
Εμείς (και όταν λέω εμείς αναφέ-
ρομαι ουσιαστικά σε όλη την υφή-
λιο) τι κάνουμε στην τρέχουσα κλι-
ματική και ενεργειακή κρίση; Με 
κριτήριο την άμεση λύση στην 
επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση, 
διαλέγουμε μόνο ανθρακικές λύ-
σεις, γιατί μόνο αυτές είναι άμεσα 
διαθέσιμες για χρήση, μια και η πο-
ρεία μας ως εδώ δεν δημιούργησε 
άλλες διεξόδους. Από την άλλη, με 
κριτήριο την καλπάζουσα κλιματι-
κή κρίση (θεωρώ δεδομένο ότι 
συμφωνούμε πως ζούμε στην επο-
χή της καλπάζουσας κλιματικής 
κρίσης), οι ενεργειακές μας επιλο-
γές απαγορεύεται να είναι ανθρα-
κικές. Επομένως, η λύση που ήδη 
έχουμε επιλέξει να δώσουμε στην 
ενεργειακή κρίση όχι μόνο υπονο-
μεύει τις προσπάθειες αναχαίτισης 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά, 
αφού σημαίνει αύξηση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, την 
ανατροφοδοτεί με απρόβλεπτες 
συνέπειες.

Οι κρίσεις επανέρχονται
Και δεν τελειώνουν εδώ τα 

άσχημα νέα. Αν, λέω αν, σε μερικά 
χρόνια δούμε το φως το αληθινό 

και στραφούμε σε ενεργειακές λύ-
σεις που αντιμετωπίζουν την κλι-
ματική κρίση, τότε τουλάχιστον 
όλα τα νέα έργα ορυκτών καυσί-
μων θα γίνουν stranded assets 
(λανθάνοντα περιουσιακά στοι-
χεία), δηλαδή έργα απαξιωμένα. 
Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο; 
Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω.

Και ποιο είναι το διά ταύτα; Πρώ-
τα να ξεκαθαρίσουμε μερικές έν-
νοιες: ενεργειακή ανεξαρτησία 
δεν σημαίνει να φύγουμε από τον 
ζυγό της Ρωσίας και να μπούμε 
στον ζυγό του LNG και των χωρών 
που το παράγουν. Η ενεργειακή 
ανεξαρτησία έρχεται με χρήση 
γηγενών, ντόπιων, δικών μας κα-
θαρών πηγών ενέργειας. Κι αυτό 
αφήνει έξω τον λιγνίτη, όσο κι αν 
πήρε επάνω του την ανάπτυξη 
της χώρας για πολλές δεκαετίες, 
καθώς και τους υδρογονάνθρα-
κες που υπάρχουν στο Αιγαίο. Η 
ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει 
να είναι κλιματικά συμβατή.

Επειδή οι κρίσεις έχουν την κακή 
συνήθεια να επανέρχονται, πρέ-
πει να δώσουμε μια μόνιμη και 
κλιματικά ασφαλή λύση. Πρέπει 
να υιοθετήσουμε άμεσα, σαν να 

μην υπήρχε αύριο, ένα ενεργεια-
κό πρόγραμμα ανάπτυξης Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας και Ενεργεια-
κής Απόδοσης, σε συνδυασμό με 
ουσιαστικά έργα Αποθήκευσης 
Ενέργειας, καθώς και με υιοθέτη-
ση των αναγκαίων τεχνολογικά 
διαθέσιμων προσαρμογών στους 
τομείς μεταφορών, ψύξης και θέρ-
μανσης, που θα έβαζε ένα οριστι-
κό τέλος στην εξάρτησή μας από 
τα ορυκτά καύσιμα. Ίσως όχι αύ-
ριο, αλλά σίγουρα μεθαύριο, γι’ 
αυτό ας μην το αναβάλλουμε 
άλλο και ας ξεκινήσουμε σήμερα. 
Γιατί αν δεν το είχαμε αναβάλει 
τόσα χρόνια, σήμερα θα είχαμε 
άλλες δυνατότητες…

Ξέρω ότι σε κάποιους ακούγεται 
απίθανο και εξωπραγματικό, 
«ανέφικτο». Έτσι είναι όμως οι 
εξαρτήσεις. Είναι δύσκολη η απε-
ξάρτηση, αλλά αναγκαία και σω-
τήρια. Μόνο με άμεση απεξάρτη-
ση από τα ορυκτά καύσιμα θα κα-
θαρίσουμε όχι για άλλα δέκα χρό-
νια, αλλά για χιλιετίες. 
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Ο
ι δημοφιλέστερες συζητή-
σεις στις μέρες μας είναι 
δύο: με ποιες πηγές ενέρ-
γειας θα βγάλουμε τον χει-
μώνα και πόσο πιο ψηλά 

θα φτάσει η τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος και της ενέργειας γενικά. 
Προφανώς, η δεύτερη είναι άρρη-
κτα δεμένη με την πρώτη. Όσο πα-
ρακολουθώ αυτόν τον δημόσιο δι-
άλογο, μου έρχεται αβίαστα στο 
μυαλό το τραγούδι του Σαββόπου-
λου: «Τον χειμώνα ετούτο άμα τον 
πηδήσαμε, γι’ άλλα δέκα χρόνια 
άιντε καθαρίσαμε».

Έχω τραγουδήσει δεκάδες φορές 
αυτό το τραγούδι και δεν φανταζό-
μουν ποτέ πως θα ερχόταν μια 
μέρα που θα διαφωνούσα. Και για-
τί; Επειδή με τον καρβουνιάρικο 
τρόπο με τον οποίο θα λύσουμε το 
ενεργειακό πρόβλημα φέτος τον 
χειμώνα όχι μόνο δεν θα καθαρί-
σουμε για άλλα δέκα χρόνια, αλλά 
θα έχουμε υποθηκεύσει και τα 
επόμενα δέκα, είκοσι και βάλε χρό-
νια. Ειλικρινά, δεν μπορώ να μπω 
στη λογική να μετράω ανθρακικές 
πηγές ως σανίδες σωτηρίας. Δεν 
μπορώ να χαίρομαι που θα λει-
τουργούν ξανά λιγνιτικές μονάδες 
ή που το LNG έγινε αντικείμενο ει-
δωλολατρίας ή που κυνηγάμε συμ-
φωνίες με πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες. Δεν μπορώ να ακούω μεγά-
λες πετρελαϊκές να αντιμετωπίζο-
νται σαν το αμερικανικό ιππικό. 
Αυτοί που μας οδήγησαν στο χεί-
λος της κλιματικής κατάρρευσης 
(όπου παραμένουμε και γλιστράμε 
όλο και πιο κοντά) είναι ξαφνικά οι 
σωτήρες μας;

Κοντόφθαλμη αντιμετώπιση 
και αδιαφορία

Κάτι είναι σίγουρα σάπιο στο βα-
σίλειο της Δανιμαρκίας. Κι αυτό 
γιατί, όσο και αν οι λύσεις είναι πυ-
ροσβεστικές, όσο και αν είναι οι 
μοναδικές διαθέσιμες λύσεις αυτή 
τη χρονική στιγμή, δεν παύουν να 
είναι πολύ κακές κλιματικά λύσεις. 
Δεν βρισκόμαστε σε αυτή την 
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τραγική κατάσταση, με τα πόδια 
στον κλιματικό γκρεμό και την 
πλάτη στον ενεργειακό τοίχο, να 
επιλέγουμε από ένα καλάθι που 
έχει μόνο ανθρακικά προϊόντα, 
εξαιτίας της εισβολής στην Ου-
κρανία. Φυσικά όχι.

Η κοντόφθαλμη αντιμετώπιση 
του ενεργειακού και η κάκιστη δια-
χείριση δεκαετιών, εδρασμένη 
στην αδιαφορία για έννοιες όπως 
«ενεργειακή ανεξαρτησία από 
ακριβά, ρυπογόνα, εισαγόμενα 
καύσιμα», η αδιαφορία για την 
επερχόμενη κλιματική κρίση και ο 
παραγκωνισμός των μόνων πηγών 
ενέργειας που δίνουν ενεργειακή 
ανεξαρτησία, είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον και συμβάλλουν στην 

αναχαίτιση της κλιματικής αλλα-
γής είναι οι βασικοί λόγοι που είμα-
στε με την πλάτη στον τοίχο. Η πα-
ρούσα κρίση μεγιστοποιείται σε 
αυτό το περιβάλλον που δημιουρ-
γήθηκε στο παρελθόν.

Μια οποιαδήποτε ενεργειακή 
λύση δεν είναι ένα καπέλο παρα-
λίας που αγοράζουμε την τελευ-
ταία στιγμή για να μας προστατέ-
ψει προσωρινά από τον ήλιο. Όλα 
τα μεγάλα ενεργειακά έργα κοστί-
ζουν σε χρόνο και χρήμα και 
εντάσσονται σε μια ενεργειακή 
πολιτική δεκαετιών, επειδή χρειά-
ζονται σημαντικό χρόνο σχεδια-
σμού, μελέτης και κατασκευής και 
φυσικά λειτουργίας για να απο-
σβεστεί η επένδυση.
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