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Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και η ανάγκη να....Ανανεωθούµε! 
 

Λιάνα Γούτα1 
 
 

Θα έλεγε κανείς ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µπήκαν για τα καλά στη ζωή 
µας. Ακούµε παντού γι αυτές, όλοι συζητούν για τις προοπτικές, τους στόχους την 
ανάγκη, διαβάζουµε στις εφηµερίδες ρεπορτάζ µε ωραίες εικόνες... Ωστόσο µένουµε 
εκεί! Γιατί η αλήθεια είναι ότι Ανανεώσιµες Πηγές ακούµε και Ανανεώσιµες Πηγές δε 
βλέπουµε!... Την εποχή που όλοι επιταχύνουν κι ανεβάζουν στροφές, στη χώρα µας 
συζητάµε, φιλολογούµε, φιλοσοφούµε, ακόµα και νοµοθετούµε, αλλά το αποτέλεσµα 
είναι κάτι λιγότερο από τη γνωστή φράση....’µηδέν εις το πηλίκο’! Γιατί µόνο ως 
‘µηδέν εις το πηλίκο’ θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς το γεγονός ότι ενώ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει φιλόδοξους, υποχρεωτικούς στόχους για τα επόµενα λίγα 
χρόνια, και διάφορες χώρες κάνουν ακόµα ταχύτερα βήµατα τραβώντας την 
προσοχή στο νέο ενεργειακό τοπίο, στην Ελλάδα οι ρυθµοί επιβραδύνονται! Μα πώς 
το καταφέρνουµε άραγε αυτό? Μας έφταιγε η έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου που είχε 
καθυστερήσει, µας έφταιγε το χωροταξικό που δεν υπήρχε και σε όλα αυτά 
αποδίδονταν οι ευθύνες ολιγωρίας της χώρας µας. Και τώρα? Τώρα που έχουµε και 
νοµοθετικό πλαίσιο µε ισχυρά οικονοµικά κίνητρα και χωροταξικό και χιλιάδες 
επενδυτικών σχεδίων κατατεθειµένων που αναµένουν στα συρτάρια για µια έγκριση 
ή ακόµα χειρότερα, εγκεκριµένες άδειες ανενεργές, παρόλα αυτά, εγκαταστάσεις 
ανανεωσίµων δε βλέπουµε να ξεφυτρώνουν σα τα µανιτάρια όπως θα περίµενε 
κανείς...ή όπως βλέπει κανείς να γίνεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού, όπου τα 
φωτοβολταϊκά κατακλύζουν τις στέγες των σπιτιών ή οι ανεµογεννήτριες 
διαµορφώνουν ένα νέο τοπίο µιας σύγχρονης αισθητικής αντίληψης. 

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά τραύµατα του παρελθόντος που έχουν κάνει τις 
κοινωνίες µας δύσπιστες. Βιοµηχανίες που ρύπαιναν ανεξέλεγκτα και που 
προκάλεσαν περιβαλλοντικές καταστροφές, νοµοθετικό έλλειµµα ή νοµοθετική 
ασυδοσία που οδήγησαν σε σηµαντική υποβάθµιση ή και καταστροφή του φυσικού 
πλούτου, περιβάλλοντος, αισθητικής, βλάβες στην υγεία από βιοµηχανικές και άλλες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες επιχειρηµατικές, οι οποίες ίσως δεν ήταν γνωστές 
από την αρχή και αποδείχθηκαν επιστηµονικά µε το πέρασµα του χρόνου. Έτσι 
συχνά η καχυποψία προβάλει στη χώρα µας πρώτη και καλύτερη σε κάθε τί 
καινούριο ή διαφορετικό, ειδικά όταν πρόκειται για τεχνολογία, για επενδύσεις κλπ. 

Βέβαια πολλά έχουν αλλάξει πλέον σε ό, τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και της υγείας. Κατ’ αρχήν ένα πολύ απαιτητικό νοµοθετικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, που πολλοί το χαρακτηρίζουν ‘βαρύ’ ίσως και δύσκολο να 
ακολουθηθεί από χώρες που παρουσιάζουν σηµαντική υστέρηση, που ωστόσο είναι 
εδώ, αποτελεί θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η µη συµµόρφωση σ’ 
αυτό συνεπάγεται συνέπειες και κυρώσεις, οικονοµικές και όχι µόνο. Μέσα σε αυτό 
το δυνατό νοµοθετικό πλαίσιο αποτυπώνονται πλέον αλλαγές νοοτροπίας οι οποίες 
ήταν ανύπαρκτες στο παρελθόν.  

• Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’, όπου το κόστος µιας 
περιβαλλοντικής ζηµιάς ακολουθεί και επιβαρύνει τον ρυπαίνοντα σε κάθε 
περίπτωση.  

• Επίσης η έννοια που επιφέρει µεγάλες αλλαγές είναι η έννοια του κύκλου ζωής, 
σύµφωνα µε την οποία κάθε προϊόν ή κάθε δραστηριότητα οφείλει να ‘µετρηθεί’ 
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περιβαλλοντικά και να αποδείξει ότι δεν καταστρέφει το περιβάλλον σε όλο τον 
κύκλο ζωής και όχι µόνο στην λειτουργική περίοδό του.  

• Αλλά ακόµα κι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί την ύπαρξη 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε επένδυση ή έργο που µπορεί να 
επιβαρύνει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο το περιβάλλον.  

Η πρόοδος που έχει γίνει λοιπόν σε σχέση µε το παρελθόν σε αυτό τον τοµέα είναι 
µεγάλη. 

Στη χώρα µας βέβαια έχουµε µακρά παράδοση όχι µόνο στο ‘’να παίζουµε 
καθυστερήσεις’’ ως προς την υιοθέτηση νοµοθεσιών που αποφασίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κυρίως ως προς την ορθή τήρηση κάθε νοµοθεσίας, 
ευρωπαϊκής και εθνικής. Οι παραβιάσεις γίνονται συχνά ο κανόνας, µε ‘‘χρυσά 
παραδείγµατα’’ αυτά της αυθαίρετης δόµησης, των καταπατήσεων δασών, και πολλά 
άλλα, που συντηρούνται µέσα στα χρόνια, χωρίς αντιµετώπιση και ουσιαστική 
πρόοδο. 

Έτσι αυτό το τοπίο ίσως να είναι ο λόγος που τελικά συντηρείται η καχυποψία του 
Έλληνα σε κάθε τι που βλέπει να γίνεται κοντά στην αυλή του. Γιατί πλέον νοµίζω ότι 
για κάποιες αντιδράσεις της κοινωνίας και των πολιτών, µόνο σε τέτοιες καταβολές 
ψυχολογικού χαρακτήρα πρέπει να αναζητήσουµε τα αίτια τους. Και µια και 
φιλοξενούµαι στα Ανεµολόγια, τί πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων, προς 
διερεύνηση αντιδράσεων, από τις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών για την 
εγκατάσταση ανεµογεννητριών?   

Αντιδράσεις και προσφυγές στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, ικανές να 
φρενάρουν εγκεκριµένες επενδύσεις που έχουν τηρήσει όλες τις διαδικασίες της 
νοµιµότητας, των αδειοδοτήσεων από εθνικές αρχές, οι οποίες όµως σκοντάφτουν 
στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.  

Όταν όµως αρχίσει ένας τέτοιος πόλεµος, και η διαµάχη έχει φτάσει στα δικαστήρια 
είναι ήδη αργά και το κακό έχει γίνει, καθώς πλέον αναδεικνύεται σε έναν πόλεµο 
ισχύος, πολύ συχνά και πολιτικών παιχνιδιών µεταξύ των εµπλεκοµένων, οι οποίοι 
φιλοδοξούν την ηρωοποίησή τους στην τοπική κοινωνία µέσα από έναν αγώνα 
ακύρωσης µιας επένδυσης, ενίοτε δε ίσως και πολλά περισσότερα... 

Παλιά σύνδροµα και κατάλοιπα µιας νοοτροπίας που έλεγε πως κάθε επένδυση στη 
γειτονιά µας κάνει κάποιο κακό, που ακόµα κι αν δε το αντιλαµβανόµαστε, κάποια 
στιγµή θα αποδειχθεί ως τέτοιο! 

Κάποια στιγµή όµως πρέπει επιτέλους να βάλουµε στην άκρη ξεπερασµένες 
αντιλήψεις και φοβίες, µικροπολιτικές και σκοπιµότητες, αλλά και να αποτινάξουµε 
µύθους που µας εγκλωβίζουν και µας κρατάνε πίσω σε έναν αγώνα δρόµου όπου οι 
ανταγωνιστές µας βρίσκονται ήδη χιλιόµετρα µπροστά µας.  

Οι αντιδράσεις, οι φοβίες και τα σύνδροµα που καταγράφηκαν στην ελληνική 
επικράτεια κατά των νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών και δη των 
ανεµογεννητριών, θα µπορούσαν σίγουρα να γεµίσουν ένα πολύ ενδιαφέρον 
ανθολόγιο. Αποκορύφωµα των επιχειρηµάτων, αυτό που έχει να κάνει µε τις 
συµπεριφορές αναπαραγωγής των συµπαθέστατων αιγοπροβάτων, όπως τόσο 
γλαφυρά έχει παρουσιαστεί σε παλιότερο άρθρο στα Ανεµολόγια µε τον τίτλο «Το 
σύνδροµο της gay κατσίκας»! Θέατρο του παραλόγου? Ίσως....  

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση εκείνο στο οποίο χρειάζεται να πέσει το βάρος και η 
προσοχή είναι η ενηµέρωση και η εκπαίδευση. Γιατί δε µπορείς να αποτρέψεις τους 
φόβους που προκύπτουν στον πολίτη από σκόπιµες ή όχι δαιµονολογίες, παρά µόνο 
ενηµερώνοντας.  
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∆εν είναι βέβαια πάντα εύκολη η ενηµέρωση που αφορά ένα τεχνικό ζήτηµα. Ωστόσο 
το θετικό σήµερα είναι η µεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσµου για τα ζητήµατα του 
περιβάλλοντος. Αυτό που πρόσφατα καταγράφεται όµως ως ανησυχία και φόβος 
από τους Έλληνες πολίτες και ως ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας, είναι µάλλον µόνο 
το πρώτο βήµα από τα πολλά που πρέπει ακόµα να γίνουν.  

Όλοι έχουµε ακούσει για τις κλιµατικές αλλαγές, ίσως µάλιστα έχουµε αρχίσει και να 
τις αναγνωρίζουµε µέσα από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, τις ξηρασίες, τους 
καύσωνες, τη λειψυδρία από τη µια και τις πληµµύρες την άλλη, αλλά αυτές είναι 
µόνο οι διαπιστώσεις.  

Αυτό που χρειάζεται να γίνει αντιληπτό µε απλό τρόπο στον µέσο πολίτη είναι το 
πώς αυτές οι ακραίες αλλαγές και οι µεγάλες απειλές που µας απειλούν όλους, 
συνδέονται µε την καθηµερινότητά του, τις συνήθειες, τις επιλογές του.  

Κι αφού συµφωνήσουµε όλοι ότι πχ. δε µπορούµε να φανταστούµε τη ζωή µας χωρίς 
ηλεκτρισµό ή ότι δε µπορούµε να γυρίσουµε στην εποχή χωρίς αυτοκίνητο, να δούµε 
µε ποιον τρόπο θα εξασφαλίζουµε στο µέλλον το ίδιο αυτό επίπεδο ευζωίας. 
Χρειάζεται λοιπόν να συγκρίνουµε ποιοτικά και ποσοτικά την επίδραση ενός 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος όπως αυτό της Μεγαλόπολης ή της 
Πτολεµαϊδας µε τις νέες τεχνολογίες πχ των ανεµογεννητριών ή των φωτοβολταϊκών 
ή της γεωθερµίας, ή να βάλουµε στην κουβέντα τα κριτήρια µε τα οποία θα 
περιορίσουµε τη χρήση των ορυκτών καυσίµων και των εκποµπών τους από τα 
αυτοκίνητα και τις µεταφορές, εντός και εκτός πόλεων.  

Και οι επιλογές πρέπει να είναι επιλογές όχι µόνο προσωπικές του καθενός µας, 
αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, της τοπικής και της ευρύτερης.  

Κι εδώ ο ρόλος του πολιτικού κόσµου αναδεικνύεται κρίσιµος και καθοριστικός. 

Είναι οι πολιτικοί αυτοί που πρέπει πρώτοι να αντιληφθούν όσα συµβαίνουν ανά τον 
κόσµο, στον χώρο της επιστήµης, της τεχνολογίας, της καινοτοµίας, του 
περιβάλλοντος, των επενδύσεων. Και αυτοί που µε τη βοήθεια των επιστηµόνων να 
τεκµηριώσουν τις πολιτικές τους προτάσεις και επιλογές. Στις οποίες όµως πριν 
προχωρήσουν πρέπει να ενηµερώσουν, να πείσουν και να κάνουν συµµέτοχους 
τους πολίτες. Γιατί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δε πρόκειται για την κατασκευή 
ενός ακόµα δρόµου ή µιας ακόµα γέφυρας. Πρόκειται για επιλογές που σχετίζονται 
µε τον τρόπο µε τον οποίο έχουµε δοµήσει την καθηµερινότητά µας και µε δραστικές 
αλλαγές στις οποίες πρέπει να συµφωνήσουµε και να συναινέσουµε όλοι. Η  
ειδοποιός διαφορά σε αυτές τις αποφάσεις είναι ο χαρακτήρας του επείγοντος που 
προκύπτει από το µέγεθος της περιβαλλοντικής απειλής. 

Στη χώρα µας οι ρυθµοί φαίνεται ότι είναι αργοί. Όχι µόνο της ουσιαστικής 
ενσωµάτωσης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που αναφέραµε προηγουµένως, αλλά 
κυρίως της προσαρµογής µας µε τις επιταγές των καιρών και της ικανότητάς µας να 
λαµβάνουµε έγκαιρα τα µηνύµατα και να προχωράµε µπροστά. Αρκούµαστε στο 
ρόλο αυτού που τρέχει ασθµαίνοντας να προλάβει και δε διεκδικούµε το ρόλο αυτού 
που προχωράει µπροστά και που ανοίγει δρόµους.  

∆ιαβάζουµε και συζητάµε όλοι γι αυτούς τους περίφηµους στόχους της Ευρώπης για 
το 20-20-20, της εξοικονόµησης, των ΑΠΕ, της µείωσης των εκποµπών CO2 και 
µάλλον ξεφυσάµε µε ανακούφιση που για τη χώρα µας ο στόχος είναι κατά τι 
χαµηλότερος, στο 18% για τις ΑΠΕ. Έχουµε κατατεθειµένο επενδυτικό ενδιαφέρον 
που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν το στόχο, αλλά στην πράξη είµαστε κολληµένοι στη 
γραµµή εκκίνησης. Ίσως για άλλη µια φορά, όταν θα πλησιάζει το 2020, να τρέχουµε 
να πιάσουµε αγωνιωδώς το 18%. Θα είναι όµως έστω κι έτσι επιτυχία? Τη στιγµή 
που άλλες χώρες, περιφέρειες, πόλεις βάζουν πολύ υψηλότερους στόχους? 
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Για άλλες χώρες, ο ευρωπαϊκός αυτός στόχος µοιάζει να είναι πολύ λίγος.  Μόνο έτσι 
εξηγείται ότι όλο και αυξάνουν οι χώρες που βάζουν στόχο την πλήρη απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιµα µέσα στα επόµενα χρόνια, όπως η Σουηδία, Ισλανδία, 
Νορβηγία, Πορτογαλία.  

Αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης που έχουν 
ξεπεράσει ήδη κατά πολύ τον µέσο όρο του ευρωπαϊκού στόχου για το 2020 και 
πάνε για ακόµα ψηλότερα. Και δε το κάνουν µόνο από ροµαντισµό κι ευαισθησία 
αλλά µε την προοπτική της οικονοµίας του αύριο και µε όρους ανταγωνιστικότητας 
στην εποχή που έρχεται. Θέλουν να είναι αυτοί που θα βρεθούν στην ηγετική θέση, 
που θα οδηγήσουν το άρµα, που θα ωφεληθούν όχι µόνο µε περιβαλλοντικούς, αλλά 
και µε οικονοµικούς και αναπτυξιακούς όρους.  

Ακόµα και οι πόλεις µπαίνουν δυναµικά σ’ αυτό το ράλι. ∆ήµαρχοι ενηµερωµένοι και 
οραµατιστές που θέλουν να κερδίσουν τα εύσηµα της περιβαλλοντικής φροντίδας και 
πρωτοπορίας. ∆ήµαρχοι που δεν έχουν βγει από τις σελίδες του National 
Geographic, αλλά που µπαίνουν στον κόπο να πιάσουν τον σφυγµό της εποχής, να 
αφουγκραστούν τα µηνύµατα, να ενηµερωθούν, να καταλάβουν και να σπρώξουν τα 
πράγµατα σε όφελος των πολιτών, τολµώντας ακόµα και µέτρα που δεν είναι πάντα 
δηµοφιλή κι ευχάριστα. Φαίνεται όµως πως εκείνο που επιτυγχάνεται είναι ένα 
µίνιµουµ συµφωνίας και συνεννόησης γύρω από τις διαπιστώσεις και τις ανάγκες. 
Και όταν επιτευχθεί αυτό, κατόπιν η συµφωνία στα µέτρα και τις δράσεις έρχεται 
πολύ πιο εύκολα. 

Έτσι ο ∆ήµαρχος της Νέας Υόρκης συζητά και προωθεί την εγκατάσταση 
ανεµογεννητριών κατά µήκος της πόλης, αλλά και στους ουρανοξύστες και στις 
γέφυρες της πόλης! Ένα καινούριο ενεργειακό-περιβαλλοντικό...αξεσουάρ που 
πιθανώς θα αλλάξει την εικόνα της πόλης προς όφελος της οικονοµίας και του 
περιβάλλοντος! Πόσο µακρινή και εξωτική εικόνα βγαλµένη από ταινία επιστηµονικής 
φαντασίας µοιάζει όλο αυτό σε µια χώρα όπως η Ελλάδα που προσπαθεί να κρύψει 
από κάθε θέα τις ανεµογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά!... Μιας χώρας που η θέα 
των φουγάρων δίπλα στις πόλεις δε φάνηκε να την ενοχλεί για πολλές δεκαετίες, 
τώρα ξεσηκώνει κινήµατα κατά των νέων φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών και 
ενοχλείται από την αισθητική ρύπανση της εικόνας των ανεµογεννητριών. Μα µήπως 
πρέπει να αρχίσουµε να τις βλέπουµε φιλικά και µε θετικό µάτι? Μήπως πρέπει να 
τις φέρουµε πιο κοντά µας, και να νιώσουµε περηφάνια αν µπορέσουµε να 
εγκαταστήσουµε κοντά στις πόλεις µας µερικές σειρές ανεµογεννητριών προκειµένου 
να γλυτώσουµε από κάποια λιγνιτικά φουγάρα κάπου αλλού? Μήπως να κάνουµε 
αυτή τη µόδα της νέας εποχής και να αγναντεύουµε µε χαρά τις ανεµογεννήτριες στις 
κορυφογραµµές των λόφων γύρω από τις µεγαλουπόλεις µας µε καµάρι και χαρά? 
Ή ακόµα περισσότερο, και µέσα στις πόλεις? Στέγες από φωτοβολταϊκά κελιά και 
ανεµογεννήτριες στα ψηλά κτίρια? Όχι δε πρόκειται για εικόνες επιστηµονικές 
φαντασίας. Πρόκειται για το όραµα πολιτικών και τοπικών αρχόντων σε άλλα µέρη 
της γης, που όµως κάνουν τον κόπο να αφουγκραστούν την εποχή, να 
συµβουλευτούν τους επιστήµονες, να σκεφτούν και να προτείνουν, που µπορούν να 
οραµατιστούν και να εµπνεύσουν, να ‘παρασύρουν’ τους πολίτες σε αλλαγές 
πρωτοπόρες....  

Μακριά από µας θα µου πείτε όλα αυτά? ∆υστυχώς ναι. Βλέπετε οι δικοί µας 
πολιτικοί και τοπικοί άρχοντες έχουν να τρέξουν σε αγώνες δρόµου για το ποιος θα 
προλάβει να παρευρεθεί σε περισσότερες εκδηλώσεις, πίτες, χορούς, πάρτυ για να 
κερδίσει σε πόντους αναγνωρισιµότητας. Οπότε πού καιρός για διάβασµα, µελέτη 
και ενηµέρωση για τα όσα συµβαίνουν στον κόσµο?... Μήπως να ζητήσουµε σε 
µεταγραφή τον ∆ήµαρχο της Νέας Υόρκης, µπας και νιώσουµε κι εµείς, λίγο αέρα 
στα πανιά µας? 

 


