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Εισαγωγή 

Το καλοκαίρι του 2021 μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών σημειώθηκε σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Βόρεια Εύβοια, Αττική, Ηλεία, Φωκίδα κλπ) και 
άφησε στο πέρασμά της μια τεράστια οικολογική, οικονομική καταστροφή για 
τις κοινότητες που κατοικούν εκεί αλλά και για το φυσικόκόσμο. Καταγγελίες για 
εντολές μη κατάσβεσης των πυρκαγιών, κατακερματισμός προγραμμάτων και 
υποδομών δασοπροστασίας, με αποτελέσματα ολέθρια στην ώρα της ανάγκης, 
αλλά και πληθώρα επενδυτικών σχεδίων σε πυρόπληκτες περιοχές, 
σκιαγραφούν την αντίληψη κράτους και κεφαλαίου. 

 
Με σαφέστατο παράδειγμα αυτό του πρόσφατου νομοσχεδίου για το 
περιβάλλον, που ψηφίστηκε εν μέσωπανδημίας,που προβλέπει μια σειρά 
διατάξεων οι οποίες διευκολύνουν τη λεηλασία του φυσικού κόσμου από το 
κεφάλαιο, που ανοίγει τον δρόμο για τη διενέργεια «ήπιων αναπτυξιακών 
έργων» ακόμα και στις μέχρι πρότινος προστατευόμενες περιοχές Natura, 
φαίνεται πως το υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό σύστημα αδιαφορεί πλήρως 
για την ανθρώπινη ζωή και τη φύση, καθώς η βασική του στόχευση δεν είναι 
άλλη από την καπιταλιστική κερδοφορία, από την αντίληψη που λογίζει τον 
φυσικό κόσμο ως πεδίο προς εκμετάλλευσημε σκοπό την αύξηση των κερδών 
για τα αφεντικά. 

Το κράτος στις πρόσφατες πυρκαγιές, είδαμε για ακόμη μια φορά, να προτάσσει 
την ατομική ευθύνη και να ρίχνει την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή, σε μια 
προσπάθεια να αποποιηθείτις ευθύνες του για την προκλητική αδιαφορία που 
επέδειξε ως προς την αντιμετώπισης της καταστροφής.Ως απάντηση στην 
κρατική αδιαφορία, η ίδιοι οι κάτοικοι αλλά και το σύνολο των από τα κάτω 
πήρε την κατάσταση στα χέρια του, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μετώπων 
και έστησε δίκτυα αλληλοβοήθειας, αποδεικνύοντας έτσι ότι μόνο η συλλογική 
αντίληψη, δράση και συνείδηση μπορούν να αποτελέσουν αντίβαρο στην 
εγκληματική φύση του συστήματος και να προστατέψουν την κοινωνική βάση 
μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι τοπικές κοινότητες καλέστηκαν να 
αντιληφθούν με τον πιο σκληρό τρόπο πως τις μόνες ουσιαστικές απαντήσεις 
επιβίωσης και αγώνα έρχονται από τον ίδιο το λαό και σε καμία περίπτωση από 
τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ. 



 
 
Είναι γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η επίθεση του κρατικού-
καπιταλιστικού συστήματος σε βάρος της κοινωνίας και του φυσικού κόσμου 
εντείνεται όλο και περισσότερο. Οι εξορύξεις ορυκτών, η τοποθέτηση 
ανεμογεννητριών, η ιδιωτικοποιήσεις υδάτινων πόρων και κάθε άλλου φυσικού 
αγαθού, η καταστροφή των ποταμών για την κατασκευή φαραωνικών 
φραγμάτων κ.ο.κ, είναι διαδικασίες οι οποίες συντελούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο και οδηγούν όλες στην καταστροφή ολόκληρων περιοχών, 
οικοσυστημάτων και κοινοτήτων, προκειμένου να πλουτίσουν ακόμα 
περισσότερο οι καπιταλιστές.  

Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί αδιάψευστη συνθήκη και τις επιπτώσεις 
της να είναι πιοεμφανείς από ποτέ σε επίπεδο καθημερινότητας (θερμοκρασία 
πλανήτη, στάθμη της θάλασσας κ.α.) εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση 
με τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την διαχείρισή τους 
αλλά και τις στοχεύσεις κράτους και κεφαλαίου εντός αυτής της συνθήκης. Τα 
όλο και αυξανόμενα αναπτυξιακά πλάνα δε μπορεί παρά να προβληματίζουν 
σχετικά με την έννοια της ανάπτυξης. Ποιον ωφελούν αυτά τα έργα και τι 
ανάπτυξη γνωρίζουν τόσο οι περιοχές και τα οικοσυστήματα όσο και οι τοπικές 
κοινότητες σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο; Ειδικότερα αν 
εντοπίσουμε το περιεχόμενο των σχεδίων, παρατηρούμε πως πληθώρα των 
νέων έργων αφορά τη βιομηχανία της πράσινης ενέργειας, ξεπηδά μια ακόμη 
σειρά θεμελιωδών ερωτήσεων γύρω από τη βιομηχανία αυτή: «Ποιος παράγει 
την ενέργεια;», «Ποιο είναι το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 
ποιος το επωμίζεται;», «Για ποιόν παράγεται αυτή η ενέργεια;». Σε όλα αυτά οι 
από τα κάτω, απαντούν με ποικίλους τρόπους. Την ώρα των καταστροφών, 
όπως αναδείχθηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές, η κοινωνική βάση προέταξε ως 
κύριο όπλο της την αλληλεγγύη, και την αυτοοργάνωση, αφού το κράτος 
παρέμεινε φάντασμα τόσο στη διάρκεια όσο και μετά τις πυρκαγιές. Κόντρα στα 
πλάνα των κυρίαρχων που καταστρέφουν τις λίμνες, τα ποτάμια, τις θάλασσες, 
τα δάση, τα βουνά και κάθε άλλο κομμάτι γης, η κοινωνία αγωνίζεται εδώ και 
χρόνια και έχει να αναδείξει μια σειρά αγώνων και αγωνιστικών-ριζοσπαστικών 
πρωτοβουλιών υπεράσπισης του φυσικού κόσμου σε κάθε σημείο της χώρας. Ο 
αγώνας ενάντια στη λεηλασία του φυσικού κόσμου, που αντιμετωπίζει τόσο την 
κρατική καταστολή όσο και την άμεση ή έμμεση επίθεση των εταιριών, είναι 
στην πραγματικότητα ένας αγώνας της κοινωνίας ενάντια στο κυρίαρχο 
εκμεταλλευτικό σύστημα, ένας αγώνας για την ελευθερία, ένας αγώνας για την 
ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου πολιτισμού που στην πραγματικότητα θα 
πρέπει να στοχεύει στο συθέμελο γκρέμισμα του κόσμου του κράτους και του 



 
 
καπιταλισμού και στη δημιουργία μιας κοινωνίας δικαιοσύνης και ελευθερίας, 
μιας κοινωνίας αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση. 

 

Πουλώντας αέρα, ντοκιμαντερ 2010 

Παρουσίαση-σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος 

«Είχατε ποτέ φανταστεί πως ο καθαρός αέρας μπορεί να γίνει αντικείμενο 
εμπορικής συναλλαγής; Κι όμως, η ικανότητα των φυτών να απορροφούν 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, σήμερα μπορεί να αποτιμηθεί σε 
χρήμα και να αποφέρει μεγάλα κέρδη. Μια καινούρια χρηματιστηριακή αγορά, η 
Αγορά του Άνθρακα, έχει ήδη γεννηθεί! 

Οι Αγορές πρότειναν τη λύση: Αν μετατραπεί η προστασία του περιβάλλοντος σε 
μπίζνες, τότε ο πλανήτης ίσως έχει μια ευκαιρία να σωθεί! "Καλώς ή κακώς, 
παγκοσμίως, είναι το κέρδος που κινητοποιεί τον κόσμο!", λέει ο Γκλεν 
Χούροβιτς, ένας από τους ερευνητές της "Avoided Deforestation Partners", 
οργάνωσης που εισηγείται αυτή την πολιτική στις Η.Π.Α. Η Ευρώπη είναι ήδη ο 
μεγάλος ηγέτης της Αγοράς». - Από την εισήγηση του δημιουργού του 
ντοκιμαντερ «Πουλώντας Αέρα». 



 
 
Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποτέλεσε κομβικό στοίχημα για το 
κεφάλαιο. Μετά την εδραίωση των μεγάλων βιομηχανιών ακολούθησε το 
οικολογικό αποτύπωμα αυτής της πολιτικής επιλογής, που στηριζόταν κατά 
βάση στην καύση ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών. 
Σύντομα οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής και η αύξηση της κατανάλωσης, εγγενή 
συστατικά του καπιταλιστικού συστήματος, αποτέλεσαν την αιτία για την 
ένταση της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη. Η αύξηση της θερμοκρασίας, η 
περιβαλλοντική μόλυνση αλλά και η εκθετική μείωση των αποθεμάτων 
λιθάνθρακα λόγω υπερκατανάλωσης, έθεσαν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα σε 
μακροπρόθεσμο πλάνο του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, 
ενώ ταυτόχρονα στόχευση παραμένει για το κεφάλαιο η αύξηση των κερδών. 

Με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο,  μια συνάντηση των κυρίαρχων για την 
αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, 
δημιουργήθηκαν όρια εκπομπών CO 2 για τα βιομηχανικά κράτη, με στόχο τη 
σταδιακή μείωσή τους. Έπειτα προέκυψαν με βάση αυτά τα όρια εκπομπών, οι 
αντίστοιχες μονάδες άνθρακα που λειτουργούν ως άδειες εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα και στη συνέχεια διαμοιράστηκαν στις βιομηχανίες. Τις μονάδες 
αυτές θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να τις εμπορευτούν (πώληση, αγορά). Έτσι 
τη λύση στην κλιματική έδωσαν οι διεθνείς αγορές με τη δημιουργία μιας νέας 
αγοράς, της αγοράς άνθρακα, ως νόμισμα της οποίας χρησιμοποιούνται οι 
μονάδες άνθρακα. 

«Ολόκληρες χώρες, εταιρείες, επενδυτές, μεσίτες και κερδοσκόποι, αγοράζουν 
και πωλούν πλέον μονάδες διοξειδίου του άνθρακα στα χρηματιστήρια του 
Λονδίνου και του Σικάγο, όπως ακριβώς θα έκαναν με το ρύζι, το πετρέλαιο, το 
σιτάρι, ή τον χρυσό. Όποιος υπολείπεται του επιτρεπτού ορίου εκπομπής ρύπων, 
πουλάει σε εκείνον που το υπερβαίνει. Τον Ιούνιο του 2010, η τιμή της μονάδας, 
δηλαδή 1 τόνου διοξειδίου του άνθρακα, ήταν περίπου 15 Ευρώ. Καθώς βάση 
του σχεδίου το επιτρεπτό όριο ρύπων συνεχώς θα μειώνεται, τόσο θα ανεβαίνει 
η τιμή. Σταδιακά, οι "πράσινες" ή "καθαρές" επενδύσεις θα είναι η μόνη 
συμφέρουσα διέξοδος για τις βιομηχανίες, σύμφωνα με τη λογική του 
μηχανισμού. Μπορεί όμως πράγματι αυτή η λογική να οδηγήσει στη σωτηρία 
του πλανήτη;» συνεχίζει στην εισήγησή του το ντοκιμαντέρ. 

Εφόσον επιχειρείται η σταδιακή απεξάρτηση των βιομηχανιών από τα ορυκτά 
καύσιμα, οι άδειες αυτές κάθε χρόνο ελαττώνονται. Το κεφάλαιο, όμως, με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, που δεν αποβάλουν ρύπους στο περιβάλλον (αιολική 



 
 
ενέργεια) δημιούργησε «πράσινες» βιομηχανίες (υδροηλεκτρικά  εργοστάσια, 
φωτοβολταικά πάρκα, αιολικά πάρκα) στα οποία θα μπορούσε η κάθε 
βιομηχανία να επενδύσει και να μην ελαττώσει την παραγωγή των εργοστασίων 
που ήδη καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα. Ακόμη προέβη στην αγορά δασικών 
εκτάσεων, που αντισταθμίζουν ανάλογο των εκπομπών κάθε βιομηχανίας για 
την εξοικονόμηση μονάδων άνθρακα. 

Οι πράσινες όμως αυτές βιομηχανίες ή οι αγορές δασικών εκτάσεων έβγαλαν 
από την εξίσωση τον παράγοντα «άνθρωπος». Οι κοινότητες που ζουν σε αυτές 
τις περιοχές δέχονται πληθώρα συνεπειών όπως καταστροφή του φυσικού 
κόσμου με άμεσο αντίκτυπο σε κτηνοτροφία, γεωργία κλπ, μη πρόσβαση σε 
αγαθά που προσφέρει η φύση π.χ. υλοτομία και κατά βάση την καταστολή για 
όποια περίπτωση αμφισβήτησης ή παράβασης των διατάξεων που θέτουν 
κεφάλαιο και κράτος για την προστασία των επενδύσεων.  

Όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντερ: «Τι γίνεται με τις κοινότητες όπου ζουν στις 
περιοχές των «πράσινων» επενδύσεων; Όταν το 2000 η βραζιλιάνικη μη 
κυβερνητική οργάνωση SPVS άρχισε να αγοράζει με τα χρήματα των εταιρειών 
μεγάλες εκτάσεις στο Δάσος του Ατλαντικού, οι μικρές διάσπαρτες ιθαγενικές 
κοινότητες που ζουν απ' το δάσος, είδαν αρχικά με καλό μάτι αυτή τη εξέλιξη. 10 
χρόνια μετά, η κατάσταση είναι δραματική για τους φτωχούς κατοίκους της 
περιοχής, που δεν έχουν πια πρόσβαση στους φυσικούς πόρους στην ίδια τους 
τη γη!». 

Με όλα αυτά φαίνεται πως το κεφάλαιο ως λύση στο ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής έφερε τη δημιουργία νέων αγορών. Η σταδιακή απεξάρτηση από 
ορυκτά καύσιμα αποτέλεσε πλασματική συνθήκη αφού δε μεταφράζεται σε 
μείωση παραγωγής, άρα μείωση πόρων και εκπομπών, αλλά σε κερδοφορία με 
νέα μέσα αυτά της «πράσινης» ενέργειας. Διόλου αμελητέο στοιχείο είναι ο 
παγκόσμιος χαρακτήρας της νέας αυτής αγοράς που παραβλέπει το γεωγραφικό 
σκέλος του σε ποια περιοχή συμβαίνει η ρύπανση της ατμόσφαιρας 
(εργοστάσιο) και σε ποια περιοχή η αντιστάθμιση αυτών των ρύπων (π.χ. δασική 
έκταση) παρατηρώντας έτσι φαινόμενα μαζικής αύξησης ασθενειών σε 
πληθυσμούς γύρω από εργοστάσια με πολλούς ρύπους και καθόλα νόμιμη 
λειτουργία.  

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ζήτημα για κάθε ζωντανό οργανισμό 
στον πλανήτη. Από την καταστροφή, στις μεταβολές οικοσυστημάτων στην 



 
 
αλλαγή της μορφολογίας τεράστιων εδαφών αλλά και την άνοδο της στάθμη της 
θάλασσας, με κατάληξη στη ίδια την υγεία του ανθρώπου, η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει κάθε σημείο ζωής. Παρ’ όλα αυτά η απάντηση του κεφαλαίου και των 
κρατών σ’ αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζει το ζήτημα μόνο στο βαθμό που είναι 
επικερδές για τις επιχειρήσεις και δε διαταράσσει την εξουσία των κρατών, με 
το κόστος να πληρώνουν οι από τα κάτω και ο φυσικός κόσμος.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Πωλείται Ζωή, ντοκιμαντερ 2013 

Παρουσίαση-σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος. 

Μπορείτε να φανταστείτε μια αγορά νερού; Μια αγορά, όπου ιδιοκτήτες 
μετοχών νερού θα το πουλούσαν και θα το αγόραζαν, ενώ άλλοι θα 
κερδοσκοπούσαν πάνω στην τιμή του χωρίς να το χρειάζονται; Πως θα ήταν η 
ζωή, εάν όλα τα νερά του πλανήτη, επιφανειακά ή υπόγεια, τα νερά των 
ποταμών, των λιμνών και των παγετώνων, ανήκαν σε ιδιώτες; 

Απόσπασμα από την περιγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα του ντοκιμαντέρ 

Το Ντοκιμαντέρ «Πωλείται Ζωή» δημιουργήθηκε το 2013 και αναφέρεται στην 
«αγορά νερού» που έχει στηθεί εδώ και δεκαετίες στη Χιλή. Σε αυτό το μικρό 



 
 
κομμάτι γης, οι υδάτινοι πόροι δεν αποτελούν δημόσιο αγαθό αλλά ανήκουν σε 
ιδιώτες και κατά κύριο λόγο στις μεγάλες πολυεθνικές που εκμεταλλεύονται 
τόσο τον φυσικό κόσμο όσο και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Οι λίμνες, τα 
ποτάμια και κάθε άλλη πηγή νερού, στην ουσία είναι χωρισμένη σε κομμάτια, 
τα οποία πωλούνται και αγοράζονται σε εξωπραγματικές, ορισμένες φορές, 
τιμές, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα οδηγεί στον αποκλεισμό των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων από την πρόσβαση στο ίδιο το νερό. Οι 
κοινότητες που ζουν κοντά σε λίμνες και ποτάμια, των οποίων ο πολιτισμός 
είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά, δεν έχουν πλέον 
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νερό που τρέχει σε αυτά. Αν παραβούν αυτό 
τον νόμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν ποινές και φυλακίσεις. 

Η Χιλή αποτελεί τον τόπο στον οποίο έχει λάβει χώρα το μεγαλύτερο πείραμα 
ιδιωτικοποιήσεων που έχει να επιδείξει το καπιταλιστικό-νεοφιλελεύθερο 
σύστημα. Ήδη από την εποχή της αμερικανοκίνητης δικτατορίας του Πινοσέτ, τη 
δεκαετία του ’80, όλα τα δημόσια αγαθά και ο πλούτος της χώρα, όπως το νερό, 
τα ορυκτά, η υγεία κ.ο.κ έχουν ιδιωτικοποιηθεί ολοκληρωτικά. Οι άνθρωποι των 
κατώτερων στρωμάτων, οι ιθαγενείς, οι φτωχοί εργαζόμενοι έχουν 
παραγκωνιστεί πλήρως και επιβιώνουν κάτω από τραγικές συνθήκες. Αντίθετα, 
τα αφεντικά, οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ, έχουν βρει στη Χιλή τον απόλυτο 
παράδεισο που τους προσφέρει τη δυνατότητα να πωλούν και να αγοράζουν τα 
πάντα, να εκμεταλλεύονται πλήρως τους εργαζομένους και να αποκομίζουν το 
μέγιστο δυνατό κέρδος. 

Οι γιγαντιαίες κοινωνικές ανισότητες στη που επικρατούν στη Χιλή, ο 
αποκλεισμός των από τα κάτω από τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης και η πλήρης 
καθυπόταξη του λαού στις ορέξεις του κεφαλαίου, αποτέλεσαν τους βασικούς 
και βαθύτερους παράγοντες που οδήγησαν στη μεγαλειώδη εξέγερση του 
Χιλιανού λαού το Φθινόπωρο του 2019. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά τότε οι 
άνθρωποι που συμμετείχαν στην εξέγερση «δεν πρόκειται για τα 30 πέσος, αλλά 
για τα τελευταία 30 χρόνια», εννοώντας ότι ο κύριος παράγοντας που οδήγησε 
στην εξέγερση δεν ήταν η αύξηση του εισιτηρίου για 30 πέσος, αλλά τα 30 
χρόνια καταπίεσης και στυγνής εκμετάλλευσης που υφίστανται η κοινωνική 
βάση από το κράτος και το κεφάλαιο. 

Το παράδειγμα την ιδιωτικοποίησης του νερού στη Χιλή δεν είναι κάτι 
μεμονωμένο αλλά συνδέεται άμεσα με τη συνολική λεηλασία της φύσης και της 
κοινωνίας που συντελείται μέσα στο υπάρχον κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο. Η 



 
 
εντεινόμενη τάση για ιδιωτικοποίηση κάθε φυσικού και δημόσιου αγαθού και η 
παράδοσή του στα χέρια του κεφαλαίου, η μετατροπή των φυσικών πόρων σε 
εμπόρευμα που αγοράζεται και πουλιέται, η καταστροφή των ποταμών, των 
λιμνών, των θαλασσών, των βουνών, των δασών και κάθε άλλου στοιχείου του 
φυσικού κόσμου είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αποτελεί κομμάτι της επίθεσης του κρατικού-καπιταλιστικού 
κόσμου σε βάρος των κοινωνιών. Αν το παράδειγμα της Χιλής μας φαίνεται 
αρκετά μακρινό, τότε μπορούμε να κοιτάξουμε τι γίνεται στον ίδιο μας τον τόπο, 
όπου τα τελευταία χρόνια τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση κάθε αγαθού, μεταξύ 
των οποίων και του νερού, πληθαίνουν και υλοποιούνται. Το παράδειγμα της 
προσπάθειας μετατροπή του νερού σε εμπόρευμα που λαμβάνει χώρα τα 
τελευταία χρόνια στην περιοχή του Βόλου και των Σταγιατών Πηλίου είναι 
χαρακτηριστικό. Το ίδιο χαρακτηριστικοί όμως είναι και οι αγώνες που δίνουν 
τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και πολύ ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια σε μια 
σειρά από μέτωπα, με στόχο να βάλουν φραγμό στα σχέδια του κράτους και του 
κεφαλαίου και να παλέψουν για μια ζωή ελεύθερη, μια ζωή που θα βρίσκεται 
σε αρμονία με τον φυσικό κόσμο και στην οποία όλα τα αγαθά, είτε 
προέρχονται από τη φύση είτε όχι, θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ίδιας της 
βάσης της κοινωνίας και θα διατίθενται ελεύθερα σε όλους. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ο Ασκός του Αιόλου, ντοκιμαντέρ (2016) 

Σκηνοθεσία Νασιμ Αλατρας 

Το ντοκιμαντέρ «Ο Ασκός του Αιόλου» δημιουργήθηκε το 2016 και αναφέρεται 
στο ζήτημα της δημιουργίας βιομηχανικών αιολικών πάρκων σε όλη την 
επικράτεια της χώρας. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες είτε 
έχουν εγκατασταθεί είτε αναμένεται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες, το 
ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει τον καταστροφικό ρόλο που έχουν τα εν 
λόγω έργα για τον φυσικό κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες και την ανθρώπινη ζωή 
στο σύνολό της και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων 
που προκύπτουν κάθε φορά που προσπαθούμε να εξετάσουμε το ζήτημα της 
καπιταλιστικής «ανάπτυξης» και να αντικρούσουμε τα ψέματα και την 
προπαγάνδα του κράτους και των αφεντικών. 

 Τι είναι αυτό που οι κυρίαρχοι αποκαλούν «πράσινη ενέργεια»;  
 Τι είναι και πως δημιουργούνται τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα;  
 Ποιος παράγει την ενέργεια και σε ποιόν καταλήγει;  



 
 
 Τι συνέπειες έχει για τον φυσικό κόσμο και τις τοπικές κοινωνίες η 
καταστροφή των βουνών και άλλων εκτάσεων γης με σκοπό την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών;  
 Μπορούν να συμβάλλουν οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής 
ενέργειας στον περιορισμό άλλων επιβλαβών, παραδοσιακών, μορφών 
παραγωγής ενέργειας όπως είναι η καύση του λιγνίτη; 

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που εξετάζει το 
συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και οι απαντήσεις που δίνει είναι μάλλον 
κατηγορηματικές: Τα «αιολικά πάρκα», οι ανεμογεννήτριες και η «πράσινη» 
ενέργεια που ευαγγελίζονται οι κυρίαρχοι σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν 
προς όφελος της κοινωνίας και της ανθρώπινης ζωής. Αντίθετα, εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα των ντόπιων και ξένων πολιτικών και οικονομικών ελίτ και 
καταστρέφουν τον φυσικό κόσμο. 

Τα τελευταία χρόνια, το κράτος και το κεφάλαιο ξεδιπλώνουν σε όλη του την 
έκταση τον σχεδιασμό τους για τη λεηλασία του φυσικού κόσμου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των δικών τους οικονομικών και ενεργειακών αναγκών. Ολόκληρη 
η ελληνική επικράτεια έχει μετατραπεί στην ουσία σε ένα απέραντο εργοτάξιο 
μικρότερων ή μεγαλύτερων ενεργειακών έργων που καταστρέφουν τη φύση και 
την κοινωνία. Η εγκατάσταση αιολικών βιομηχανικών ζωνών σε όλες τις 
βουνοκορφές, τα προγράμματα φωτοβολταϊκών βιομηχανικών ζωνών, η 
κατασκευή εκατοντάδων υδροηλεκτρικων σταθμών σε πλήθος ποταμών και 
χειμάρρων, οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις, 
η καύση σκουπιδιών στο Βόλο και βιορευστών σε μια σειρά άλλων περιοχών, 
αποτελούν όλα εκφάνσεις της επίθεσης που έχει εξαπολύσει το κρατικό-
καπιταλιστικό σύστημα απέναντι στη φύση και την κοινωνία. 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσω της δημιουργίας εκατοντάδων αιολικών 
πάρκων αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα εκδήλωσης του σχεδιασμού του 
κεφαλαίου. Από την ιστορική οροσειρά των Αγράφων, μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, 
τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και αλλού, χιλιάδες 
στρέμματα γης έχουν παραδοθεί στις πολυεθνικές έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν 
τα αναπτυξιακά σχέδια των καπιταλιστών. Προκειμένου να αποσπάσουν την 
κοινωνική συναίνεση, το κράτος και το κεφάλαιο έχουν εξαπολύσει μια 
επιχείρηση μαύρης προπαγάνδας, η οποία αποκρύπτει τον καταστροφικό ρόλο 
που έχουν τα τεράστια αυτά ενεργειακά πρότζεκτ για τις τοπικές κοινωνίες και 
τον φυσικό κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή προβάλλουν ψευδή επιχειρήματα που 



 
 
αποδεικνύουν, δήθεν, τη χρησιμότητα και τον «φιλικό προς το περιβάλλον» 
χαρακτήρα των αιολικών πάρκων. Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα που 
παραθέτει η κυριαρχία, και στα οποία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια 
σύντομη απάντηση, είναι τα παρακάτω: 

 Ψέμα 1ο : Οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τεράστιο όφελος από τα έργα, 
καθώς θα πληρώνουν λιγότερα  για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.  

Το επιχείρημα αυτό είναι πέρα για πέρα ψευδές και παραπλανητικό. Τα αιολικά 
πάρκα, όπως και κάθε άλλο γιγαντιαίο ενεργειακό πρότζεκτ, δεν γίνονται 
προκειμένου να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Η 
ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το 
σχεδιασμό και τις ανάγκες της ίδιας της καπιταλιστικής μηχανής, εξάγεται κατά 
κύριο λόγο στο εξωτερικό και δεν καταλήγει στις περιοχές που υφίστανται την 
καταστροφή. 

 Ψέμα 2ο : Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν «πράσινη» μορφή ενέργειας 
και θα μειώσουν τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως είναι η καύση του λιγνίτη, που είναι πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον. 

Η πραγματικότητα είναι ότι οι υπόλοιπες μορφές παραγωγής ενέργειας θα 
εξακολουθήσουν να υφίστανται, τα εργοστάσια θα συνεχίσουν να λειτουργούν, 
ο λιγνίτης θα συνεχίσει να καίγεται. Η ενέργεια που παράγεται από τις 
ανεμογεννήτριες αφενός δεν είναι σταθερή (καθώς εξαρτάται από τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν, τον αέρα κλπ) και αφετέρου δεν μπορεί να 
αποθηκευτεί για να χρησιμοποιηθεί αργότερα. Επομένως, λόγω ακριβώς αυτής 
της τυχαιότητας, τα αιολικά πάρκα είναι αδύνατο να αντικαταστήσουν τις 
υπόλοιπες μορφές αφού η ενέργεια θα πρέπει να παράγεται και να είναι 
διαθέσιμη διαρκώς. Επειδή τα εργοστάσια του λιγνίτη δεν μπορούν να 
δουλεύουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αλλά θα πρέπει να έχουν μια 
σταθερή παραγωγή, εύλογα συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να 
εξαρτώνται από την παραγωγικότητα των αιολικών πάρκων και γι’ αυτό θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. 

 Ψέμα 3ο : Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν προκαλεί ιδιαίτερη 
καταστροφή στον φυσικό κόσμο. 



 
 
Προκειμένου να εγκατασταθεί μια ανεμογεννήτρια απαιτείται η καταστροφή 
μιας περιοχής με περίμετρο εκατοντάδες μέτρα. Αν αναλογιστούμε ότι ένα 
αιολικό πάρκο αποτελείται από αρκετές ανεμογεννήτριες τότε καταλαβαίνουμε 
ότι η καταστροφή που προκαλείται στο τοπικό οικοσύστημα είναι τεράστια. Αν 
σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι η διάρκεια «ζωής» μιας ανεμογεννήτριας 
είναι περίπου είκοσι χρόνια και ότι οι συμφωνίες των εταιριών δεν 
περιλαμβάνουν την περισυλλογή τους όταν παρέλθει αυτό το διάστημα, τότε 
μπορούμε να φανταστούμε ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα οι βουνοκορφές της 
χώρας θα αποτελούν ένα απέραντο νεκροταφείο από τσιμέντο και μπετό. 

 

Η προσπάθεια των κυρίαρχων να κρύψουν την πραγματικότητα για να 
προχωρήσει απρόσκοπτα ο σχεδιασμός τους δεν μένει στα ψέματα και την 
προπαγάνδα. Εδώ και αρκετά χρόνια, κράτος και κεφάλαιο έχουν στήσει 
επιπλέον έναν ολόκληρο μηχανισμό διώξεων και καταστολής σε βάρος όσων 
αγωνίζονται, σε βάρος όσων ορθώνουν αναχώματα και υπερασπίζονται τις 
κοινωνικές ανάγκες. Τόσο στον αγώνα που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στην 
περιοχή των Αγράφων όσο και στις μαχητικές κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν πριν από κάποια χρόνια στις Σκουριές της Χαλκιδικής αλλά 
και σε άλλες περιοχές, η απάντηση του κράτους ήταν η ίδια : ξυλοδαρμοί, 
συλλήψεις, απαγωγές αγωνιστών μέσα από τα σπίτια τους, δικαστήρια, 
τρομοκρατία. Στόχος αυτής της αντιμετώπισης δεν είναι άλλος από τη φίμωση 
όσων αντιδρούν, αναδεικνύοντας τους πραγματικούς σκοπούς των ενεργειακών 
πρότζεκτ (που δεν είναι άλλος από την κερδοφορία του κεφαλαίου) αλλά και 
από την τρομοκράτηση των τοπικών κοινωνιών προκειμένου αυτές να δεχθούν 
αναντίρρητα κάθε προσταγή των εταιριών. 

Απέναντι σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις του κράτους και των αφεντικών, 
απέναντι στα ψέματα και την τρομοκράτηση, έχουν ξεπηδήσει και ξεπηδούν 
διαρκώς νέοι αγώνες που υπερασπίζονται τον φυσικό κόσμο, τη γη και την 
ελευθερία. Μόνο αν καταλάβουμε ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις του 
καπιταλιστικού κόσμου δεν συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες των 
ανθρώπινων κοινωνιών, μόνο αν καταλάβουμε ότι ο αγώνας για την προστασία 
της φύσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αγώνα για τη συνολική 
ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος, μόνο τότε μπορούμε να ενώσουμε τους 
αγώνες και να βάλουμε φραγμό στην κρατική και καπιταλιστική επιθετικότητα. 



 
 
Ο «Ασκός του Αιόλου» περιγράφει και αναλύει αρκετά από όσα αναφέρονται 
παραπάνω, αν και όχι όλα. Σημασία, όμως, έχει ότι το ντοκιμαντέρ καθιστά 
σαφές πως το κεφάλαιο δεν πράττει με γνώμονα τον άνθρωπο αλλά το κέρδος 
και γι’ αυτό δεν βλέπει τον φυσικό κόσμο παρά ως ένα ακόμα πεδίο 
κερδοφορίας, ως ένα πεδίο εκδήλωσης της εγκληματικής του δράσης. 
Αναδεικνύεται έτσι, ότι οι ανάγκες και τα συμφέροντα της κοινωνικής 
πλειοψηφίας βρίσκονται σε πλήρη σύγκρουση με αυτά της κυριαρχίας και ότι η 
μόνη απάντηση στην κατάσταση που διαμορφώνεται είναι ο δρόμος του αγώνα 
για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, που θα βρίσκεται σε 
αρμονική συνύπαρξη με τον φυσικό κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Στην Αγκαλιά του Φιδιού 

Κολομβιανή ταινία  

Σκηνοθεσία ΣίροΓκέρα  

Με τους: Γιαν Μπέιβουτ, ΝιμπίλιοΤόρες, Αντόνιο Μπολιβάρ 

Βασισμένος στα ημερολόγια του Ολλανδού εξερευνητή Θίοντορ Κοχ-Γκρίνμπεργκ 
και του Αμερικανού Ρίτσαρντ  Ίβανς Σόλτες, ο Κολομβιανός Σίρο Γκέρα εμπνέεται 
μια διπλή αποστολή στα άδυτα του Αμαζονίου με διαφορά τεσσάρων σχεδόν 
δεκαετιών. Πρώτα ένας Γερμανός εθνολόγος και κατόπιν ένας Αμερικανός 
βιολόγος ανεβαίνουν με κανό το γιγαντιαίο ποταμό αναζητώντας το γιακρούνα, 
ένα σπανιότατο φυτό με θεραπευτικές ιδιότητες. Κι οι δυο τους συναντούν τον 
Καραματάκε, τελευταίο απόγονο της φυλής των Κοχιουάνο και πραγματικό 
πρωταγωνιστή της ταινίας, ο οποίος τους συνοδεύει στην περιπετειώδη, άκρως 
επικίνδυνη αποστολή τους.  



 
 
Στην ταινία ξεδιπλώνεται η σύγκρουση μια αντίληψης ανθρωποκεντρικής, 
αποσυνδεδεμένη από το φυσικό κόσμο με τον τρόπο ζωής τον ιθαγενών που 
παραμένουν συνδεδεμένοι σε ζωτικό βαθμό με τη φύση, ζώντας ως κύτταρα του 
συνόλου του φυσικού κόσμου. Μια σύγκρουση στην οποία η οπτική της 
εκμετάλλευσης αφήνει βαρύτατες συνέπειες στο πέρασμα της. Στην ταινία 
σκιαγραφείται η εισβολή του κόσμου του κέρδους και της εκμετάλλευσης και τα 
απότοκά της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ο ήλιος δύει στα τέλη του αιώνα 

Είναι δηλητηριασμένο το χώμα όπου θα μας σκεπάσει ή θα μας εξορίσει. 

Δεν υπάρχει αέρας πια, παρά μόνο δυσαρέσκεια. 

Δεν υπάρχει βροχή, παρά μόνο όξινη βροχή. 

Δεν υπάρχουν πια πάρκα, παρά μόνο parkings. 

Δεν υπάρχουν πια κοινωνίες, παρά μόνο ανθρώπινες εταιρίες. 

Εταιρίες στη θέση των εθνών. 

Καταναλωτές στη θέση των πολιτών. 

Πολεοδομικές περιοχές αντί για πόλεις. 

Δεν υπάρχουν άνθρωποι, παρά μόνο κοινό. 

Δεν υπάρχει πραγματικότητα, παρά μόνο διαφήμιση. 

Δεν υπάρχουν οράματα, παρά μόνο τηλεοράσεις. 

Όταν θαυμάζουμε ένα λουλούδι συνήθως λέμε: «Τι ωραίο, είναι σαν πλαστικό.» 

«Ένας κόσμος ανάποδα», Εντουάρντο Γκαλεάνο, μετάφραση Γεωργία 
Ζακοπούλου 

 

Άγριο γαλάζιο 

Εδώ ο ουρανός ποτέ δε συννεφιάζει, εδώ δε βρέχει ποτέ. Σ’ αυτή τη θάλασσα 
κανείς δε διατρέχει τον κίνδυνο να πνιγεί, αυτή η πλαζ προστατεύεται από την 
κλοπή. Δεν υπάρχουν μέδουσες να σε τσιμπήσουν ούτε αχινοί να σου 
καρφώνονται στο πόδι ούτε κουνούπια να σε τρελαίνουν.Με τον αέρα πάντα 



 
 
στην ίδια θερμοκρασία και το νερό θερμαινόμενο αποφεύγονται τα κρυώματα 
και οι πνευμονίες. Τα βρομερά νερά των λιμανιών θα φθονούσαν αυτά τα 
διάφανα νερά. Αυτός ο αμόλυντος αέρας χλευάζει το δηλητήριο που αναπνέουν 
οι άνθρωποι στην πόλη. 

Η είσοδος δεν είναι ακριβή, τριάντα δολάρια το άτομο, αν και πρέπει να 
πληρώσεις επιπλέον τις καρέκλες και τις ομπρέλες. Στο internetλέει: «Τα παιδιά 
σας θα σας μισήσουν αν δε μας τα φέρετε…» Wildblue, η κλειστή με 
κρυστάλλινους τοίχους πλαζ της Γιοκοχάμα είναι ένα μεγαλειώδες έργο της 
γιαπωνέζικης βιομηχανίας. Τα κύματα έχουν το ύψος που τους δίνουν οι 
κινητήρες. Ο ηλεκτρονικός ήλιος βγαίνει και κρύβεται σύμφωνα με τη θέληση 
της επιχείρησης, προσφέροντας στην πελατεία εντυπωσιακά τροπικά 
ξημερώματα και κατακόκκινα δειλινά πίσω από τις φοινικιές. 

-Είναι τεχνητό-λέει ένας επισκέπτης. Γι’ αυτό μας αρέσει. 

«Ένας κόσμος ανάποδα», Εντουάρντο Γκαλεάνο, μετάφραση Γεωργία 
Ζακοπούλου 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Μολονότι για την πλειοψηφία των Λατινοαμερικανών το αυτοκίνητο δεν είναι 
δικαίωμα, όλοι έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν για το δικαίωμα των λίγων. 
Στους χίλιους κατοίκους της Αϊτής, οι πέντε μόνο κυκλοφορούν εποχούμενοι 
αλλά η Αϊτή αφιερώνει το ένα τρίτο του συναλλάγματός της στην εισαγωγή 
οχημάτων, ανταλλακτικών και βενζίνης. Το ένα τρίτο του συναλλάγματός του, 
αφιερώνει επίσης το Ελ Σαλβαδόρ, όπου τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας είναι 
τόσο άθλια και επικίνδυνα που ο κόσμος ονομάζει τα λεωφορεία κινούμε 
φέρετρα. Σύμφωνα με τον Ρικάρντο Ναβάρο, έναν ειδήμονα σ’ αυτά τα θέματα, 
τα χρήματα που δαπανά κάθε χρόνο η κυβέρνηση της Κολομβίας για να επιδοτεί 
βενζίνη, θα επαρκούσαν για να χαρίσει δυόμιση εκατομμύρια ποδήλατα στον 
κόσμο. 

«Ένας κόσμος ανάποδα», Εντουάρντο Γκαλεάνο, μετάφραση Γεωργία 
Ζακοπούλου 



 
 
Επίλογος  

Η σειρά προβολών για τη λεηλασία του φυσικού κόσμου από το κράτος και το 
κεφάλαιο έχει έναν διπλό στόχο. Από τη μια, επιδιώκει να αναδείξει το γεγονός 
ότι το κυρίαρχο πολιτικό-οικονομικό μοντέλο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
στην πλήρη καταστροφή της φύσης και απειλεί την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη 
και τον πολιτισμό. Επιδιώκει, να αναδείξει ότι οι κοινωνία δεν έχει να περιμένει 
τίποτα από ένα σύστημα που υπόσχεται μόνο εκμετάλλευση και θάνατο, ένα 
σύστημα που ενδιαφέρεται μόνο για την γιγάντωση των κερδών του κεφαλαίου 
και την εμβάθυνση της κυριαρχίας των πολιτικών αφεντικών. Ο δεύτερος στόχος 
που έχει αυτή η σειρά προβολών είναι, πέρα από το να ασκήσει κριτική και να 
φανερώσει την πραγματική φύση κράτους και αφεντικών, να σκιαγραφήσει τις 
δυνατότητες της κοινωνίας να αντισταθεί στα σχέδια της κυριαρχίας και να 
καταστήσει σαφές ότι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στο να μπει 
φραγμός στη διαρκώς εντεινόμενη καταστροφή του φυσικού κόσμου και της 
κοινωνίας είναι ο δρόμος της οργάνωσης, της αντίστασης και του αγώνα. Μόνο 
αν οι άνθρωποι οργανωθούν απέναντι στον εχθρό που έχουν απέναντί τους (ο 
οποίος είναι εξαιρετικά οργανωμένος), μόνο αν συνδεθούν οι επιμέρους αγώνες 
για την προστασία της φύσης μεταξύ τους αλλά και με τους αγώνες που 
διεξάγουν οι καταπιεσμένοι σε κάθε άλλο πεδίο, μόνο τότε είναι εφικτό να μπει 
ένας πραγματικός φραγμός στην επέλαση της κρατικής και καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας.   

Είναι σίγουρο, ότι στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης του φυσικού κόσμου 
απέναντι στη λεηλασία κράτους και κεφαλαίου ανήκουν οι ίδιες οι τοπικές 
κοινότητες. Αυτές είναι οι πρώτες των οποίων οι ζωές θα δεχτούν την 
υποβάθμιση, τις περιβαλλοντικές συνέπειες στην υγεία και την παραγωγή τους, 
την υποβάθμιση και εκμετάλλευση της γης τους. Η υπεράσπιση των 
οικοσυστημάτων από την απορρύθμιση που θα φέρουν όλες αυτές οι 
καταστροφικές επεμβάσεις επεμβάσεις αποτελεί, ωστόσο, καθήκον όλων των 
καταπιεσμένων. 

Η σύνδεση, λοιπόν, των αγώνων και η προάσπιση του φυσικού κόσμου οφείλει 
να αποτελεί ένα από τα κεντρικά προτάγματα για όλους όσους αγωνίζονται. 
Γιατί η «ανάπτυξή»την οποία επικαλούνται οι κυρίαρχοι σημαίνει το θάνατο του 
ανθρώπου και του φυσικού κόσμου, σημαίνει την καταστροφή του πολιτισμού 
και την εμβάθυνση της παντοδυναμίας της κυριαρχίας. Γιατί ο αγώνας απέναντι 
στα σχέδια του κράτους και του κεφαλαίου είναι αγώνας ενάντια στην 



 
 
εκμετάλλευση, την αδικία και το θάνατο, είναι, τελικά, ένας αγώνας για την ζωή 
και την ελευθερία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

«Η οικολογική δράση ή θα είναι επαναστατική δράση 
ή δεν θα είναι τίποτα. Η οικολογία ή θα αποκαλύπτει 
τις ταξικές κοινωνικές αιτίες και τις απάνθρωπες 
σχέσεις που δημιούργησαν έναν ολοκληρωτικά 
δηλητηριασμένο πλανήτη ή θα είναι ένα καλλυντικό 
του καπιταλισμού» 
 

Μάρεϊ Μπούκτσιν 

 

 

 

 


