργειας για τη διαμόρφωση και τη διεκδίκηση 
εναλλακτικών προτάσεων κρίθηκε ως η σημαντι-
κότερη προϋπόθεση ανατροπής των επιχειρούμε-
νων διεθνών και εγχώριων σχεδιασμών. 

Τ
α μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα είναι αναμφίβολα ένα επίμαχο 
θέμα της παγκόσμιας επικαιρότητας. Έχοντας διαδοθεί την περίοδο 
του μεσοπολέμου στις ΗΠΑ ως επενδυτικά σχέδια απέναντι στο 
κραχ και μετά τον πόλεμο σε ολόκληρο τον κόσμο, καπιταλιστικό 
και «σοσιαλιστικό», δέχθηκαν επί δεκαετίες τη σφοδρή κριτική 
του οικολογικού κινήματος, που οδήγησε στη μερική απονομιμο-
ποίηση και υποχώρησή τους στις αναπτυγμένες χώρες. Αυτή όμως 
αναπληρώθηκε από την ανάπτυξη μεγάλων επενδυτικών σχεδίων 

στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη ΝΑ Ασία με τη χρηματοδότη-
ση των παγκοσμιοποιημένων οργανισμών και την αγαστή συνεργασία 
κυβερνήσεων και εταιριών. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής φραγμάτων 
είναι σήμερα ο κινέζικος καπιταλιστικός σχηματισμός, τόσο εντός όσο 
και εκτός επικράτειας, ενώ ο παγκόσμιος ενεργειακός ανταγωνισμός και 
η προσδοκία μεγάλων κερδών οδηγεί σε προσπάθειες «επιστροφής» των 
μεγάλων υδροηλεκτρικών και στις αναπτυγμένες χώρες.

Απέναντι βρίσκεται ένα δυναμικό παγκόσμιο κίνημα, που, παρά την 
ένταση της καταστολής, δρα τοπικά αλλά δικτυώνεται και παγκόσμια, 
διοργανώνει Συνέδρια Φραγματοπαθών Πληθυσμών (το 1ο το 1997 στη 
Βραζιλία) και εκδηλώσεις στα πλαίσια του Κοινωνικού Φόρουμ και τροφο-
δοτεί ακτιβιστικές δράσεις, νομικούς αγώνες και ιστοσελίδες ενημέρωσης. 
Στη γειτονιά μας οι μεγαλύτεροι αγώνες έχουν αναπτυχθεί στην Ισπανία 
και την Τουρκία.

Το κίνημα αυτό, στους κόλπους του οποίου δραστηριοποιούνται 
διανοητές του βεληνεκούς της Βαντάνα Σίβα ή της Αρουντάτι Ρόϊ, αλλά 
και η επιστημονική κριτική έχουν αναδείξει το πραγματικό οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος των φραγμάτων και έχουν τεκμηριώσει ότι η διακοπή της 
φυσικής ροής ενός ποταμού και ο σχηματισμός γιγαντιαίων ταμιευτήρων 
δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από το όποιο ενεργειακό όφελος 
και επιτείνει το παγκόσμιο πρόβλημα του νερού. Ένα φράγμα καταστρέφει 
παραποτάμιους οικισμούς, γεωργικά εδάφη και οικοσυστήματα, επιδρά αρνη-
τικά στη βιοποικιλότητα, στους υδροφόρους ορίζοντες και στο μικροκλίμα 
ενώ, παρά τους μύθους περί «καθαρής» ενέργειας, παγιδεύει βλάστηση και 
επομένως εκλύει αέρια του θερμοκηπίου. Παράλληλα στους ταμιευτήρες το 
νερό παραμένει ακίνητο και επομένως υποβαθμίζεται, πιέζει τα πετρώματα 
και προκαλεί σεισμούς και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα ασφάλειας είτε 
πρόκειται για περιπτώσεις ακραίων φαινομένων (πλημμύρες, κατολισθήσεις 
κ.λπ.) είτε για τα προβλήματα συντήρησης των γερασμένων κατασκευών. Ας 
προστεθεί μόνο ότι μετά από 40-50 χρόνια ένα φράγμα είναι σχεδόν άχρηστο, 
λόγω της συσσώρευσης λάσπης στον ταμιευτήρα. 

Για τους λόγους αυτούς τα μεγάλα φράγματα δεν θεωρούνται ανανε-
ώσιμη πηγή ενέργειας. Φυσικά το όριο μεταξύ μικρών και μεγάλων είναι 

Γιάννης Παπαδημητρίου

Το αντιφραγματικό κίνημα μπροστά σε νέα δεδομένα
σχετικό και αποτέλεσμα πολιτικο-κοινωνικών συσχετισμών. Ενώ λ.χ. ο 
κανόνας στην Ε.Ε. είναι το όριο των 10 MW, στην Ελλάδα, στο καθεστώς 
της ιδιωτικοποίησης της παραγωγής ενέργειας, η Ν.Δ. φρόντισε να το αυ-
ξήσει στα 15 ενώ ο κ. Σουφλιάς δεν δίστασε να εξαγγείλει τη δημιουργία 20 
(!) μεγάλων φραγμάτων και εκατοντάδων μικρών. Το πρώτο βήμα ήταν η 
υπογραφή του απαράδεκτου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, 
το οποίο για τα μικρά υδροηλεκτρικά ορίζει ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
δύο διαδοχικών έργων τα 1.000 μ. και ως ελάχιστη οικολογική παροχή, που 
θα πρέπει να παραμείνει στη φυσική κοίτη, το 30% της μέσης παροχής των 
θερινών μηνών, όταν δηλαδή τα ποτάμια έχουν ελάχιστο νερό.  

Το επόμενο βήμα, το νομοσχέδιο δηλαδή για την προώθηση των ΑΠΕ, 
το προετοίμασε μεν αλλά δεν πρόλαβε να το ψηφίσει η Ν.Δ., το κατέθεσε 
όμως σχεδόν αυτούσιο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κ. Μπιρμπίλη. Στο 
γενικότερο πνεύμα της «πράσινης ανάπτυξης», της πριμοδότησης δηλαδή 
του ιδιωτικού κεφαλαίου και της απαλλαγής του από «γραφειοκρατικά» 
εμπόδια, όπως ας πούμε η περιβαλλοντική νομολογία του ΣτΕ, το νο-
μοσχέδιο περιείχε διατάξεις για την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του 
των φραγμάτων μέχρι 100 MW(!) και τη θεσμοθέτηση της υπεροχής του 
Ειδικού Χωροταξικού ΑΠΕ απέναντι σε κάθε άλλο πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασμού ακόμη και ήδη υφιστάμενο. 

Η πρώτη διάταξη, με ανομολόγητο στόχο και τη διευκόλυνση των 
επιδοτήσεων προς το κατασκευαστικό κεφάλαιο, παρότι συμπεριλήφθηκε 
«στα μουλωχτά» και χωρίς τυμπανοκρουσίες, παραήταν προκλητική και 
αποσύρθηκε πριν από τη συζήτηση του ν/σ στη Βουλή. Παρ’ όλα αυτά 
η όρεξη έχει ανοίξει και οι αιτήσεις στη ΡΑΕ για καινούργια μεγάλα 
φράγματα, αντί λ.χ. της εφαρμογής μεθόδων αντλησιοταμίευσης στα ήδη 
κατασκευασμένα, πολλαπλασιάζονται. Από την άλλη μια ανεξέλεγκτη 
πλημμυρίδα μικρών υδροηλεκτρικών μπορεί να εξελιχθεί σε εξίσου ση-
μαντικό πρόβλημα.

Το αντιφραγματικό κίνημα έχει και στην Ελλάδα ιστορία. Τις παλι-
ότερες κινητοποιήσεις στο Νέστο διαδέχθηκε ο νικηφόρος αγώνας στον 
Άραχθο (αρχικά ενάντια στη ΔΕΗ και στη συνέχεια ενάντια στη Μηχα-
νική Α.Ε., πρώην εργολάβο της ΔΕΗ) ενώ στον Αχελώο η μάχη ενάντια 
στην εκτροπή εστιάζεται στη φάση αυτή στο φράγμα της Μεσοχώρας, το 
οποίο προωθείται ως «αυτόνομο» έργο. Αυτές οι τοπικές μέχρι σήμερα 
πρωτοβουλίες καλούνται να σηκώσουν το δυσβάστακτο βάρος όχι μόνο 
της αντιπαράθεσης στο κεφάλαιο και στο δικομματισμό αλλά και της ανοι-
χτής αποδοχής των φραγμάτων από το ΚΚΕ και το ΛΑΟΣ και κυρίως ενός 
κλίματος αποδοχής του περιβαλλοντικού κόστους της κρίσης. Γι’ αυτό και 
είναι αναγκαίος ο πανελλαδικός τους συντονισμός.2
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Ο 
χώρος της ενέργειας λειτουργεί εδώ και 
μια δεκαετία στο πλαίσιο της ακολου-
θούμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής. 
Στόχος ήταν και είναι να διαμορφωθεί, 
όπως συνηθίζεται να λέγεται, μια αγορά 
ενέργειας που υποτίθεται θα λειτουργεί 
ανταγωνιστικά προς όφελος του κατανα-
λωτή. Περάσαμε από μια μονοπωλιακή 

και καθετοποιημένη ΔΕΗ, ΔΕΠ, ΔΕΠ ΕΚΥ και 
ΔΕΠΑ, με τα κενά και τις αδυναμίες τους, σε μια 
νέα κατάσταση επιβεβλημένη από την Ε.Ε., με 
στόχο να διευρύνει τις ευκαιρίες ιδιωτικών μεγα-
λοεπενδύσεων και να υποβαθμίσει ή και εξαφανί-
σει την κρατική παρέμβαση και τον έλεγχο στις 
τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας 
τα κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο. 

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στα δέκα χρόνια από την ψήφιση του 
Ν.2773/99 η ΔΕΗ μετοχοποιήθηκε, της αφαιρέ-
θηκαν τα δίκτυα, δημιουργήθηκε ο ΔΕΣΜΗΕ, 
που είναι ο διαχειριστής του συστήματος ηλε-
κτρικής ενέργειας, και η παραγωγή χωρίστηκε 
από την εμπορία για να δοθεί η δυνατότητα στους 
ιδιώτες να διεισδύσουν στην αγορά. 

Παρόλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για την 
προσέλκυση ιδιωτών, στην ηλεκτρική ενέργεια 
ελάχιστες μονάδες προχώρησαν και αυτές λόγω 
της τεχνητά διαμορφωμένης αύξησης της ορια-
κής τιμής και διαγωνισμούς με ειδικούς όρους 
επιδότησης.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών είχαμε: α) την 
αύξηση των τιμολογίων με ρυθμούς τετραπλά-
σιους του πληθωρισμού, ώστε να ικανοποιηθούν 
τα συμφέροντα των ιδιωτών παραγωγών και των 
μετόχων της ΔΕΗ β) την αύξηση της εξάρτησης 
της χώρας από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, 
που περιορίζεται μόνο από το τεχνικό μέγιστο 
των συνδέσεων γ) τη μεγιστοποίηση των κερδών 
για τους εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύ-
στημα αποδείχθηκε κατά περιόδους χρυσοφόρο 
για τους εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας και 
αυτό χωρίς κανένα επιχειρηματικό κίνδυνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου 
με τον οποίο τα διάφορα συμφέροντα αντιλαμ-
βάνονται την εμπλοκή τους στην ηλεκτρική 
ενέργεια αποτελεί η περίπτωση της «Αλουμίνιον» 
της Ελλάδος. Αγόραζε από τη ΔΕΗ ενέργεια σε 
χαμηλές τιμές και της την πωλούσε σε υψηλές, 
αξιοποιώντας τη σχετική νομοθεσία, ζημιώνο-
ντας τη ΔΕΗ με 50-80 εκ. ευρώ ετησίως!

Αντιγράφουμε από άρθρο του Κώστα 
Ψωμιάδη (Energy Point 2009): «Είναι πλέον 
βέβαιο (άλλωστε το παραδέχονται πλέον και 
υψηλόβαθμα στελέχη των αρμόδιων φορέων) 
ότι καταρρέει ο μύθος της φθηνής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά. Δεν 
αρκούν μόνο τα παραδείγματα της Βρετανίας 
και της Γερμανίας, αλλά το υπαγορεύει η απλή 
λογική: Για να μπορέσει ο ιδιώτης-παραγωγός να 
ανταγωνιστεί τη ΔΕΗ, θα πρέπει να αυξηθούν 

σημαντικά τα τιμολόγια, ούτως ώστε, να καλύ-
πτουν τουλάχιστον το κόστος της παραγωγής και 
να αφήνουν ένα μικρό κέρδος, μέσω του οποίου 
θα γίνουν οι αποσβέσεις». 

Η εγκατεστημένη ισχύς προσεγγίζει τα 
15.000 MW (διασυνδεδεμένο και μη δίκτυο) με 
2.000 MW περίπου να προέρχονται από ιδιώτες. 
Εξ αυτών 1.400 MW περίπου από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενεργειας (ΑΠΕ). Το τετράμηνο Ιανου-
αρίου-Απρίλιου 2010 η συνολική παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν: από λιγνίτη 
50,5%, φυσικό αέριο 16,7%, υδροηλεκτρικά 
17,4%, ΑΠΕ 4,7%, εισαγωγές 10,2% και 0,5% 
πετρέλαιο. Η ετήσια παραγωγή υπολογίζεται να 
ξεπεράσει τις 66.000 Gwh. 

Ερευνα υδρογοναθράκων  
– αγορά καυσίμων 

Στο χώρο έρευνας, διύλισης και εμπορίας πε-
τρελαίου έχουμε τη διάλυση της ΔΕΠ Α.Ε και τη 
δημιουργία στη θέση της των ΕΛΠΕ (Ν.2593/98) 
με ταυτόχρονη διάλυση και ενσωμάτωση της 
ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε (Ερευνα Υδρογονανθράκων) και 
ενοποίηση των ΕΛΔΑ με την ΕΚΟ. Η ΕΛΠΕ 
μετοχοποιείται σταδιακά και το 2003 συγχω-
νεύεται σ’ αυτή δι’ απορροφήσεως η Εταιρεία 
Πετρόλα Ελλάς συμφερόντων Λάτση. Μετά και 
τις τελευταίες εξαγορές της BP και SHELL από 
τα ΕΛΠΕ και τη Motor OIL αντίστοιχα, οι δύο 
εταιρείες πέραν της διύλισης ελέγχουν και πάνω 
από το 50% της εμπορίας. 

Σε επίπεδο συνολικής ενεργειακής τελικής 
κατανάλωσης τα πετρελαιοειδή πλησίασαν τους 
15 εκ. ΜΤ και ποσοστό 66,8% (Ενεργειακό 
ισοζύγιο 2007). Η μεγαλύτερη χρήση των πε-
τρελαιοειδών είναι στις μεταφορές, όπου κατα-
ναλώθηκαν 9 εκ. ΜΤ, ενώ ένα σημαντικό ποσό 
5 εκ. ΜΤ χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία και 
υπόλοιπες χρήσεις. Στα ποσά αυτά πρέπει να 
προστεθεί ποσό 2 εκ. ΜΤ που χρησιμοποιήθηκε 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα 
η παραγωγή των διυλιστηρίων είναι περίπου 19 
εκ. ΜΤ, ενώ οι ανάγκες διαμορφώνονται σε 21 
εκ. ΜΤ ή 400.000 περίπου βαρέλια πετρελαίου 
την ημέρα. 

Η έρευνα πετρελαίου εγκαταλείφθηκε για 
πάνω από μία δεκαετία και ο Ν.2289/95 κατέστη 
ανενεργός, ο δε τομέας έρευνας, που λειτουργού-
σε στα ΕΛΠΕ , συρρικνώθηκε και απαξιώθηκε, 
έτσι ώστε και η όποια εμπειρία είχε αποκτηθεί 
να μην περάσει σε νεότερους. 

Σήμερα με επίκληση τη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση προωθούνται ρυθμίσεις νέας καταλή-
στευσης του πετρελαϊκού δυναμικού της χώρας. 
Οι παραπάνω αλλαγές δεν λειτούργησαν προς 
όφελος του καταναλωτή, δεν διαμόρφωσαν φτηνές 
τιμές, δεν αξιοποίησαν τους εγχώριους ορυκτούς 
πόρους, μας έσπρωξαν περισσότερο στην εξάρτηση 
και την ακρίβεια. Δεν πρέπει να διαφεύγει της 
προσοχής μας η υψηλή φορολογία στα καύσιμα 
και η μονομερής ανάπτυξη των αυτοκινητοδρό-
μων σε βάρος των μέσων σταθερής τροχιάς.

Αγορά φυσικού αερίου

Στην αγορά φυσικού αερίου με τη δημι-
ουργία της ΔΕΣΦΑ Α.Ε (Ν.3428/2005) έγιναν 
τα πρώτα βήματα για τη διείσδυση των ιδιωτών 
στις εγκαταστάσεις και τους αγωγούς φυσικού 
αερίου, ενώ παράλληλα άνοιξε και ο δρόμος για 
την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στο ηλε-
κτρικό ενεργειακό ισοζύγιο προσεγγίζει το 20% 
και είναι πολύ σημαντική μια και μειώνει τους 
ρύπους CO2 σε ποσοστό 40-30% ανάλογα με το 
καύσιμο που αντιθιστά.

Ποσοστό 74% του φυσικού αερίου χρη-
σιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, 14% για βιομηχανική χρήση και 12% 
στις εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ) για οικιακή 
χρήση(ΔΕΣΦΑ 2007).

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτελεί 
επίσης μια άλλη αξιόπιστη εναλλακτική λύση 
φιλική προς το περιβάλλον με σημαντικές προ-
οπτικές ανάπτυξης. 

Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας, μετά 
την αναβάθμισή του μπορεί πλέον να παραλαμ-
βάνει και να επεξεργάζεται τριπλάσιες ποσότητες 
φυσικού αερίου και να τροφοδοτεί το Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς με 5,2-5,3 δισεκατομμύρια 
κ.μ. ετησίως.

Αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου

Εχει κατά καιρούς ειπωθεί ότι οι αγωγοί 
φυσικού αερίου και πετρελαίου θα καταστήσουν 
την Ελλάδα ενεργειακό κέντρο. Εδώ ταιριάζει η 
λαϊκή ρήση «όπου ακούς πολλά κεράσια πάρε 
μικρό καλάθι». Απ’ ό,τι διαβάζουμε τα σχέδια 
συνεχώς αναβάλλονται ή προχωρούν εκείνα, που 
βασικό τους στόχο έχουν την παράκαμψη και την 
ελαχιστοποίηση των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Η αριστερά εστιάζει την κριτική της: στο 
δημόσιο έλεγχο, την προστασία του περιβάλ-
λοντος, την ασφάλεια, τη χωροθέτηση και τις 
αποζημιώσεις. Η συμμετοχή του κράτους στους 
μελλοντικούς αγωγούς είναι ελαχίστη ή μηδενική. 
Θεωρούμε ότι ο κρατικός έλεγχος μέσα από κρατι-
κές εταιρείες διαμορφώνει συνθήκες για καλύτερο 
έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος 
και περισσότερα έσοδα για το κράτος.

Ο μόνος αγωγός που λειτουργεί σήμερα είναι 
αυτός που μεταφέρει το αέριο από τη Ρωσία μέσω 
Βουλγαρίας και Τουρκίας, μήκους 512 χλμ. και 
δυναμικότητας ~4 δις κ.μ ετησίως.

Προγραμματίζεται να κατασκευαστούν: α) 
ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρού-
πολη δυναμικότητας 600.000-800.000 βαρελιών 
πετρελαίου την ημέρα. Η σύμβαση υπογράφηκε 
το 2007 και μετά από πολλές παλινωδίες δεν προ-
βλέπεται να ξεκινήσει η κατασκευή του ούτε το 
2011. Οι τελευταίες εξελίξεις μιλούν για ακύρωση 
του αγωγού. β) Ο αγωγός φυσικού αερίου ΙΤGI 
(Italian-Turkish-Greek-Interconnection) δυναμι-
κότητας μέχρι 11 δις κ.μ ετησίως, θα μεταφέρει 

Δέκα χρόνια νεοφιλελεύθερης πολιτικής  
στο χώρο της ενέργειας
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αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Το τμήμα του τουρ-
κο-ελληνικού αγωγού έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από 
ελληνικής πλευράς στο έργο δραστηριοποιείται 
η ΔΕΠΑ. Για τον αγωγό αυτό εκφράζονται φόβοι 
ως προς αν μπορεί να εγγυηθεί τις ποσότητες 
αερίου που προβλέπει η συμφωνία. γ) Ο αγωγός 
South Stream δυναμικότητας 30 δις κ.μ ετησίως, 
που θα μεταφέρει αέριο από τη Ρωσία με τελικό 
προορισμό την Ευρώπη, βρίσκεται σε στάδιο 
σχεδιασμού. Η συμφωνία με την Ελλάδα υπο-
γράφηκε το 2008. Είναι ανταγωνιστικός άλλου 
αγωγού αερίου του Nabucco, που υποστηρίζεται 
από την Ε.Ε. και παρακάμπτει τη Ρωσία. Η 
υλοποίηση των παραπάνω έργων θα απαιτήσει 
πολλά δις ευρώ και από τη στιγμή έναρξης της 
κατασκευής τους ως την ολοκλήρωσή τους θα 
απαιτηθούν περισσότερα από 2 χρόνια.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Χωρίς αμφιβολία, τόσο οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (άνεμος, ήλιος, υδατοπτώσεις, ενέργεια 
από κύματα, βιομάζα, γεωθερμία κ.ά.) όσο και η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο της οποιασδήποτε στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου της κλιματικής 
αλλαγής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Παντελή 
Κάπρο οι επενδύσεις σε ΑΠΕ την περίοδο 2000-
2010 ανήλθαν σε 1323 ΜW (χωρίς τα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά) και μέχρι το 2030 -κατ ελάχι-
στον- προβλέπεται να εντάσσονται στο σύστημα 
3.500-4.000 ΜW ανά πενταετία.

Οι νέες τεχνολογίες που υπόσχονται πολλά, 
δεν μπορεί να είναι η μοναδική συνιστώσα στα 
σενάρια του μέλλοντος. Το πρόβλημα μετατοπί-
ζεται από τον μέχρι σήμερα πρωτεύοντα στόχο 
της αύξησης της παραγωγής, άρα και της ενέρ-
γειας, στο στόχο του κοινωνικά και οικολογικά 
βιώσιμου μοντέλου, δηλαδή στην αναθεώρηση 
των δομών της καταναλωτικής κοινωνίας, σ’ ένα 
άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
θα γυρίσουμε σε έναν ενεργειακό μεσαίωνα, αλλά 
θα χρειαστεί να αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη 
από τη διαρκώς διογκούμενη ζήτηση ενέργειας. 

Στις μέρες μας όλο και περισσότερο γίνεται 
λόγος για πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονο-
μία, πράσινη ενέργεια, πράσινες θέσεις εργασίας 
κ.λπ. Διαμορφώνεται σταδιακά ένα καινούργιο 
όραμα, ενός άλλου κόσμου πιο φιλικού προς το 

περιβάλλον και στο οποίο νέες τεχνολογίες που 
επιβάλλονται από την κλιματική αλλαγή καλού-
νται να παίξουν κυρίαρχο ρόλο. 

Για να λειτουργήσουν οι νέες επιστημο-
νικές κατακτήσεις προς όφελος της κοινωνίας 
χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Το 
σύστημα που στηρίζεται στο μέγιστο δυνατό 
κέρδος με όποιο κόστος, δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την επίλυση των προβλημάτων που έρχονται. 
Βέβαια όλα τα κακά δεν οφείλονται μόνο στην 
αγορά, αλλά και στις πολλαπλές παθογένειες της 
ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής 
εκπροσώπησης. Η αγορά δεν μπορεί να οδηγήσει 
στο μακροχρόνιο αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό, 
που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδια-
σμού, την οικονομικότητα των επενδύσεων και 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια οικονομική και 
περιβαλλοντική κρίση. Εκείνοι που ευθύνονται και 
για τις δύο δεν μπορούν να εγγυηθούν για το ξεπέ-
ρασμα τους. Χρειάζεται άλλο μοντέλο ανάπτυξης 
και η αριστερά πρέπει να εκλαϊκεύσει το μοντέλο 
που προτείνει και να το κάνει κτήμα όλης της κοι-
νωνίας. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε.

Από τη ρητορική περί ανανεώσιμων «πηγών» ενέργειας  
στη δημοκρατική επιλογή ενεργειακής τεχνολογίας

Π
ροφανώς είμαστε όλες και όλοι υπέρ των ανανεώσιμων «πηγών» 
ενέργειας. Είμαστε με τον ήλιο, τον αέρα, τα ποτάμια, τα κύματα. 
Είναι άλλο όμως οι «πηγές» ενέργειας γενικά και αφηρημένα και 
άλλο οι ειδικές και συγκεκριμένες «τεχνικές» με τις οποίες αυτές 
αξιοποιούνται κοινωνικά. Η ηγεμονεύουσα ιδεολογία περί ανανε-
ώσιμων «πηγών» ενέργειας, όπως αποτυπώνεται στον πρόσφατο 
νόμο για τις ΑΠΕ, ταυτίζει τα δύο -φυσικές πηγές και κοινωνικές 
τεχνικές- για να εμφανίσει ως φυσικό δεδομένο αυτό που είναι 

κοινωνικό ζητούμενο: αντί να αποφασίζεται δημοκρατικά τι θα πρέπει 
να ορισθεί, επιλεγεί και αναπτυχθεί ως ενεργειακή τεχνική κατάλληλη 
για να αντιμετωπισθεί η οικολογική κρίση, επιβάλλεται μέχρι στιγμής 
τεχνοκρατικά ένας συγκεκριμένος ορισμός των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, αυτός που προσιδιάζει στις επιδιώξεις του κεφαλαίου των μεγάλων 
ενεργειακών ομίλων. 

Στο πλαίσιο της τεχνοκρατικής αυτή επιβολής, μια σύγχρονη ανε-
μογεννήτρια αιολικού πάρκου εμφανίζεται σαν κάτι που είναι τεχνικά 
αντίστοιχο ενός παραδοσιακού ανεμόμυλου. Σα να διαφέρουν τα δύο μόνο 
ως προς την αεροδυναμική και την ανθεκτικότητα των υλικών κατασκευ-
ής. Λες και δεν τα χωρίζει, μεταξύ άλλων, μια καθοριστική τεχνική και 
κοινωνική διαφορά. Η διαφορά αυτή έχει όνομα. Είναι το μακρύ δίκτυο 
μεταφοράς ενέργειας, χωρίς το οποίο δεν έχει νόημα το αιολικό πάρκο. Εί-
ναι ακριβώς αυτό που αποκρύπτεται στις τρέχουσες διαφημίσεις αιολικών 
πάρκων. Ένα δίκτυο που έχει διαμορφωθεί ώστε να υποστηρίξει την καρ-
κινωματική αστική συγκέντρωση. Είναι αυτό με το οποίο θα επιχειρηθεί 
να συντηρηθεί ενεργειακά η Αθήνα, διά της συγκέντρωσης-υφαρπαγής 
της αιολικής ενέργειας που θα παράγεται από το Αποπηγάδι της Κρήτης 
μέχρι τον Ελικώνα της Βοιωτίας. Ενώ θα λαμβάνει χώρα αυτό που ο Μαρξ 
ονομάζει «πρωταρχική συσσώρευση» (υφαρπαγή δημόσιου πλούτου για 
το σχηματισμό ιδιωτικού κεφαλαίου) ως προϋπόθεση της «κανονικής» 
διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίου. Της οποίας πρωταγωνιστής δεν 
θα μπορούσε να είναι παρά μια ανανεωμένη μορφή κεφαλαιοκρατικού 
κράτους. Πρόκειται για το κράτος που διαβουλεύεται πράσινα νομοσχέδια 
στην Αθήνα, τα οποία γίνονται νόμοι του κράτους στην επαρχία με λίγο 
κόκκινο από γκλoμπς. Είμαστε φαίνεται ακόμη (και ίσως βαθύτερα) στην 
ιστορική περίοδο που ξεκίνησε με το φαινόμενο των enclosures, την πε-
ρίφραξη των δημόσιων γαιών υπέρ των ιδιωτών που συσσώρευσε φτηνό 
εργατικό δυναμικό στις πόρτες των εργοστασίων του Μάντσεστερ.

Με τα διασυνδεμένα στο δίκτυο μακράς μεταφοράς αιολικά πάρκα 
επιχειρείται η υποθήκευση του αιολικού δυναμικού στο φορδιστικό τρόπο 

παραγωγής ενέργειας του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Στο φαύλο κύκλο 
δηλαδή παραγωγής ενέργειας που πρέπει να καταναλωθεί αμέσως. Γιατί 
η ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου, κατά το υπόδειγμα της βενζινο-
κίνητης ηλεκτρογεννήτριας αλλά και του πυρηνικού αντιδραστήρα, δεν 
παράγει ενέργεια που μπορεί να αποταμιευθεί τοπικά για να χρησιμοποιηθεί 
όταν δεν φυσάει. Το αιολικό πάρκο και το μακρύ δίκτυο μεταφοράς προ-
ϋποθέτουν την άμεση κατανάλωση αυτού που παράγεται. Και επειδή δεν 
φυσάει πάντα, για να καλυφθεί η κατανάλωση που διογκώνεται συνολικά 
με την πρόσθεση της αιολικών πάρκων στα συμβατικά εργοστάσια παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα αιολικά πάρκα αυξάνουν τελικά απ’ ό,τι 
φαίνεται αντί να μειώνουν την εξάρτηση από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια 
(βλ. Τάκης Νικολόπουλος, «Από τον μύθο των βιοκαυσίμων στο μύθο των 
αιολικών πάρκων», Ενθέματα, Κυριακάτικη Αυγή, 28-12-2008). Με τα 
πυρηνικά εργοστάσια να προτείνονται ήδη από διάφορους καλοθελητές ως 
τα καταλληλότερα για την κάλυψη της διογκούμενης κατανάλωσης.

Έχουν υπάρξει εναλλακτικά ιστορικά παραδείγματα επιτυχημένου 
πειραματισμού με τη μαζική χρήση αιολικών διατάξεων που μεριμνούσαν 
για την οικιακή ή κοινοτική αποθήκευση της ενέργειας, τόσο με μηχανικές 
όσο και ηλεκτρικές υπο-διατάξεις (βλ. σχετικό κείμενό μου στις Αναγνώσεις 
(Κυριακάτικη Αυγή), 25-1-2009). Αλλά και σήμερα υπάρχουν διατάξεις 
τέτοιας φιλοσοφίας, όπως αυτά που ονομάζονται stand alone (έναντι grid-
connected), small wind κ.λπ. Εννοείται ότι η προοπτική ανάπτυξης τέτοιων 
διατάξεων σε μαζική (αλλά στην περίπτωση αυτή οριζόντια) κλίμακα δεν 
μπορεί παρά να συμβαδίζει με την άρση της αστυφιλίας, η οποία θα βασι-
σθεί στην τοπική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μετά από δημοκρατικό 
σχεδιασμό, με έμφαση στην κατάλληλη αποθήκευση και με προτεραιότητα 
στην αποφυγή της σπατάλης. Οι διατάξεις αυτές θα είναι εκτιμώ το ακριβώς 
αντίθετο από τις ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων, οι οποίες παρά-
γονται με μαζικό τρόπο και με βάση ένα καθολικό πρότυπο από ελάχιστες 
εταιρείες παγκοσμίως, οδηγώντας τις περιοχές στις οποίες εισάγονται σε 
μια νέας μορφής τεχνολογική εξάρτηση. 

Τα παραπάνω εξηγούν νομίζω γιατί δεν υπάρχει τελικά κανένα 
παράδοξο στο ότι τα υποκείμενα που πρωταγωνιστούν στην προώθηση 
των αιολικών πάρκων είναι οι μεγάλοι ελληνικοί ενεργειακοί όμιλοι, στο 
πλαίσιο διεθνών συμμαχιών που διαμορφώνουν ένα παντοδύναμο ενερ-
γειακό κεφάλαιο. Ενώ, αντίθετα, δεν συγκινούνται και παρακολουθούν με 
αμηχανία οι πολίτες και οι συλλογικότητες με οικολογικές και αριστερές 
τοποθετήσεις. 

Τέλης Τύμπας
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Σ
την πολιτική φιλολογία και πρακτική, 
και όχι μόνο της αριστεράς, η αναφορά 
στα κοινωνικά κινήματα δεν είναι κάτι 
το πρωτόγνωρο. Κάθε άλλο, μάλιστα. Αν 
υπάρχει κάτι καινούργιο, τα τελευταία 
χρόνια, αυτό έχει να κάνει με μια αρκετά 
διαδεδομένη αντίληψη στους ενεργούς 
πολίτες, αλλά και σε πολιτικά μορφώματα 

της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής 
οικολογίας, που συνδέεται με ένα νέο υποκείμενο 
των κοινωνικών κινημάτων, τον τρόπο σύνδεσής 
του με την πολιτική πράξη και το δυνητικό ρόλο 
του στις κοινωνικές συγκρούσεις του παρόντος 
και του μέλλοντος.

Η σχετικά νέα αυτή προβληματική δεν 
αναπτύσσεται πάντα σε ενιαία βάση. Όπως και 
σε πολλά άλλα ζητήματα, η προσέγγιση γίνεται, 
σε αρκετές περιπτώσεις, με υπερεκτίμηση των 
δεδομένων, προτάσσοντας το επιθυμητό, στη 
θέση του πραγματικού, αλλά και με την καλ-
λιέργεια στρεβλώσεων που έχουν τη ρίζα τους 
σε πρακτικές άλλων εποχών. Στο κείμενο αυτό 
επιχειρείται μια υποτυπώδης καταγραφή αυτών 
των προβλημάτων, από προσωπική, και σε μεγά-
λο βαθμό εμπειρική, σκοπιά. Ας πάρουμε, όμως, 
τα πράγματα με τη σειρά:

Η κλασική, για πολλές δεκαετίες, αντίληψη 
συνέδεε τα κοινωνικά κινήματα με συλλογικά 
μορφώματα (εργατικό, αγροτικό, φοιτητικό 
κ.λπ.), που αντιπροσώπευαν, κυρίως, τη συν-
δικαλιστική έκφραση και οργάνωση τάξεων ή 
άλλων κοινωνικών κατηγοριών. Αυτή η συγκρό-
τηση απέκτησε θεσμικά χαρακτηριστικά, τη δική 
της γραφειοκρατία και στις περισσότερες περι-
πτώσεις έχασε την αυτονομία της υποτασσόμενη 
στις ιδεολογικές αντιλήψεις και τις πολιτικές 
προτεραιότητες των, κατά περίπτωση, πλειο-
ψηφικών ρευμάτων της. Ρευμάτων που, κατά 
κανόνα, κινούνταν και κινούνται στο πλαίσιο 
της αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας 
και πολιτικής. Και γι’ αυτούς τους λόγους, και 
άλλους μικρότερης σημασίας, έχουμε οδηγηθεί 
στην ουσιαστική απαξίωση και τον πολιτικό 
αφοπλισμό αυτών των «κινημάτων».

Ίσως είναι πρόωρο να προδιαγράψει κανείς 
το οριστικό τέλος αυτών των συγκροτήσεων. 
Αντιθέτως, είναι πολύ σαφές ότι ένα μέρος του 
κενού, που έχει δημιουργηθεί, επιχειρούν να το 
καλύψουν οι νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες, για 
τις οποίες έγινε λόγος στην αρχή, με αντικείμενο 
ζητήματα: διαχείρισης ενέργειας, υπεράσπισης 
και διεκδίκησης ελεύθερων χώρων, μεταλλευ-
τικής δραστηριότητας, διαχείρισης υδατικών 
πόρων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, βιομη-
χανικής ρύπανσης, ακρίβειας και ανεργίας, προ-
στασίας δικαιωμάτων, υγείας, παγκοσμιοποίησης 
κ.λπ. Για τι ακριβώς μιλάμε; Πρόκειται, συνήθως, 
για πρωτοβουλίες πολιτών, που αναπτύσσονται 
με λίγο – πολύ ενιαία χαρακτηριστικά και γι’ 
αυτό το λόγο αξίζει να τις δει κανείς μέσα σε ένα 
ενιαίο κάδρο, και όχι σαν επιμέρους ξεσπάσματα 
ή εκδηλώσεις απλής διαμαρτυρίας. Ποια είναι 
αυτά τα χαρακτηριστικά:
• Ξεκινούν από συγκεκριμένα ζητήματα (με 

τοπικό ή θεματικό περιεχόμενο), που αγγίζουν 
άμεσα κατηγορίες πολιτών

• Έχουν ακηδεμόνευτο χαρακτήρα, αυτονομία 
από τα πολιτικά κόμματα, πλουραλιστική 
διάρθρωση και έκφραση

• Συνήθως, λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικό 
τρόπο, μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις, χωρίς 
ιδιαίτερες ιεραρχίες και με χαλαρά – άτυπα, 
κατά κανόνα, σχήματα

• Καταβάλλουν μια συστηματική προσπάθεια 
μετεξέλιξης των τοπικών ή θεματικών εμπει-
ριών σε ένα, κατά το δυνατόν, συνεκτικό 
πολιτικό λόγο

Αυτή είναι η θετική και αισιόδοξη πλευρά 
μιας νέας κινητικότητας στους κόλπους της 
κοινωνίας μας, που λειτουργεί, ήδη, σαν αντί-
δοτο στη γενικευμένη πίεση του συστήματος 
για αποστράτευση και ιδιώτευση. Ταυτόχρονα, 
εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα άμεσης προ-
τεραιότητας η παραπέρα εμβάθυνση αυτής της 
διαδικασίας και η απόρριψη μιας σειράς ευκολι-
ών, αυταπατών και πρακτικών που μπορούν να 
ακυρώσουν τα όποια καινοτόμα χαρακτηριστικά 
της. Σε τι αναφέρομαι:
1. Στην καθησυχαστική λογική ότι βρήκαμε το 

φάρμακο «δια πάσαν νόσον», όταν είναι σαφές 
ότι έχουμε να κάνουμε με μια, από τις πολλές 
που θα υπάρξουν, απόπειρες να αποκτήσει 
υπόσταση η διάθεση των ενεργών πολιτών 
να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των όρων 
της δικής τους ζωής και του μέλλοντός τους. 
Στον καταχρηστικό, επίσης, τρόπο με τον οποίο 
αποδίδουμε το επίθετο «κίνημα» και στην πα-
ραμικρή πρωτοβουλία. Οι μεν συμμετέχοντες 
σε αυτές, για να μεγενθύνουμε το ρόλο τους, 
τα δε πολιτικά κόμματα που τις υποστηρίζουν, 
για να τεκμηριώσουν την κοινωνική τους 
απήχηση. Σε ό,τι με αφορά, είμαι απολύτως 
κατηγορηματικός: οι διάφορες κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, όσο αξιόλογες και ελπιδοφόρες 

κι αν είναι, θέλουν πολύ δρόμο ακόμη για να 
αποτελέσουν τα ισχυρά κοινωνικά κινήματα 
του αύριο, που θα δικαιούνται να διεκδικούν 
ρόλο πρωταγωνιστή στις κοινωνικές μάχες 
της ρήξης και της ανατροπής του συστήματος. 
Και τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να 
λυθούν, στους κόλπους αυτών των κοινωνι-
κών πρωτοβουλιών, είναι: η αντοχή τους στο 
χρόνο, η εμβάθυνση της δημοκρατικής τους 
λειτουργίας και η συλλογική εκπροσώπηση 
(χωρίς φαινόμενα νέων γραφειοκρατιών), η 
συγκρότηση κοινού πολιτικού λόγου στα βα-
σικά ζητήματα, η επιστημονική και κοινωνική 
τεκμηρίωση των στόχων και η ικανότητά τους 
να κατακτούν μικρές καθημερινές νίκες.  

2. Στην αναγκαία προσπάθεια αφομοίωσης μιας 
νέας αντίληψης για τον τρόπο διαμόρφωσης 
της πολιτικής. Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες 
δεν είναι ιμάντας μεταβίβασης προκαθορισμέ-
νων πολιτικών στόχων, πολύ δε περισσότερο 
τα πειραματόζωα της δοκιμασίας κλειστών 
ιδεολογικών σχημάτων. Χωρίς να υποτιμώ 
τις θεωρητικές και ιδεολογικές επεξεργασίες, 
υποστηρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα τους και 
την αλληλοτροφοδότησή τους με τη ζωντανή 
εμπειρία των κοινωνικών αγώνων. Δεν ξέρω 
αν πρέπει να μιλήσουμε για πλήρη αποϊδεολο-
γικοποίηση στα κοινωνικά κινήματα, σίγουρα, 
όμως, η πολιτικοποίησή τους παραμένει το με-
γάλο στοίχημα και προϋποθέτει κοινές δράσεις 
ανάμεσά τους, την ανταλλαγή εμπειριών και 
τη σύνθεσή τους σε πιο προωθημένους, κάθε 
φορά, στόχους.

3. Στη σύγχυση που επικρατεί για τη σχέση 
κομμάτων και κοινωνικών κινημάτων ή, έστω, 
κοινωνικών πρωτοβουλιών. Σε μεγάλο μέρος 
της αριστεράς φαίνεται να μην είναι καθαρό 
το ότι τα κόμματα δεν μπορούν να υποδυθούν 
το ρόλο των κινημάτων. Όπως, φυσικά, και 
τα κοινωνικά κινήματα δεν μπορούν να παί-
ξουν το ρόλο των κομμάτων. Είναι άλλη η 
βάση και άλλες οι διαδικασίες συγκρότησης 
των μεν και των δε. Και δεν είναι απολύτως 
βέβαιο ότι έχουν εκλείψει πλήρως οι διαθέσεις 
χειραγώγησης και πολιτικής εκμετάλλευσης 
των κοινωνικών κινημάτων, ακόμη και από 
κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αν τα 
κόμματα της αριστεράς επιθυμούν να υποστη-
ρίξουν τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, ο δρόμος 
είναι εξαιρετικά απλός: ενθαρρύνοντας τη συμ-
μετοχή των μελών τους σε αυτές, σε ανοιχτό 
και δημιουργικό διάλογο με τους συμπολίτες 
τους. Από αυτή την άποψη θεωρώ εξαιρετικά 
διδακτική την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση 
με την εξέγερση του Δεκέμβρη και τις κινητο-
ποιήσεις για το άρθρο 16. Η, κουραστική πολ-
λές φορές, επανάληψη της υποστήριξης στις 
παραπάνω αντιδράσεις, σε συνδυασμό με την 
απειροελάχιστη φυσική παρουσία των μελών 
του, λειτούργησε, τελικά, σε βάρος του. Χωρίς 
να είναι, επίσης, βέβαιο ότι ωφέλησε και τους 
εξεγερμένους του Δεκέμβρη ή τη μετέπειτα 
δράση του φοιτητικού κινήματος (εντός ή 
εκτός εισαγωγικών).

Κινήματα και πολιτική 
 (με αφορμή τα νέα κοινωνικά μέτωπα)

Tάσοσ Κεφαλάς 
συμπαράταξη βοιωτων 
για το περιβαλλον
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Η 
κλιματική αλλαγή είναι μια αδιαμφι-
σβήτητη πραγματικότητα. Ο πολιτικός, 
κοινωνικός, οικονομικός αλλά και επι-
κοινωνιακός αντίκτυπος της Συνόδου 
της Κοπεγχάγης το αποδεικνύει. Το 
στοιχείο αυτό πιθανά από μόνο του να 
μη λέει τίποτα αν δεν συνοδευτεί από 
δύο ακόμη αλήθειες: πρώτον, το καπι-

ταλιστικό σύστημα παρουσιάζεται ανίκανο και 
απρόθυμο να προσφέρει μια αξιόπιστη διέξοδο 
από την κρίση αυτή, που το ίδιο δημιούργησε. Ο 
πράσινος καπιταλισμός προτείνει μια σειρά από 
τεχνολογικές λύσεις που είναι οικολογικά επι-
κίνδυνες και κοινωνικά άδικες. Δεύτερον, είναι 
επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη ενός παγκόσμιου 
κινήματος που να είναι αμφισβητήσει ευθέως την 
κυρίαρχη αντίληψη του πράσινου καπιταλισμού, 
να αποδώσει τις ευθύνες στο καπιταλιστικό μο-
ντέλο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης 
και να συνδέσει το οικολογικό ζήτημα με την 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Από την άλλη οι αλλαγές στον ενεργειακό 
τομέα παγκόσμια επιταχύνονται. Ένας 

συνδυασμός οικολογικών, πολιτικών και 
οικονομικών λόγων ορίζει ότι η παραγω-
γή και κατανάλωση ενέργειας θα είναι 

κεντρικό ζήτημα στην αναδιάρθρωση 
των κοινωνικών σχέσεων τα επόμενα 

χρόνια. Το ενεργειακό μοντέλο 
που θα αναπτυχθεί θα εί-

ναι συνυφασμένο αφενός 
με μια προσπάθεια του 
συστήματος να ξεπερά-
σει την πολύπλευρη και 

γενικευμένη κρίση του και 
αφετέρου με την επιτακτική ανάγκη 
για μείωση των εκπομπών CO2. 
Οδηγούμαστε έτσι στο συμπέρασμα 
ότι μια κάποια μετάβαση στις μετα-
πετρελαϊκές ενεργειακές πηγές είναι 
αναπόφευκτη. Δεν τίθεται πλέον 
το ερώτημα αν αυτή η μετάβαση 

θα συμβεί ή όχι αλλά τι μορφή τελικά 
θα πάρει. Θα σημάνει άμεση κατάρρευση του 
υπάρχοντος μοντέλου ή θα επιτευχθεί σταδιακά; 
Ποιος θα προσφέρει και ποιος θα επωφεληθεί από 
το κεφάλαιο, τη γνώση, και την εργασία που 
απαιτούνται; Και πολύ περισσότερο η μετάβαση 
θα ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες ιεραρχικές δο-
μές ή θα είναι μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής 
αλλαγής;

Οι παγκόσμιες τάσεις σήμερα 

Από πλευράς του κυρίαρχου μοντέλου 
η διεθνής τάση είναι η στροφή προς εκείνες 
τις μετα-πετρελαϊκές ενεργειακές λύσεις που 
προσφέρουν χαμηλό κόστος παραγωγής, αυξα-
νόμενο μέσο ποσοστό κέρδους βραχυπρόθεσμα, 
μεγάλη παραγωγικότητα και θέσεις εργασίας. 
Έτσι βλέπουμε τις ΗΠΑ να στρέφονται προς 
τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, με άξονα 
την αναδιάρθρωση του εσωτερικού ενεργεια-
κού μοντέλου και την ενεργειακή αυτάρκεια. 
Ο Ομπάμα, ελπίζοντας εκτός των άλλων και 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη 

συναίνεση των ρεπουμπλικάνων στο νομοσχέδιό 
του για την ενέργεια, αποφάσισε τη δημιουργία 
των πρώτων πυρηνικών αντιδραστήρων για πα-
ραγωγή ενέργειας και υποθαλάσσιες γεωτρήσεις, 
με τις γνωστές πρόσφατες καταστροφές στον 
κόλπο του Μεξικού. Στην Κίνα αυξάνονται οι 
κατασκευές πυρηνικών εργοστασίων και οι επεν-
δύσεις σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ παράλληλα με 
την ανάπτυξη τεχνολογιών καύσης άνθρακα. Η 
Ιαπωνία προχωρεί σε κατασκευή 14 πυρηνικών 
εργοστασίων και την αθρόα εξαγωγή πυρηνικών 
τεχνολογιών. Η Γερμανία αποτιμώντας το κέρδος 
από τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων 
σε 1 εκατ. ευρώ την ημέρα, αποφάσισε την πα-
ράταση της λειτουργίας των πυρηνικών εργο-
στασίων από τα 32 στα 60 χρόνια, ενώ προχωρά 
παράλληλα στην εντατική παραγωγή ανεμογεν-
νητριών και φωτοβολταϊκών (το αντιπυρηνικό 
κίνημα της Γερμανίας απάντησε πρόσφατα με 
μια διαδήλωση που σχημάτισε μια κολοσσιαία 
ανθρώπινη αλυσίδα διαμαρτυρίας μήκους 120 
χιλιομέτρων!). Η Γαλλία συνεχίζει να παράγει 
το 77,9% της ηλεκτρικής της ενέργειας από 
πυρηνικά εργοστάσια. Παράλληλα, αποφάσισε 
να αναστείλει τη φορολόγηση των εκπομπών 
άνθρακα από ορυκτά καύσιμα, προτάσσοντας την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στην Ιταλία έχει 
αποφασιστεί η έναρξη κατασκευής πυρηνικών 
εργοστασίων με τη βοήθεια της Ρωσίας που υπέ-
γραψε ήδη συμφωνία και με την Τουρκία για την 
κατασκευή εργοστασίου, στη σεισμικά ευαίσθητη 
περιοχή του Ακούγιου, με πιθανή χρονολογία 
έναρξης λειτουργίας του, το 2017.

Τα κοινωνικά κινήματα παγκοσμίως  
έχουν το λόγο

Την ίδια στιγμή ο ενεργειακός τομέας 
παγκόσμια, παρουσιάζει μια εικόνα συνεχούς 
μάχης. Ένα παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα αντί-
στασης έχει αναπτυχθεί με κεντρικό αίτημα 
την αλλαγή του τεχνοκρατικού αναπτυξιακού 
μοντέλου και της αντικατάστασής του από έναν 
άλλο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και της 
οικονομίας που να στηρίζεται στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και σε μια άλλη σχέση κοινωνίας και 
φυσικού περιβάλλοντος.

H αντίδραση στην αποτυχία της Συνόδου 
στην Κοπεγχάγη ήρθε με την εναλλακτική δι-
άσκεψη στην Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας, όπου 
συναντήθηκαν γύρω στα 40.000 άτομα γεγονός 
που έδωσε νέα ώθηση στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και την κλιματική δικαιο-
σύνη. Η συνάντηση έληξε με τη διατύπωση μιας 
ριζοσπαστικής διακήρυξης, που την επεξεργά-
στηκαν 18 ομάδες εργασίας. Με τη διακήρυξη 
αυτή διατυπώνεται προς τις βιομηχανικές χώρες 
η απαίτηση μείωσης στο μισό των εκπομπών CO2 
μέχρι το 2020 και η κατάθεση 6% του ετήσιου 
εθνικού προϊόντος σε ένα ταμείο για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προτάθηκε επί-
σης η διεξαγωγή παγκόσμιου δημοψηφίσματος 
για την κατάργηση των αμυντικών δαπανών και 
τη χρήση τους στην προστασία του κλίματος. Τέ-
λος συζητήθηκε η δημιουργία ενός παγκόσμιου 

δικαστηρίου για το κλίμα, στο οποίο να μπορούν 
να δικάζονται επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. 

Πέραν τούτου υπάρχουν και τα τοπικά κοι-
νωνικά κινήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου 
που περιλαμβάνουν ευρύτερα κοινωνικά στρώ-
ματα και φορείς: κοινότητες κοντά σε ενεργειακές 
πηγές, χωρικούς, αυτόχθονες, σωματεία εργαζομέ-
νων κ.ά. Πολύ σημαντικοί κοινωνικοί αγώνες που 
έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία των πηγών 
και τον έλεγχο της παραγωγής και της διανομής 
ενέργειας, τις τιμολογήσεις και το συνεχώς διο-
γκούμενο κόστος της ενεργειακής μετάβασης που 
καλούνται να πληρώσουν η εργατική τάξη και οι 
κοινωνικά αδύναμοι καθώς και με αυτό ακόμα το 
δικαίωμα της πρόσβασης στην ενέργεια. 

Τέτοια κινήματα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγ-
μένα σε περιοχές όπως η Κολομβία, η Νότια 
Αφρική και το Ιράκ ενώ έχουν αντιμετωπίσει 
ιδιαίτερα σκληρή καταστολή από το κράτος 
και τις στρατιωτικές δυνάμεις (εγχώριες αλλά 
κυρίως νατοϊκές). Οι μάχες τους είναι μια πολύ 
σημαντική πτυχή αυτού που αποκαλείται «ενερ-
γειακή κρίση» σήμερα, αν και γενικά τείνουν να 
παραβλέπονται από την κυρίαρχη αντίληψη. Θέ-
τουν το καίριο ερώτημα του κοινωνικού ελέγχου 
τόσο της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
όσο και των ενεργειακών ροών. 

Παράλληλα είναι σε έξαρση εκείνοι οι 
αγώνες που θέτουν το ζήτημα του ελέγχου των 
ορυκτών καυσίμων (και κυρίως του πετρελαίου) 
από τις κοινότητες ή τους αυτόχθονες στη γη 
των οποίων βρίσκονται οι πηγές αυτών. Μερικά 
τέτοια παραδείγματα είναι κινήματα στη Νιγη-
ρία, το Ιράκ, το Εκουαδόρ, τη Βενεζουέλα, την 
Κολομβία και τη Βολιβία. 

Από την άλλη κινηματικές δράσεις που 
έχουν να κάνουν με την παραγωγή και διανο-
μή του ηλεκτρισμού καθώς και ενάντια στην 
υπερβολική τιμολόγησή του για συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες έχουν ήδη αναπτυχθεί στη 
Νότια Αφρική, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δομι-
νικανή Δημοκρατία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία 
και την Ταϊλάνδη. 

Τέλος, παρόμοιοι κοινωνικοί αγώνες έχουν 
αναπτυχθεί και εντός του συνεχούς διογκούμε-
νου τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ). Ήδη έχουν εμφανιστεί σημαντικές 
πρωτοβουλίες με στόχο την κοινοτική χρήση 
και τον κοινωνικό (και όχι ιδιωτικό/εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμο) έλεγχο των πηγών της ανα-
νεώσιμης ενέργειας με κέντρα τους κυρίως τη 
Γερμανία και τη Δανία.

Η σκληρή πραγματικότητα λέει ότι απέχου-
με πολύ από εκείνη την αλλαγή στον τρόπο πα-
ραγωγής και κατανάλωσης που είναι απαραίτητη 
για την επίλυση της ενεργειακής και κλιματικής 
κρίσης. Παρόλα αυτά αν θέλουμε να αποφύγουμε 
μια κοινωνική και οικολογική καταστροφή λόγω 
της κλιματικής αλλαγής οφείλουμε τουλάχι-
στον να θέσουμε το ερώτημα του διαφορετικού 
ενεργειακού/αναπτυξιακού μοντέλου και να 
ανοίξουμε τα ζητήματα της δημόσιας ιδιοκτησίας 
των ενεργειακών πηγών με κοινωνικό έλεγχο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή μένει ατελής. 

Ενέργεια, σχέσεις παραγωγής  
και παγκόσμια κοινωνικά κινήματα

Γιώργοσ Βελεγράκης 
Ευθύμης Παπαδημητρίου

6
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010



7
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Γιάννησ Μάργαρησ 
Πέτροσ ΨαρρέαςΣ

υζητώντας περί ενέργειας και ενεργειακού 
μοντέλου δε θίγουμε ένα ζήτημα τεχνικο-
οικονομικής διαχείρισης, βελτιστοποίησης 
τεχνολογικών εφαρμογών και οικονομο-
τεχνικών μεθόδων, αλλά επί της ουσίας 
το ζήτημα εκείνο στο οποίο αποτυπώνεται 
με ανάγλυφο τρόπο το κοινό αιτιακό υπό-
βαθρο της συνδυασμένης οικονομικής και 

οικολογικής κρίσης του καπιταλιστικού συστή-
ματος. Η απόφανση αυτή είναι κρίσιμη καθώς η 
κεντρικότητα του θέματος, αδήριτα, οδηγεί σε 
γενικεύσεις που συνδέονται με το όλον ζήτημα 
των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και 
της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής εν γένει, εισά-
γοντας παράλληλα τα προβλήματα της κλίμακας 
του χρόνου και του χώρου.

Η ενέργεια έχει επιτελέσει κεντρικό ρόλο στην 
ιστορική διαδικασία της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης και παράλληλα ένα πρωτεύον πεδίο συγκρού-
σεων και αγώνων με ταξική, περιβαλλοντική και 
αντι-ιμπεριαλιστική διάσταση, στο εσωτερικό των 
οποίων φύονται οι ριζοσπαστικές επεξεργασίες για 
εναλλακτικά ενεργειακά μοντέλα. Η αναζήτηση, η 
πρόταση αλλά και ο αγώνας για την επίτευξη ενός 
άλλου ενεργειακού μοντέλου είναι δυνατά αν και 
μόνο αν η ενέργεια και τα συνδεόμενα με αυτή 
τεχνολογικά πεδία προσεγγιστούν ως εσωτερικές 
πτυχές των κοινωνικών σχέσεων σε μια διαδικα-
σία δυναμικής διάδρασης. Με αυτήν την έννοια η 
χρήση, η παραγωγή και διανομή της ενέργειας απο-
τελούν «στιγμιότυπα» της συγκεκριμένης, κάθε 
φορά, έκφρασης των καπιταλιστικών κοινωνικών 
σχέσεων παραγωγής. 

Η εισαγωγή των ορυκτών καυσίμων στην 
παραγωγή το 18ο αι., άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
κυριαρχία και την εξάπλωση των νέων παραγω-
γικών σχέσεων, αποτέλεσε τομή στις μεταβολικές 
σχέσεις μεταξύ ανθρώπου – φύσης, πυροδοτώντας 
μια μετάβαση από την ανεξάντλητη ως ροή ηλιακή 
ενέργεια –περιορισμένη ανά μονάδα χρόνου– στη 
συσσωρευμένη ορυκτή ενέργεια, ενός a priori πε-
ριορισμένου και σε κλίμακα ανθρώπινου χρόνου 
μη ανανεώσιμου αποθέματος, με τρομακτικές όμως 
δυνατότητες βραχυπρόθεσμων ροών, εφόσον ο 
ρυθμός εκμετάλλευσής τους καθορίζεται από τις 
«ανάγκες» του καπιταλισμού. Το συνδυασμένο 
αποτέλεσμα της κυριαρχίας του καπιταλισμού και 
τις παραγωγής ενέργειας μέσω ορυκτών καυσίμων 
είναι σήμερα πρόδηλο. Η ρήξη της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας 
με την κλίμακα των βιογεωχημικών κύκλων του 
πλανήτη και την καθυπόταξή τους στους κύκλους 
περιστροφής του κεφαλαίου για την αύξηση της 
κερδοφορίας, συνδυάστηκε με την άρση των 
χωρικών περιορισμών και την άντληση ενέργειας 
από κάθε πλευρά του πλανήτη προς τα κέντρα της 
παγκόσμιας συσσώρευσης1. 

Συνεπώς το ζήτημα του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού με όρους αντιστοίχισης 
στους κύκλους της φύσης ευθέως συγκρούεται με 
την τείνουσα στο (0) «ανάγκη» περιστροφής του 
κεφαλαίου για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, 
με άμεση επίδραση στο τι παράγεται και με ποιους 
όρους. Επίσης αναδύεται η άμεση ανάγκη για 
αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας η οποία 
φυσικά επισύρει και τη συνέπεια της αποκέντρω-

σης της παραγωγικής δραστηριότητας, εν συνόλω, 
εισάγοντας την έννοια της φέρουσας ικανότητας 
κάθε οικοσυστήματος. Οι δύο αυτές κεντρικές και 
συνάμα ζωτικές αλλαγές στα ζητήματα της ενέργει-
ας εισάγουν δύο μη ενσωματώσιμες βαθιές ρήξεις 
στη λειτουργία του καπιταλισμού με συνέπεια τη 
διάνοιξη πολλαπλών πεδίων σύγκρουσης.

Τεχνολογία, ενέργεια  
και καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής

Οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής που 
στηρίζονται στην εκμετάλλευση δε συνδέονται 
αποκλειστικά με συγκεκριμένες πηγές ενέργειας 
π.χ. πετρέλαιο, άνθρακας ή πυρηνική ενέργεα και 
όχι με κάποιες άλλες π.χ. τις ανανεώσιμες πηγές 
(βλέπε χρήση αιολικής ενέργειας σε φυτείες ζάχα-
ρης με σκλάβους ή ιστιοφόρα κατά τις αποικιακές 
εκστρατείες)2. 

Σε κάθε τεχνολογική επιλογή ενυπάρχουν 
διαφορετικά επίπεδα έντασης εργασίας, χρήσεων 
γης και εκμετάλλευσης παραγωγικών δυνάμεων 
γενικότερα. Η φυσική εξόντωση πληθυσμών σε 
περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου (βλ. 
Μέση Ανατολή), οι στρατιωτικοί όροι λειτουργίας 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και οι μαζικοί θάνατοι 
σε χώρους ταφής πυρηνικών αποβλήτων, ή εξό-
ρυξης πυρηνικών πρώτων υλών (Αφρική), είναι 
προφανώς ενδεικτικοί της σύνδεσης που υπάρχει 
ανάμεσα στο μοντέλο ενέργειας και στην κοινωνι-
κή οργάνωση της εργασίας. 

Δεν μπορούν παρ’ όλα αυτά να υπάρξουν 
περιγραφές ενός άλλου ενεργειακού μοντέλου με 
βάση μόνο τις τεχνολογικές επιλογές. Προφανώς 
η διαμόρφωση ενός ενεργειακού συστήματος βα-
σισμένου στις ΑΠΕ, η ανάπτυξη ενός συστήματος 
παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης που θα 
ελαχιστοποιεί τις απώλειες, η ανάδειξη της εξοι-
κονόμησης ως «καθοριστικής πηγής ενέργειας», 
η αντίθεση σε τεχνολογίες που στοχεύουν στην 
ολοένα αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων 
(τεχνολογίες «καθαρού» άνθρακα) ή πυρηνικής 
ενέργειας είναι πάντα κεντρικές προτάσεις της 
αριστεράς για τον ενεργειακό σχεδιασμό. 

Στην τεχνολογία όμως και στις κατευθύνσεις 
των επιστημονικών πορισμάτων κατά την καπιτα-
λιστική «πρόοδο» ενσωματώνονται και ενυπάρχουν 
οι αξίες, τα προτάγματα και οι θεμέλιες παραδοχές 
και υποθέσεις της κυριαρχίας των καπιταλιστικών 
σχέσεων και σε πολλές περιπτώσεις και των ιδι-
αίτερων ιστορικών μορφών τους. Η αποσιώπηση 
του τελευταίου σε συνδυασμό με την απώθηση του 
κοινωνικού-οικονομικού-πολιτικού υποβάθρου 
επί του οποίου εδράζονται οι όποιοι σχεδιασμοί 
οδηγούν συχνά είτε σε ουτοπικές προτάσεις, είτε 
σε έναν ενσωματώσιμο τεχνοκεντρικό ρεαλισμό. 
Η αποφυγή των δύο παραπάνω, θέτει επιτακτικά 
το δύσκολο καθήκον των μεταβατικών αιχμών, 
προτάσεων και συγκρούσεων που με αφετηρία το 
ζήτημα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής 
ρηγματώνουν και θέτουν σε αμφισβήτηση βασικές 
παραδοχές και θέσφατα της καπιταλιστικής παρα-
γωγής και των αξιών του εποικοδομήματός της. 

Οι κοινωνικοί και οικονομικοί όροι 
καθορίζουν το αποτέλεσμα 

Τα αποτελέσματα της πράσινης επανάστασης 
της δεκαετίας του ΄60 σε σειρά αναπτυσσόμενων 

χωρών με την εξαγωγή από τις ανεπτυγμένες 
σύγχρονων μεθόδων εντατικής καλλιέργειας πε-
ριγράφονταν από τον Μαρξ ενάμιση αιώνα πριν: 
«Κάθε πρόοδος της κεφαλαιοκρατικής γεωργίας, δεν 
είναι πρόοδος μόνο στην τέχνη της καταλήστεψης του 
εργάτη, αλλά και στην τέχνη καταλήστεψης του εδά-
φους, […] Επομένως η κεφαλαιοκρατική παραγωγή 
αναπτύσσει μόνο την τεχνική και το συνδυασμό του 
κοινωνικού προτσές παραγωγής, υποσκάφτοντας ταυ-
τόχρονα τις πηγές απ’ όπου αναβλύζει κάθε πλούτος: 
τη γη και τον εργάτη»3. 

ΑΠΕ λοιπόν, ως προμετωπίδα του ριζοσπαστι-
κού οικολογικού κινήματος και της Αριστεράς ή 
ως ένα νέο περιβάλλον κερδοφόρας επιχειρηματικό-
τητας, καταλήστευσης του δημοσίου πλούτου και 
των εργατικών εισοδημάτων; Οι ΑΠΕ ως τέτοιες 
φέρουν μια σειρά εγγενών χαρακτηριστικών τα 
οποία είναι δυνατόν να οξύνουν τις αντιφάσεις 
μεταξύ της επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης της 
οικολογικής κρίσης και των αξιωμάτων της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, με μια δυναμική 
εκδίπλωσης πληθώρας αντιθέσεων της καπιτα-
λιστικής παραγωγής. Οι ΑΠΕ αποτελούν αραιές 
και διάσπαρτες πηγές ενέργειας, δεν μπορούν να 
καταστούν στοιχείο ατομικής ιδιοκτησίας (οι πε-
ρισσότερες από αυτές, αιολική, ηλιακή, κυματική 
κ.λπ.) και δε ρυπαίνουν το περιβάλλον. Φέρουν 
δηλαδή εγγενώς τα στοιχεία του δημόσιου – ελεύ-
θερου αγαθού, της αποκεντρωμένης παραγωγής, 
της παραγωγής μικρής κλίμακας συμβατής με τον 
καθορισμό των αναγκών και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, της κοινοτικής παραγωγής, της αυτάρ-
κειας και του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας 
των οικοσυστημάτων.

Είναι δυνατόν αυτά τα χαρακτηριστικά να 
αντιστραφούν υπό συνθήκες καπιταλιστικής 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ; Καθώς η ίδια 
η πραγματικότητα δείχνει είναι. Επιδοτούμενη 
ιδιωτική παραγωγή, βιομηχανική κλίμακα εγκατα-
στάσεων, χωροθέτηση σε δημόσιες εκτάσεις –δάση 
και προστατευόμενες περιοχές– αντί αντιτίμου 
μελισσοκόμου, συγκέντρωση παραγωγής σε ενερ-
γειακά κέντρα με τεράστιες συστοιχίες πάρκων σε 
γειτνίαση με μεγάλα αστικά κέντρα, τυποποίηση 
ανταγωνιστικών, ως προς την κερδοφορία, τεχνι-
κών χαρακτηριστικών, υστέρηση στην ανάπτυξη 
τεχνικών αποθήκευσης με αποτέλεσμα την κά-
λυψη του φορτίου βάσης από συμβατικές πηγές 
κ.λπ. Το παράδειγμα των ΑΠΕ, αξιοποιούμενο σε 
μια κατεύθυνση «πράσινου καπιταλισμού» εικονο-
γραφεί με τον πιο δραματικό τρόπο τα στοιχεία που 
εκθέσαμε προηγουμένως, καταδεικνύοντας πως μια 
εν δυνάμει αριστερή οικολογική πρόταση μπορεί 
να απογυμνωθεί από το σημαντικότερο τμήμα του 
θετικού φορτίου της όταν αφομοιώνεται στους 
αστικούς σχεδιασμούς. 

Η τυραννία της ποσότητας  
ή η φύση και η ζωή σε χρηματικές μονάδες

Σταχυολογώντας τέσσερις βασικές αποφάν-
σεις τις θεωρητικής μεθόδου αλλά και της πρακτι-
κής υπό την οποία οι αστικές δυνάμεις επιχειρούν 
να αντιμετωπίσουν το μείζον πρόβλημα της 
οικολογικής κρίσης σκιαγραφούμε το έδαφος των 
ρήξεων που προβάλλει μπροστά σε μια οικολογική 
και ταξική απάντηση.

Στα «δομικά υλικά» της οικονομικής και οικολογικής κρίσης, 

κυοφορούνται οι βιαιότερες κρίσεις του μέλλοντος
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• Η θέση του J.Locke σύμφωνα με τον οποίο η γη 
δόθηκε στους ανθρώπους για τη «διευκόλυνση 
της ύπαρξής τους».

• Ο ορισμός του A. Marshall κατά τον οποίο, «Πο-
λιτική οικονομία ή οικονομική είναι μια μελέτη της 
ανθρωπότητας, που ασχολείται με τη συνήθη επι-
χειρηματική δραστηριότητα που λέγεται ζωή»4.

• Η θέση του J. Bentham για την κοινωνία «Η 
κοινωνία είναι ένα φανταστικό σώμα [...] είναι 
μάταιο να μιλάμε για το συμφέρον της κοινωνίας 
χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το συμφέρον του 
ατόμου»5. 

• Η νεοκλασική απώθηση του προβλήματος της 
αξίας από τον V. Pareto ως μεταφυσικού ερω-
τήματος. «Ξέραμε την ενσάρκωση του Βούδα, εδώ 
έχουμε την ενσάρκωση της αξίας. Τι να είναι άραγε 
αυτή η μυστήρια οντότητα;... Και το κυριότερο πώς 
μετριέται;...είναι πραγματικά περιττό να μπλεκό-
μαστε με αυτές τις μεταφυσικές οντότητες»6. 

Στο νεοκλασικό υπόδειγμα η σχέση της παρα-
γωγικής διαδικασίας με τα φυσικά διαθέσιμα ήταν 
απούσα από τη γέννησή του μέχρι το 1972 που 
κυκλοφόρησε το έργο «The Limits to Growth» το 
οποίο εισήγαγε την προβληματική της σχέση της 
οικονομικής ανάλυσης με τους εμπρευματικούς 
ανανεώσιμους και εξαντλήσιμους πόρους. Έτσι 
αναδύθηκαν οι έννοιες του «φυσικού κεφαλαίου» 
(Solow) και της αποϋλοποίησης της παραγωγικής 
δραστηριότητας. 

Η έννοια του φυσικού κεφαλαίου τα τελευ-
ταία χρόνια τείνει να επεκταθεί στο σύνολο των 
φυσικών διαθεσίμων –πρώην ελεύθερων και δημό-
σιων αγαθών– με μεθόδους που αφορούν ακριβώς 
στην επέκταση των μηχανισμών της αγοράς σε 
πλήθος εκφάνσεων της ζωής και των οικολογικών 
διαδικασιών. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι η 
υποκατάσταση της παραγωγής ενέργειας από έναν 
ορυκτό πόρο, με μια τεχνολογία ΑΠΕ συνδέεται με 
το κόστος (έρευνα, εξόρυξη κ.λπ.) προσθήκης μιας 
επιπλέον μονάδας του ορυκτού πόρου στο απόθεμα. 
Ας αναλογιστούμε λοιπόν το μέγεθος των επενδύσε-
ων διαχρονικά σε τεχνολογίες εξόρυξης, τις έρευνες 
εντοπισμού νέων κοιτασμάτων, τις επιδοτήσεις 
άνθρακα που προσφέρονται αθρόα, καθώς και 
τις ετήσιες προσόδους 1.3 τρις $ ετησίως από την 
ιδιοκτησία τους, προκειμένου να αντιληφθούμε 
ποιοι είναι οι όροι ένταξης των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μίγμα σε συνθήκες καπιταλιστικού ανταγωνισμού, 
όταν κυριαρχεί ένα ποσοτικό, ενεστωτικό κριτήριο, 
αυτό της ποσότητας χρηματικών μονάδων. 

Το στοιχείο την ενεργειακής αποδοτικότητας 

προβάλλεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό, αποτε-
λώντας και αίτημα του αριστερού οικολογικού 
κινήματος και όχι μόνο. Η εισαγωγή καινοτόμου 
τεχνολογίας αποτέλεσε ιστορικά, στοιχείο αιχμής 
του καπιταλισμού, πρωτίστως για την αύξηση 
της παραγωγικότητας της εργασίας και της υπε-
ραξίας. Στο πεδίο της οικολογικής κρίσης και της 
παραγωγής ενέργειας το στοιχείο αυτό αποτελεί  
προμετωπίδα των οικονομολόγων του περιβάλλο-
ντος, του κυρίαρχου ρεύματος, καθώς η διαρκής 
πτώση των εισροών σε ενέργεια και πρώτες ύλες, 
αλλά και εκροών σε απόβλητα και ρύπους τείνει 
να οδηγήσει σε απο-υλοποίηση της παραγωγής και 
της ανάπτυξης, σε όρους αύξησης του ΑΕΠ, με «εύ-
λογη» τη συνεπαγωγή ότι η λύση του ενεργειακού 
προβλήματος και της ανάσχεσης της κλιματικής 
αλλαγής εμπεριέχεται στον ίδιο τον καπιταλισμό 
και στη διαρκή τεχνολογική του πρόοδο. 

Τι πραγματικά συμβαίνει; Στις πλούσιες 
δυτικές χώρες π.χ. Γαλλία, Σουηδία, Βρετανία το 
30% των εκπομπών που υπολογίζονται με βάση 
την κατανάλωση αγαθών, πραγματοποιούνται έξω 
από τα σύνορά τους, αφού μεγάλο τμήμα των πιο 
ρυπογόνων παραγωγικών δραστηριοτήτων της 
«δυτικής» κατανάλωσης και έχει μεταφερθεί στον 
«αναπτυσσόμενο» Νότο, μαζί φυσικά με όλο τον 
όγκο των αποβλήτων. Επιπλέον, η συνολική πρω-
τογενής προμήθεια ενέργειας προς το ΑΕΠ (*δεν 
αναφέρουμε μονάδες) ανέρχεται στη Μ. Βρετανία 
στο 0.12, ενώ στη Αιθιοπία στο 1.66 πάνω από 
1000% περισσότερο (*αποκρύπτεται το ταξικό στοι-
χείο)7. Τα συμπεράσματα είναι εύλογα. Μπορούμε 
να αυξήσουμε την παραγωγή και κατανάλωση 
ενέργειας και να πάρουμε και φιλοπεριβαλλοντικά 
βραβεία αρκεί να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας γρήγορα, 
πολύ γρήγορα...

Η φύση βεβαίως δεν έχει ακόμα «αντιληφθεί» 
τη σημασία του ΑΕΠ, «αντιλαμβάνεται» τη ραγδαία 
αύξηση σε απόλυτα μεγέθη της ροής αποβλήτων 
και ρύπων, αποτέλεσμα της υπερκάλυψης της 
αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας από την 
επέκταση της παραγωγής, γεγονός εντοπισμένο 
από το 1865 και σήμερα γνωστό ως το παράδοξο 
του Jevons8. 

Επομένως η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
απόλυτα μεγέθη, στον αναπτυγμένο Βορρά, είναι 
ένα αίτημα το οποίο προσκρούει τόσο στη διαρκή 
καπιταλιστική ανάγκη επέκτασης της παραγωγής, 
η οποία ενεργειακά δεν αντισταθμίζεται από την 
εισαγωγή νέας τεχνολογίας, όσο και στα κέρδη της 
ενεργειακής σπατάλης.

Προς μια μεταβατική προσέγγιση  
όξυνσης των αντιθέσεων

Στις νέες λοιπόν αντιφάσεις που εισάγονται 
όπως αυτή που προτείνει ο James O’ Connor 
μεταξύ δυνάμεων παραγωγής και συνθηκών πα-
ραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη του εργαζομένους, 
τον αστικό χώρο και το φυσικό περιβάλλον, αλλά 
και του Tiziano Bagarollo κατά την οποία οι δυνη-
τικά παραγωγικές δυνάμεις μετασχηματίζονται σε 
καταστροφικές, ιδιαίτερα για τη φύση, μια ταξική 
και ταυτόχρονα οικολογική προσέγγιση θα πρέπει 
να εισάγει με αιχμή την οικολογική κρίση και την 
πρόταση ενός εναλλακτικού ενεργειακού μοντέ-
λου, τα ζητήματα του τι παράγεται, με ποιό τρόπο, 
σε ποιά κλίμακα, για ποιές ανάγκες, σε ποιό χώρο 
και σε ποιό χρονικό ορίζοντα και τελικά ποιοί/ες 
αποφασίζουν για όλα αυτά. 

Η διάσταση μεταξύ μιας οικολογικής παρα-
γωγής των παραγωγών βασισμένη στη συλλογική 
πρακτική που γεννά συλλογική συνείδηση και της 
οικολογίας των καταναλωτών που στηρίζεται στην 
ατομική ευθύνη, γεννώντας ατομική συνείδηση 
είναι μια κρίσιμης σημασίας μάχη η οποία καθορίζει 
την κατεύθυνση της συνολικής απάντησης τόσο 
στην οικολογική όσο και στην οικονομική κρίση. 

Η ιδιοκτησία των κοινών από όλους/ες και ο 
έλεγχος τους διαμορφώνει το δημοκρατικό πλαίσιο 
διαμόρφωσης των τεχνολογικών-οικονομικών-κοι-
νωνικών επιλογών που συνδέονται με την ενέργεια. 
Εισάγεται δηλαδή η ενεργός δράση της εργατικής 
τάξης αλλά και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφί-
ας στο επίπεδο του σχεδιασμού, του ελέγχου και του 
προγραμματισμού της παραγωγής, καθώς επίσης και 
της ανάδρασης με τις βιωμένες συνέπειες της και 
του ανασχεδιασμού της με βάση αυτές, πέρα από τον 
επικαθορισμό ενός καθοδηγούμενου τεχνοκρατικού 
επιστημονισμού. 

Οι αγώνες αυτοί αρχίζουν να αποκτούν διεθνή 
διάσταση συνδέοντας τους ταξικούς οικολογικούς 
αγώνες και τις επεξεργασίες των κινημάτων του 
Βορρά, με τα ριζοσπαστικά κοινωνικά εγχειρήματα 
του Νότου (Κοτσαμπάμπα). Ένας ουσιαστικός 
διεθνισμός των από κάτω κάνει την εμφάνιση του 
στη βάση της μη ύπαρξης συνόρων για το περι-
βάλλον, με στοιχεία στροφής στις αξίες χρήσης, σε 
μη –χρηματικά κριτήρια και σε έναν ριζικό επανα-
προσδιορισμό της κοινωνικής οργάνωσης με την 
επανεισαγωγή του οικονομικού στο οικολογικό, 
στο κοινωνικό και στο πολιτικό.

Όταν η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή 
και τις ενεργειακές επιλογές εκφυλίζεται σε διαμά-
χη περί τεχνολογιών και κόστους, η πολιτική έχει 
ήδη αποσυρθεί. Η ενέργεια γίνεται καλή ή κακή, η 
δημοκρατία γίνεται λέξη στα χείλη των υπονομευ-
τών της και η κοινωνία παραμένει μια τεμαχισμένη 
αφαίρεση προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. 
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