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 Συνέντευξη στον Σωτήρη Ζαχαριά 

 

Οι τοπικές κοινωνίες µε Ενεργειακό Όραµα σε νέο ρόλο 

         

«Κοιτώντας έξω από τα σύνορά µας, βλέπουµε ότι στην Ευρώπη ο 
ρόλος των τοπικών κοινωνιών αναδεικνύεται όλο και πιο 
πρωτοπόρος και ισχυρός. Σε εποχές που τα προβλήµατα σε 
περιοχές της Ελλάδας αλλά και συνολικά της χώρας οξύνονται 
διαρκώς, αξίζει να δούµε ένα παράδειγµα που µας έρχεται από την 
Αυστρία», επισηµαίνει η  κ. Λιάνα Γούτα π. αντιπρόεδρος του 
Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών. 

- Τί ακριβώς έχουν πετύχει στην Αυστρία… 

- Η περιφέρεια της Άνω Αυστρίας έχει καταφέρει να παράγει 
σήµερα το 30% της ενέργειας που χρειάζεται από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας, γνωστών ως ΑΠΕ. Σε µια εποχή που το 
ενεργειακό ζήτηµα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που η Ευρώπη βάζει στόχο για το 2020 
οι ΑΠΕ να καλύπτουν το 20% των ενεργειακών της αναγκών. 
Σήµερα λοιπόν, 12 χρόνια νωρίτερα από το χρονικό όριο, η Άνω 
Αυστρία έχει ήδη ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό στόχο κατά 1,5 φορά. 
Το βασικότερο όµως είναι ότι οι ενεργειακές αυτές επιδόσεις της 
έχουν γίνει µοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη τη συγκεκριµένη 
περιοχή, µε πολλαπλά οφέλη, καθώς αυξήθηκε σηµαντικά το 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της και η απασχόληση στην περιοχή.  

-Και πώς πέτυχε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα µια 
ευρωπαϊκή περιφέρεια; 

-Η συνταγή µοιάζει απλή: τόλµησαν και πρωτοπόρησαν. Πριν από 
15 χρόνια η περιφέρεια αυτή αποφάσισε ότι έπρεπε να επιλέξει 
ένα βασικό στόχο γύρω από τον οποίο να στρέψει την ανάπτυξή 
της. Ο στόχος τον οποίο επέλεξε ήταν η Ενέργεια. Και εκεί έβαλε 
τη «σηµαία» της ανάπτυξής της. Έστρεψε λοιπόν όλες τις 
προσπάθειές της στην Ενεργειακή Εξοικονόµηση και στις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή στην Ενέργεια από ήλιο, 
αέρα, βιοµάζα, γεωθερµία. Υιοθέτησε ένα συγκεκριµένο 
Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο και ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια 
µε συνέπεια και προσήλωση. Βασική παράµετρος της επιτυχίας 
ήταν ότι σε αυτό τον µακροπρόθεσµο στόχο συντονίσθηκαν όλες 
οι παραγωγικές δυνάµεις της περιοχής, η ∆ιοίκηση, τα 



Πανεπιστήµια, οι βιοµηχανίες, οι επιχειρήσεις. ∆ηµιουργήθηκαν 
θεσµοί, δόθηκαν κίνητρα, επενδύθηκαν κεφάλαια, αξιοποιήθηκε το 
ανθρώπινο δυναµικό. Όλοι συντονισµένοι σε ένα κοινό Όραµα 
Ανάπτυξης. Αποτέλεσµα; Επιδόσεις όπως το 30% που 
προανέφερα, µε πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά οφέλη, αύξηση του ΑΕΠ και σηµαντική αύξηση των 
θέσεων εργασίας.  

-Πρόκειται άραγε για µεµονωµένο παράδειγµα; 

-Όχι βέβαια. Είναι µόνο ένα από τα πολλά που µπορούµε να 
βρούµε και τα οποία αποδεικνύουν τη δύναµη που µπορούν να 
έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Γιατί τέτοια παραδείγµατα υπάρχουν 
πολλά σε όλη την Ευρώπη και σε κάθε επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Φορείς της οποίας συχνά πρωτοπορούν µε 
ρηξικέλευθες και προωθηµένες προτάσεις. Φτάνει να 
υπενθυµίσουµε το παράδειγµα του δηµάρχου του Λονδίνου ή του 
συναδέλφου του της Ν. Υόρκης και τις φιλοπεριβαλλοντικές τους 
ευαισθησίες, προτάσεις και µέτρα. Βέβαια τα µεγέθη είναι 
διαφορετικά, οι πρωτοβουλίες µπορούν όµως να είναι ανάλογες. 

Φαίνεται λοιπόν ότι καθοριστικός παράγοντας ώστε να γίνουν οι 
κοινωνίες ανταγωνιστικές και µε βιώσιµη ανάπτυξη είναι η 
κινητοποίηση τους και σε τοπικό επίπεδο. Και λέγοντας 
κινητοποίηση, εννοούµε ότι το Όραµα, η Στρατηγική, οι ∆ράσεις, η 
Συναίνεση και η ∆έσµευση είναι σηµαντικό να προέλθουν από την 
ίδια την τοπική κοινωνία. Αυτή είναι που πρέπει να αναζητήσει τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που την διαφοροποιούν και που της δίνουν 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Πάνω σ’ αυτά µπορεί να στηρίξει το 
Όραµα της για το µέλλον και σ΄ αυτό να συντονίσει όλες της τις 
δυνάµεις. Με τέτοιες πρακτικές είναι σίγουρο ότι θα ανακαλύψουµε 
µε έκπληξη πόσο µπροστά µπορούν να µας πάνε οι δικές µας 
δυνάµεις, προς όφελος όλων µας. 

-Στην Ελλάδα, ποια είναι η κατάσταση σήµερα στον τοµέα αυτό;  

Στην Ελλάδα δυστυχώς οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές αρχές δεν 
έχουν κινητοποιηθεί όσο θα έπρεπε ή όσο θα µπορούσαν. Αντιθέτως 
είναι συχνές οι περιπτώσεις όπου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις σε 
ενεργειακές φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις, όπως πχ σε 
εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων ή φωτοβολταϊκών µονάδων. Με 
ενδιαφέρον διάβαζα πριν λίγο καιρό την αντίδραση κάποιων 
εκπαιδευτικών στην απόφαση να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκές 
µονάδες στις ταράτσες των σχολείων!  



Πιστεύω ότι µεγάλο ρόλο σε τέτοιου είδους αντιδράσεις παίζει η 
έλλειψη ενηµέρωσης για τις νέες τεχνολογίες, για τα χαρακτηριστικά 
τους και κυρίως για τα οφέλη και τα κίνητρα που έχουµε να 
προχωρήσουµε προς αυτές.  

Είναι δεδοµένο ότι στο σύγχρονο τρόπο ζωής µε τον οποίο ζούµε 
χρειαζόµαστε ενέργεια και ηλεκτρισµό. Πρέπει να κάνουµε τις 
επιλογές µας και ως πολιτεία και ως τοπικές αρχές και ως κοινωνία. 
Κατηφορίζοντας τον δρόµο από την Τρίπολη προς την Καλαµάτα 
µπορούµε να δούµε τις δυο όψεις του νοµίσµατος. Πρώτα 
συναντούµε τις ανεµογγεννήτριες ενός αιολικού πάρκου και λίγο 
παρακάτω τα φουγάρα του λιγνιτικού εργοστάσιο της Μεγαλόπολης.  

Ωστόσο, εκτός της ενηµέρωσης των κοινωνιών, πρωταρχικός είναι 
και ο ρόλος και η ευθύνη των τοπικών αρχών, γιατί αυτές πρέπει 
πρώτες να ενηµερωθούν, να µάθουν, να πάρουν παραδείγµατα 
καλής πρακτικής από άλλες χώρες, να σχεδιάσουν, να προτείνουν, 
να βάλουν στόχους, να ενηµερώσουν. Το όφελος θα είναι σε 
πολλαπλά επίπεδα για όλους.   

-Πώς µπορεί µια Νοµαρχία (αν µπορεί) από µόνη της να 
αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες; Ή να τις προκαλέσει, να 
συνεισφέρει... 

Αναφέραµε παραπάνω πολλά που έχουν να κάνουν µε δράσεις, 
στρατηγική και όραµα. Ωστόσο, πέραν αυτών, ένα από τα πρώτα και 
πιο απλά πράγµατα που µπορεί να κάνει µια Νοµαρχία είναι να 
δώσει το παράδειγµα. Η Νοµαρχία, όπως και κάθε φορέας του 
∆ηµοσίου ή της Τοπικής αυτοδιοίκησης διαχειρίζεται δηµόσιο χρήµα, 
χρήµα του πολίτη, άρα είναι και θέµα ηθικής υποχρέωσης να το 
χρησιµοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο. Θα µπορούσε λοιπόν να 
ξεκινήσει µε το πιο απλό, υιοθετώντας τεχνολογίες εξοικονόµησης 
ενέργειας και τεχνολογίες φιλοπεριβαλλοντικές στα κτίρια της, στον 
εξοπλισµό, στον φωτισµό, στα αυτοκίνητά της: Πιστοποίηση κτιρίων, 
ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, φωτισµός µε ενεργειακά αποδοτικούς 
λαµπτήρες, φιλοπεριβαλλοντικά αυτοκίνητα και οικολογική 
µετακίνηση, ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισµός γραφείου µε 
σήµανση Energy Star και πολλά άλλα. Αυτό και την αγορά θα 
έσπρωχνε προς αυτή την κατεύθυνση, αφού οι δηµόσιες προµήθειες 
αντιπροσωπεύουν µεγάλο µερίδιο της αγοράς, αλλά και ως εργαλείο 
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρακτικής εφαρµογής θα 
λειτουργούσε για όλους τους πολίτες.    


