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1. Εισαγωγή 

Εδώ και δεκαετίες, όλο και περισσότεροι επιστήμονες που μελετούν το φυσικό περιβάλλον προειδοποιούσαν 
την παγκόσμια κοινότητα σχετικά με την κλιματική κρίση που μπορεί να προκαλέσει η «ανθρώπινη 
δραστηριότητα» και τις καταστροφικές επιπτώσεις που μπορεί να σημάνει η κρίση αυτή για την ανθρωπότητα. 
Όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, η κλιματική κρίση δεν γινόταν αισθητή, ειδικά στις εύκρατες περιοχές του 
«αναπτυγμένου κόσμου». Ως εκ τούτου, δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τη δημόσια συζήτηση και τις ασκούμενες 
πολιτικές, ενώ οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων είτε αντιμετωπίζονταν ως αβέβαιες, και τοποθετούνταν 
σε ένα πολύ μακρινό μέλλον, είτε ως γραφικές, αν όχι προϊόντα συνωμοσίας ισχυρών οικονομικών και 
πολιτικών συμφερόντων. 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, πολλά πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Από τη μια, ακραία καιρικά φαινόμενα, 
που πλήττουν όλο και μεγαλύτερους πληθυσμούς, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε όλο τον κόσμο, ενώ 
ιδίως κοντά στις πολικές περιοχές παρατηρούνται εξόφθαλμα αυξημένες θερμοκρασίες. Από την άλλη, το 
ζήτημα αναδεικνύεται εντονότερα στη δημόσια σφαίρα: διεθνείς οργανισμοί, και αρκετές πλέον κυβερνήσεις, 
εκφράζουν την ανησυχία τους, η δε επιστημονική κοινότητα όχι μόνο πλησιάζει πλέον ποσοστά ομοφωνίας 
ως προς την παραδοχή της κλιματικής αλλαγής, αλλά χαρακτηρίζει την αντιμετώπισή της ως επείγουσα. 
Ωστόσο, οι «ανησυχίες» ορισμένων κυβερνήσεων και οι επείγουσες εκκλήσεις των επιστημόνων δεν έχουν 
οδηγήσει μέχρι στιγμής στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιστροφή της κατάστασης, καθώς κάτι τέτοιο 
έρχεται σε αντίθεση με δομικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, ο οποίος αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο 
ορίζοντα των ισχυρών μπλοκ εξουσίας του αναπτυγμένου κόσμου. 

Παρόλα αυτά, η αίσθηση του επείγοντος έφτασε να κινητοποιεί την τελευταία χρονιά εκατομμύρια 
ανθρώπους, κυρίως νέους, σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, ο λόγος του περιβαλλοντικού κινήματος 
ριζοσπαστικοποιείται, φτάνοντας να υποδεικνύει τον ίδιο τον καπιταλισμό ως ένοχο της κλιματικής κρίσης και 
της περιβαλλοντικής καταστροφής γενικότερα. Δυστυχώς, , οι –έτσι κι αλλιώς αποδυναμωμένες– πολιτικές 
δυνάμεις της Αριστεράς δεν φαίνονται ικανές να συνδεθούν προωθητικά με το αναδυόμενο περιβαλλοντικό 
κίνημα της εποχής. Ειδικά στην Ελλάδα, το περιβαλλοντικό ζήτημα γενικά, και η κλιματική κρίση ειδικότερα, 
όχι μόνο δεν ιεραρχούνται ψηλά στην ατζέντα της Αριστεράς και τη συνείδηση των αγωνιστών και 
αγωνιστριών, αλλά βρίσκουν ανάμεσά τους και πολλούς αρνητές του προβλήματος. 

Ως Συνάντηση για μια Αντικαπιταλιστική Διεθνιστική Αριστερά, διαισθανόμενοι/ες τη σημασία του ζητήματος 
και αφουγκραζόμενοι/ες την διευρυμένη ανησυχία της νέας γενιάς για το μέλλον του πλανήτη, διαβλέπουμε 
μια ευκαιρία για την αντικαπιταλιστική Αριστερά να αντιστοιχηθεί με τις ανάγκες των καιρών και να εκφράσει 
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ευρύτερα κομμάτια των υποτελών της σημερινής κοινωνίας. Έχοντας συμμετάσχει στις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις για την κλιματική κρίση, στηρίζοντας τοπικούς αγώνες, και συνεχίζοντας με τη συλλογική 
επεξεργασία που ακολουθεί, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τον αγώνα ενάντια στην καταστροφή του 
περιβάλλοντος ως στρατηγικό πυλώνα της αντικαπιταλιστικής πάλης. 

2. Κλιματική κρίση: δεδομένα και αιτίες 

2.1 Αύξηση θερμοκρασίας και επιπτώσεις 

Το κλίμα αλλάζει ήδη, εδώ και δεκαετίες. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί περίπου κατά 1°C 
από την προβιομηχανική εποχή ως σήμερα. Η αύξηση αυτή, η οποία κατανέμεται άνισα στο πλανήτη, έχει 
άμεσες κλιματικές επιπτώσεις, επίσης άνισα κατανεμημένες: αυξάνονται οι θερμές ημέρες και τα κύματα 
καύσωνα, μειώνονται οι ψυχρές ημέρες, αυξάνεται η ένταση των βροχών και, πιθανόν, η ένταση των 
κυκλώνων. Ταυτόχρονα, λιώνουν οι πάγοι, αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας (ήδη κατά 19 εκατοστά από το 
1900 ως σήμερα), ενώ το θαλασσινό νερό γίνεται πιο ζεστό και όξινο, λόγω του διαλυμένου διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2). 

Με τη σειρά της, η αύξηση της θερμοκρασίας πυροδοτεί ήδη σωρεία αστάθμητων και επιταχυνόμενων 
φυσικών μηχανισμών. Ειδικά στην περιοχή των πόλων, η αύξηση της θερμοκρασίας είναι τριπλάσια σε σχέση 
με το μέσο όρο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε τήξη των πάγων και του παγωμένου εδάφους, με αποτέλεσμα την 
απελευθέρωση μεθανίου (CH4), το οποίο μέχρι πρότινος ήταν εγκλωβισμένο στο παγωμένο έδαφος, και είναι 
34 φορές πιο επιδραστικό ως προς την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας σε σχέση με το CO2. 
Παράλληλα, μειώνεται η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας προς το διάστημα λόγω της μείωσης της 
έκτασης των πάγων. Λόγω ξηρασίας και πυρκαγιών, στις προαναφερθείσες τάσεις αθροίζεται και η μείωση, σε 
παγκόσμια κλίμακα, των δασών: η μείωση αυτή συμβάλλει στην κλιματική κρίση γιατί τα δάση απορροφούν 
μεγάλες ποσότητες CO2, μετατρέποντάς το σε οξυγόνο. Τέλος, η θέρμανση των ωκεανών μειώνει τη 
δυνατότητα του νερού να απορροφά διαλυμένο CO2 από την ατμόσφαιρα.  

Η επίδραση των μηχανισμών αυτών στην επιτάχυνση της θέρμανσης είναι μη γραμμική και αστάθμητη, ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια Είναι βέβαιο, όμως, ότι οι αλλαγές αυτές (ξηρασία, 
καταστροφές, αύξηση επιπέδου θάλασσας κ.ο.κ.) ήδη προκαλούν  κοινωνικές επιπτώσεις, σε διαφορετικό 
βαθμό ανά χώρα και κοινωνική τάξη, που στο μέλλον θα είναι εντονότερες. Κάποιοι πληθυσμοί θα υποστούν 
το μεγαλύτερο βάρος της κλιματικής κρίσης και κάποιες εκτάσεις θα γίνουν μη κατοικήσιμες, οδηγώντας 
πληθυσμούς στην προσφυγιά. Ήδη, αγροτικοί πληθυσμοί στην Αφρική και στο Μπαγκλαντές μετακινούνται 
αναγκαστικά (λόγω ξηρασίας και ερημοποίησης στην πρώτη περίπτωση, και λόγω πλημμυρών στη δεύτερη), 
ενώ ολόκληροι νησιωτικοί λαοί στο Νότιο Ειρηνικό απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

2.2 Τα αίτια της κλιματικής κρίσης 

Πέρα από κάθε εύλογη ή καλοπροαίρετη αμφιβολία, η θέρμανση αυτή συνδέεται αιτιακά με τη συγκέντρωση 
στην ατμόσφαιρα σειράς αερίων που επηρεάζουν το ισοζύγιο της εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλιακής 
ακτινοβολίας· το βασικότερο από τα αέρια αυτά είναι το CO2. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος (IPCC), που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ, εκτιμά την πιθανότητα η κλιματική κρίση να συνδέεται 
με τις εκπομπές CO2 κατά 95%. Στον αντίποδα, στο στρατόπεδο των αρνητών της κλιματικής αλλαγής, έχουν 
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μείνει πια δυνάμεις τελείως ανυπόληπτες επιστημονικά και συνωμοσιολόγοι, ενώ ακόμα και τα ισχυρά λόμπι 
των πετρελαϊκών βιομηχανιών προσανατολίζουν τη δράση τους στον καθορισμό μέτρων αντιμετώπισης ή 
προσαρμογής στην κλιματική κρίση.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, από το 1970 μέχρι το 2015, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 0,17 °C ανά δεκαετία, 
δηλαδή με ρυθμό 170 φορές υψηλότερο από τις μέσες διακυμάνσεις σε όλη την Ολόκαινο (έτσι ονομάζεται η 
γεωλογική περίοδος από το πέρας της τελευταίας εποχής των παγετώνων μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Η 
δε συγκέντρωσηCO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 45% μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ τα 
προηγούμενα 10.000 χρόνια ήταν σχετικά σταθερή στα 280 ppmv1: το 2017 έφτασε πια στα 410 ppmv, 
επίπεδο πρωτοφανές εδώ και τουλάχιστον τρία εκατομμύρια χρόνια. Η σημαντικότερη αύξηση (75 ppmv) 
σημειώθηκε μεταξύ 1970 και 2015, με ρυθμό 16,6 ppmv ανά δεκαετία: πρόκειται για ρυθμό 550 φορές 
γρηγορότερο σε σχέση με την αύξηση από τα μέσα της Ολόκαινου μέχρι τη Βιομηχανική Επανάσταση, και 100 
φορές γρηγορότερο σε σχέση με τη φυσική αύξηση τουCO2 κατά την έξοδο από την τελευταία εποχή των 
παγετώνων. Παράλληλα, η συγκέντρωση CH4 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 150% σε σχέση με την 
προβιομηχανική εποχή. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στο ποσοστό των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό 
σημαίνει ότι η κλιματική κρίση δεν προκαλείται τόσο από τις νέες εκπομπές ρύπων, αλλά κυρίως από την 
παρουσία των ήδη συσσωρευμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ακόμα, λοιπόν, και αν μειωθούν πολύ οι νέες 
εκπομπές, το ποσοστό αυτό θα μείνει υψηλό για πολύ καιρό ακόμα, μέχρι ο συσσωρευμένος άνθρακας να 
απορροφηθεί ξανά από τη γη, τα φυτά, το νερό κ.ο.κ., η δε θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. 

2.3 Η τεχνική προέλευση των ατμοσφαιρικών ρύπων 

Ένα κρίσιμο στοιχείο που σπάνια μπαίνει στη σχετική συζήτηση είναι η πραγματική πηγή αυτών των 
εκπομπών: ποια καύσιμα και ποιοι παραγωγικοί τομείς προκαλούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Ακόμα και 
σήμερα, οι ετήσιες εκπομπές από κάρβουνο (14,5t) είναι περισσότερες από τις εκπομπές από πετρέλαιο 
(12,5t), ενώ αυξάνονται γρήγορα οι εκπομπές από φυσικό αέριο (7t). Ο βασικός λόγος για την κατανομή αυτή 
είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: αφενός διότι ακόμα παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια καίγοντας 
συστηματικά κάρβουνο, αφετέρου διότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την βασική αιτία 
κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.  

Μετά την παραγωγή ενέργειας, ακολουθούν οι μεταφορές (20%), η βιομηχανία και οι κατασκευές (20%). Στον 
αντίποδα, ο πρωτογενής τομέας (κτηνοτροφία, γεωργία, δασοκομία κ.ο.κ) εισφέρει συνολικά το 7,5% των 
εκπομπών CO2 (αν και η συμβολή του στα λιγότερα σημαντικά αέρια, όπως το μεθάνιο, είναι μεγαλύτερη). 

2.4 Η γεωγραφική προέλευση των ατμοσφαιρικών ρύπων 

Όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των εκπομπών CO2 με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας. 
Οι εκπομπές CO2 αποτελούν βασικό δείκτη ανάπτυξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι ότι οι σημαντικότερες αυξήσεις εκπομπών των τελευταίων δεκαετιών έρχονται από την Ασία, τη στιγμή 

 
1 Αir pollutant concentration, in parts per million by volume = μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο (μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης). 
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που το προσδόκιμο ζωής στην ήπειρο αυτή έφτασε από 41 από το 1950 στα 74, η ακραία φτώχεια μειώθηκε 
και αυξήθηκε το επίπεδο μόρφωσης. 

Η εικόνα διεθνώς δικαιώνει την παραπάνω θέση: μαζί με χώρες-πετρελαιοπαραγωγούς μικρότερου 
πληθυσμού (όπως το Κουβέιτ, με εκπομπές 25t ανά κάτοικο), καθώς και άλλες του Περσικού Κόλπου, οι χώρες 
με τις μεγαλύτερες εκπομπές είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία με 16-17t ανά κάτοικο. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ακολουθεί πιο κάτω, με συμβολές πάντως πάνω από τον μέσο όρο, και 5-10 t ανά κάτοικο2.. Αντίθετα, 
οι πιο φτωχές χώρες της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής σημειώνουν πολύ 
χαμηλότερες εκπομπές, της τάξης των 1-2t ανά κάτοικο ή και μικρότερες. 

3. Καπιταλισμός και κλιματική κρίση 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν με σαφήνεια πως η εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων, και συνεπώς η 
κλιματική κρίση, δεν οφείλονται γενικά και αόριστα στην «ανθρώπινη δραστηριότητα», αλλά στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο οποίος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά, 
και κυριαρχεί πλέον σε όλο τον κόσμο.  

3.1 Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις της καπιταλιστικής παραγωγής 

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η εκπομπή ρύπων είναι απλά και μόνο ζήτημα των τεχνολογιών που 
χρησιμοποιεί μια κοινωνία κατά την οικονομική της δραστηριότητα, δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών της. 
Γιατί όμως, τότε, η κοινωνία δεν φαίνεται να κάνει και πολλά για να αλλάξει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, 
από τη στιγμή που βλέπει τα καταστροφικά αποτελέσματα των τελευταίων; Η απάντηση βρίσκεται στο 
γεγονός ότι, στις καπιταλιστικές κοινωνίες, η παραγωγή δεν έχει στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, 
αλλά την επίτευξη χρηματικού κέρδους για τους επενδυτές, δηλαδή για τους ιδιοκτήτες των μέσων 
παραγωγής. Η κάλυψη των αναγκών ενός ανθρώπου επιτυγχάνεται μόνο στο βαθμό που αυτός έχει τα 
χρήματα για να αγοράσει αγαθά που χρειάζεται (ή επιθυμεί), τα οποία πουλιούνται στην αγορά ως 
εμπορεύματα. Η λειτουργία του χρήματος στον καπιταλισμό ως γενικού μέσου ανταλλαγών τείνει προς τη 
φετιχοποίησή του, μετατρέπει δηλαδή τη συσσώρευση χρήματος σε αυτοσκοπό, αντί για μέσο που επιτρέπει 
την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών ή επιθυμιών.  

Η τάση αυτή είναι πιο ευδιάκριτη, και από κάποιες απόψεις εντυπωσιακή, στην περίπτωση των επενδυτικών 
funds, επιχειρήσεων δηλαδή χωρίς συγκεκριμένο παραγωγικό αντικείμενο, που επενδύουν σε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα άλλων παραγωγικών επιχειρήσεων ή σε χρηματοπιστωτικά «προϊόντα» που θεωρούν ότι η 
αξία τους θα αυξηθεί στο μέλλον. Από την τάση αυτή, ωστόσο, δεν εξαιρούνται οι παραγωγικές επιχειρήσεις 
όλων των τομέων. Η καπιταλιστική οικονομία στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην άναρχη 
παραγωγή, δηλαδή στη δυνατότητα κάθε καπιταλιστή να παράγει ό,τι και όπως νομίζει, καθώς και στον 
ανταγωνισμό μεταξύ των καπιταλιστών κατά την παραγωγή παρόμοιων προϊόντων. Ακόμα κι αν κάποιοι 
μεμονωμένοι καπιταλιστές δεν έχουν τη συσσώρευση όλο και περισσότερου χρήματος ως αυτοσκοπό, 
προκειμένου να αντέξουν στον ανταγωνισμό συχνά αναγκάζονται να προσελκύουν κεφάλαια από τέτοιους 

 
2 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι διαφορές μεταξύ των πλούσιων δυτικών κρατών οφείλονται αφενός στο εμπορικό τους 
ισοζύγιο και αφετέρου στο ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιούν, κυρίως δηλαδή στη χρήση πυρηνικής ενέργειας, και 
δευτερευόντως στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. 
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επενδυτές. Τα κεφάλαια αυτά πρέπει να είναι αποδοτικά, δηλαδή να εξασφαλίζουν μερίδιο από μεγαλύτερα 
κέρδη στους επόμενους οικονομικούς κύκλους. Η προσέλκυση κεφαλαίων γίνεται προκειμένου μια 
επιχείρηση να μπορεί να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ή σε επεκτάσεις, να καταστήσει η ίδια την 
εργατική δύναμη πιο αποδοτική, να ρίξει την τιμή των προϊόντων της και να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από 
την αγορά. Καθώς λοιπόν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ίδιο μερίδιο 
στην αγορά, καταλήγουν να παράγουν περισσότερα εμπορεύματα απ’ όσα μπορούν να πουληθούν στην 
αγορά, με αποτέλεσμα τα προϊόντα των χαμένων του ανταγωνισμού να έχουν παραχθεί για το τίποτα. Αυτό 
σημαίνει ότι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για την παραγωγή αυτών των εμπορευμάτων ήταν επίσης 
περιττή. 

Αυτή η διαδικασία, που ωθεί τη συνολική κοινωνική παραγωγή να είναι μονίμως πλεονασματική, ωθεί 
αντίστοιχα σε αύξηση και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, ο μεμονωμένος καπιταλιστής ενδιαφέρεται 
κυρίως για το κόστος της ενέργειας, και όχι για το πώς παράγεται αυτή και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στο 
περιβάλλον. Έτσι, οι κυβερνήσεις –αλλά και τα ιδιωτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
ενέργειας– συνεχίζουν να επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα: όχι μόνο λόγω του χαμηλότερου κόστους (το 
κόστος της ενέργειας από ΑΠΕ είναι πλέον αρκετά ανταγωνιστικό), αλλά κυρίως λόγω του ήδη επενδυμένου 
κεφαλαίου στην εξόρυξη υδρογονανθράκων και την παραγωγή ενέργειας από υδρογονάνθρακες. Το κεφάλαιο 
αυτό είναι πολύ υψηλό και τυχόν υπονόμευσή του θα αποτελέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης για τις 
χρηματαγορές ευρύτερα. 

3.2 Ο καθορισμός των καταναλωτικών προτύπων από την παραγωγή και η αναπαραγωγή του 
καπιταλισμού 

Το διαρκές κυνήγι του κέρδους και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεμονωμένων επιχειρήσεων κατά την 
παραγωγή επηρεάζουν και τη διαμόρφωση των καταναλωτικών συνηθειών. Διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ 
εφαρμόζονται στην παραγωγή με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, δηλαδή της κατανάλωσης (όπως, για 
παράδειγμα, η παραγωγή λιγότερο ανθεκτικών προϊόντων), ώστε να δημιουργείται πιο γρήγορα στους 
καταναλωτές η ανάγκη για αντικατάστασή τους λόγω φθοράς. Αντίστοιχα, η καινοτομία στην παραγωγή 
αξιοποιείται με διάφορους τρόπους που ενισχύουν στην κοινωνία την τάση για κατανάλωση. Ένας από τους 
τρόπους αυτούς είναι η βαθμιαία ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών σε πολλαπλές εκδοχές του ίδιου 
προϊόντος, ώστε κάθε οριακά βελτιωμένο «μοντέλο» να διαδέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το 
προηγούμενο. Ένας άλλος τρόπος είναι η παραγωγή ποιοτικά διαβαθμισμένων (άρα ακριβότερων και 
φθηνότερων) εκδοχών του ίδιου προϊόντος, εκδοχών δηλαδή «για όλες τις τσέπες». 

Παράλληλα, κάθε επιχείρηση επενδύει στη διαφήμιση προκειμένου να παρουσιάσει το προϊόν της ως 
«καλύτερο», είτε από τα παρόμοια των ανταγωνιστριών εταιριών, είτε από παλιότερες ή φθηνότερες εκδοχές 
του δικού της προϊόντος. Την ίδια στιγμή, ο διαφημιστικός λόγος προβάλλει τον κάτοχο του «καλύτερου» 
προϊόντος ως ευτυχισμένο, πετυχημένο ή επιθυμητό, υπονοώντας αφενός ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να 
είναι ικανοποιημένος μ’ αυτά που ήδη έχει και, αφετέρου, ότι αυτή η αίσθηση του ανικανοποίητου θα 
επιλυθεί με την αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος. Τα τελευταία χρόνια δε, έχουν εμφανιστεί τεχνικές 
μάρκετινγκ που προβάλλουν, φετιχοποιώντας τη, ακόμα και την ίδια την πράξη της κατανάλωσης, σε σχετική 
αυτονομία από οποιοδήποτε προϊόν – με συγκεκριμένα σλόγκαν, διαφημιστικές πρακτικές (π.χ. “shopping 
therapy”, “unboxing”), εμπορικές τακτικές και θεσμικές παρεμβάσεις (π.χ. Black Friday, «λευκές νύχτες» κλπ.). 
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Εν ολίγοις, η καπιταλιστική λογική της ολοένα διευρυνόμενης παραγωγής, με στόχο το ολοένα και 
διευρυνόμενο κέρδος, έχει το ισοδύναμό της στην ανάπτυξη μιας αντίστοιχα διευρυνόμενης καταναλωτικής 
βάσης, καθώς δεν μπορεί να μετατραπεί η παραγωγή σε χρηματικό κέρδος αν δεν πουληθούν τα προϊόντα της 
στην αγορά. 

Η μεγάλη αντίφαση του καπιταλισμού είναι ότι, παράλληλα με την προώθηση του lifestyle της κατανάλωσης, 
παράγει ολοένα εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες και φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι, για όλο και μεγαλύτερα 
τμήματα του πληθυσμού, η μετατροπή τους σε γρανάζια μιας αλόγιστης παραγωγής φαντάζει μονόδρομος 
προκειμένου να ικανοποιήσουν ένα μέρος έστω των βασικότερων βιοτικών αναγκών τους. Αυτή η άνιση 
συμμετοχή, τόσο στη διεύθυνση της παραγωγής όσο και στην κατανάλωση, συνεπάγεται εξίσου άνισες 
ευθύνες για τις παράπλευρες επιπτώσεις της καπιταλιστικής οικονομικής δραστηριότητας, η κυριότερη εκ των 
οποίων είναι η κλιματική κρίση. Η ίδια διαδικασία, ωστόσο, ευθύνεται για πληθώρα περιβαλλοντικών 
κρίσεων, όπως η υπερσυσσώρευση πλαστικών και άλλων απορριμμάτων στις θάλασσες, η ερημοποίηση των 
εύφορων εδαφών, κ.α. 

Η κυριαρχία της προαναφερθείσας καταναλωτικής κουλτούρας διαμορφώνει το πρότυπο του επιτυχημένου 
και ευτυχισμένου ανθρώπου, επηρεάζοντας αντίστοιχα τις προσδοκίες, τα αιτήματα και τις πολιτικές επιλογές 
όχι μόνο των προνομιούχων αλλά και των πληττόμενων κομματιών της κοινωνίας. Δημιουργείται έτσι μια 
κοινωνική συναίνεση (υπό την απειλή και της ανεργίας) γύρω από την επέκταση των επενδύσεων σε βάρος 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

3.3 Ο ρόλος της φύσης κατά την καπιταλιστική οικονομία 

Η λειτουργία της κυρίαρχης καπιταλιστικής οικονομίας έχει ως αφετηρία την ύπαρξη χρηματικών κεφαλαίων, 
οι κάτοχοι των οποίων αγοράζουν πρώτες ύλες, γη, εργαλεία και εργατικά χέρια, προκειμένου να παράγουν 
προϊόντα που θα πουληθούν στην αγορά, ώστε να συσσωρεύσουν στο τέλος χρηματικό κέρδος. Από το 
σημείο αυτό μπορεί να ξεκινήσει πάλι η ίδια διαδικασία, σχηματίζοντας έτσι έναν κύκλο. Ο κύκλος του 
χρήματος, όμως, σηματοδοτεί έναν καταστροφικό δρόμο μονής κατεύθυνσης για το φυσικό περιβάλλον. Για 
την καπιταλιστική ιδεολογία, και ιδιαίτερα για τη νεοφιλελεύθερη εκδοχή της που επικεντρώνεται στη 
βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους, η φύση δεν αποτελεί παρά μια δεξαμενή από την οποία 
αποσπώνται πρώτες ύλες στην αρχή του οικονομικού κύκλου, και στην οποία πετιούνται ρύποι όλων των 
ειδών καθόλη τη διάρκεια του κύκλου. Έτσι, ο κύκλος του χρήματος ισοδυναμεί με έναν ιμάντα παραγωγής μη 
αναστρέψιμων (αν δεν αλλάξει τίποτα) μεταβολών στο φυσικό περιβάλλον, με προεξάρχουσα την εκπομπή 
ατμοσφαιρικών ρύπων και την επακόλουθη κλιματική κρίση. 

4. Τα περιβαλλοντικά κινήματα: δεδομένα, κεκτημένα, αιτήματα όρια 

4.1 Περιβαλλοντικές συγκρούσεις και περιβαλλοντικά κινήματα 

Οι περιβαλλοντικές συγκρούσεις είναι αποτέλεσμα της άνισης κατανομής του περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού κόστους των παραγωγικών διαδικασιών και μετασχηματισμών: της εκμετάλλευσης των φυσικών 
πόρων, της υφαρπαγή της γης, της διαχείριση απορριμμάτων κ.α.. Ως εκ τούτου, τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα δεν μπορεί (και δεν γίνονται) αντιληπτά ως ζητήματα που επιδέχονται τεχνικές λύσεις από 
ειδήμονες, αλλά ως πολιτικά ζητήματα, που συνδέονται άρρηκτα με σχέσεις εξουσίας, ταξικές σχέσεις, 
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έμφυλες διαστάσεις, καθώς και διεκδικήσεις και δικαιώματα περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Οι 
περιβαλλοντικές συγκρούσεις είναι αποτέλεσμα δύο αλληλεξαρτώμενων διαδικασιών του καπιταλισμού: 
αφενός της τάσης του να δημιουργεί καταστροφές  και, αφετέρου, της δυνατότητάς του να αξιοποιεί τις 
καταστροφές αυτές για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 

Η αφετηρία συγκρότησης κοινωνικών κινημάτων για το περιβάλλον είναι είτε ο αποκλεισμός ανθρώπων, 
κοινωνικών ομάδων και τάξεων από τα περιβαλλοντικά αγαθά, είτε η άνιση κατανομή του περιβαλλοντικού 
κόστους που προκύπτει από τις παραγωγικές δραστηριότητες. Οι άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις 
κινητοποιούνται συλλογικά, συγκροτούν προσωρινές ή μόνιμες «κοινότητες» σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές, και διεκδικούν τα μέσα και τους όρους για την πρόσβαση στο περιβάλλον, τον έλεγχο των φυσικών 
πηγών, την ποιότητα ζωής και την κοινωνικής τους αναπαραγωγή. Οι διαδικασίες και οι πρακτικές των 
κινημάτων είναι αυτές που δίνουν νόημα και φέρνουν στον δημόσιο λόγο τα βιώματα, τα αιτήματα και τις 
διεκδικήσεις των ανθρώπων. Συνεπώς, τα περιβαλλοντικά κινήματα συγκροτούν μια πρακτική και έναν λόγο 
για την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Βρίσκονται δε στην καρδιά της αντιπαράθεσης με τον 
καπιταλισμό ακριβώς διότι αμφισβητούν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ιδεολογική «αφήγηση» του 
συστήματος. Φυσικά, από μόνα τους δύσκολα θα έφερναν κάποια ανατροπή· τα ίδια, όμως, θέτουν στο 
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης πολύ σημαντικά διακυβεύματα. 

Τα περιβαλλοντικά ή οικο-κοινωνικά κινήματα δημιουργούν χώρους (μερικής) αυτονομίας, δημοκρατικών 
διαδικασιών, συλλογικού ελέγχου των κοινών πόρων, αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Μπορούν να 
δημιουργήσουν ακόμα και προσωρινούς χώρους δράσης «εκτός» ή «πέρα» από τις καπιταλιστικές σχέσεις, 
ενισχύοντας διαδικασίες αυτοοργάνωσης και εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών. 
Υπάρχει, συνεπώς, η δυνατότητα (όχι βεβαιότητα) τα περιβαλλοντικά κινήματα να αναπτυχθούν ως κομβικά 
μέσα και πεδία της κοινωνικής κίνησης για την επαναπολιτικοποίηση των κοινωνικών και οικολογικών 
προβλημάτων. Με την άμεση εμπλοκή στην πολιτική και κινηματική δράση οι άνθρωποι κατανοούν και 
μετασχηματίζουν τόσο τις κοινωνικές σχέσεις που τους συνδέουν, όσο και τις σχέσεις τους με τον υλικό, 
φυσικό κόσμο. 

Τα περιβαλλοντικά κινήματα δεν είναι τα αποκλειστικά (ή τα ιδεώδη)  πολιτικά εργαλεία του σήμερα. 
Αντίθετα, πρόκειται για συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές δομές, με τα δικά τους όρια και τις δικές τους 
δυνατότητες. Τα ίδια αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις τους, μετασχηματίζουν τις εσωτερικές 
τους διαδικασίες προς πιο δημοκρατικούς τρόπους συγκρότησης, και ανατροφοδοτούν τα οράματά τους για 
τις κοινωνικές και οικολογικές σχέσεις. 

4.2 Το σύγχρονο παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα 

Τα περιβαλλοντικά κινήματα εντάσσονται, ρητά ή άρρητα, σε ένα ενιαίο πλαίσιο διεκδικήσεων για το 
δικαίωμα στο περιβάλλον. Άλλοτε έχουν άμεση γεωγραφική αναφορά και χωρική διεκδίκηση (π.χ. τα 
κινήματα ενάντια στις εξορύξεις πετρελαίου στην Ήπειρο και το Ιόνιο, το Standing Rock, το κίνημα ενάντια 
στην εκτροπή του Αώου, το κίνημα ενάντια στη χωματερή της Κερατέας), και άλλοτε αναπαράγουν ένα κοινό 
αίτημα δίχως κοινό γεωγραφικό μήκος και πλάτος (π.χ. τα κινήματα ενάντια στην κλιματική κρίση, υπέρ του 
δικαιώματος στην τροφή και τη διατήρηση παραδοσιακών σπόρων κ.λπ.). Τέτοια ζητήματα, κλιματικής 
δικαιοσύνης, προστασίας των κοινών αγαθών, διατροφικής κυριαρχίας, αντίστασης στις εξορύξεις, στην 
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αρπαγή της γης και την καταστροφή των δασών θέτουν από χρόνια τα ιθαγενικά κινήματα κυρίως σε Αμερική 
και Καναδά, όπου οι αποικιοκρατικές επεμβάσεις εξελίσσονται μέχρι σήμερα δυναμικά. 

Από το 2015 και μετά, και ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης του IPCC για το 2018, αναδύθηκε 
ένα μαζικό και δυναμικό διεθνές κίνημα ενάντια στην κλιματική κρίση, η παρουσία του οποίου έγινε πιο 
αισθητή στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Κινήματα όπως το Extinction Rebellion (XR), το Sunrise 
Movement και το Fridays for Future κατάφεραν να αναβαθμίσουν σημαντικά το ζήτημα της κλιματικής κρίσης 
στη διεθνή πολιτική ατζέντα και να αναγκάσουν το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Βρετανικό Κοινοβούλιο να 
ασχοληθούν με την εξεύρεση μέτρων για την αντιμετώπισή της. Οι πιέσεις που άσκησαν τα διάφορα 
περιβαλλοντικά κινήματα σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία μετατόπισαν τον δημόσιο διάλογο, από τις 
τεχνοκρατικές λύσεις και τη χρήση ανέφικτων τεχνολογιών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, που κυριαρχούν στις μελέτες του IPCC, προς τη συζήτηση του «ποιος θα πληρώσει αυτή την κρίση». 
Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν και πολλές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν για ένα Green New Deal, από τις 
πιο ριζοσπαστικές όπως του Σάντερς, η οποία αναφέρεται μέχρι και σε άμεση περικοπή των στρατιωτικών 
δαπανών των ΗΠΑ έως και 50%, και θέτει στενό χρονοδιάγραμμα 10ετίας (έως το 2030) για τον μηδενισμό 
των εκπομπών άνθρακα, έως τις πιο μετριοπαθείς, όπως αυτή της Οκάζιο-Κορτέζ, η οποία περιορίζεται στην 
κρατική χρηματοδότηση πράσινων θέσεων εργασίας και την υλική υποστήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων). 

Σήμερα, με κεντρικό το κίνημα ενάντια στην κλιματική κρίση, εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο, 
ενώ η διεθνιστική διάσταση, με την έννοια της αλληλεγγύης και του κοινού αγώνα,  προκύπτει  πιο 
αυθόρμητα, καθώς «η φωτιά του Αμαζονίου μας καίει όλες και όλους». Ο αγώνας για το κλίμα χρειάζεται 
πλατιές κοινωνικές συμμαχίες και κινητοποίηση αντίστοιχης εμβέλειας με αυτήν που κατάργησε τη δουλεία, 
την αποικιοκρατία και το απαρτχάιντ. Για να πετύχει μια πραγματικά ριζοσπαστική αλλαγή στο υπάρχον 
παραγωγικό σύστημα, τέτοια που να βελτιώνει (αν όχι να επιλύει) το ζήτημα της προστασίας του 
περιβάλλοντος με τρόπο δίκαιο για τα φτωχότερα στρώματα, χρειάζεται κινηματική και πολιτική δράση. Ο 
αγώνας ενάντια στην κλιματική κρίση μπορεί σήμερα να έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις - χρειάζεται όμως 
ακόμα να συνδεθεί με άλλα κοινωνικά κινήματα, και βεβαίως με δυνάμεις του εργατικού κινήματος. 

Είναι, λοιπόν, επιτακτικά αναγκαίο να συνεχιστεί και να βαθύνει η συζήτηση που έχει ανοίξει στους κόλπους 
των κινημάτων και της διεθνούς Αριστεράς για τις ευθύνες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής όσον 
αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη και την αναγκαία δίκαιη μετάβαση που να απαντά συνολικά στις 
ανάγκες της εργατικής τάξης και των κοινωνικά αδύναμων. Το κίνημα ενάντια στην κλιματική κρίση έχει ήδη 
καταφέρει να επιβάλει το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών άνθρακα στη διεθνή ατζέντα. Το επόμενο βήμα 
είναι η πλήρης απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και η προστασία  των κοινοτήτων που θα πληγούν από 
τις προσπάθειες του κεφαλαίου να επιρρίψει πάνω τους τα βάρη αυτή της μετάβασης. 

4.3 Περιβαλλοντικά κινήματα στην Ελλάδα: Νησίδες αντίστασης στην καλπάζουσα 
ιδιωτικοποίηση κοινών αγαθών και δημόσια γης 

Στα δικά μας, μπορεί ο απόηχος του XR και του κινήματος «Παρασκευές για το Κλίμα» να μην έχει φέρει 
δυναμικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, όμως οι τοπικές περιβαλλοντικές διεκδικήσεις αποτελούν ένα 
συνεχές αγώνων δεκαετιών. Οι τοπικές κοινωνίες πάντα αντιλαμβάνονταν γρήγορα τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα γιατί τα προβλήματα αυτά αποτελούν πεδίο αγώνα για την υπεράσπιση των κοινών αγαθών και 



[9] 
 

την αντίσταση στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Έτσι, πολύ γρήγορα συσπειρώθηκαν γύρω από 
συγκεκριμένα αιτήματα και αγώνες που κράτησαν από μέρες έως μήνες ή και χρόνια. Συνήθως τα κινήματα 
αυτά είναι λαϊκά κινήματα, με την έννοια ότι μπορεί μεν να ξεκινούν συνήθως από τις πρωτοβουλίες λίγων 
ανθρώπων, αλλά γρήγορα χαρακτηρίζονται από πλατιά συμμετοχή και φτάνουν να έχουν πολύ μεγάλη 
απήχηση σε μια κοινότητα. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα είναι οι αγώνες στις Σκουριές και την 
Κερατέα. Οι αγώνες αυτοί, με τα ζητήματα που έθεταν, ήταν πράγματι κεντρικοί στην αντιπαράθεση με το 
σύστημα, καθώς, ακόμα κι αν δεν ήταν αυτές αρχικά οι προθέσεις τους, αμφισβητούσαν μεγάλα 
«αναπτυξιακά» σχέδια, όπου εμπλέκονταν τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα, με την κεντρική στήριξη των 
εκάστοτε κυβερνήσεων. 

Λόγω της λαϊκότητας, της μαχητικότητας τους, της πλατιάς συμμετοχής, της επιμονής, καθώς και των 
ριζοσπαστικών τρόπων αντιπαράθεσης, σε πολλές περιπτώσεις τα κινήματα αυτά κατάφεραν να κερδίσουν 
πολλά, αν όχι όλα (βλ. Κερατέα). Σίγουρα χρειάζονται πολλά ακόμα κινήματα που να συμπράττουν, αλλά και 
ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο για να αλλάξει ο γενικός αναπτυξιακός προσανατολισμός μιας περιοχής, όπως 
πολλά από τα κινήματα αυτά έχουν προτείνει (βλ. Σκουριές). Ακόμα περισσότερο, είναι αναγκαίο να 
ενδυναμωθεί ο ήδη σημαντικός ρόλος και συμμετοχή των γυναικών, αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων, τις 
οποίες ο κυρίαρχος λόγος τείνει να περιθωριοποιεί (όπως τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι μειονότητες). Ειδικά η 
συμμετοχή των γυναικών είναι εντυπωσιακή και πολλαπλά σημαντική για την αλλαγή του τρόπου συζήτησης 
και λήψης αποφάσεων, αλλά και εξόχως απελευθερωτική για τις ίδιες τις γυναίκες, σε πολλές περιπτώσεις, 
όπως είδαμε στη Χαλκιδική. 

Τα περιβαλλοντικά κινήματα στην Ελλάδα έχουν μακρά ιστορία. Παρόλο που, συνήθως, παραμένουν τοπικής 
εμβέλειας, πολλές φορές πήραν μεγάλες διαστάσεις. Ας θυμηθούμε τις κινητοποιήσεις του 1977, όταν η 
κυβέρνηση Καραμανλή συζήτησε πυρηνικό εργοστάσιο στην Κάρυστο. Το τότε οικολογικό κίνημα και οι 
οργανώσεις που κινητοποιήθηκαν και ακύρωσαν αυτά τα σχέδια, είχαν συνθήματα ενάντια στην πυρηνική 
ενέργεια, την καπιταλιστική ανάπτυξη κ.ο.κ, δηλαδή συνθήματα πολιτικά και ανατρεπτικά, τα οποία έβαζαν 
γενικότερα ζητήματα και αιτήματα πέραν των αμιγώς περιβαλλοντικών. Τα τελευταία χρόνια ήταν οι Σκουριές 
που άνοιξαν πανελλαδικά μια συζήτηση γύρω από τα θέματα που ανέδειξε το κίνημα, όπως η εναντίωση στις 
εξορύξεις χρυσού και η αναζήτηση για μια τοπική ανάπτυξη που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. 

Τα κινήματα αυτά κατάφεραν να συγκροτήσουν μαζικές αντιστάσεις γύρω από αντιπαραθέσεις που, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, έθιξαν και ζητήματα αρκετά ευρύτερα από το τοπικό, ενώ αντιμετώπισαν και 
αντιμετωπίζουν απηνή καταστολή. Η ελληνική εμπειρία επιβεβαιώνει ότι τα περιβαλλοντικά κινήματα 
αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα για τα σχέδια των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων: όχι μόνο επειδή 
αντιτίθενται στα ληστρικά σχέδια για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά και γιατί σε πολλές 
περιπτώσεις καταθέτουν εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τα παραγωγικά 
μοντέλα. Σε καμιά περίπτωση, λοιπόν, δεν είναι not-in-my-backyard κινήματα, δηλαδή κινήματα που δεν 
ενδιαφέρονται για το εάν το πρόβλημα θα επιβαρύνει έναν άλλο τόπο, μια άλλη κοινότητα. Από αυτή τη 
σκοπιά, προσφέρουν πολλά στο συνολικότερο αγώνα, γιατί τα ίδια είναι ήδη στον αγώνα. 
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4.4 Διεθνής συντονισμός, διεθνής δράση 

Τα κοινωνικά κινήματα για το περιβάλλον διεθνοποιούνται, καθώς στον «παγκοσμιοποιημένο» καπιταλισμό 
πολλά προβλήματα είναι κοινά, οι δε οργανισμοί που παίρνουν σημαντικές αποφάσεις, ιδίως στην περίπτωση 
του περιβάλλοντος και της διατροφής είναι υπερεθνικοί (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου). Πολλά 
κινήματα κάνουν προσπάθειες διεθνοποίησης των αγώνων τους, ως απάντηση στο πλέγμα υπερεθνικών 
οργανισμών που παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων (όπως οι 
διατλαντικές συμφωνίες), χωρίς αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Via Campesina, η οποία 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του MST (κίνημα ακτημόνων στη Βραζιλία), και η οποία διεθνοποίησε τον 
αγώνα της συμμετέχοντας ή οργανώνοντας κινητοποιήσεις ενάντια στις συναντήσεις υπερεθνικών 
οργανισμών. Με αφετηρία τον αγώνα για διατροφική κυριαρχία, η Via Campesina ενσωμάτωσε σταδιακά και 
άλλα αιτήματα, όπως αυτά για κλιματική δικαιοσύνη, αλλά και φεμινιστικά αιτήματα, συνάπτοντας συμμαχίες 
με τα αντίστοιχα κινήματα. Με παρόμοιο τρόπο και άλλα κινήματα αποκτούν διεθνείς διαστάσεις ή διεθνή 
αλληλεγγύη, σε περιπτώσεις ακραίας καταστολής και συλλήψεων αγωνιστών, όπως για παράδειγμα τα 
κινήματα σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ενάντια στην πυρηνική ενέργεια.  

Τα διεθνή δίκτυα για «παγκόσμια σκέψη και τοπική δράση» και οι διεθνείς κινηματικές συναντήσεις που 
σκοπό έχουν να συζητήσουν, να οργανώσουν αντισυνόδους, να βγουν στο δρόμο για να ακυρώσουν σχέδια ή 
να διεκδικήσουν αιτήματα, είναι η παρακαταθήκη των κοινωνικών φόρουμ, στα οποία συμμετείχαν 
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και δεκάδες κινήματα, απέναντι στην παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Αυτή 
η κινηματική παράδοση αποκτά ξανά δυναμική με αφορμή το κίνημα της κλιματικής δικαιοσύνης. Εξάλλου, 
στη μνήμη και στο DNA των αγώνων του εργατικού κινήματος υπάρχει πάντα η διεθνής διάσταση, καθώς οι 
κομβικές στιγμές της ιστορίας του ήταν στιγμές διεθνιστικής πάλης και αλληλεγγύης. 

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του κινήματος για το κλίμα είναι στις 9-19 Νοεμβρίου 2020 στη Γλασκώβη, 
όπου θα φιλοξενηθεί η ετήσια σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Μετά τον εφιάλτη της Σιβηρίας και 
του Αμαζονίου, αυτό το νέο διεθνές κίνημα συνδέει συστηματικά την οικολογία με τις σχέσεις παραγωγής. 
Αγώνες διεθνούς εμβέλειας που συναντήθηκαν με την οικολογική προβληματική, όπως το εμβληματικό 
κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων θέτουν ένα εξαιρετικά επίκαιρο αίτημα: να μην πληρώσουν την πράσινη 
μετάβαση οι φτωχοί. Δημιουργείται, λοιπόν, μια ευκαιρία να συναντηθούμε στη Γλασκώβη όσοι/ες είμαστε 
κατά των εξορύξεων, τα «Γιλέκα», οι εργαζόμενοι μαζί με το κίνημα υποστήριξης της ΒΙΟΜΕ και ανάλογα 
εγχειρήματα αμφισβήτησης του κυρίαρχου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, οι φοιτητές/τριες που 
ζητούν δημόσιες συγκοινωνίες κι αυτοί/ες που μπλοκάρουν ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών, οι 
Βολιώτ(ισσ)ες που πολεμούν την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων της ΑΓΕΤ, οι ακτιβιστές και οι 
ακτιβίστριες ενάντια στα μεταλλαγμένα, οι αλληλέγγυοι/ες στους κλιματικούς πρόσφυγες, οι παραγωγοί που 
δίνουν τα προϊόντα τους σε άθλιες τιμές. Πρόκειται για την ευκαιρία να συναρθρωθούν πολλοί και 
διαφορετικοί αγώνες, με αφορμή την σύνοδο της COP-26 του ΟΗΕ στη Γλασκώβη. Και αξίζει να το 
προσπαθήσουμε, γιατί ο εχθρός είναι ένας... 

5. Η Αριστερά και το περιβαλλοντικό ερώτημα ή για μια κριτική στην «ανάπτυξη» 

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, δεν είναι η «φύση» που βρίσκεται σε κρίση, αλλά η σχέση της 
ανθρωπότητας με το περιβάλλον, που καθορίζεται από τη μορφή των κοινωνικών σχέσεων. Ο καπιταλιστικός 
τρόπος παραγωγής έχει ως αποκλειστικό στόχο την παραγωγή υπεραξίας από την εκμετάλλευση της 
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(απλήρωτης) εργασίας. Καθώς η τάση για απεριόριστη ανάπτυξη εγγράφεται στην ίδια του τη φύση, ο 
καπιταλισμός συνεπάγεται αναγκαστικά την ταυτόχρονη εξάντληση των πηγών πλούτου (του), δηλαδή την 
ανθρώπινη εργασία (ανθρώπινοι πόροι) και το περιβάλλον (φυσικοί πόροι). 

Το οικολογικό ερώτημα και ο τρόπος με τον οποίο ο καπιταλισμός ιδιοποιείται και ταυτόχρονα καταστρέφει 
το περιβάλλον δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα της ταξικής πάλης (όπως, δυστυχώς, συνεχίζει να πιστεύει 
μέρος της Αριστεράς), αλλά ίσως το κεντρικό: η καπιταλιστική χρήση (και εκ νέου παραγωγή) του 
περιβάλλοντος σημαίνει δραματικές αλλαγές στους συνολικούς όρους ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών 
της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, την κυριολεκτική απογύμνωση αυτής της τελευταίας από βασικούς 
όρους και συνθήκες κοινωνικής αναπαραγωγής της, αλλά και την ουσιαστική υπονόμευση των δυνατοτήτων 
διεκδίκησης ανατροπών και ενός διαμετρικά αντίθετου μέλλοντος, εφόσον θα έχουν πραγματοποιηθεί μη 
αναστρέψιμες αλλαγές, περιβαλλοντικές καταστροφές, υποβάθμιση, απαξίωση, αλλαγή προορισμών και 
χρήσεων γης.  

Αυτή η διαπίστωση πιθανώς να αρκούσε προκειμένου η Αριστερά να βάλει το οικολογικό ζήτημα στον πυρήνα 
της ιδεολογίας/θεωρίας, του λόγου και της πρακτικής της. Δυστυχώς, όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, 
η συζήτηση για την ριζοσπαστική οικολογία, δηλαδή η άμεση σύνδεση των διεκδικήσεων, του λόγου και της 
πράξης της Αριστεράς στην Ελλάδα, με αυτή των περιβαλλοντικών κινημάτων και γενικότερα της 
ριζοσπαστικής οικολογικής πρακτικής διεθνώς, δεν έχει ενδυναμωθεί. Πιθανότατα, μάλιστα, έχει υποχωρήσει 
στην περίοδο της κρίσης. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχουν υποχωρήσει τα ίδια τα περιβαλλοντικά κινήματα: 
όπως φαίνεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από τη ΒΑ Χαλκιδική μέχρι την Ήπειρο και την Κρήτη 
γεννιούνται νέα κοινωνικά κινήματα ενάντια σε εξορύξεις μεταλλευμάτων ή πετρελαίου, ή ενάντια σε μεγάλα 
ενεργειακά έργα που βαφτίζονται αυθαίρετα «αναπτυξιακά».  

Οι περισσότερες, και οι μαζικότερες σήμερα, εκδοχές της ελληνικής Αριστεράς συνεχίζουν, ωστόσο, να μην 
καταλαβαίνουν ή να μην θέλουν να καταλάβουν, το ριζοσπαστικό περιεχόμενο των κοινωνικών κινημάτων για 
το περιβάλλον. Από το ΚΚΕ μέχρι τις παρυφές της δικής μας Αριστεράς συνεχίζουμε, εν πολλοίς, να θεωρούμε 
το περιβαλλοντικό ερώτημα ως δευτερεύουσα ή και τριτεύουσα αντίθεση. Δυστυχώς, το παράδοξο αυτό δεν 
έχει να κάνει μόνο με το περιεχόμενο της ριζοσπαστικής οικολογικής σκέψης. Πολύ συχνά, τα κόμματα της 
Αριστεράς εμφανίζονται εχθρικά απέναντι στα περιβαλλοντικά κινήματα, θεωρώντας τα μειοψηφικά ή 
ανταγωνιστικά στις «μεγάλες» διεκδικήσεις, όπως είναι οι εργατικές. Σε άλλες περιπτώσεις, βρισκόμαστε 
μπροστά σε κωμικοτραγικές καταστάσεις όπου η κλιματική κρίση θεωρείται «συνωμοσία» του κεφαλαίου ή 
του ιμπεριαλισμού. 

Σχηματικά, εάν προσπαθούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε μια 
«υστέρηση» σε αυτόν το τομέα, θα αναφέραμε: α) τις θεωρίες της «εξάρτησης» που συνδέονται με την 
πολιτική προτεραιότητα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και διάφορων μορφών «παραγωγισμού», 
παραγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά του ελληνικού καπιταλισμού ως αναπτυγμένου και β) την 
αδυναμία τμημάτων της Αριστεράς» να στηρίξουν και να «συνομιλήσουν» με κοινωνικά κινήματα πέρα του 
ογανωμένου εργατικού κινήματος. Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε ορισμένα φαινόμενα υστέρησης, 
λόγω «αυτάρκειας», τόσο στη θεωρία και στη σχέση πολιτικού-κοινωνικού, όσο και στις νέες μορφές και τα 
περιεχόμενα των κινημάτων. Ενώ, λοιπόν, τα κινήματα αυτά αναπτύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό, 
θεωρήθηκαν πάντα «δευτερεύοντα».  
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Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει στην ελλιπή κατανόηση του χαρακτήρα της οικολογικής κρίσης που 
αφορά άμεσα τα κεντρικά διακυβεύματα της ταξικής πάλης. Η «υστέρηση» αυτή, βεβαίως, δεν συναντάται 
μόνο στην εγχώρια Αριστερά. Έχει διεθνείς διαστάσεις, αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις στην έκταση, 
στην ένταση και στις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται.  

Αυτό που συνδέει ίσως αυτές τις απόψεις είναι ότι η παραδοσιακή (αλλά και η λιγότερο παραδοσιακή) 
Αριστερά αντιμετωπίζει το θέμα της «ανάπτυξης» μονοδιάστατα, χωρίς να αμφισβητεί τον πυρήνα της, εκτός 
από την κατανομή του παραγόμενου πλούτου  - και αυτό όχι πάντα. Δεν γίνεται, έτσι, αντιληπτό ότι η 
«ανάπτυξη», τόσο ιστορικά όσο και πολύ περισσότερο σήμερα, προσκρούει ταυτόχρονα σε ένα διπλό όριο, 
κοινωνικό και φυσικό. Από τη μια, η αντιστάθμιση της πτώσης του ποσοστού κέρδους από την αύξηση του 
ποσοστού εκμετάλλευσης και από τη μείωση των δαπανών αναπαραγωγής προσκρούει σε αντιστάσεις και 
άλλες κοινωνικο-οικονομικές «δεσμεύσεις». Από την άλλη, η αντιστάθμιση μέσω της αύξησης της ποσότητας 
των εμπορευμάτων καθιστά πιο σπάνιους ορισμένους πόρους και επιδεινώνει την καταστροφή του 
περιβάλλοντος γενικότερα, σε σημείο που απειλεί την σταθερότητα του ίδιου του συστήματος κοινωνικών 
σχέσεων. Το όποιο κόστος υποβάθμισης το πληρώνουν, βεβαίως, κατά κύριο λόγο οι πιο ευάλωτοι/ες: οι 
ανοχύρωτοι/ες στις ακραίες κλιματικές συνθήκες, στην ξηρασία, στις φυσικές καταστροφές, στη βιομηχανική 
ρύπανση, στην ρύπανση των εδαφών και των νερών, στην υποβάθμιση περιοχών, στην αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας. 

Το μόνο πρόβλημα που γίνεται ευκολότερα αντιληπτό είναι οι ιδιωτικοποιήσεις ,ιδιαίτερα όταν αυτές 
αφορούν ευαίσθητα αγαθά όπως το νερό, το ρεύμα, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ιδιωτικοποιήσεις που, 
από την άλλη μεριά, ενεργοποιούν υπέρ τους τα αντανακλαστικά μιας χειμαζόμενης κοινωνίας, η οποία έχει 
συνηθίσει σε μια ιδιαίτερα προβληματική κρατική διαχείριση. 

Παράλληλα, η ίδια η λογική της «ανάπτυξης» εντείνει την κρίση εννοιών και αξιών. Αυτή η κρίση πηγάζει από 
την αντιστροφή μεταξύ αναγκών και παραγωγής, μεταξύ ζωντανής και νεκρής εργασίας. Η συνεχής υλική 
πρόοδος, που προέρχεται από τον συνεχή παραγωγισμό, δεν είναι πάρα μια επιτάχυνση της πορείας προς την 
οικολογική καταστροφή. 

Όμως, όσο κριτικοί πρέπει να είμαστε απέναντι στην ανάπτυξη, άλλο τόσο θα πρέπει να είμαστε απέναντι σε 
αφηγήσεις και αναλύσεις που τελικά αδυνατούν να συγκρουστούν με τον πυρήνα της (καπιταλιστικής) 
ανάπτυξης 

Πριν απ’ όλα, η κλιματική κρίση, όπως και γενικά η οικολογική κρίση, είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού. Το 
πρώτο και μεγαλύτερο λάθος του οικολογικού λόγου είναι η απώθηση αυτού του ανταγωνισμού και η 
ανάδειξη της κλιματικής κρίσης, όπως και πριν από λίγες δεκαετίες της περιβαλλοντικής κρίσης, σε ζήτημα 
επιβίωσης της ανθρωπότητας, άρα την ανάσχεσή της σε κοινό, πανανθρώπινο στόχο, γύρω από τον οποίο 
πρέπει να ενωθεί όλη η ανθρωπότητα.  

Δεύτερον, ένα μέρος του αριστερού οικολογικού λόγου, στο πλαίσιο ίσως μιας καλοπροαίρετης κριτικής στο 
«δυτικό-καπιταλιστικό τρόπο ζωής», μένει σε μια μονόπλευρη κριτική προς τις κυρίαρχες καταναλωτικές 
συνήθειες των  δυτικών κοινωνιών, κάνοντας έτσι δύο σημαντικά σφάλματα: από τη μια, αποσιωπά το 
γεγονός ότι οι κυρίαρχες καταναλωτικές συνήθειες που αφορούν τη λεγόμενη «μεσαία τάξη» δεν είναι 
καθολικές, δεν αφορούν δηλαδή την κατώτερη μερίδα (άλλοτε μικρότερη, άλλοτε μεγαλύτερη) της εργατικής 
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τάξης και τον «εφεδρικό στρατό» των ανέργων, οι οποίοι/ες πάντα βρισκόταν εκτός των καταναλωτικών 
δυνατοτήτων του μέσου όρου και συχνά παλεύουν για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών τους. 
Από την άλλη, ο λόγος αυτός συμβάλλει στην αποπολιτικοποίηση του ζητήματος του τρόπου παραγωγής, ο 
έλεγχος του οποίου –άρα και οι κύριες ευθύνες για την καταστροφή του περιβάλλοντος– ανήκε πάντα στις 
κεφαλαιοκρατικές ελίτ του ανεπτυγμένου κόσμου. Κατά συνέπεια, κάθε κριτική στην κυρίαρχη καταναλωτική 
κουλτούρα των κοινωνιών του ανεπτυγμένου καπιταλισμού δεν πρέπει να αγνοεί την ταξικότητα αυτής της 
κουλτούρας: τόσο όσον αφορά την απεύθυνσή της, καθώς συνοδεύεται από ταξικούς αποκλεισμούς, όσο και 
αναφορικά με την προέλευσή της, καθώς είναι η ίδια η αστική τάξη που την προωθεί ως κοινωνική πρακτική. 

Τρίτον, μια σχετικά δημοφιλής πρόταση εντός του αριστερού λόγου είναι αυτή της αποανάπτυξης. Το 
πρόταγμα της αποανάπτυξης, όπως και να ορίζεται, δεν μπορεί παρά σημαίνει «λιγότερο». Το πρόβλημα είναι 
ότι η πρόταση απευθύνεται σήμερα, στο πλαίσιο μιας συγκεριμένης κοινωνίας, της οποίας η εργατική  τάξη 
σπαράσσεται από ανεργία και σε ένα μεγάλο μέρος της δεν καλύπτει βασικές ανάγκες σε ενέργεια, τροφή, 
στέγη, μεταφορές, εκπαίδευση και υγεία. Συγχρόνως, ακόμα και από μια στενά οικολογική σκοπιά, καθώς η 
φύση αναπαράγεται σήμερα μέσα από την κυκλοφορία του κεφαλαίου, τίποτα δεν αποδεικνύεται πιο 
καταστροφικό από μία απότομη διακοπή αυτής της αναπαραγωγής: οι περιβαλλοντικές συνέπειες της 
σημερινής ύφεσης, μέσα και έξω από τις πόλεις, το αποδεικνύουν. Ο οικολογικός μετασχηματισμός της 
παραγωγής δεν είναι θέμα ποσοτικό, αλλά ποιοτικό: είναι θέμα σχέσεων. Ένας τέτοιος μετασχηματισμός 
(ανεξάρτητα από το ζήτημα των σχέσεων ιδιοκτησίας) δεν θα σήμαινε αυτόματα ούτε λιγότερη, ούτε 
περισσότερη παραγωγή. Θα σημαίνει διαφορετικές εργασιακές διαδικασίες, διαφορετικές πρώτες ύλες, 
διαφορετικά μέσα, διαφορετικά προϊόντα. Η κριτική στην αποανάπτυξη δεν αναιρεί, βεβαίως, την ανάγκη για 
αποκλιμάκωση των υπαρχουσών σχέσεων ανθρώπου/κοινωνιών και φύσης, όπως αυτές ξεδιπλώνονται μέσα 
από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 

Τέταρτον, μια επιπλέον λανθασμένη προσέγγιση είναι η καταστροφολογία: ο «αποκαλυπτικός» λόγος. Η 
επίκληση της καταστροφής που έρχεται λόγω της αλλαγής του κλίματος, η απομόνωση των οικολογικών  
συγκρούσεων από το πλέγμα του κοινωνικού ανταγωνισμού και της ταξικής πάλης, η ανάδειξη της μοναδικής 
της σημασίας, η επιτακτικότητα των λύσεων, η εντολή να ακούσουμε επιτέλους «τους επιστήμονες», ή να 
υπακούσουμε στην επιστήμη, ο εκβιασμός σε τελική ανάλυση της κοινωνίας να τα αφήσει όλα στην άκρη και 
να εστιάσει «εδώ και τώρα σε αυτό», είναι λάθη. Πρώτα από όλα, λάθη αντικειμενικά, πραγματολογικά, 
καθώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα: όσο κακό και να κάνει ήδη (πρώτα από όλα στους φτωχούς), κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι 
αποτελεί υποχρεωτικά την τελική κρίση της ανθρωπότητας, τη στιγμή που αυτή τελικά θα υπερβεί τα 
υποτιθέμενα αντικειμενικά φυσικά όρια. Αυτός ο «αποκαλυπτικός» λόγος όμως είναι λανθασμένος και 
πολιτικά, τουλάχιστον για όσους τοποθετούνται ταυτόχρονα με την πλευρά των κυριαρχούμενων και των 
φτωχών, αφού μπορεί πολύ εύκολα να υιοθετηθεί από την κυρίαρχη ιδεολογία και να αξιοποιηθεί ως ένα 
επιχείρημα ενάντια στους  φτωχούς. Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα είναι ότι η επίκληση στο φόβο μπορεί να 
γεννήσει τέρατα: από φριχτές τεχνοκρατικές λύσεις, ως και την επίκληση μιας ολοκληρωτικής, ακόμα και 
φασιστικής, εξουσίας, που θα  επιβάλλει την οικολογική λιτότητα. 

Οι παραπάνω αφηγήσεις και αναλύσεις δεν είναι απαραίτητα ασύμβατες με την κυρίαρχη αστική ιδεολογία 
περί ανάπτυξης, ακόμα και όταν καταφέρονται εναντίον της. Στον αντίποδα, μπορούν και πρέπει να τεθούν 
μια σειρά από κριτήρια, από μια σκοπιά ταξική και οικολογική ταυτόχρονα: α) το ζήτημα της αποκλειστικής 
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ικανοποίησης και του συλλογικού προσδιορισμού των κοινωνικών αναγκών, β) το ζήτημα της ευρείας 
αναδιανομής σήμερα, του περιορισμού της αγοράς και της εξουσίας του κεφαλαίου, γ) το ζήτημα του ριζικού 
μετασχηματισμού των παραγωγικών σχέσεων και δ) το ζήτημα της ανάσχεσης της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της κλιματικής αλλαγής.  

6. Τί λέμε και τί κάνουμε: λιγότερο, περισσότερο, αλλιώς 

Η κλιματική κρίση ανοίγεται μπροστά μας ως ένα πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κρατών, κεφαλαίων, τάξεων, 
κινημάτων, γύρω από επίδικα όπως: πόσα ακόμα καύσιμα θα εξορυχθούν και θα καούν, ποιος θα έχει το 
δικαίωμα να τα κάψει, πώς θα μοιραστεί το κόστος από τις ήδη αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ποιος θα πληρώσει το κόστος μετάβασης σε μια παραγωγή χωρίς ορυκτά καύσιμα κ.ά. Οι αντιθέσεις 
αυτές διαπλέκονται με όλα τα άλλα πεδία της ταξικής πάλης και του κοινωνικού ανταγωνισμού, καθορίζονται 
από αυτά και τα καθορίζουν. Από τη σκοπιά αυτή, αν δηλαδή δούμε την κλιματική κρίση στο πλαίσιο του 
κοινωνικού ανταγωνισμού, αν κατανοήσουμε τα διάφορα «όρια» όχι μόνο ως όρια που επιβάλλονται από την 
ίδια τη φύση, αλλά και ως όρια του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, ως κόμβους διαπραγμάτευσης και 
ανταγωνισμού, αν δεν μείνουμε στην «αποκαλυπτική» καταστροφολογία και τον τεχνοκρατικό επιστημονισμό, 
τότε για εμάς δεν υπάρχει μια απόλυτη τιμή (π.χ. οι 2 ή ο 1,5 βαθμός), για την οποία πρέπει να αγωνιστούμε. 
Αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση των εκπομπών - όχι 
όμως με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο, αν αυτό το κόστος είναι να το πληρώσουν οι φτωχοί, και αν αυτός ο 
τρόπος σημαίνει άλλες κοινωνικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές. Σε ένα τόσο σύνθετο πεδίο ανταγωνισμού 
δεν μπορεί να υπάρχουν γενικές, αξιακές και ιδεολογικές τοποθετήσεις παντός καιρού, που να ισχύουν 
δηλαδή ανεξάρτητες από τη συγκυρία ή τον συσχετισμό: εκείνο που απαιτείται, αντίθετα, και εδώ είναι η 
συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης, άρα και συγκεκριμένες τοποθετήσεις πάνω σε 
συγκεκριμένες αντιθέσεις. 

Η πρώτη αντίθεση, και ταυτόχρονα το κύριο πρόταγμα του διεθνούς κινήματος ενάντια στην κλιματική κρίση, 
είναι το μπλοκάρισμα των νέων εξορύξεων ορυκτών καυσίμων. Είναι αδύνατο και υποκριτικό να ελπίζουμε ότι 
θα μετριάσουμε έστω την κλιματική αλλαγή, όταν η πετρελαϊκή βιομηχανία θέλει όχι μόνο να κάψει όλα τα 
καύσιμα που θα βγουν από τις υφιστάμενες εξορύξεις, αλλά ταυτόχρονα επενδύει τεράστια ποσά σε νέες. Το 
διεθνές αυτό πρόταγμα είναι ακόμα πιο επείγον στη χώρα και την περιοχή μας, μπροστά στις σχεδιαζόμενες 
εξορύξεις σε Ήπειρο, Ιόνιο, Λιβυκό Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξορύξεις αυτές σχεδιάζονται υπό τον 
ουσιαστικό έλεγχο και προοπτικά την ιδιοκτησία των μεγάλων εξορυκτικών πολυεθνικών, και υποστηρίζονται 
από ολόκληρο το κυρίαρχο αστικό πολιτικό μπλοκ, από τον ΣΥΡΙΖΑ ως την άκρα Δεξιά. Ακόμα περισσότερο, η 
κατοχή και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Μεσογείου έχει κομβική θέση στην επιθετική στρατηγική 
όλων των αστικών κρατών της περιοχής. Το ελληνικό κράτος διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό τον 
ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας την οχυρή θέση του εντός της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και των άλλων ιμπεριαλιστικών 
συμμαχιών (μεταξύ των οποίων και η συνεργασία με κράτη-δολοφόνους, όπως το Ισραήλ, και δικτατορικά 
καθεστώτα, όπως αυτό της Αιγύπτου), για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο, ή αντίστροφα, τζογάρει τα 
αποθέματα για να αναβαθμίσει τη θέση του στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα. 

Ως αποτέλεσμα, οι επαπειλούμενες νέες εξορύξεις αποτελούν εστία όχι μόνο οικολογικών, αλλά και 
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, υποθηκεύοντας έτσι όχι μόνο το κλίμα, αλλά και την ειρήνη. Ταυτόχρονα, 
απειλούν άμεσα το χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον, και ανταγωνίζονται άλλες (υφιστάμενες ή εναλλακτικές) 
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παραγωγικές διαδικασίες, από τη γεωργία και την αλιεία ως τον τουρισμό. Για τους λόγους αυτούς έχουν 
ξεσηκώσει ένα ελπιδοφόρο τοπικό κίνημα αντίστασης, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη συνεισφορά της 
χώρας μας στον διεθνή αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση. Είναι καθήκον μας να το υποστηρίξουμε και να 
συμβάλουμε στην πανελλαδικοποίηση και τη διεθνοποίηση του. Ακόμα περισσότερο, στον αντίποδα της 
στρατηγικής του ελληνικού αστισμού, μπορούμε να προβάλλουμε την αντίσταση στις εξορύξεις ως πεδίο 
διεθνιστικής αλληλεγγύης και κοινού αγώνα με όλους τους λαούς της περιοχής. 

Γενικεύοντας, τα κύρια επίδικα του αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση είναι οι χώροι όπου το κεφάλαιο 
τείνει να διευρύνει την κυριαρχία του, τα κοινά αγαθά και τα στοιχεία της φύσης που προσπαθεί να εντάξει 
στον κύκλο της αναπαραγωγής του. Η θέση μας είναι απέναντι σε κάθε καπιταλιστική επένδυση που 
προσπαθεί να υφαρπάξει, να καταναλώσει, να υποβαθμίσει τη φύση και τις ζωές των ανθρώπων, από το βυθό 
της Μεσογείου ως το πάρκο της γειτονιάς. Μπορεί μια τέτοια θέση να μην ακούγεται πολύ πρωτότυπη ή 
εμπνευσμένη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια: τα πιο αξιόλογα οικολογικά κινήματα γίνονται για να μπλοκάρουν 
κάποια εμβληματική κεφαλαιοκρατική επένδυση.  

Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι εμβληματικές οικολογικές συγκρούσεις δεν έχουν πάντα (ή 
μάλλον δεν έχουν συνήθως), από τη μια πλευρά ένα επελαύνον κεφάλαιο και, από την άλλη, Γαλάτες που 
αντιστέκονται. Σε έναν κόσμο βαθιά κυριαρχημένο από το κεφάλαιο, οι πλέον σημαντικές οικολογικές 
διαμάχες, αυτές που αποκτούν βάθος και συνέχεια, έχουν κάποια κεφάλαια και από τις δύο πλευρές. Ειδικά 
όταν η ανταγωνιστική, η οικολογική πλευρά ,αποκτά επαρκές κύρος, δύναμη και μέσα, είναι γιατί στις τάξεις 
της βρίσκονται μεταξύ άλλων και κάποια, συνήθως τοπικά και μικρά, κεφάλαια. Σίγουρα όχι μόνο αυτά: μαζί 
τους συμμαχούν τοπικές κοινωνίες, εργαζόμενοι/ες, ατομικοί παραγωγοί, περιβαλλοντικά κινήματα. Αυτό δεν 
σημαίνει, ωστόσο, ότι θα κρατήσουμε ουδέτερη στάση: στον ανταγωνισμό γύρω από τις θάλασσες του Ιονίου 
ή τα βουνά της Πίνδου, στην πάλη για το αν θα χρησιμοποιούνται ως δεξαμενές πετρελαίου, ως τουριστικός 
προορισμός ή ως γεωργική γη, θα πρέπει ρητά να είμαστε ενάντια στο πρώτο, ακόμα και όταν είμαστε 
κριτικοί/ες και στις άλλες χρήσεις. Ο λόγος είναι ότι οι υπόλοιπες χρήσεις έχουν μικρότερες περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, αντιστοιχούν σε μικρότερο βαθμό υποβάθμισης της φύσης και εκμετάλλευσης της 
εργασίας, είναι πιο συμβατές με άλλες προτεραιότητες (όχι υποχρεωτικά παραγωγικές), όπως η υγεία και η 
αναψυχή. Από τη σκοπιά αυτή, αντιπαρερχόμαστε και το βασικό, επιφανειακά «φιλεργατικό», επιχείρημα των 
υποστηρικτών τέτοιων επενδύσεων: το θέμα δεν είναι αν είμαστε γενικά με την ανάπτυξη (που εμείς δεν 
είμαστε), αλλά με ποιες συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Οι μελλοντικές «δουλειές» στην 
εξορυκτική βιομηχανία θα εξαφανίσουν πραγματικές δουλειές στη γεωργία, τον τουρισμό, την αλιεία.  

Συνοψίζοντας, αγώνας ενάντια στην κλιματική κρίση σημαίνει στην πράξη αγώνας ενάντια στις εξορύξεις 
πετρελαίου ή χρυσού, στην οικοδόμηση του Ελληνικού, στην ανάπλαση της ΔΕΘ, στην οικοπεδοποίηση ενός 
ελεύθερου χώρου.  

Προφανώς, αυτό δεν φτάνει. Οι ρύποι δεν παράγονται μόνο στις κατασκευές ή τη βιομηχανία: παράγονται 
κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή. Εύκολες λύσεις εδώ δεν υπάρχουν: το σωστό μίγμα μεταξύ ΑΠΕ (με όλες τις 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις), ρυπογόνου λιγνίτη και ακριβού, εισαγόμενου, και επίσης ρυπογόνου 
φυσικού αερίου, δεν μπορεί να το καθορίσει αντικειμενικά η επιστήμη, αλλά αποτελεί επίδικο κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού ανταγωνισμού.  
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Σε αυτό τον ανταγωνισμό, είμαστε με την πλευρά των αγωνιζόμενων τοπικών κοινωνιών, και απέναντι στην 
τυφλή λογική του κέρδους εταιριών που υποτίθεται ότι κάνουν έργα φιλικά προς το περιβάλλον. Οφείλουμε, 
λοιπόν, να  σταθούμε δίπλα σε κάθε κίνημα που αντιστέκεται στην εγκατάσταση μη αποδοτικών 
εγκαταστάσεων Βιομηχανικών ΑΠΕ, οι οποίες καταλήγουν ακόμα και σε εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, όπως 
οι ανεμογεννήτριες στα Άγραφα, και γενικά οι επενδύσεις με παράπλευρες επιπτώσεις, που κάνουν 
περισσότερο κακό, παρά καλό, στη μάχη για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης. Όπως είπαμε, οι θέσεις σε 
ένα τέτοιο σύνθετο πεδίο ανταγωνισμών δεν μπορεί να είναι απόλυτες. Από αυτή τη σκοπιά, υποστηρίζουμε 
την απεξάρτηση από το λιγνίτη· δεν αδιαφορούμε, όμως, για τη στήριξη και την εργασιακή αποκατάσταση των 
ανθρώπων που ζουν στις περιοχές των οποίων η οικονομία έχει εξαρτηθεί από την εκμετάλλευση του λιγνίτη, 
και που τώρα καλούνται να  επωμιστούν αυτοί το κόστος της μετάβασης. Ακόμα περισσότερο, 
αντιστεκόμαστε στο σχέδιο της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την απολιγνιτοποίηση, τη μετάβαση δηλαδή 
από τον (σήμερα δημόσιο) λιγνίτη στις (σήμερα ιδιωτικές, κυρίως) ΑΠΕ, και το (επίσης ιδιωτικό) φυσικό αέριο, 
ως όχημα για την ιδιωτικοποίηση της παραγωγής και της εμπορίας της ενέργειας.  

Στο μέτωπο της ενέργειας, το πιο άμεσο επίδικο δεν είναι το μίγμα, αλλά η εξοικονόμηση. Υποστηρίζουμε, 
όμως, μια εξοικονόμηση που δεν θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης του κόστους, και που δεν θα αποκλείσει ή 
δεν θα περιορίσει την πρόσβαση των φτωχών στο δημόσιο αγαθό της ενέργειας. Υποστηρίζουμε μια 
εξοικονόμηση κοινωνικά δίκαιη, που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των κατοικιών και των δημόσιων 
χώρων σε φτηνό ρεύμα και θέρμανση και θα εστιάζει σε τακτικές ιδιωτικής και δημόσιας σπατάλης, 
επιβάλλοντας κεντρικά συνολικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις. Ένα παράδειγμα: περιορισμός στον 
κλιματισμό, αρχικά στους δημόσιους και τους εργασιακούς χώρους, και μετά και στους ιδιωτικούς, σε μια 
τουλάχιστον λογική θερμοκρασία. Προκειμένου, βεβαίως, να μην τείνουν στον κρατικό αυταρχισμό, αλλά και 
για να πετύχουν στην πράξη, τέτοιες ρυθμίσεις προϋποθέτουν κοινωνική συναίνεση, ή, ακόμα καλύτερα, 
κινηματική πίεση. Στο σημείο αυτό, η συλλογική, πολιτική δράση συναντά την προσωπική στάση και την 
ατομική ευθύνη.  

Το ίδιο ισχύει και για άλλα πεδία κατανάλωσης, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν και να περιοριστούν, όπως η 
αυτοκίνηση. Η κυριαρχία του ΙΧ, την οποία επέβαλαν εδώ και δεκαετίες τα συμφέροντα της παντοδύναμης 
αυτοκινητοβιομηχανίας και των εταιριών πετρελαίου, έχει κατακτήσει την πόλη, έχει εξοντώσει τον ελεύθερο 
και δημόσιο χώρο, έχει πνίξει κάθε εναλλακτική λύση μετακίνησης. Γι’ αυτό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
παραμένουν υποανάπτυκτα και αναποτελεσματικά, με χειρότερο παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που 
ξήλωσε το τραμ, έκανε το μετρό ανέκδοτο και μετέτρεψε τα λεωφορεία σε μηχανές σκανδαλώδους ιδιωτικής 
κερδοσκοπίας. Κάθε μετακίνηση με λεωφορείο είναι σήμερα μια πληγή για την αξιοπρέπεια όσων 
αναγκάζονται ή επιλέγουν να μην μετακινούνται με ιδιωτικό όχημα. Απέναντι στην κυριαρχία του ΙΧ, 
ακολουθούμε το παράδειγμα των «Κίτρινων Γιλέκων»: η λύση δεν είναι οι φόροι στα καύσιμα, τα ακριβά τέλη 
κυκλοφορίας, ή το ακριβό παρκάρισμα. Είναι ο χωροτακτικός περιορισμός του ΙΧ και η επιστροφή ζωτικού 
χώρου στους πεζούς και τα εναλλακτικά μέσα, οι πεζοδρομήσεις, οι ασφαλείς ποδηλατοδρόμοι, οι 
αποκλειστικές λωρίδες για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η πάλη για μια δημόσια μετακίνηση, 
αποτελεσματική, ανθρώπινη και προσβάσιμη σε όλους και όλες, θα μπορούσαμε να είναι σήμερα η αιχμή του 
δόρατος του αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση.  

Με μια τέτοια θέση, ξεφεύγουμε από την πεπατημένη τού να ζητάμε απλά «λιγότερο». Ενώ σε πολλά 
ζητήματα υπάρχει και θέμα ποσότητας, το πολιτικό ζήτημα είναι, πράγματι, στο πώς, με ποιες στρατηγικές και 
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ποιες κοινωνικές συμμαχίες, επιτυγχάνονται οι εκάστοτε μειώσεις. Ένα οικολογικό κίνημα που θα απαιτούσε 
να ξανασταθεί στα πόδια του το εργοστάσιο της ΕΛΒΟ για να παράγει τα πολλά, καλά λεωφορεία που 
χρειάζονται άμεσα οι πόλεις μας, θα ήταν ο ορισμός ενός κινήματος περιβαλλοντικής και κλιματικής 
δικαιοσύνης: το καλύτερο παράδειγμα για μια οικολογία των φτωχών. Μια οικολογία που δεν θα ζητούσε 
λιγότερα για όλους, αλλά περισσότερα για τους πολλούς: περισσότερες μετακινήσεις, περισσότερο χώρο, 
περισσότερα καλά τρόφιμα. Που θα ζητούσε, για παράδειγμα, την ανασυγκρότηση της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής μέσω συνεταιρισμών, επιδοτήσεων, επιλεκτικής αγοράς ποιοτικών προϊόντων από 
το δημόσιο, ώστε, αφενός να αμβλυνθεί η εκμετάλλευση των αγροτών και η καταστροφή των δασών στον 
παγκόσμιο Νότο, αφετέρου να ανασχεθεί η εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου (ακόμα και αν αυτό θα 
σήμαινε ταυτόχρονα ότι θα σταματούσε η τάση αύξησης των δασών που παρατηρείται εδώ και περίπου έναν 
αιώνα στη χώρα). Που θα ζητούμε όχι γενικά «αποανάπτυξη», αλλά ανασυγκρότηση και μετασχηματισμό της 
παραγωγής μέσω δημοσίων επενδύσεων και συνεταιριστικών δομών, ώστε να βρουν δουλειά οι εκατομμύρια 
άνεργοι και να μην βιώνουν την περιβαλλοντική κρίση του κρύου και σκοτεινού σπιτιού τους. Που τελικά θα 
συνέδεε στην πράξη την οικολογική, την κλιματική και την οικονομική κρίση, ως επιμέρους πλευρές της 
βαθιάς κρίσης υπερσυσσώρευσης του παγκόσμιου καπιταλισμού.  

Με τις θέσεις αυτές μπορούμε να μπούμε και να σταθούμε χρήσιμοι και χρήσιμες στο διεθνές κίνημα ενάντια 
στην κλιματική κρίση. Επιδιώκουμε τον σταθερό συντονισμό των τοπικών κινημάτων με τις διεθνείς 
κινητοποιήσεις, τις αντισυνόδους για το κλίμα, τις απεργίες των μαθητών/τριών. Προτείνουμε την 
οργανωμένη συμμετοχή μας, σε συνεργασία με περιβαλλοντικά κινήματα, δημοτικά σχήματα, 
συνεργαζόμενους πολιτικούς χώρους, στις διεθνείς δικτυώσεις για το κλίμα και στα επόμενα διεθνή 
κινηματικά ραντεβού, με πρώτο αυτό της COP26 στη Γλασκώβη τον Νοέμβρη του 2020. Παράλληλα όμως, δεν 
ξεχνάμε ότι η πάλη για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης περνά και μέσα από τις καθημερινές συγκρούσεις 
με το κεφάλαιο τόσο σε κάθε συγκεκριμένο τόπο όσο και διεθνώς. Γι’ αυτό μπαίνουμε ολόψυχα σε κάθε 
τοπικό κίνημα, από την Ήπειρο ως τα ρέματα της Αττικής, στηρίζουμε σταθερά τα δημοτικά σχήματα της 
ανταγωνιστικής Αριστεράς, ώστε να λειτουργούν ως χώροι τοπικής συσπείρωσης και αγώνα, συνδέουμε τις 
περιβαλλοντικές συγκρούσεις με τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των φτωχών και των εργαζομένων. 


	1. Εισαγωγή
	2. Κλιματική κρίση: δεδομένα και αιτίες
	2.1 Αύξηση θερμοκρασίας και επιπτώσεις
	2.2 Τα αίτια της κλιματικής κρίσης
	2.3 Η τεχνική προέλευση των ατμοσφαιρικών ρύπων
	2.4 Η γεωγραφική προέλευση των ατμοσφαιρικών ρύπων

	3. Καπιταλισμός και κλιματική κρίση
	3.1 Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις της καπιταλιστικής παραγωγής
	3.2 Ο καθορισμός των καταναλωτικών προτύπων από την παραγωγή και η αναπαραγωγή του καπιταλισμού
	3.3 Ο ρόλος της φύσης κατά την καπιταλιστική οικονομία

	4. Τα περιβαλλοντικά κινήματα: δεδομένα, κεκτημένα, αιτήματα όρια
	4.1 Περιβαλλοντικές συγκρούσεις και περιβαλλοντικά κινήματα
	4.2 Το σύγχρονο παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα
	4.3 Περιβαλλοντικά κινήματα στην Ελλάδα: Νησίδες αντίστασης στην καλπάζουσα ιδιωτικοποίηση κοινών αγαθών και δημόσια γης
	4.4 Διεθνής συντονισμός, διεθνής δράση

	5. Η Αριστερά και το περιβαλλοντικό ερώτημα ή για μια κριτική στην «ανάπτυξη»
	6. Τί λέμε και τί κάνουμε: λιγότερο, περισσότερο, αλλιώς

