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Μπορεί αστός ποσ προκαλεί το πρόβλημα να το λύσει; 
 

Τις προηγούμενες μέρες, με αθορμή ηην εμθάνιζη αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζηελ Ειιάδα θαη γεληθφηεξα ηελ Επξψπε, έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην 

ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, ην δήηεκα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η ζπδήηεζε βέβαηα πξνζπαζεί λα θξχςεη ηνπο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ «θιηκαηηθή 

αιιαγή» θαη ζην πνχ βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

*** 

Για παράδειγμα, οι «ανηζστίες» ηων ιμπεριαλιζηικών ενώζεων, ηης ΕΕ, ησλ 

θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ αζηηθψλ επηηειείσλ, αλάκεζά ηνπο θαη νη ΜΚΟ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζην δήηεκα ηνπ «ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο». Απηή ε επηιεθηηθή 

επηθέληξσζε δελ είλαη ηπραία, αθνχ «θνπκπψλεη» κε ηελ αηδέληα πνπ βάδνπλ 

κπξνζηά νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη θαη απφ θνληά ε ΕΕ θαη ηα αζηηθά θφκκαηα, κε 

βάζε ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ έρνπλ ηεξαξρήζεη. 

Η θιηκαηηθή αιιαγή αμηνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ επελδχζεσλ, 

ψζηε ην θεθάιαην λα βγάιεη θαη θέξδνο θαη απ' ηα πξνβιήκαηα πνπ ην ίδην πξνθαιεί. 

Οη «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο θαη ε ιεγφκελε «πξάζηλε νηθνλνκία» πνπ πξνσζνχληαη 

ζην φλνκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, απνζθνπνχλ ζην λα αλνίμνπλ 

λέα επελδπηηθά πεδία ζηα κνλνπψιηα κε κεγάια θαη γξήγνξα θέξδε. 

Αιισζηε, σο βαζηθφο κεραληζκφο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε ζηελ ΕΕ παξνπζηάδεηαη ην «ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

ξχπσλ», έλα αηζρξφ «ρξεκαηηζηήξην εθπνκπψλ ξχπσλ», φπνπ βηνκεραλίεο πνπ 

εθπέκπνπλ αέξηα ζεξκνθεπίνπ ρακειφηεξα απφ ην πιαθφλ πνπ ηνπο έρεη ηεζεί, 

κπνξνχλ λα πσινχλ, γηα ηελ πνζφηεηα πνπ δελ θάιπςαλ «δηθαηψκαηα ξχπαλζεο». 

Απφ ηελ άιιε, φκηινη κε ελεξγνβφξεο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ην 

«πεξίζζεπκα» απηφ, απνθηψληαο ην «δηθαίσκα» λα ξππαίλνπλ θαηά ην δνθνχλ. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα κεραληζκφ επηθεξδνχο αγνξαπσιεζίαο ηεο ίδηαο ηεο 

ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχλ νη θαπηηαιηζηέο, πνπ φρη απιψο δελ πξνζηαηεχεη, αιιά 

απνδεδεηγκέλα έρεη εληείλεη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Χαξαθηεξηζηηθφ αθφκε είλαη φηη ππάξρνπλ θαη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πνπ δελ 

βιέπνπλ κε θαθφ κάηη θάπνηεο κεηαβνιέο πνπ ζα θέξεη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε, φπσο ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ζηελ Αξθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ηκήκαηα ηνπ 

θεθαιαίνπ φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο, πξνζβιέπνπλ σο «επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία» ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, 

πνπ ζα πιήμεη παξάθηηεο πφιεηο. Αιιά θαη ελεξγεηαθνί θνινζζνί «πηάλνπλ ζέζε» ζην 

δήηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ππνζαιάζζηνπ πινχηνπ πνπ ππάξρεη θάησ απφ ην 

Βφξεην Πφιν. 

*** 

Σε κάθε περίπηωζη, η ανηιμεηώπιζη ηων ζσνεπειών ηης κλιμαηικής 

αλλαγής γίλεηαη κε ηνπο γλσζηνχο φξνπο «θφζηνπο - νθέινπο» γηα ην θεθάιαην. Γη' 
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απηφ θαη ην πξαγκαηηθφ «αθξαίν» ζε φιεο ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, φπσο θαη ζηελ 

Ειιάδα, είλαη ε έιιεηςε αθφκα θαη ζηνηρεησδψλ έξγσλ θαη κέζσλ πνπ λα ππεξεηνχλ 

ηηο ιατθέο αλάγθεο, λα πξνζηαηεχνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

νμπκέλσλ θαηλνκέλσλ, κε έξγα αληηπιεκκπξηθήο, αληηππξηθήο, αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο θιπ. Αιιά θαη φπνπ απηά γίλνληαη, είλαη θαη πάιη κε ηνπο φξνπο πνπ 

επηβάιιεη ε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. 

Γη' απηφ εμάιινπ απφ ηε ζπδήηεζε απηή, ζηαζεξή είλαη ε πξνζπάζεηα λα πεξάζεη σο 

αληίιεςε ζηνπο εξγαδφκελνπο ην δήηεκα ηεο «αηνκηθήο επζχλεο», ελψ ηελ ίδηα 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαηεχζπλζε ππεξεηνχλ θαη ζπλζήκαηα φπσο π.ρ. γηα ηελ 

«επζχλε ησλ γελεψλ». 

Πξφθεηηαη γηα πξνθιεηηθή επηρείξεζε κεηαηφπηζεο ηεο επζχλεο απφ ηα κνλνπψιηα θαη 

ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο ζηα ιατθά ζηξψκαηα, φηαλ ζχκθσλα κε έξεπλεο «100 εηαηξείεο 

απνηεινχλ ηελ πεγή άλσ ηνπ 70% ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

απφ ην 1988». 

Σε απηφ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ 

δηάθνξεο ΜΚΟ πνπ επί ηεο νπζίαο αθπξψλνπλ ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζθνπνχο ηνπο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ ζπκπιένπλ ηειηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, απνδέρνληαη ηε θηινζνθία ηεο αληηιατθήο, βαζηά 

ηαμηθήο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», πηέδνπλ γηα ην παξαπέξα ραξάηζσκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ, απνδέρνληαη 

ζην φλνκα ηνπ εθηθηνχ, αληηπεξηβαιινληηθέο θαηά βάζε ζπλζήθεο θαη αλαγλσξίδνπλ 

ρψξν θηινπεξηβαιινληηθήο δξάζεο ζην θεθάιαην. 

*** 

Σε κάθε περίπηωζη αποηελεί ηοσλάτιζηον πρόκληζη, νη πνιηηηθνί εθπξφζσπνη 

ησλ κνλνπσιίσλ, ΕΕ θαη θπβεξλήζεηο, απηνί πνπ αλεβνθαηεβάδνπλ ηα φξηα ησλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληα ησλ βηνκεραληψλ, λα εκθαλίδνληαη σο 

πξνζηάηεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ είλαη αλαγθαία. Γηα λα επηηεπρζεί, απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη κέηξα 

πξφιεςεο ηνπ θηλδχλνπ ζηελ πεγή, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε 

πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Τέηνηα κέηξα φκσο, ζην βαζκφ πνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην θξηηήξην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο, δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γεληθεπκέλα ζηε βάζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ. 

Σηνλ αληίπνδα απηήο ηεο πνιηηηθήο, ην ΚΚΕ πξνβάιιεη ηε ζέζε φηη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πξνο φθεινο ηνπ ιανχ, πξνυπνζέηεη έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ δξφκν 

αλάπηπμεο. Ο πιαλήηεο θηλδπλεχεη απφ ηελ ίδηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε σο 

ζχλνιν θαη γη' απηφ ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αδχλαηε 

θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο θπξηαξρίαο ησλ εθκεηαιιεπηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Γη' 

απηφ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα 

γίλεη ζηνηρείν ηεο πάιεο ηνπ ιανχ γηα ηελ εξγαηηθή εμνπζία, ηελ αλαηξνπή ησλ 

κνλνπσιίσλ θαη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ελψζεσλ πνπ ηα ππεξεηνχλ. 

 


