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Περιεχόμενο των θεματικών συζητήσεων 
 
 
1η συζήτηση   
 
Οι ιδεολογικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τις εξορύξεις (ανάπτυξη, πλούτος, ευημερία, 
ανεξαρτησία κλπ.). Οι αιτίες του ενεργειακού «παροξυσμού», οι τάσεις στην παραγωγή και 
κατανάλωση ενέργειας, ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων. Η οικολογική πτυχή των πολιτικών 
και κοινωνικών αγώνων και το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής. 
 
2η συζήτηση   
 
Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών 
αλλαγών, που έχουν συντελεστεί και συντελούνται. Ο ιδιαίτερος ρόλος της έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στους εταιρικούς και κρατικούς σχεδιασμούς. Συσχέτιση με 
τους υποτιθέμενους εναλλακτικούς σχεδιασμούς στους τομείς του φ.α., των ΑΠΕ και των 
δικτύων μεταφοράς. 
 
3η συζήτηση   
 
Η γεωστρατηγική των υδρογονανθράκων, οι διεθνείς ανταγωνισμοί και η θέση της Ελλάδος 
στη νοτιο-ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. 
 
4η συζήτηση   
 
Οι συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το 
νομικό καθεστώς τους, οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, τα οικονομικά ανταλλάγματα. 
 
5η συζήτηση   
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων έρευνας και εξόρυξης Υ/Α, η πρακτική του fracking. Οι 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των εξορύξεων υδρογονανθράκων, από τη φάση 
των ερευνών ως το τελικό στάδιο. Αξιολόγηση και κωδικοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας. 
 
6η συζήτηση   
 
Οι βασικές αρχές μιας άλλης αντίληψης στον τομέα της παραγωγής και διαχείρισης της 
ενέργειας. Κωδικοποίηση πρακτικών που μπορούν να λειτουργήσουν και άμεσα και στο 
μεταβατικό στάδιο. Περιγραφή ενός πλαισίου κοινής αναφοράς των συλλογικοτήτων, που 
δραστηριοποιούνται στα διάφορα «μέτωπα» της ενέργειας. 
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1. Εισαγωγή στον κύκλο των θεματικών συζητήσεων 
 
Η Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων συγκροτήθηκε τον Απρίλη 
του 2018. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, την Πρωτοβουλία «σημαδεύουν» τα 
χαρακτηριστικά του χρόνου και του τρόπου της συγκρότησής της και, φυσικά, των προσώπων 
που τη συγκροτούν. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από λίγο διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να 
έχει αποκτήσει έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα.  
 
Η σκέψη για την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας για τα ζητήματα της ενέργειας ή, πιο 
συγκεκριμένα, για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων είχε αρχίσει να ωριμάζει, αλλά δεν είχε 
αναληφθεί κάποια δημόσια πρωτοβουλία στην Αθήνα, μέχρι την άνοιξη του 2018. Η ιδέα 
έπεσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης μιας ενημερωτικής εκδήλωσης (στο «ΕΜΠΡΟΣ») για τις 
εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο, χωρίς να υπάρχει στην αρχική ατζέντα σαν 
πρόταση. Παρότι δεν έλειψε η επιφυλακτικότητα και η καχυποψία -για το τι μπορεί να 
κρύβονταν πίσω από αυτήν τη σκέψη- αποφασίστηκε να δοθεί συνέχεια. Ακολούθησαν δύο 
διερευνητικές συνελεύσεις, οι οποίες -με σχετική ευκολία για τα δεδομένα του χώρου των 
κινημάτων- κατέληξαν στη συγκρότηση μιας μονοθεματικής συλλογικότητας, με πυρήνα την 
εναντίωση στις εξορύξεις υδρογονανθράκων και με μια συμφωνία για έναν τρόπο λειτουργίας 
συλλογικό, αμεσοδημοκρατικό και αντι-ιεραρχικό. Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σε ένα 
κείμενο αρχικής διακήρυξης, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί τον κοινό μας 
τόπο.  
 
Σχετικά γρήγορα δόθηκε απάντηση στον προβληματισμό αν η Πρωτοβουλία θα είναι μια 
ομάδα, κυρίως, ενημέρωσης και ακτιβιστικών δράσεων ή μια περισσότερο παρεμβατική 
συλλογικότητα, με διάθεση να αναζητήσει τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος και τους 
δρόμους σύγκλισης και κοινών δράσεων με άλλα, παρεμφερή σχήματα. Παρ’ όλα αυτά, έχει 
σημασία να επισημάνουμε ότι, ακόμη και σήμερα, το βασικό ανθρώπινο δυναμικό της 
Πρωτοβουλίας προέρχεται από το «τυχαίο» κοινό της πρώτης εκδήλωσης στο «ΕΜΠΡΟΣ», ένα 
κοινό πολύ ετερόκλητο, από άποψη ιδεολογική, πολιτική και κινηματική.  
 
Το πρώτο διάστημα ήταν περίοδος που αφιερώθηκε στη δημοσιοποίηση της συγκρότησης της 
Πρωτοβουλίας -με σκοπό να αποκτήσει υπόσταση και ένα κρίσιμο μέγεθος-, σε ενημερωτικές 
παρεμβάσεις χαμηλού προφίλ, στην υποστήριξη των πρώτων αντιδράσεων στην Ήπειρο και σε 
κάποιες ακτιβιστικές δράσεις διαμαρτυρίας. Σε αυτό το επίπεδο, τα αρχικά εργαλεία της 
Πρωτοβουλίας (διακήρυξη, ενημερωτικό φυλλάδιο, ανακοινώσεις κλπ.) μπορεί να φαίνονταν 
(και να ήταν) επαρκή. Σήμερα, όμως, ένα χρόνο σχεδόν μετά τη συγκρότηση της 
Πρωτοβουλίας τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά.  
 
Οι δραστηριότητες κράτους και εταιρειών έχουν επεκταθεί παντού, κάνοντας απολύτως σαφές 
ότι πρόκειται για ένα ισοπεδωτικό μεγα-σχέδιο [1]. Η επικοινωνιακή προπαγάνδα έχει ενταθεί, 
εστιάζοντας σε ζητήματα που υπερβαίνουν τις συνήθεις ενστάσεις (τοπικές, περιβαλλοντικές), 
διεμβολίζουν τα κινήματα και καλλιεργούν αφηγήσεις «εθνικού» χαρακτήρα. Η προσπάθεια 
εξαγοράς τοπικών παραγόντων, εκμαυλισμού των συνειδήσεων και ουδετεροποίησης των 
τοπικών κοινωνιών συνεχίζεται αμείωτη.  
 
Από την άλλη, η Πρωτοβουλία χρειάζεται να διευρυνθεί περισσότερο, να συνδεθεί με νέα 
κινηματικά ρεύματα, να λύσει το θέμα των διαφορετικών «ταχυτήτων» στο εσωτερικό της, να 
ενιαιοποιήσει το λόγο της, να στηρίξει την αυτόνομη και αδιαμεσολάβητη δράση της, να 
αναζητήσει -μαζί με άλλες συλλογικότητες- ένα πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών για το θέμα 
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της ενέργειας και να μπορέσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στον αγώνα κατά των εξορύξεων, 
με σκοπό την οριστική ακύρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού. 
 
Όλα αυτά είναι που οδήγησαν στην απόφαση για την οργάνωση ενός κύκλου θεματικών 
συζητήσεων, με σκοπό τη συνθετική υπέρβαση υφιστάμενων αποκλίσεων σε διάφορα 
ζητήματα και την εκφορά ενιαίου λόγου, την εμβάθυνση και την πληρέστερη τεκμηρίωση 
θέσεων, την κωδικοποίηση επιχειρημάτων και την αυτομόρφωση των μελών της 
Πρωτοβουλίας.  
 
Στο εσωτερικό συλλογικοτήτων με μέλη που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, υπάρχει η κλασική 
ένσταση -σε εγχειρήματα αυτού του είδους- ότι θα ενισχυθούν οι διαιρέσεις, οι αποκλίσεις, οι 
διασπάσεις κλπ.. Ο φόβος αυτός θα είχε μια βάση, εκεί που επικρατούν λογικές οχύρωσης 
πίσω από προκατασκευασμένα δόγματα, εκεί που τα κινήματα αντιμετωπίζονται σαν το 
«μακρύ χέρι» κομματικών μηχανισμών και εκεί που «ανθίζει» η πρακτική της ανάθεσης. Εκεί 
που επιλέγεται η σύνθεση και η λογική της αυτόνομης πολιτικής παρέμβασης των κινημάτων 
τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά. Τα κινήματα αποκτούν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, δίνουν με καλύτερες προϋποθέσεις τη μάχη απέναντι στα αντίπαλα 
«μέτωπα», ενεργοποιούν το σύνολο του δυναμικού τους και περιορίζουν δραστικά φαινόμενα 
ανάθεσης και υφέρποντος παραγοντισμού. 
 
2. Το περιεχόμενο της θεματικής. Τι βρίσκεται στον πυρήνα των αντιστάσεων και του αντι-

εξορυκτικού αγώνα, οι μη περιβαλλοντικές πτυχές, διατάραξη σχέσης ανθρώπου - φύσης 
 
Ο πρώτος κύκλος των θεματικών συζητήσεων επιλέχθηκε να ξεκινήσει με αναφορά στις αιτίες 
της αχαλίνωτης εξορυκτικής δραστηριότητας [2],[3] και της ενεργειακής έξαρσης, καθώς και 
στα ιδεολογικά αφηγήματα με τα οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθούν, γεγονός που θα 
προσδιορίσει τόσο το περιεχόμενο, όσο και τα μέσα που οφείλει να χρησιμοποιήσει το αντι-
εξορυκτικό κίνημα και, ειδικότερα, το κίνημα κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
 
Έχουμε από την αρχή συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με σημειακές 
παρεμβάσεις, αλλά με ένα γενικευμένο μεγα-σχέδιο, που δεν είναι «μεγα-» μόνο εξαιτίας της 
έκτασης στην οποία αναπτύσσεται [4], αλλά και λόγω των γενικότερων σκοπιμοτήτων που 
εξυπηρετεί. Συνεπώς, μια επιχειρηματολογία που περιορίζεται αποκλειστικά στις τοπικές 
επιπτώσεις («φέτα ή πετρέλαιο», για παράδειγμα) είναι ατελής και, στο τέλος της γραφής, 
αναποτελεσματική. Η λογική του «θυσιάζω κάτι μερικό, για να υπηρετηθούν στόχοι υπέρτερης 
αξίας» βρίσκει πρόθυμο ακροατήριο, γι αυτό και η συχνή επίκληση του εθνικού πλούτου, της 
συνταξιοδοτικής διασφάλισης στο διηνεκές, της ενεργειακής ασφάλειας, της ανάπτυξης, του 
«κύρους» της χώρας κλπ.. Ιδιαίτερα στους πολίτες που δε ζουν στις στοχοποιημένες περιοχές, 
δεν έχουν αίσθηση των πιθανών, μελλοντικών συνεπειών σε αυτές και -για διάφορους λόγους- 
έχουν μειωμένα ανακλαστικά σε οτιδήποτε δεν το αντιλαμβάνονται και σαν δικό τους, 
προσωπικό πρόβλημα.    
 
Ρήγματα, επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν στο κινηματικό μέτωπο, εξαιτίας της αδυναμίας 
να σκιαγραφηθούν -αν όχι κάτι περισσότερο- οι βασικές γραμμές μιας πειστικής εναλλακτικής 
πρότασης, που δε θα παραπέμπει τα πάντα σε ένα μακρινό και απροσδιόριστο μέλλον. Μια 
συστηματική δουλειά στον τομέα της τεκμηρίωσης και μια εξωστρεφής πολιτική διαλόγου για 
τα ζητήματα της ενέργειας, όπως έχουμε ήδη αποφασίσει, μπορεί να κάνει πράξη την 
αναγκαία ώσμωση και κοινή δράση των συλλογικοτήτων που εμπλέκονται σε ζητήματα 
διαχείρισης ενέργειας. 
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Υπάρχει και κάτι ακόμη που μας ωθεί σε ορισμένες αναγκαίες γενικεύσεις. Πρόκειται για τη 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι μεγα-σχέδια, σαν αυτό των εξορύξεων υδρογονανθράκων, 
εκφράζουν επιλογές που οδηγούν στην πλήρη διατάραξη της σχέσης του ανθρώπου με τη 
φύση, προϊόν της επιθυμίας των κυρίαρχων δυνάμεων της αγοράς να κυριαρχήσουν πάνω στη 
φύση.  Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με τις συνήθεις πρακτικές του περιβαλλοντικού κινήματος, 
ούτε με τη ευκολία της εποχής μας να αποδίδονται τα πάντα στην κλιματική αλλαγή.   
 
Όλα τα παραπάνω, δε σημαίνουν φυσικά ότι ο λόγος του αντι-εξορυκτικού κινήματος θα έχει 
παντού και πάντα τον ίδιο, γενικό χαρακτήρα. Το αντίθετο, έχοντας κατακτήσει βασικά 
εργαλεία γνώσης και ερμηνείας των εξελίξεων, θα μπορεί πιο εύκολα να προσαρμόζεται, 
αλλού για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει και αλλού για να αποδομήσει τα 
επιχειρήματα του αντίπαλου μπλοκ. 
 
3. Ο ρόλος των «μεγάλων» αφηγήσεων στην υλοποίηση των διαφόρων μεγα-σχεδίων και η 

ιδεολογική και κοινωνική νομιμοποίησή τους 
  
Σπάνια θα βρούμε περιπτώσεις μεγάλων έργων και οικονομικών επενδύσεων που δε 
συνοδεύονται από ένα περίβλημα πραγματικών ή ψεύτικων υποσχέσεων. Άλλες από αυτές 
έχουν το χαρακτήρα προσωπικών ή τοπικών εξυπηρετήσεων και άλλες αποκτούν χαρακτήρα 
γενικότερο και επενδύονται ιδεολογικά. Όσο πιο βαριές και πιο εκτεταμένες είναι και όσο πιο 
πολύ χρόνο αναμένεται να κρατήσουν οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
τόσο πιο έντονα εκδηλώνονται τα φαινόμενα αυτά.  
 
Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και μεγάλης ανεργίας, η καλλιέργεια της προσδοκίας της 
απασχόλησης αποτελεί ένα πολύ προσφιλές «εργαλείο» απόσβεσης των αντιδράσεων, που 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε προσωπικό, αλλά και σε οικογενειακό - συγγενικό επίπεδο. 
Πολύ συχνά, μέσω της διαπλοκής εταιρειών και πολιτικών παραγόντων, οι πολιτικοί 
διαμεσολαβούν στη διαδικασία των προσλήψεων στις εταιρείες, οπότε ο έλεγχος επεκτείνεται 
και στο επίπεδο των πολιτικών φρονημάτων. Μ’ ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια …  
 
Στην ίδια μικροκλίμακα των τοπικών κοινωνιών οι χορηγίες σε εκδηλώσεις, φορείς και 
οργανισμούς αυτοδιοίκησης, οι υποτροφίες, η υποβοήθηση στην κατασκευή μικροέργων (με 
εξοπλισμό των εταιρειών), η υποστήριξη πολιτικών βλέψεων και ο χρηματισμός είναι μια άλλη 
συνηθισμένη μέθοδος, η οποία επεκτείνει τον έλεγχο σε ένα ανώτερο επίπεδο, με αντάλλαγμα 
την υποστήριξη της εταιρείας σε βάθος χρόνου. Σε αυτές τις συνθήκες, παρατηρούμε το 
φαινόμενο της δημιουργίας μιας άτυπης «εταιρικής κοινότητας», που ενδόμυχα (ή και 
φανερά) ταυτίζει τα ιδιαίτερα, μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών της με το συμφέρον 
της εταιρείας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
 
Γενικότερα, μιλώντας, για τις περιοχές όπου αναπτύσσονται βλαπτικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, τα εργαλεία πειθούς των τοπικών κοινωνιών έχουν, κατά κανόνα, να κάνουν 
με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με την εργασιακή ασφάλεια και με την οικονομική 
ευμάρεια. Στόχος είναι πάντα η κοινωνική νομιμοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, αν και οι καταλληλότεροι όροι είναι η επιβολή της σιωπής και η κινηματική 
ουδετεροποίηση. Δε λείπουν, ωστόσο, και οι περιπτώσεις, στις οποίες τα παραπάνω μέσα δεν 
αποδίδουν, οπότε η καταφυγή σε γενικότερα αφηγήματα είναι μια αναγκαία διέξοδος [5].  
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Τα πράγματα αλλάζουν αρκετά, στην περίπτωση των μεγα-σχεδίων, που δε συνδέονται με 
κάποιες τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά αλλάζουν ριζικά τη μορφή και το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τεράστιων περιοχών και, ταυτόχρονα, υλοποιούν 
ευρύτερους στρατηγικούς σχεδιασμούς, όπως ο τωρινός σχεδιασμός για τις εξορύξεις 
υδρογονανθράκων. Ένας σχεδιασμός που αποτελεί τμήμα της γενικότερης αναμόρφωσης του 
ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα, στην Αν. Μεσόγειο και στην Ευρώπη.  
 
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις τα μέσα που προαναφέρθηκαν εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, 
σε συνδυασμό, όμως, με μια γενικότερη επιχειρηματολογία, η οποία -από τα πράγματα- έχει 
εμφανή ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ένα ευρύτερο κοινό πρέπει να πειστεί για την 
ωφελιμότητα των έργων και, ταυτόχρονα, να λειτουργήσει σαν μοχλός πίεσης απέναντι στις 
όποιες τοπικές αντιστάσεις εκδηλώνονται. Προτάσσεται η λογική του γενικότερου καλού, με 
αναφορές σε έννοιες και αφηγήματα, που στην πορεία των χρόνων έχουν νοηματοδοτηθεί 
θετικά στο μυαλό και στη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Για παράδειγμα: 
ορυκτά αποθέματα (= εθνικός πλούτος), ενεργειακή ασφάλεια, ανάπτυξη, Ελλάδα ενεργειακός 
κόμβος (= κύρος, ανεξαρτησία και γεωστρατηγική ασφάλεια), επιχειρηματικότητα 
(=αποτελεσματικότητα). Ένας ακόμη στόχος αυτής της τακτικής είναι και η αποτροπή της 
επικοινωνίας, της ώσμωσης και των κοινών δράσεων, μεταξύ τοπικών αντιεξορυκτικών 
αντιστάσεων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται σε άλλα «μέτωπα» του τομέα της 
παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας.  
 
Για το πώς εκδηλώνεται αυτού του είδους η επικοινωνιακή διαχείριση αξίζει να παραθέσουμε 
μερικές χαρακτηριστικές τοποθετήσεις επιφανών εκπροσώπων του εξορυκτικού λόμπι: 
«Το Αιγαίο έχει ψίχουλα, το Ιόνιο μεζέ και η Κρήτη το μπον φιλέ των υδρογονανθράκων της 
Ελλάδας.» [6] 
«Η Ελλάδα είναι αδιανόητα πλούσια χώρα με μυθικά αποθέματα φυσικού αερίου, 
πετρελαίου, λιγνιτών, γεωθερμίας, νερού για κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, 
σπάνιες γαίες, πολύτιμα και στρατηγικά μέταλλα, βιομηχανικά ορυκτά και έναν πολύ ευφυή 
λαό. Αυτή την δύναμη έχουν αρχίσει ορισμένοι πολιτικοί να την αντιλαμβάνονται π.χ. 
Σαμαράς, Μανιάτης, Καμμένος, Σταθάκης, Βίτσας, Κικίλιας και βεβαίως όλος ο Ελληνικός 
Στρατός και πολύ μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού. Πάμε για τον δεύτερο Χρυσό Αιώνα της 
Ελλάδας. Είμαστε ευλογημένη χώρα και το μέλλον προδιαγράφεται πολύ ευοίωνο.» [7] 
«Τα έσοδα θα είναι πολύ μεγάλα από τις επενδύσεις που θα γίνουν και η γενιά των 500 ευρώ 
θα αποτελεί παρελθόν για τη χώρα.» [8] 
 «Το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ποσοτήτων φυσικού αερίου προοπτικά θα 
πάει στην ευρωπαϊκή αγορά, μας καθιστά ανταγωνιστές με την Ρωσία.» [9] 
«Δυστυχώς, στην Ελλάδα κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει εθνική συνείδηση που να 
εξυπηρετεί την ανάδειξη του ντόπιου ενεργειακού πλούτου, αλλά υπάρχει ένα 
γραφειοκρατικό περιβάλλον που καθημερινά εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα, με άριστο 
τρόπο τις εισαγωγές ξένου ορυκτού πλούτου. Επί πλέον οι οικολογικές οργανώσεις πάσης 
φύσεως. χωρίς να αρθρώνουν καμία απολύτως εναλλακτική πρόταση εξόδου από την κρίση, 
φροντίζουν να αντιτίθενται στις όποιες προτάσεις ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην έρευνα και 
εξόρυξη.» [10] 
«Μπροστά στους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα, η άσκηση μιας πατριωτικής, 
προοδευτικής Ενεργειακής Στρατηγικής, πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της 
Προοδευτικής Παράταξης. Οι έρευνες Υδρογονανθράκων, το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, οι 
αγωγοί φυσικού αερίου, οι περιφερειακές ενεργειακές συμμαχίες, συνιστούν βασικούς 
πυλώνες μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.» [11] 
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Στην ενότητα αυτή δεν θα επεκταθούμε στην αντίκρουση των υποσχέσεων και των 
ιδεολογικών αφηγημάτων κράτους και εταιρειών, αυτό είναι αντικείμενο των θεματικών 
συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Εστιάσαμε, κυρίως, στην κοινή μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται, πέρα από τις όποιες ιδιαιτερότητες της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. Στην 
ενότητα που ακολουθεί, θα μιλήσουμε για το τι έχει συμβεί, στην πράξη, σε ορισμένες 
περιοχές που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από παρόμοιες επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας. 
 
4. Ο έλεγχος και η ενσωμάτωση των τοπικών κοινωνιών γύρω από τις εστίες υλοποίησης 

μεγάλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η κατάρρευση του μύθου του πλούτου 
και της ευημερίας. Παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο 

 
Ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμαστεί η συνέπεια λόγων και έργων είναι η πράξη. Από αυτήν 
την άποψη, αξίζει να δούμε πως μεταφράζονται υποσχέσεις και αφηγήσεις, σαν αυτές που 
προαναφέρθηκαν, σε περιοχές που «φιλοξενούν» δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
συγκριθούν με αυτές της εξόρυξης υδρογονανθράκων: 
 
Παράδειγμα πρώτο: Η λιγνιτική περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου - Μελίτης 
 
Το μεταπολεμικό μοντέλο ανασυγκρότησης της Ελλάδας περιελάμβανε εκτεταμένο 
πρόγραμμα εξηλεκτρισμού. Το τελευταίο, με τη σειρά του, στηρίχθηκε στην εντατική 
εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων (κατά τους κρατούντες, του «εθνικού καυσίμου»), 
κυρίως, αλλά και στη φραγματοποίηση όλων των μεγάλων ποταμών (για την κατασκευή ΥΗΕ) 
[12]. Το πρόγραμμα αφορούσε την ηλεκτροδότηση μη εξυπηρετούμενων περιοχών -ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων χωριών και οικισμών-, αλλά και την κάλυψη των τεράστιων αναγκών 
μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών, όπως το εργοστάσιο επεξεργασίας βωξίτη για την 
παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου της Pechiney (τώρα ιδιοκτησίας του ομίλου 
Μυτιληναίου), στην Αντίκυρα Βοιωτίας ή το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, για την επεξεργασία 
νικελίου, στη Λάρυμνα Φθιώτιδας (του ομίλου Μποδοσάκη, που αργότερα πέρασε στον 
έλεγχο του κράτους). 
 
Η επιλογή αυτή σημαδεύει μέχρι σήμερα τη Δυτική Μακεδονία, με αφανισμό σειράς χωριών 
που είχαν την ατυχία να βρίσκονται μέσα στο λιγνιτικό πεδίο, με τεράστια περιβαλλοντικά 
προβλήματα και προβλήματα υγείας του πληθυσμού, με υποβάθμιση της ποιότητας των 
επιφανειακών νερών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ψύξης των λιγνιτικών μονάδων, 
με την παραγωγική «μονοκαλλιέργεια», με εκτεταμένη ανεργία που κατά καιρούς πυροδότησε 
πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις [13] και με την πλήρη εξάρτηση από τη ΔΕΗ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η θέρμανση της περιοχής της Κοζάνης εξαρτάται από το σύστημα 
τηλεθέρμανσης, που αξιοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα των λιγνιτικών μονάδων, με ότι 
αυτό συνεπάγεται στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας των μονάδων [14], [15].   
 
Παράδειγμα δεύτερο: η εξορυκτική δραστηριότητα βωξίτη στη Γκιώνα Φωκίδας και η 
μεταλλουργία αλουμινίου στην Αντίκυρα Βοιωτίας 
 
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα δύο διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με πλήρη 
αλληλεξάρτηση, ωστόσο. Η πρώτη περιοχή είναι η κύρια περιοχή τροφοδοσίας, με βωξίτη, της 
εγκατάστασης παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου. Στην πρώτη περιοχή κυριαρχεί ο 
γαλλικός μεταλλευτικός όμιλος Imerys [16] που έχει απορροφήσει την S&B Industrial Minerals 
και την ΕΛΜΙΝ ΑΕ και η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΕ του ομίλου Μυτιληναίου [17]. Η 
δεύτερη περιοχή αποτελεί έναν βιομηχανικό πόλο, στον οποίο δραστηριοποιείται 



[8] 

 

αποκλειστικά ο όμιλος Μυτιληναίου [17], ο οποίος πέραν της επέκτασης της μεταλλουργικής 
δραστηριότητας έχει αναπτύξει και σημαντικές ενεργειακές δραστηριότητες με δύο μονάδες 
φυσικού αερίου, στις οποίες επιδιώκει να προσθέσει άλλη μία.  
 
Καταστροφή του ορεινού όγκου της Γκιώνας, συρρίκνωση δραστηριοτήτων, ερημοποίηση της 
περιοχής, εργοδοτικός συνδικαλισμός, απειλές και τρομοκρατία συνθέτουν την εικόνα, στην 
πρώτη περίπτωση. Αέρια και θαλάσσια ρύπανση -με εκατομμύρια τόνους κόκκινης λάσπης στο 
βυθό του Κορινθιακού κόλπου-, υποβάθμιση της ποιότητας του θαλασσινού νερού 
(χρησιμοποιείται για τη ψύξη των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, συστηματική χρήση της 
πρακτικής των εργολαβιών, έμμεσος έλεγχος του συνδικαλισμού, άμεση ή έμμεση εξάρτηση 
μεγάλου μέρους του ντόπιου πληθυσμού από τη δραστηριότητα του ομίλου, μόνιμος 
μηχανισμός ελέγχου μέσω χορηγιών και παροχών κλπ., στη δεύτερη περίπτωση. 
 
Παράδειγμα τρίτο: οι περιοχές μεταλλευτικής εξόρυξης στη ΒΑ Χαλκιδική, στη Λάρυμνα και 
στην κεντρική – βόρεια Εύβοια 
 
Οι περιοχές αποτελούν πεδία μακρόχρονης εξορυκτικής μεταλλευτικής δραστηριότητας. Τις 
παραθέτουμε ενιαία, επειδή ήταν κάτω από τον έλεγχο γνωστών παραδοσιακών ομίλων 
(ΛΑΡΚΟ - όμιλος Μποδοσάκη, όμιλος Σκαλιστήρη) και επειδή είναι από τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις περιοχών στις οποίες η «μονοκαλλιέργεια» της εξόρυξης ήταν καθεστώς. Για το 
λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες περιοχές δοκιμάστηκαν σκληρά όταν υποχώρησε το ενδιαφέρον 
των παραπάνω ομίλων και η παύση των σχετικών δραστηριοτήτων, με πιο χαρακτηριστική την 
περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας (Μαντούδι, Προκόπι). Τα αποτυπώματα της δραστηριότητας 
αυτής δεν είναι φανερά μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην (αλλοιωμένη) κοινωνική 
συνείδηση μεγάλου τμήματος των τοπικών κοινωνιών, που εξακολουθούν να προσβλέπουν 
στις νέες δραστηριότητες  σε αυτές, όπως στη μεταλλουργία του χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική 
[18], [19] ή στην δημιουργία νέας βιομηχανικής περιοχής, από τον όμιλο ΤΕΡΝΑ, στη Βόρεια 
Εύβοια. Η προσδοκία της ευημερίας στη ΒΑ Χαλκιδική δοκιμάζεται όταν τη συγκρίνει με την 
παράλια Χαλκιδική, παρόλο ότι το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης της τελευταίας είναι 
εξόχως απωθητικό (και όπου αλλού εφαρμόζεται, εννοείται).  
 
Παράδειγμα τέταρτο: η περιοχή του Θριασίου και οι δραστηριότητες διύλισης πετρελαίου 
 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους το Θριάσιο και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 
Αττικής είναι γνωστή σαν η «πίσω αυλή» της Αττικής είναι η δραστηριότητα των δύο 
διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ [20] (σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα), που είναι προϊόν της 
συγχώνευσης της κρατικής εταιρείας πετρελαιοειδών και του διυλιστηρίου του ομίλου Λάτση. 
Μια δραστηριότητα που έχει μεγεθυνθεί με την τερατώδη επέκταση του διυλιστηρίου της 
Ελευσίνας. Στις συνήθεις επιπτώσεις περιλαμβάνονται οι διαρροές πετρελαιοειδών, η μόνιμη 
αέρια ρύπανση, ο θόρυβος, οι πυκνές θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, τα συχνά ατυχήματα -
αρκετές φορές θανατηφόρα- και ο πάντα παρών κίνδυνος του βιομηχανικού ατυχήματος, 
καθώς πρόκειται για δραστηριότητα που εμπίπτει στη νομοθεσία «SEVESO» για την πρόληψη 
των κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης [21]. Ο τομέας, ειδικά, τον οποίο 
τα ΕΛΠΕ έχουν αναγάγει σε επιστήμη είναι αυτός του ελέγχου πολιτικών και αυτοδιοικητικών 
παραγόντων της περιοχής, μέσω των οποίων έχουν καταφέρει να αδρανοποιήσουν ένα 
δυναμικό κίνημα, που έφτασε στην κορύφωσή του την περίοδο της επέκτασης του 
διυλιστηρίου της Ελευσίνας [22]. Μια πρακτική την οποία τα ΕΛΠΕ έχουν εκσυγχρονίσει και 
επεκτείνει στις περιοχές που είναι υποψήφιες για εξόρυξη υδρογονανθράκων. 
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Κλείνουμε αυτήν την ενότητα με τρεις βασικές παρατηρήσεις: 

 Τα παραπάνω παραδείγματα επιλέχθηκαν λόγω του μεγέθους και της μακράς χρονικής 
διάρκειας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και όχι «επί τούτου», δηλαδή εξ αιτίας της 
σχετικής τους συνάφειας με το βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας της συλλογικότητάς 
μας. Το ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με εξορυκτική δραστηριότητα είναι 
κάτι που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη όσοι/ες επιχειρούν να προβλέψουν τις 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της εξόρυξης υδρογονανθράκων. 

 Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις, οι βασικές υποσχέσεις για ευημερία, οικονομική άνθιση 
των τοπικών κοινωνιών έχουν διαψευστεί πανηγυρικά. Η απασχόληση -επισφαλής και με 
κακούς, συνήθως, όρους- μικρής μερίδας του εντόπιου πληθυσμού δεν είναι ικανή να 
υπερκεράσει τις αρνητικές επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς, πέρα από αυτόν του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

 Είναι χαρακτηριστικό γεγονός η ανάπτυξη, στις περιοχές των γιγαντιαίων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ενός φαινομένου εταιρικής επικυριαρχίας, μπροστά στην οποία ατονούν 
οι τυπικές θεσμικές λειτουργίες, με βασικές κοινωνικές λειτουργίες (π.χ. υγείας, 
αθλητισμού, πυροπροστασίας κλπ.) να εξαρτώνται άμεσα από τη «μεγαλοψυχία» και την 
εκάστοτε πολιτική «εταιρικής ευθύνης» των εταιρειών [23]. 

 
5. Ο χαρακτήρας του καπιταλιστικού συστήματος 
 
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα της εξορυκτικής δραστηριότητας και τις 
αιτίες του ενεργειακού ζητήματος είμαστε υποχρεωμένοι/ες να καταλάβουμε κάποια βασικά 
πράγματα για την καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας που σήμερα είναι κυρίαρχη. Το 
«σήμερα είναι κυρίαρχη» σημαίνει πως μέσα στις κοινωνίες μας υπάρχουν και άλλες μορφές 
οργάνωσης, άλλες μορφές κοινωνικών σχέσεων που δεν είναι κυρίαρχες. Άλλες είναι πρότερες 
της καπιταλιστικής μορφής και συνεχίζουν να επιβιώνουν, άλλες δημιουργούνται εν τω μέσω 
της καπιταλιστικής κυριαρχίας και δυνάμει εναντίον της. Το σύνολο της πραγματικότητας που 
βιώνουμε είναι το σύνολο όλων αυτών των διαφορετικών μορφών κοινωνικών σχέσεων. Ένα 
σύνολο που είναι απροσπέλαστο από την σκοπιά της υποκειμενικής εμπειρίας του κάθε 
ανθρώπου ξεχωριστά και απαιτείται η κατάρτιση και η γνώση για να μπορούμε να το 
αντιληφθούμε σε κάποιο βαθμό. Σε αυτή τη προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει η σειρά 
συζητήσεων που κάνουμε.  
 
Η καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Θα αναφέρουμε 
επιγραμματικά τα πιο κρίσιμα:  
1) Ιδιοκτησία: Τα μέσα παραγωγής και αναπαραγωγής της ζωής που κάποτε άνηκαν στους 

ίδιους τους ανθρώπους σταδιακά (με βίαιο τρόπο) πέρασαν στην ιδιοκτησία των 
εμπορευματοπαραγωγών. Οι καπιταλιστές ανελίχθηκαν τους τελευταίους αιώνες σε 
άρχουσα τάξη με την κατοχή των μέσων παραγωγής. Επιπλέον και εξίσου κρίσιμο, όχι μόνο 
κατέχουν τα μέσα παραγωγής αλλά διευθύνουν και οργανώνουν την εργασία για να 
πετύχουν τους σκοπούς τους. Σκοπός είναι η αύξηση του κέρδους. Εγγυητής της ιδιοκτησίας 
αυτής δεν είναι ο κάθε καπιταλιστής ξεχωριστά με την προσωπική του ισχύ, τον προσωπικό 
του στρατό (παρόλο που συμβαίνει και αυτό) αλλά το κράτος. Και εδώ περνάμε στο 
δεύτερο χαρακτηριστικό.  

2) Κράτος: Το έθνος-κράτος μέσα από τις κάθε φορά ειδικές εκστρατείες εθνικής 
ομογενοποίησης (που μπορεί να σημαίνει και πραγματική εθνοκάθαρση)  δημιουργεί κάθε 
φορά τον αναγκαίο μηχανισμό εγγύησης και διαμεσολάβησης των κοινωνικών σχέσεων για 
χάριν της αναπαραγωγής των καπιταλιστικών σχέσεων. Εγγυάται την ιδιοκτησία, την 
εδαφική κυριαρχία (ώστε να μπορεί να μιλάει για «οικόπεδα»), την εκπαίδευση και δια 
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μέσου αυτής τον καταμερισμό εργασίας που απαιτεί το σύνολο των καπιταλιστικών 
σχέσεων. Εγκαθιστά ένα σύστημα δικαίου, ασφάλειας και υγείας που κάθε κοινωνία έχει 
ανάγκη και ρυθμίζει/οργανώνει ιδεολογικά και υλικά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων 
κοινωνικών ομάδων συμφερόντων. Η εθνική φαντασιακή κοινότητα είναι η βασική του 
κοινωνική του αναφορά. 

3) Συσσώρευση/Επιτάχυνση: Σύμφυτη με αυτή την οργάνωση της εργασίας είναι η διαδικασία 
της συσσώρευσης. Είτε μιλάμε για την συσσώρευση της εργατικής δύναμης, είτε για τη 
συσσώρευση του κεφαλαίου. Συσσώρευση σημαίνει πως οι καπιταλιστές -που σκοπεύουν 
πάντα στην αύξηση του κέρδους- είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν οτιδήποτε 
ζωντανό, να το μετατρέπουν σε εμπόρευμα μέσα από την ιεραρχικά οργανωμένη 
ανθρώπινη εργασία και να το εντάσσουν στην κυκλική κίνηση του εμπορεύματος.  Να 
μετατρέπουν, δηλαδή, κάθε τι σε ανταλλακτική αξία και να το πουλάνε στην αγορά. Να 
ρουφάνε με έναν τρόπο τη ζωή, τους φυσικούς πόρους, τις δεξιότητές μας, την επικοινωνία 
μας κοκ και να τις ρίχνουν μέσα στην κυκλική κίνηση του κεφαλαίου, την κυκλική κίνηση 
του εμπορεύματος. Πρέπει να πουλάνε όλο και περισσότερα εμπορεύματα και με όλο 
μεγαλύτερη ταχύτητα. Η ζωή όχι μόνο «απορροφάται» αλλά και επιταχύνεται. Αυτή η 
επιτάχυνση της ζωής είναι πηγή πολλών κοινωνικών προβλημάτων. 

4) Επέκταση/Ιμπεριαλισμός: Αυτή η συνεχής διαδικασία συσσώρευσης, παραγωγής και 
κατανάλωσης απαιτεί τη συνεχή επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων για να μπορεί να 
αυξάνει τα κέρδη και τον παραγόμενο πλούτο. Είτε με την παραδοσιακή μορφή της 
ιμπεριαλιστικής επέκτασης εννοούμενη κυρίως ως εδαφική επέκταση των παραγωγικών 
σχέσεων, είτε με την επέκταση σε κάθε πτυχή της ζωής. Για παράδειγμα, η παρέμβαση στο 
γονίδιο (gene-editing) σήμερα συνιστά μια ακόμα επέκταση, έλεγχο και οργάνωση του 
ζωντανού στην υπηρεσία της κυκλοφορίας του εμπορεύματος. Η επέκταση, λοιπόν, δεν 
πρέπει να νοείται μόνο ως εδαφική κυριαρχία κάποιου κράτους αλλά κυρίως ως κυριαρχία 
των καπιταλιστικών σχέσεων επί των μη καπιταλιστικών σχέσεων.  

 
6. Η ενέργεια και η εξορυκτική δραστηριότητα, ο ρόλος των κρατών 
 
Η ενέργεια είναι απαραίτητη για κάθε κοινωνία. Σε κάθε κοινωνία καταναλώνεται ενέργεια για 
τη ζωή. Ακόμα και το πετρέλαιο, η κηροζίνη και άλλες μορφές πόρων χρησιμοποιούνται για 
ενεργειακούς λόγους από πολύ παλιότερα. Αν όμως μιλήσουμε για την ενέργεια γενικά έξω 
από το ειδικό πλαίσιο του καπιταλισμού τότε δε θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε την 
συντριπτική αλλαγή στην χρήση της ενέργειας που εμφανίστηκε τους τελευταίους αιώνες. Μια 
ενδεικτική στιγμή σε αυτή την ιστορία είναι η εφεύρεση της ατμομηχανής. Με την καύση και 
την παραγωγή ατμού ήταν δυνατό να παραχθούν περισσότερα εμπορεύματα με λιγότερη 
εργασία και άρα να αυξηθεί η δυνατότητα για κέρδος. Για να λειτουργήσει αυτή η μηχανή 
ήταν απαραίτητη η καύση άνθρακα όπως και η διεύθυνση της εργασίας με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο. Όντως η ατμομηχανή μέσα στις συγκεκριμένες σχέσεις παραγωγής άλλαξε ριζικά τις 
κοινωνίες της εποχής της (γνωστή και ως Βιομηχανική Επανάσταση).  
 
Μια άλλη στιγμή είναι η εφεύρεση και η μαζική χρήση της μηχανής της εσωτερικής καύσης. 
Ένα βήμα παραπέρα από την ατμομηχανή αφού η καύση γίνεται στο εσωτερικό της μηχανής 
(σε αντίθεση με την ατμομηχανή). Τα πετρελαιοειδή έγιναν οι νέοι απαραίτητοι φυσικοί πόροι 
για τις νέες αλλαγές στις σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης. Ο 20ός αιώνας καθορίστηκε 
από αυτήν τη τεχνική εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.  
 
Δεδομένων των χαρακτηριστικών των καπιταλιστικών σχέσεων που είδαμε πιο πάνω (της 
συστηματικής επέκτασης, συσσώρευσης, αύξησης του κέρδους) είναι γεγονός, που έχει 
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δειχθεί μέσα στην ιστορία του τελευταίου αιώνα, η συνεχής αύξηση της ζήτησης της ενέργειας 
από τις καπιταλιστικές οικονομίες. Η ζήτηση των ορυκτών καυσίμων, απαραίτητα για όλες 
σχεδόν τις λειτουργίες της οικονομίας (από την παραγωγή και την κατανάλωση 
εμπορευμάτων, τις μεταφορές και τις κατασκευές έργων υποδομών), αυξήθηκε δραματικά.  
 
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης της ενέργειας έχει οδηγήσει σε επενδύσεις και σε άλλες 
μορφές ενέργειας που έρχονται να προστεθούν στις παλιές και όχι να τις υποκαταστήσουν 
όπως συχνά λέγεται. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της ζήτησης της ενέργειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο από το 1990 ως το 2017 ήταν της τάξης του 40% συμπεριλαμβάνοντας τα 
υδροηλεκτρικά έργα, την πυρηνική ενέργεια, τα πετρελαιοειδή, τον άνθρακα, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Η αύξηση της ζήτησης από το 2017 ως το 2040 θα είναι 
σύμφωνα με εκτιμήσεις των ίδιων πηγών της τάξης του 25% [24]. Η ζήτηση αυξάνεται, το 
ενεργειακό μίγμα είναι αυτό που αλλάζει. Παράλληλα, η αύξηση της ζήτησης προκαλείται 
κυρίως από τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες με τις πρώτες 7 σε κατανάλωση 
παγκοσμίως να είναι: η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Γερμανία. 
Να λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα και σε αυτά τα μεγέθη οι αποκλίσεις είναι τεράστιες με την 
Κίνα να καταναλώνει 30% περισσότερη ενέργεια από τις δεύτερες ΗΠΑ και 90% περισσότερη 
από την 7η στη σειρά Γερμανία.  
 
Ο εξορυκτικισμός «είναι κατανοητός τόσο ως στρατηγική συσσώρευσης όσο και ως 
αναπτυξιακή πολιτική όχι μόνο με βάση την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αλλά και 
με βάση «την επέκταση του κεφαλαίου προς πόρους -π.χ. ορυκτά- και περιοχές που 
προηγουμένως θεωρούνταν μη αποδοτικοί-ές» [3]. Είδαμε από την αρχή ότι δεν πρέπει να 
αποσπάσουμε τις εξορύξεις από το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και τρόπου 
οργάνωσης της κοινωνίας. Η ρητορική για τις εξορύξεις έχει αναπτυχθεί στο πλάι μιας 
ρητορικής που μιλάει για ανάπτυξη από την οποία όλοι θα βγουν ωφελημένοι. Η τοπική 
κοινωνία επειδή θα δώσει θέσεις εργασίας, το κράτος γιατί θα λαμβάνει φόρους και οι 
εταιρείες που παρουσιάζονται ως σωτήρες – επενδυτές ή ακόμα και ως έμμεση πολιτική 
στήριξη ανάλογα με το κράτος στο οποίο εδρεύουν. Θα δούμε παρακάτω για το παράδειγμα 
της Ελλάδας.  
 
Ο ρόλος των κρατών 

 
Στο επίσημο site της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International Energy Agency) από το 
οποίο αντλούμε διάφορα στοιχεία έχει σε κάποια σελίδα ως προμετωπίδα το μότο του 
Εκτελεστικού Διευθυντή της Υπηρεσίας, Fatih Birol ο οποίος λέει: «Πάνω από το 70% των 
παγκόσμιων επενδύσεων για την ενέργεια θα είναι κατευθυνόμενες από τις κυβερνήσεις και 
γι’ αυτό το μήνυμα είναι σαφές – η μοίρα της παγκόσμιας ενέργειας έγκειται στις αποφάσεις 
και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στις κυβερνήσεις».   
 
Τα κράτη έχουν τον πιο κεντρικό ρόλο στις ενεργειακές πολιτικές παρόλο που συχνά η 
ρητορεία περί πολυεθνικών κολοσσών που εκμεταλλεύονται τους λαούς και τα κράτη είναι 
κυρίαρχη. Η αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων στην παγκόσμια πολιτική σκηνή με την Κίνα να 
αναδεικνύεται σε νέα υπερδύναμη που αναμετράται επάξια τις ΗΠΑ και τις συγκρούσεις, 
εμπόλεμες ή μη, να αυξάνουν με τον καιρό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να 
αναλύουμε διεξοδικά. Αν και αυτή τη πτυχή θα την εξετάσουμε σε επόμενη θεματική για την 
γεωπολιτική των υδρογονανθράκων θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά πράγματα που μας 
αφορούν άμεσα.  
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Το ελληνικό κράτος από την γέννησή του μέχρι και τη δεκαετία του 1940 ακολουθούσε μια 
στρατηγική εδαφικής επέκτασης προς τα Βαλκάνια και την Μικρά Ασία και επιβολής της 
εθνικής ομοιογένειας σε μια επικράτεια που ζούσαν άνθρωποι με διαφορετικές θρησκείες, 
γλώσσες και εθνότητες. Από τα μισά του 20ού αιώνα και την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη 
χώρα, με τους ρυθμούς ανάπτυξης της δεκαετίας του ’60 να είναι από τους μεγαλύτερους στην 
Ευρώπη (την ίδια περίοδο που αρχίζουν και οι πρώτες συστηματικές έρευνες για εξορύξεις 
υδρογονανθράκων!!) και την μετανάστευση από την φτωχή επαρχία στις μεγάλες πόλεις της 
χώρας και στο εξωτερικό, επέλεξε να προσδεθεί στρατηγικά στις χώρες της λεγόμενης Δύσης. 
Με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952 και στον ΟΟΣΑ το 1961 το ελληνικό κεφάλαιο 
προσπάθησε να ενταχθεί οικονομικά στο δυτικό διεθνή καταμερισμό εργασίας και την 
μετέπειτα ένταξή της στην ενιαία αγορά της ΕΟΚ το 1981 (έχοντας αρχίσει τις ενταξιακές 
διαδικασίες από το 1961 οι οποίες διακόπηκαν με την Χούντα του 1967).  
 
Η πρόσδεση του ελληνικού κράτους και κεφαλαίου στη «Δύση» σημαίνει πως επιδιώκει τα 
δικά του ιδιαίτερα συμφέροντα μέσα από τη στρατηγική συμμαχία με τη Δύση. Με τη διάλυση 
της Γιουγκοσλαβίας ξεκίνησε μια εκστρατεία οικονομικής επέκτασης προς τα Βαλκάνια με 
πρώτη χώρα τη Βόρεια (πλέον) Μακεδονία, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ελληνικές εταιρείες 
έχουν επενδύσει σε πολλές χώρες των Βαλκανίων με έργα υποδομής και επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται τους χαμηλότερους μισθούς. Μάλιστα το 2002 καταρτίστηκε ένα πενταετίες 
πλάνο με τίτλο «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ)» 
συνολικού ύψους 550 εκατ. Ευρώ που  «αποσκοπεί κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων 
υποδομής αλλά και στην ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών της περιοχής» (Αλβανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, 
Σερβία, Βουλγαρία) χρηματοδοτώντας κυρίως δημόσιες επενδύσεις [25]. 
 
Οι ενεργειακοί διακρατικοί σχεδιασμοί εντάσσονται σε ένα ενιαίο πολιτικό σχέδιο συμμαχιών 
και ανταγωνισμών μεταξύ κρατών. Αυτή τη στιγμή με τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP 
(Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία), IGB (Βουλγαρία, Ελλάδα), IGI (Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία)  και τον 
αγωγό EAST MED που πιθανολογείται ότι θα εξυπηρετεί τη μεταφορά αερίου από τις αραβικές 
χώρες στο Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιβύη, την Ιταλία και μετά Βόρεια Ευρώπη 
διαμορφώνεται ένα δίκτυο συνεργασίας και ανταγωνισμού ανάμεσα σε κράτη της Δύσης και 
της Ανατολής, των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου. Επίσης, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών 
δρομολογείται επίσης και η ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία και 
από εκεί με το Κόσοβο [26]. Σημαντικό έργο είναι η κατασκευή του EuroAsia Interconnector 
που σκοπό έχει την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας - ΕΕ [27], όπως και η 
αντίστοιχη διασύνδεση που δρομολογείται επίσης ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο με 
τον EuroAfrica Interconnector [28]. 
 
Αυτή η στρατηγική συνοδεύεται φυσικά και από στρατιωτική αναβάθμιση με τις συμμαχίες της 
Ελλάδας με τα κράτη της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου με κοινές ασκήσεις (και 
μάλιστα με σενάριο ανακατάληψης εξορυκτικής πλατφόρμας [29]), την επιτήρηση των 
εναέριων χώρων του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας και σύντομα και της Βόρειας Μακεδονίας 
ως μέλος του ΝΑΤΟ και φυσικά και με την αναβάθμιση και επέκταση των βάσεων του ΝΑΤΟ 
εντός της ελληνικής επικράτειας [30]. 
 
7. Ανισότητες και η διαταξική επιρροή της ιδεολογίας της ανάπτυξης 
 
Κάθε ιδεολογία που κυριαρχεί έχει συνήθως ένα χαρακτηριστικό: εμπεριέχει ένα κομμάτι 
αλήθειας μέσα στο μεγάλο ψέμα που λέει.  
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Η ρητορική της ανάπτυξης που χρησιμοποιείται σήμερα προσπαθεί να μας πείσει για την 
ευημερία όλων από τον ερχομό των επενδύσεων, από την ανάπτυξη που θα φέρουν οι 
εξορύξεις και τα ενεργειακά έργα γενικά. Αυτό δεν είναι εντελώς ψέμα. Είναι αλήθεια ότι οι 
επενδύσεις και η ανάπτυξη αυξάνουν τον πλούτο μιας χώρας, αυξάνουν το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν. Αυτό το μέγεθος όμως δε λέει τίποτα για την πραγματική κατάσταση των 
φτωχότερων κοινωνικών τάξεων.  Για παράδειγμα, στην Ελλάδα άσχετα με την μεγέθυνση του 
ΑΕΠ, παλιότερες έρευνες δείχνουν ότι το μερίδιο που αποδίδεται στους μισθούς βρίσκεται σε 
πτωτική τάση από το 1983 [31]. Και δεν αναφερόμαστε στα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης. 
Αυτό σημαίνει πως ο παραγόμενος πλούτος, παρόλο που αυξανόταν, οι ανισότητες 
μεγάλωναν αφού η εργασία αμειβόταν σχετικά λιγότερο, ακόμα κι αν υπήρχαν αυξήσεις 
μιλώντας με απόλυτους αριθμούς. 
 
Η αλήθεια που κρύβεται, λοιπόν, πίσω από την ιδεολογία της ανάπτυξης είναι ότι πράγματι ο 
πλούτος που έχει παραχθεί στον πλανήτη τους τελευταίους αιώνες δεν έχει ιστορικό 
προηγούμενο. Αν δούμε τα στατιστικά θα φανεί καθαρά μια τεράστια αύξηση του ΑΕΠ σε 
παγκόσμιο επίπεδο [32]. Η παραγωγικότητα της εργασίας, η αύξηση της παραγωγής των 
εμπορευμάτων, η επιτάχυνση των αγοραπωλησιών με τις νέες τεχνολογίες εκτινάσσουν σε 
δυσθεώρητα ύψη το ΑΕΠ εννοούμενο ως «το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που 
παράγει μια οικονομία σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες». Αν δεν 
έχουμε στο μυαλό μας την πραγματικότητα της καπιταλιστικής σχέσης (κάποια από τα 
χαρακτηριστικά τα αναφέρουμε στην αρχή) μπορεί να θεωρήσουμε αυθόρμητα ότι αυτή η 
αύξηση του πλούτου σημαίνει και αύξηση του πλούτου για εμάς. Κι όμως επιστημονικές 
μελέτες αποδεικνύουν [33] πως οι ανισότητες στον κόσμο μέσα στα κράτη όλο και αυξάνονται 
και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει μια δομική σχέση ανάμεσα στην αύξηση του 
πλούτου και στο βάθεμα των ανισοτήτων. Διαβάζουμε την αμηχανία σε άρθρο της 
Καθημερινής που είναι αφιερωμένο στις ανισότητες που υπάρχουν παρά την οικονομική 
μεγέθυνση: «Αυτά τα νοικοκυριά καταλαμβάνουν πάνω από το 15% του συνόλου στην Ελλάδα 
και την Ισπανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ. Στη ισχυρότερη οικονομία του 
κόσμου, όπου η ανεργία βρίσκεται στο 3,8%, αντί των διψήφιων ποσοστών στην Ελλάδα και 
στην Ισπανία, το 15% των νοικοκυριών έχει μικρότερη οικονομική επιφάνεια από το διάμεσο 
εθνικό εισόδημα. Πρόκειται για αξιοπερίεργο φαινόμενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα 
τελευταία χρόνια η ανάπτυξη στην αμερικανική οικονομία καλπάζει.» [34] 
 
Το φαινόμενο δεν είναι καθόλου αξιοπερίεργο, πρόκειται για την πραγματικότητα της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης που σημαίνει μεγέθυνση και αύξηση του πλούτου για τους 
πλούσιους και βάθεμα της φτώχειας για τους φτωχούς. Σε άλλο άρθρο της επιβεβαιώνει αυτή 
την αλήθεια: «Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος πλούτος φέτος αυξήθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση 
με πέρυσι, φθάνοντας τα 280 τρισ. δολάρια και αυτός ήταν ο ταχύτερος ρυθμός από το 2012. 
Η κατανομή του, πάντως, είναι μη ισορροπημένη, με το 1% των πιο πλούσιων να ελέγχει το 
50,1% του παγκόσμιου πλούτου εν συγκρίσει με το 42,5% του 2008 στο αποκορύφωμα της 
κρίσης.» [35] 
 
Για να μπορεί να έχει διαταξική επιρροή η ιδεολογία της ανάπτυξης χρειάζεται να 
επιστρατευτούν διάφορες στρατηγικές που αποκρύπτουν τις πραγματικές ανισότητες και 
σχέσεις εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα μας είναι περισσότερο οικείες δύο από αυτές. Η πρώτη 
και πιο σημαντική είναι η έννοια της οικογένειας - έθνους των Ελλήνων που όλοι μαζί είμαστε 
μια μεγάλη κοινότητα που μοιραζόμαστε από κοινού την ιστορία αυτού του τόπου, τις χαρές 
και τις λύπες του, τα κέρδη και της ζημιές του. Μια έννοια που έχει διαμορφωθεί μέσα από 
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πραγματικούς διωγμούς, βία και αίμα στην σχεδόν 200χρονή ιστορία του ελληνικού κράτους 
(η αφορμή του Μακεδονικού μας έκανε να θυμηθούμε αυτή τη σκοτεινή ιστορία των 
εθνοκαθάρσεων). Η εθνική αφήγηση όπου όλοι γινόμαστε ένα μεγάλο εμείς κάνει τα μεσαία 
και κατώτερα στρώματα να «βλέπουν» μέσα από τα μάτια των ανώτερων στρωμάτων και να 
μην διαβάζουν τις έννοιες από τη δικιά τους θέση. Η έννοια της ανάπτυξης για παράδειγμα 
έχει τελείως διαφορετική σημασία όταν την ξεστομίζει ο υπουργός οικονομικών εννοώντας την 
οικονομική μεγέθυνση και την αύξηση των εσόδων των εταιρειών. Διαφορετική έννοια έχει για 
εμάς που σημαίνει ευημερία και ευτυχία στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, αδυνατούμε να 
δούμε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές έννοιες της «ανάπτυξης» που είναι εν τέλει 
και αλληλοαποκλειόμενες.  
 
Μια άλλη στρατηγική που ευνόησε την διαταξική επιρροή της έννοιας της ανάπτυξης είναι η 
περιγραφή της κρίσης σαν κάποιου είδους φυσικό φαινόμενο που ήρθε και μας βρήκε σαν μια 
καταιγίδα. «Ήρθε η κρίση», «η κρίση πέρασε» και άλλες τέτοιες εκφράσεις γέμιζαν τον τύπο 
όλα αυτά τα χρόνια. Η παρουσίαση μιας συντεταγμένης πολιτικής στρατηγικής από 
υπερκρατικά και κρατικά κέντρα για αναδιάρθρωση των εργασιακών και όχι μόνο σχέσεων ως 
μιας ατυχίας ή κατάρας που μας βρήκε όλους μαζί συνετέλεσε στην δημιουργία μιας ψευδούς 
αντίληψης για το τι πραγματικά συμβαίνει. Η παρουσίαση της κρίσης ως μιας κατάστασης που 
βιώνουμε όλοι μαζί χωρίς να το επιλέξουμε και όχι ως μιας επίθεσης από τους πλούσιους προς 
τους φτωχούς αφήνει περιθώρια για να πιστεύουμε ότι αφού η κρίση είναι μια μπόρα που θα 
περάσει, έτσι κι ανάπτυξη είναι η λιακάδα που φυσικά έρχεται μετά την καταιγίδα και είναι 
μια ανάπτυξη που θα την γευτούν όλοι. Δυστυχώς, όπως η κρίση είναι μια επίθεση των 
αρχουσών τάξεων προς τους κάτω, έτσι και η ανάπτυξη είναι μια ανάπτυξη μόνο για τους 
λίγους. Τα σχέδια τους είναι όμως φανερά αν είμαστε πιο προσεχτικοί. Παραθέτουμε το 
όραμα για την ενέργεια στην Ελλάδα όπως το περιγράφει ο φανατικός υπερασπιστής των 
έργων, ο Μανιάτης: «το όραμά μας είναι η διαμόρφωση μιας «Νέας Αγοράς», της 
συνδυασμένης αγοράς ενέργειας και ορυκτού πλούτου, κατά το ανάλογο της ανάπτυξης της 
αγοράς τουρισμού πριν αρκετές δεκαετίες. Η χώρα μπορεί να μετασχηματιστεί σε Κέντρο 
Τεχνικής Υποστήριξης Αγωγών κι Εξεδρών Υδρογονανθράκων για όλη τη Μεσόγειο, βασισμένη 
στην εξαιρετική Μεταλλευτική Βιομηχανία, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Υποδομή και την 
κατάλληλη γεωγραφική θέση μας.» [36] 
 
Το «όραμά μας» πρέπει να αρχίσουμε να το διαβάζουμε ως «όραμά τους». Γιατί αυτό το 
όραμα που περιγράφει, μόνο σαν μια δυστοπική πραγματικότητα μοιάζει για εμάς που θα 
ζούμε σε μια χώρα που θα μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο παραγωγής, αποθήκευσης 
και διαμοιρασμού ενέργειας. Με πλατφόρμες, ανεμογεννήτριες, εργοστάσια, αγωγούς και 
πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα. Ή όπως θα το έλεγε και ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ: 
«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε "μπαταρία" για τον Ευρωπαϊκό Νότο.» [37] 
 
Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να μπορούμε να διαβάζουμε τα πραγματικά σχέδια και τις 
πραγματικές κινήσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει 
να μπορούμε να βλέπουμε πέρα από την ιδεολογία που μας προσφέρουν η οποία έχει ένα 
μικρό κομμάτι αλήθειας μέσα στο ψέμα της.  
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8. Εναλλακτικές αφηγήσεις: ανάπτυξη υπό όρους, βιώσιμη - αειφόρος - πράσινη ανάπτυξη, 
αποανάπτυξη - απομεγέθυνση, τοπικοποίηση - κοινοτισμός κλπ.. Η ανάγκη της 
ουσιαστικής ενσωμάτωσης της οικολογικής αντίληψης στους πολιτικούς και κοινωνικούς 
αγώνες. 

 
Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η ανάπτυξη και η σκοπιά από την οποία της ασκείται η 
κριτική προδιαγράφει και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εναλλακτικές 
αφηγήσεις. Είναι αδύνατο, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, να αποτυπωθεί στοιχειωδώς 
ικανοποιητικά όλο το φάσμα τους. Ας περιοριστούμε σε ορισμένες επισημάνσεις, 
υπαγορευμένες από τα μέσα διάκρισης που χρησιμοποιούμε. 
 
Στη σύγχρονη οικολογική σκέψη ο όρος βιωσιμότητα ή αειφορία (sustainability) 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον W. Sachs, για τον οποίο αειφορία των 
συστημάτων είναι εκείνη η δυναμική κατάσταση των συστημάτων, των οποίων η φέρουσα 
ικανότητα δεν διαρρηγνύεται. Η πρόταση για την καθιέρωση του όρου της βιώσιμης 
ανάπτυξης (sustainable development) και των πολιτικών που τον συνοδεύουν, εισάγεται 
επίσημα στη δημόσια συζήτηση το 1987 από την τότε πρωθυπουργό της Νορβηγίας G. H. 
Brundtland, συντονίστρια των εργασιών της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη, η οποία στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. εκπόνησε την έκθεση με τίτλο «το κοινό μας 
μέλλον». Στην έκθεση αυτή, αειφόρος ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις 
δικές τους ανάγκες. Τέλος το 1992 η αειφόρος ανάπτυξη υιοθετείται από τη διακήρυξη του Ρίο 
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, την περίφημη Agenda 21, ως έννοια που αποδέχεται 
ρητά τη συνέχιση της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη διαρκή οικονομική μεγέθυνση με τους 
παρόντες ή και ταχύτερους ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αειφορία των 
οικοσυστημάτων. Υιοθετώντας τη λογική της επιταχυνόμενης οικονομικής μεγέθυνσης, 
δηλαδή το συμβατικό αναπτυξιακό υπόδειγμα, η βιώσιμη ανάπτυξη καθίσταται κυρίαρχη 
ιδεολογία. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο καθίσταται σαν έννοια αρκετά ασαφής στο βαθμό που την 
επικαλούνται σχεδόν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων ενίοτε και αντιθετικών απόψεων. 
Εξαρτάται αν η έμφαση δίνεται στην βιωσιμότητα ή στην ανάπτυξη: για παράδειγμα στο 
πλαίσιο των εργασιών της συνδιάσκεψης του Ρίο η θέση της αμερικάνικης κυβέρνησης ήταν 
ότι η έννοια της «βιώσιμης ανάπτυξης» σημαίνει κατά πρώτο λόγο ότι πρέπει να 
καταπολεμηθεί κάθε περιβαλλοντικός στόχος ο οποίος μπορεί να ερμηνευτεί ως ανασταλτικός 
παράγοντας της ανάπτυξης [38]. Η αντίληψη αυτή έχει μειούμενη επιρροή στα ριζοσπαστικά 
κινήματα, που της καταλογίζουν ότι αυτό που τη σημαδεύει είναι η αναζήτηση του βέλτιστου 
σημείου, μέχρι το οποίο η καταστροφή είναι επιτρεπτή [39]. 
 
Μια ενδοσυστημική, στην ουσία, αντίληψη εκφράζουν και οι πολιτικές χωρών της Λατινικής 
Αμερικής, που ταλαντεύονται ανάμεσα στην εντατική εξόρυξη και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Σε συνέντευξή του στο Monde Diplomatique, (Γενάρης 2016), ο αντιπρόεδρος 
της Βολιβίας Alvaro García Linera, λέει: «Ένας πέμπτος παράγοντας διαταράσσει τις 
επαναστατικές διαδικασίες μας: η αντίθεση ανάμεσα στην οικονομική και κοινωνική ευημερία 
και τη διατήρηση της Μητέρας Γης. Εν ολίγοις, η περίφημη, της μόδας στη Λατινική Αμερική, 
συζήτηση γύρω από το “extractivism” (την άντληση φυσικών πόρων)». «Οπότε τι θα 'πρεπε να 
κάνουμε; Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε μόνο με την ικανοποίηση των υλικών αναγκών 
μας, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Θα καταγράφαμε τότε 
καλά αποτελέσματα, αλλά θα προδίδαμε την γηγενή κληρονομιά που τροφοδοτεί το όραμά 
μας για το μέλλον. Δεν μπορούμε απ' την άλλη να επικεντρωθούμε στην προστασία των 
δέντρων, αφήνοντας το λαό μας στη δυστυχία - αφού οι συνθήκες διαβίωσης των αυτοχθόνων 
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λαών δεν έχουν τίποτα το ειδυλλιακό: πρόκειται για μια αποικιακή ανέχεια που παγιώθηκε 
κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων αιώνων. Ωστόσο, σ' αυτό είναι που μας παροτρύνει, 
αυτό που εγώ αποκαλώ, ο αποικιακός οικολογισμός: “Αγαπητοί Λατινοαμερικάνοι, πάψτε να 
ονειρεύεστε την πρόοδο, μας λέει, αν θέλετε να κάνετε κάτι για την ανθρωπότητα, 
αφοσιωθείτε στην προστασία των δέντρων. Εμείς, στον Βορρά, θα αναλάβουμε να τα 
καταστρέφουμε, παράγοντας και εξαπλώνοντας το διοξείδιο του άνθρακα σ' όλο τον 
πλανήτη”. Με λίγα λόγια, οι χώρες του Νότου να χρηματοδοτήσουν την περιβαλλοντική 
υπεραξία διακόπτοντας την ανάπτυξή τους και απαρνούμενες το μέλλον τους». «Να 
ξεφύγουμε από το "extractivism" (την άντληση φυσικών πόρων); Ναι, σίγουρα. Αλλά όχι 
επιστρέφοντας στη Λίθινη Εποχή. Η μετάβαση επιβάλει τη χρήση των φυσικών πόρων μας για 
να δημιουργήσουμε τις συνθήκες -πολιτιστικές, πολιτικές και υλικές- που θα επιτρέψουν στον 
λαό να περάσει σε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο». 
 
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι μαρξιστικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τον Κ. Βουρεκά [38],  
η ορθόδοξη μαρξιστική αντίληψη συνοψίζεται στη θεωρία των σταδίων. Αφετηρία της είναι η 
έμφαση που δίνει στην αντίθεση παραγωγικών δυνάμεων - παραγωγικών σχέσεων στην 
ερμηνεία της ιστορικής εξέλιξης. Μέσω της απολυτοποίησης του μαρξιστικού σχήματος της 
διαδοχής των τρόπων παραγωγής (ασιατικός, δουλοκτητικός, φεουδαρχικός, καπιταλιστικός), 
το ορθόδοξο μαρξιστικό αναπτυξιακό υπόδειγμα παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με το 
συμβατικό αστικό υπόδειγμα ανάπτυξης. Μπορεί να κατηγορηθεί και αυτό ότι αντιλαμβάνεται 
την ανθρώπινη ιστορία ως γραμμική νομοτελειακή εξέλιξη από τον έναν τρόπο παραγωγής 
στον επόμενο, ενώ τα στάδια δουλοκτητικός, φεουδαρχικός, καπιταλιστικός τρόπος 
παραγωγής, αντιστοιχούν στην ιστορία της Ευρώπης μόνο και για την ακρίβεια ούτε καν 
ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Το ορθόδοξο μαρξιστικό υπόδειγμα αμφισβητήθηκε από 
το νεομαρξιστικό ρεύμα, οι θεωρητικοί του οποίου συγκροτούν τη σχολή της εξάρτησης. Η 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η εξάπλωση του καπιταλισμού σε παγκόσμια κλίμακα δεν 
οδηγεί στην ανάπτυξη των υπανάπτυκτων χωρών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε πολιτικό 
επίπεδο η στρατηγική των ορθόδοξων κομμουνιστικών κομμάτων βρέθηκε σε αντίφαση με τις 
συνθήκες ανάπτυξης των απελευθερωτικών κινημάτων στις χώρες της περιφέρειας, οδήγησε 
σε αυτή την αμφισβήτηση. Η κεντρική ιδέα του νεομαρξιστικού ρεύματος ήταν ότι αυτός 
καθαυτός ο καπιταλισμός ως παγκόσμιο σύστημα συνεπάγεται την εκμετάλλευση όλου του 
υπόλοιπου κόσμου από λίγες χώρες, έτσι ώστε η ανάπτυξη του καπιταλισμού στα κέντρα του, 
να γίνεται σε βάρος της ανάπτυξης στην περιφέρεια, στην οποία συντελείται «ανάπτυξη της 
υπανάπτυξης». Παρά τις επιτυχίες του, το νεομαρξιστικό ρεύμα δεν κατάφερε ούτε αυτό να 
αμφισβητήσει τελικά την αστική έννοια της ανάπτυξης. Όλες οι εκδοχές του νεομαρξιστικού 
ρεύματος, τόσο η αντίληψη που θεωρεί ότι η υπανάπτυξη συνίσταται στην ύπαρξη 
προκαπιταλιστικών υπολειμμάτων, τόσο και αυτή που εκλαμβάνει την υπανάπτυξη ως κακή 
εκδοχή του καπιταλισμού της περιφέρειας σε αντίθεση με την «αναπτυξιακή» εκδοχή του 
καπιταλισμού του κέντρου, καταλήγουν σε τελική ανάλυση στην ταύτιση του καπιταλισμού με 
την ανάπτυξη. Όλες οι παραδοσιακές εκδοχές του μαρξισμού δεν κατόρθωσαν να 
αμφισβητήσουν επί της ουσίας το συμβατικό αναπτυξιακό υπόδειγμα. Η σημερινή 
επικαιρότητα, όπου η σύγκρουση της μεγεθυντικής ανάπτυξης με τα φυσικά όρια των 
οικοσυστημάτων αναδεικνύεται σε κορυφαίο ζήτημα, απαιτεί νέες προσεγγίσεις. Μια 
σύγχρονη μαρξιστική προσέγγιση των σχέσεων περιβάλλοντος και ανάπτυξης, περνάει από την 
αμφισβήτηση της ταύτισης ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης. Η υπερπαραγωγή και η 
υπερκατανάλωση συνεπάγονται μεγαλύτερη πίεση στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο ήδη έχει 
φτάσει σε οριακό σημείο σε ότι αφορά τη δυνατότητά του να προμηθεύει ενέργεια και πρώτες 
ύλες και να απορροφά απόβλητα. Επομένως το συμβατικό αναπτυξιακό υπόδειγμα οδηγεί, σε 
μια οικονομία που όσο περισσότερο αναπτύσσεται, τόσο περισσότερο πρέπει να αναπτυχθεί 
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για να μην περιέλθει σε κρίση, καταστρέφοντας συγχρόνως το περιβάλλον, χωρίς καν να 
επιτυγχάνει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης για όλους.     
 
Μια διαφορετική ματιά, από τη μαρξιστική σκοπιά πάλι, κριτικάρει τη επίκληση των φυσικών 
ορίων και εστιάζει στη συνολική κριτική στις ταξικές σχέσεις καπιταλιστικής εκμετάλλευσης 
και εξουσίας ή στη μορφή-κράτος: «Το να γίνεται επίκληση στα απόλυτα φυσικά όρια επί του 
πληθυσμού και των πόρων χωρίς να γίνεται αναφορά στην κατάργηση των καπιταλιστικών 
κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων ισοδυναμεί στην ουσία με αποδοχή της υφιστάμενης 
κατάστασης πραγμάτων. Μια τέτοια θέση δεν εκφράζει τίποτα άλλο παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει η διάθεση και η ικανότητα για την αλλαγή της κατάστασης της κοινωνικής γνώσης, για 
τη ριζική αλλαγή των κοινωνικών στόχων, τον πολιτισμικών τρόπων ζωής και της τεχνολογικής 
διαμόρφωσης της παραγωγής». Γίνεται επίκληση ρήσης του David Harvey, σύμφωνα με την 
οποία «η συζήτηση για την οικολογική σπάνη, τα φυσικά όρια, τον υπερπληθυσμό και τη 
βιωσιμότητα είναι μια συζήτηση για τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης 
πραγμάτων και όχι μια συζήτηση για την προστασία της φύσης καθεαυτής». Ενώ ασκείται 
δριμεία κριτική στους θεωρητικούς της αποανάπτυξης Σερζ Λατούς, Joan Martinez-Allier και 
Κάρλος Τάιμπο: «Η ιδεολογία της “αποανάπτυξης” δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια νέα 
εκδοχή της ιδεολογίας περί των “ορίων στην ανάπτυξη” και περί της “οικονομίας σταθερής 
κατάστασης”». «Στη σημερινή παγκόσμια συγκυρία, κατά την οποία κυρίαρχη καπιταλιστική 
στρατηγική στην Ευρώπη είναι η αποπληθωριστική πολιτική απαξίωσης κεφαλαίου, η θεωρία 
της αποανάπτυξης μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως ιδεολογία για τη νομιμοποίηση της 
πολιτικής της απαξίωσης και για τη διαχείριση του παγκόσμιου πλεονάζοντος πληθυσμού» 
[40].               
 
Η αντίληψη της αποανάπτυξης είναι μια πιο πρόσφατη θεώρηση, η οποία -στα καθ’ ημάς- 
είναι συνδεδεμένη με την τοπικοποίηση και τον κοινοτισμό [41]. Καλό είναι να ανατρέξει 
κανείς στους θεωρητικούς της αντίληψης, για να αποκτήσει μια καλύτερη ιδέα για το 
περιεχόμενό της.  Ας μείνουμε, για την περίσταση, στον αρκετά γενικό ορισμό της 
ακαδημαϊκής ένωσης Έρευνα & Αποανάπτυξη (Research & Degrowth): «Η βιώσιμη 
αποανάπτυξη είναι η συρρίκνωση της παραγωγής και κατανάλωσης που αυξάνει την 
ανθρώπινη ευημερία και ενισχύει τις οικολογικές συνθήκες και την ισότητα στον πλανήτη. 
Απευθύνει έκκληση για ένα μέλλον όπου οι κοινωνίες θα ζουν μέσα στις οικολογικές τους 
δυνατότητες, με ανοικτές, τοπικοποιημένες οικονομίες και πιο ισομερώς κατανεμημένους 
πόρους, μέσα από νέες μορφές δημοκρατικών θεσμών. Τέτοιες κοινωνίες δεν θα χρειάζεται 
πλέον να "αναπτύσσονται ή να πεθαίνουν". Η υλική συσσώρευση δεν θα κατέχει προνομιακή 
θέση στο πολιτιστικό φαντασιακό του πληθυσμού. Η έμφαση στην αποδοτικότητα θα 
αντικατασταθεί από μια έμφαση στην επάρκεια, ενώ η καινοτομία δεν θα επικεντρώνεται 
πλέον στην τεχνολογία για χάρη της τεχνολογίας, αλλά σε νέες κοινωνικές και τεχνικές 
πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να ζούμε λιτά και συμβιωτικά. Η αποανάπτυξη δεν 
αμφισβητεί μόνο τη κεντρικότητα της αύξησης του ΑΕΠ ως πρωταρχικού στόχου πολιτικής, 
αλλά προτείνει ένα πλαίσιο για τη μετάβαση σε ένα μικρότερο και περισσότερο βιώσιμο 
επίπεδο συστήματος που θα αφήσει χώρο για την ανθρώπινη συνεργασία και τα 
οικοσυστήματα» [42]. 
 
Σε μια πιο ελεύθερη απόδοση, ο Γ. Κολέμπας γράφει:  
«Αποανάπτυξη σημαίνει να απομακρυνθούμε και να αφήσουμε πίσω μας  ένα οικονομικό 
σύστημα που είναι καίρια προσανατολισμένο προς την ανάπτυξη και το κέρδος. Μέσω ενός 
κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού, για μια καλή ζωή (ευζωία) που θα είναι δυνατή για 
όλους. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσουμε τον καταναλωτικό τρόπο ζωής του παγκόσμιου Βορρά, 
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να οικοδομήσουμε εναλλακτικές λύσεις και να δημιουργήσουμε θετικές αφηγήσεις για το 
πιθανό μέλλον μας. Αυτό περιλαμβάνει αντίσταση σε άχρηστα ή καταστροφικά μεγάλα έργα  
που κάνει το κράτος ή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αντίσταση με άλλα λόγια κατά του τμήματος 
της καπιταλιστικής οικονομίας, το οποίο θα χρειασθεί να  συρρικνωθεί ή να καταργηθεί λόγω 
του μεγάλου οικολογικού και κοινωνικού αποτυπώματος, δηλαδή των αρνητικών 
καταστροφικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την κοινωνία, που υπερτερούν σε σχέση με 
τα οφέλη της.» [43]  
και  
«Όσοι μιλούν για «αποανάπτυξη», έχουν σαν βασικό στόχο την αποαποικιοποίηση της 
ατομικής και κοινωνικής συνείδησης από την ιδεολογία της ανάπτυξης μέσα από την κριτική 
της και δεν εννοούν  «υπο-ανάπτυξη», αλλά προτείνουν στη θέση της αλόγιστης και 
απεριόριστης ανάπτυξης την κατεύθυνση:   

 «από-ανάπτυξη εδώ» (όπου υπάρχει μεγάλο οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα, σχεδόν 
σε όλους τους τομείς στις βιομηχανικές χώρες) 

 «συντήρηση εκεί»( όπου υπάρχει βιωσιμότητα) 

 «ανάπτυξη παραπέρα» (όπου μειώνεται το οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα, όπως π.χ. 
με την αγροτική οικογεωργία με την οποία μπορούμε να πετύχουμε μετατροπή μεγάλου 
μέρους της περίσσειας του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας σε εδαφολογικό 
άνθρακα και έτσι να «ξαναψυχθεί» η γη: πρόταση της παγκόσμιας οργάνωσης των 
μικροαγροτών Via Campecina)» [44] 

 
Το ερώτημα είναι αν σε αυτόν το διάλογο ιδεών και πολιτικών έχουν κάποιο ρόλο τα κινήματα, 
στην προκειμένη περίπτωση το αντι-εξορυκτικό. Θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε τα 
αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά των κινημάτων που είναι σύμφυτα με τη φυσιογνωμία 
τους και την αποστασιοποίησή τους από λογικές ανάθεσης. Θα μπορούσαμε να 
επικαλεστούμε, επίσης, τη σημασία που θα είχε η ενεργότερη παρέμβαση της οργανωμένης 
κοινωνίας, των «από τα κάτω», στη διαμόρφωση κεντρικών πολιτικών επιλογών και στη 
σταθερότητα της υποστήριξής τους, σε μια πορεία υλοποίησης ριζικών κοινωνικών αλλαγών. 
Στην αλλαγή της σύνθεσης, δηλαδή, του μείγματος ιδεολογίας και κινηματικών εμπειριών στο 
πεδίο της πολιτικής. Αλλά αυτά, αφορούν σε όλων των ειδών τα κοινωνικά κινήματα. Στον 
τομέα της ενέργειας υπάρχει και κάτι παραπάνω: στην αντιμετώπιση, ακόμη, και του πιο 
περιφερειακού ενεργειακού ζητήματος δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανατρέξουμε στο 
γενικότερο πλαίσιο και στις ρυθμίσεις που το διέπουν. Σε αντίθεση με άλλους τομείς, εξίσου 
σημαντικούς στην καθημερινότητά μας, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, όπου 
υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια εναλλακτικών λύσεων.  
 
Η εμπλοκή, λοιπόν, είναι σχεδόν αυτονόητη. Μόνο που, όπως καλά γνωρίζουμε, αυτή η 
εμπλοκή έχει τις ιδιαιτερότητές της. Καθώς αυτό το τμήμα της κοινωνίας, που παρά το πολύ 
μικρό ειδικό του βάρος αποτελεί μέρος του «ενεργειακού παιχνιδιού», δεν διαφοροποιείται 
μόνο στα λιγοστά του εφόδια και στη μικρή του παρεμβατικότητα, ως προς τους βασικούς 
«παίχτες», που είναι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ή τους δευτερεύοντες παίχτες, που 
είναι οι κάθε είδους διαχειριστές ή υποψήφιοι διαχειριστές κάθε λογής εξουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ποικίλων οργανισμών, ιδρυμάτων και οργανώσεων που τους 
συνεπικουρούν. Διαφοροποιείται και ως προς την αμεσότητα και την αυθεντικότητα που το 
χαρακτηρίζει, καθώς και ως προς την ιδιαιτερότητα και την ποικιλία των προβλημάτων και των 
επιπτώσεων των ενεργειακών δραστηριοτήτων που αναδεικνύει. Πολλά εκ των οποίων (των 
προβλημάτων και των επιπτώσεων) ισοπεδώνονται από τις ολιστικές θεωρήσεις των 
κεντρικών σχεδιασμών, που είναι προσανατολισμένοι στην υλοποίηση συγκεκριμένων 
στοχεύσεων [45]. 



[19] 

 

 
Εκτός, όμως, από τα κινήματα χρειάζεται και τα πολιτικά υποκείμενα (κόμματα, οργανώσεις 
κλπ.) να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ουσιαστικής ενσωμάτωσης της οικολογικής 
αντίληψης στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Μεγάλο τμήμα τους θεωρεί ήσσονος 
σημασίας τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις με οικολογικό περιεχόμενο, παρά το ότι «τα πιο 
εμβληματικά κινήματα παγκοσμίως που μας νοηματοδοτούν δεν προέρχονται από τις 
κοινωνίες της Δύσης, εκεί που η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων είναι απίστευτα 
μεγάλη, αλλά από προκαπιταλιστικές, προδικαιικές κοινωνίες, όπως οι Τσιάπας στο Μεξικό και 
οι κοινότητες των Κούρδων στη Ροζάβα, εκεί που ο κοινοτισμός διατηρούσε έντονη την 
παρουσία του και πριν, όπου η εργατική τάξη, με τα χαρακτηριστικά  που της αποδίδει η 
μαρξική αφήγηση, είναι σχεδόν ανύπαρκτη». «Πώς θα εξηγήσουμε (με όρους ανάπτυξης των 
Παραγωγικών δυνάμεων) το κίνημα των Σκουριών της Χαλκιδικής; Ένα κίνημα ενάντια στην 
εξόρυξη χρυσού που αναπτύχθηκε από τις τοπικές κοινωνίες και που εναντιώνεται τόσο στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος όσο και των τοπικών κοινωνιών, έχοντας αντίπαλο μάλιστα 
όχι μόνο την πολυεθνική (Ελντοράντο) αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους 
μεταλλωρύχους, την εργατική τάξη  δηλαδή. Τα παραπάνω είναι ερωτήματα που μας οδηγούν 
στην άποψη ότι, εάν δεν αποδομήσουμε και δεν απονομιμοποιήσουμε στην κοινωνία την 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που η κυρίαρχη αφήγηση συνδέει με την πρόοδο  και 
την ευημερία, τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε ως κοινωνία ότι το Αιγαίο θα γεμίσει από 
πλωτές δεξαμενές άντλησης πετρελαίου, ότι θα ισοπεδωθεί η Χαλκιδική, ότι η Ήπειρος θα 
γίνει περιοχή εξόρυξης υδρογονανθράκων ( ήδη έχουμε  σπέρματα  αντίστασης της κοινωνίας 
της Ηπείρου ενάντια σ’ αυτήν την προοπτική). Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Κάρυστος, τα 
Άγραφα, η Σαμοθράκη, η Κρήτη και οι βουνοκορφές της Ελλάδας θα γεμίσουν με γιγάντιες 
ανεμογεννήτριες (Β.Α.Π.Ε.)». [46]  
 
9. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, εξ αιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων, σαν αντίληψη 

θεωρητικής εξήγησης των κλιματικών αλλαγών, σαν εργαλείου διαμόρφωσης 
προσανατολισμού στα κινήματα και σαν μέσου ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

 
Μιλήσαμε στην αρχή για τους μύθους και τις αφηγήσεις που βρίσκονται στην «καρδιά» της 
επικοινωνιακής πρακτικής κράτους και εταιρειών. Κλείνοντας την παρουσίαση της πρώτης 
θεματικής συζήτησης, αξίζει να σταθούμε σε μιαν ακόμη αφήγηση, την οποία τη συναντάμε 
και στο λόγο κράτους και των εταιρειών και στο λόγο σημαντικής μερίδας του αντι-
εξορυκτικού κινήματος. Στον πυρήνα της έχει τον κίνδυνο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, εξ 
αιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων, κυρίως της αλόγιστης χρήσης ορυκτών καυσίμων. Την 
αφήγηση αυτή τη συναντάμε με τη μορφή της θεωρητικής εξήγησης των κλιματικών αλλαγών, 
τη συναντάμε σαν εργαλείο διαμόρφωσης προσανατολισμού στα κινήματα, τη συναντάμε, 
όμως, και σαν μέσο κοινωνικής νομιμοποίησης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
κυρίως στον τομέα των ΑΠΕ.  
 
Έτσι κι αλλιώς, πρόκειται για ένα ιδιότυπο φαινόμενο, στο οποίο το αντι-εξορυκτικό κίνημα, 
συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας συλλογικότητας, χρειάζεται να έχει μια θέση. Η 
ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν σοβαρές 
αποκλίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, μέσα στην ευρύτερη «κοινότητα» όσων ασχολούνται 
κινηματικά με τα ζητήματα της ενέργειας, με τις αποκλίσεις να μην περιορίζονται στο 
θεωρητικό επίπεδο, αλλά να επεκτείνονται στο αν και κατά πόσο είναι επιθυμητή η χρήση των 
ορυκτών καυσίμων [40], [41]. Κατά συνέπεια και στο κατά πόσο είναι σωστή επιλογή η 
εναντίωση στις εξορυκτικές δραστηριότητες [42].  
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Τα συλλογικά κινηματικά υποκείμενα πρέπει να έχουν τη βασική γνώση των επιστημονικών 
ισχυρισμών και των πολιτικών που ακολουθούνται στο όνομά τους, να αναζητήσουν κοινά 
εργαλεία αξιολόγησης και να διαμορφώσουν άποψη, με τρόπο που αντιστοιχεί στα 
χαρακτηριστικά τους και στη συλλογική εμπειρία τους. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να 
προσεγγίσουμε συνοπτικά αυτές τις πτυχές. 
 
Η κυρίαρχη αφήγηση  
 
Στηρίζεται στις εξής βασικές παραδοχές: 

 Η κλιματική αλλαγή είναι φαινόμενο της βιομηχανικής περιόδου και, ιδιαίτερα, των 
τελευταίων δεκαετιών και απειλεί με τεράστιες καταστροφές τον πλανήτη. Έχει 
ανθρωπογενή αίτια, που σχετίζονται με την υπερβολική έκλυση αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα. 

 Τα αέρια του θερμοκηπίου προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 
στον τομέα της ενέργειας και, συμπληρωματικά, από τις βιομηχανικές διεργασίες, τη χρήση 
διαλυτών, τη γεωργία,  τα απόβλητα και τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία. 

 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής έχει σαν προϋπόθεση την από-
ανθρακοποίηση του τομέα της ενέργειας και βασικό εργαλείο γι αυτό είναι η 
μεγιστοποίηση της χρήσης ΑΠΕ. 

 
Κεντρικό στοιχείο της θεώρησης αυτής αποτελεί ο επείγων χαρακτήρας των επαπειλούμενων 
επιπτώσεων και η μεγάλη τους έκταση, γεγονός που προσδίδει προτεραιότητα στα μέσα της 
αντιμετώπισής τους, έναντι άλλων πολιτικών και επιδιώξεων. Για το λόγο αυτό, έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης διακρατικής συμφωνίας, με αρχή το πρωτόκολλο του Κιότο 
το 1997 και τελευταία πράξη τη συμφωνία του Παρισιού το Δεκέμβρη του 2015 [43]. 
Εννοείται, μέσα από πολλές «εσωτερικές» αντιφάσεις και συγκρούσεις, που εκδηλώνονται 
ακόμη και αυτήν την ώρα, στις διαδικασίες που γίνονται για να βρεθεί ο τρόπος της 
υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, οι κατευθύνσεις αυτών των 
συμφωνιών έχουν «κλειδωθεί» σε πλήθος οδηγιών - κανονιστικών πράξεων και εθνικών 
νόμων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει βασικές ενεργειακές επιλογές και πολιτικές ελέγχου των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως ο ενεργειακός χάρτης πορείας 2050, η λευκή και η 
πράσινη βίβλος και, μαζί με όλα αυτά, το διάτρητο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου. Στην εθνική νομοθεσία κομβική πράξη πρέπει να θεωρήσουμε το ν. 
3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος», γνωστό και σαν νόμο Μπιρμπίλη. Σαν μπούσουλα στα θέματα 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή το ΥΠΕΝ θεωρεί μια έκθεση που επιγράφεται 
«Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» και έχει εκπονηθεί από την 
Επιτροπή μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (!) [44]. 
 
Ο αντίλογος 
 
Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει αλλαγή του κλίματος. Η τρέχουσα αλλαγή του 
κλίματος είναι μέρος ενός μεγαλύτερου κύκλου γνωστού ως κλιματική χαμηλή φάση που 
προηγείται μιας περιόδου διαδοχικής θέρμανσης γνωστής ως φάση υπέρβασης. Το διοξείδιο 
του άνθρακα δεν αποτελεί ρύπο με την έννοια που του αποδίδεται. Το CO2 ακολουθεί πάντα 
το κλίμα. Ο υδρατμός είναι με διαφορά το σπουδαιότερο αέριο του θερμοκηπίου και 
επιβεβαιώνεται ως σημαντικός παράγοντας στη μεταβολή του κλίματος. Ο Ήλιος είναι με 
διαφορά η πιο σημαντική κινητήρια δύναμη του γήινου κλιματικού συστήματος. Τα 
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συστήματα κυκλοφορίας των ωκεανών και της ατμόσφαιρας καθορίζουν την διαφοροποίηση 
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια. 
Οι εξισώσεις που αναφέρονται στις ροές ακτινοβολίας ενός συστήματος χρησιμοποιούνται 
ανορθόδοξα και απλοποιημένα. Οι φυσικές αλλαγές και οι αλληλεπιδράσεις στις συνιστώσες 
του γήινου συστήματος είναι μια από τις αιτίες της εσωτερικής μεταβλητότητας του. Κανένα 
μοντέλο δεν μπορεί να αποτυπώσει ούτε να προβλέψει την μεταβολή του κλίματος [45]. 
 
Η μεταβλητότητα της παραγωγής των ΑΠΕ του συστήματος επιβαρύνει σημαντικά τις θερμικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αφού οι τελευταίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν 
συνεχώς υπό μεταβαλλόμενο φορτίο, ούτως ώστε η συνολική ηλεκτροπαραγωγή να 
διατηρείται σταθερή και ίση με την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει 
αρνητική επίδραση στο βαθμό απόδοσης και στις εκπομπές CO2 των συμβατικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [46]. 
 
Οι πολιτικές 
 
Είναι αξιοσημείωτη η προσαρμοστικότητα που επιδεικνύει το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο 
χωρίς να εγκαταλείπει την κερδοφόρα -και γεωπολιτικά καταστροφική- αγκίστρωσή του στα 
ορυκτά καύσιμα, δε διστάζει να επεκταθεί και στη βιομηχανία των ΑΠΕ, επενδύοντας στη 
συνέχιση του συγκεντρωτισμού του υφιστάμενου συστήματος και περιορίζοντας ασφυκτικά το 
πεδίο δράσης των αποκεντρωμένων, ήπιων παρεμβάσεων μικρής κλίμακας από τις τοπικές 
κοινωνίες και τις συλλογικές της εκφράσεις [47].  Ο σκοπός απλός, όπως ομολογείται από 
έγκυρα χείλη: «για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την ευημερία τους, είναι υποχρεωμένες 
να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους». Αυτή η τακτική φέρνει, συχνά, σε δύσκολη θέση 
τα κινήματα των πολιτών και σίγουρα πολλαπλασιάζει τη συνθετότητα του προβλήματος. Ας 
σκεφτούμε τη θέση των πολιτών μιας περιοχής της κεντρικής Ελλάδας, όταν σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, βρέθηκαν αντιμέτωποι με παράλληλα σχέδια, που 
περιελάμβαναν: τέσσερις μεγάλες μονάδες εισαγόμενου λιθάνθρακα, 7-8 μονάδες φυσικού 
αερίου, εκτεταμένες αιολικές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου σε όλους τους ορεινούς 
όγκους και μια προσπάθεια πειθούς των αγροτών να παραχωρήσουν μεγάλα τμήματα γης 
υψηλής παραγωγικότητας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 
 
Αναπόσπαστο τμήμα των αντιφάσεων και των στρεβλώσεων που συνοδεύουν τις κυρίαρχες 
πολιτικές για την ανάσχεση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι το περίφημο 
σύστημα εμπορίας της κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Πέρα από 
τον ενδογενή παραλογισμό που εμπεριέχει η ιδέα της αγοραπωλησίας ρύπων, που υποτίθεται 
ότι έχουν καταστροφικές επιπτώσεις, η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη μέσο 
εκμετάλλευσης της θέσης των πιο ισχυρών κρατών στην παγκόσμια σκακιέρα.   
 
Τα εργαλεία της αξιολόγησης 
 
Σε ζητήματα με σύνθετο επιστημονικό υπόβαθρο, οι κινηματικές συλλογικότητες σπάνια 
διαθέτουν «ίδια» μέσα για να αξιολογήσουν και να τοποθετηθούν. Κατά κανόνα, υιοθετούν τις 
αντιλήψεις που έχουν μια πλειοψηφική επιρροή στην επιστημονική κοινότητα. Στο θέμα της 
κλιματικής αλλαγής αυτή δεν είναι η μόνη δυσκολία. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, είναι 
σχεδόν αδύνατο ο -μη εξειδικευμένος- πολίτης να χρησιμοποιήσει το κριτήριο της προσωπικής 
του εμπειρίας, για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη μιας επιστημονικής θεωρίας, για τον 
απλούστατο λόγο ότι έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα που εξελίσσονται σε βάθος χιλιετιών. 
Παρόλα αυτά, στο εσωτερικό των κινημάτων δεν υφίσταται ουσιαστικός διάλογος για τις 
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διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα του κλίματος. Ο κανόνας είναι η άκριτη μεταφορά 
αυτούσιων «κλισέ», ανάλογα με το τι εξυπηρετεί καλύτερα την επικοινωνιακή διαχείριση των 
κάθε φορά κινηματικών διεκδικήσεων. 
 
Μια συνήθης δοκιμασία για τα κινήματα είναι να αναζητήσουν τους ωφελούμενους από την 
κάθε μια επιλογή. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα για τα κινήματα δεν είναι τέτοιο που να ευνοεί 
μια εύκολη απάντηση. Γιατί τόσο με τις πολιτικές που υιοθετούν τη θεωρία του κινδύνου της 
κλιματικής αλλαγής, όσο και με τις πολιτικές των αρνητών της, ωφελούμενα είναι τα μεγάλα 
οικονομικά συμφέροντα, είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, είτε 
στον τομέα των ΑΠΕ. Και να μην ξεχνάμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κολοσσοί του τομέα της 
ενέργειας δραστηριοποιούνται και στους δύο τομείς. Έξω από την κριτική ματιά μας δεν 
πρέπει να μείνει και το διάτρητο σύστημα εμπορίας των ρύπων, όπως προαναφέρθηκε [40]. 
Αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, δε νομίζουμε ότι είναι πολύ τιμητικό για τα κινήματα να 
έχουν να επιλέξουν αν θα στοιχηθούν -το λέμε πολύ σχηματικά- με την πολιτική Ομπάμα ή με 
την πολιτική Τραμπ.    
 
Το πιο κρίσιμο στοιχείο, σε μια προσπάθεια ψύχραιμης και αντικειμενικής αποτίμησης των 
πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, είναι η αποτελεσματικότητά τους. Δηλαδή, το κατά πόσο 
επιτυγχάνονται ουσιαστικοί στόχοι περιορισμού της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συνήθως, προβάλλεται η αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ, είτε σαν ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος, είτε σαν ποσοστό της συνολικής 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πραγματικά ζητούμενο, όμως, από τη σκοπιά της 
κλιματικής αλλαγής πάντα, είναι ο περιορισμός των ρύπων. Ως προς αυτό, δεν επιτρέπονται 
πανηγυρισμοί, αφού και η συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι οι εκπομπές ρύπων θα 
εξακολουθούν να αυξάνονται μέχρι το 2020, παρά την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και, 
παράλληλα, η χρήση των ορυκτών καυσίμων συνεχίζεται αμείωτη. Το γεγονός αυτό, 
θεωρητικά, τεκμηριώνει τον ισχυρισμό ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής είναι λάθος και όχι η ίδια η θεωρία της κλιματικής αλλαγής. Πόσο ανεξάρτητοι, όμως, 
είναι οι δύο αυτοί παράγοντες; 
 
Τι λέμε και τι κάνουμε 
 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση, χωρίς 
φόβο και πάθος. Η σημερινή θεματική συζήτηση μπορεί να είναι μια καλή αφορμή. 
 
Ως προς την ουσία του θέματος, η γνώμη των εισηγητών είναι ότι απέναντι στο αφήγημα της 
κλιματικής αλλαγής πρέπει να σταθούμε με κριτικό τρόπο. Να σεβαστούμε την πλειοψηφούσα 
επιστημονική θέση, χωρίς να ισοπεδώσουμε ή να απορρίψουμε τον αντίλογο ή μέρη της 
αφήγησης του αντίλογου. Το επίπεδο της συλλογικής γνώσης και εμπειρίας των κινημάτων -σε 
αυτήν τη φάση- δεν μας επιτρέπει να παριστάνουμε τους «βασιλικότερους του βασιλέως». 
Ανεξάρτητα από τη σύνδεση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων με την κλιματική αλλαγή, ο 
δραστικός περιορισμός της χρήσης τους δεν μπορεί να παρά να αποτελεί βασικό στόχο μιας 
εναλλακτικής πολιτικής για την ενέργεια [48]. 
 
Στο επικοινωνιακό επίπεδο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ανησυχία των θιασωτών της 
θεωρίας της κλιματικής αλλαγής, χωρίς να αποκρύπτουμε τους προβληματισμούς μας και, 
κυρίως, χωρίς να υιοθετούμε άκριτα τις πολιτικές της υποτιθέμενης αντιμετώπισής της. 
Χρειάζεται να επισημαίνουμε ότι η μονοδιάστατη σύνδεση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων 
με την κλιματική αλλαγή βάζει σε δεύτερη μοίρα τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που υπάρχουν 
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σε τοπικό επίπεδο, παντού όπου υπάρχουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εξόρυξη, τη 
μεταφορά και τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Για να μην αναφερθούμε στις πολιτικές, 
οικονομικές και στρατιωτικές επεμβάσεις που συντελούνται για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
των μεγάλων δυνάμεων και του κεφαλαίου στους πόρους αυτούς. Είναι βέβαιο ότι η 
μονομερής επικέντρωση στις υπερτοπικές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών καυσίμων 
διευκολύνει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων και στον τομέα των ΑΠΕ και στον τομέα των 
ορυκτών καυσίμων [48].  
 
Απέναντι στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής, μεγάλο μέρος των οποίων μετέχει σε 
κινηματικές δράσεις κατά των ΒΑΠΕ –ακόμη και κατά των ΑΠΕ συνολικά- πρέπει να σταθούμε 
με μεγάλη αυστηρότητα. Όχι για τις θέσεις τους στο καθαρά επιστημονικό θέμα, αλλά για την 
ανοχή τους στο θέμα της συνέχισης της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. 
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[54] Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ (13.5.2016) 

Αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε ΑΠΕ οι πετρελαϊκοί κολοσσοί 
 

Κολοσσοί του πετρελαϊκού κλάδου, όπως οι Exxon, Total και Enbridge, στρέφονται για 
επενδύσεις στις ΑΠΕ, καθώς διαβλέπουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στον κλάδο, 
σύμφωνα με το Bloomberg. Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων 
πειραματίζονταν με την "καθαρή" ενέργεια, αλλά δεν απομακρύνονταν ιδιαιτέρως από 
την παραδοσιακή δραστηριότητά τους. Με τον νέο γύρο των επενδύσεών τους 
εισέρχονται πλέον στον σκληρό πυρήνα της βιομηχανίας "καθαρής" ενέργειας. Κατά τον 
Τζέισον Μπόρντοφ, διευθυντή του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτικής Ενέργειας στο 
πανεπιστήμιο Κολούμπια, «οι μεγάλες πετρελαϊκές αναγνωρίζουν πως θα υπάρξει 
ιλιγγιώδης ανάπτυξη στις πηγές ενέργειας με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα». Ο 
ίδιος υπογραμμίζει ότι «για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την ευημερία τους, είναι 
υποχρεωμένες να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους». Έτσι η αμερικανική Exxon 
Mobil συνάπτει εταιρική σχέση με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον εγκλωβισμό των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, η γαλλική Total 
συνήψε συμφωνία ύψους 1,1 δισ. δολ. με την εταιρεία παραγωγής μπαταριών Saft 
Groupe, ενώ έχει εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο στην SunPower Corp. Σε ό,τι αφορά την 
καναδική Enbridge, αγοράζει μερίδιο σε υπεράκτια αιολικά πάρκα έναντι 218 εκατ. δολ., 
για να διπλασιάσει την παραγωγή της σε "καθαρή" ενέργεια.  
 
Σημειωτέον, οι μεγάλες πετρελαϊκές άρχισαν να επενδύουν στις καθαρές μορφές 
ενέργειας ήδη από το 1970, όταν η πετρελαϊκή κρίση εξώθησε την Exxon να διερευνήσει 
το δυναμικό της φ/β ενέργειας. Επέλεξαν ένα είδος ανανεώσιμης ενέργειας συγγενές με 
την παραδοσιακή δραστηριότητά τους: τα βιοκαύσιμα. Από το 2005 έως το 2013 οι 
μεγάλες πετρελαϊκές επένδυσαν περισσότερα από 9,4 δισ. δολ. στην αιθανόλη και 
γενικώς σε καύσιμα φυτικής προέλευσης. Δεδομένου ότι είναι πλέον βιώσιμες, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή προσελκύουν το ενδιαφέρον 
των επενδυτών. Σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αναμένεται να 
διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2018 και η παραγωγή αιολικής να έχει αυξηθεί κατά 50% 
το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 
[55] Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS» 

Δώδεκα θέσεις για τη διαχείριση της ενέργειας 
http://mesochora-acheloos-sos.blogspot.com/2018/12/blog-post.html 

https://www.bankofgreece.gr/pages/el/klima/default.aspx
https://www.bankofgreece.gr/pages/el/klima/results.aspx
https://www.bankofgreece.gr/bogekdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://www.bankofgreece.gr/bogekdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4ei4Vt9ZMqtZ0o3eFBiQWdJN0w1YnNQdFh4Z281dU1RaWU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B4ei4Vt9ZMqtZ0o3eFBiQWdJN0w1YnNQdFh4Z281dU1RaWU0/view
https://mapes-1-12-2018.blogspot.com/
http://mesochora-acheloos-sos.blogspot.com/2018/12/blog-post.html

