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Απηφ ην νπνίν φινη αληηιακβαλφκαζηε είλαη φηη ε ζπληήξεζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο δσή
απαηηεί ελέξγεηα. Γηα ην ιφγν απηφ φια ηα φληα απηνχ ηνπ πιαλήηε έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ
ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη, θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ήιην θαη ηε Γε. Υσξίο ειεχζεξε θαη δίθαηε
πξφζβαζε ζε απηήλ, νη άλζξσπνη, αιιά θαη νη νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα
νινθιεξψζνπλ ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπο.
Σν γεγνλφο απηφ είλαη ν ιφγνο πνπ ε δηαλνκή θαη ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο απνηεινχλ ην ηζρπξφ
εθβηαζηηθφ κέζν ησλ δπλαηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμνπζηάδνπλ ηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο.
Τπφζρνληαη ελέξγεηα θαη δεηνχλ ζε αληάιιαγκα θνκκάηη ή ην ζχλνιν ησλ ειεπζεξηψλ ηνπο. Γηα
ηελ θαηνρή θαη ηελ δηαλνκή ηεο γήηλεο ελέξγεηαο δελ έρνπλ γίλεη άιισζηε νη κεγάινη πφιεκνη, νη
κεγάιεο αηκαηεξέο γεσζηξαηεγηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ζρεδηαζκνί;
Με βάζε φια ηα πξνεγνχκελα είλαη πνιχ εχθνιν λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ειπίδεο
ελφο Νένπ Οπκαληζηηθνχ Πνιηηηζκηθνχ Ρεχκαηνο, πεξλάεη κέζα απφ κηα ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο
παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο ινγηθήο.
Καη νη δχν πξνεγνχκελεο βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο είραλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα ηνλ
ζπγθεληξσηηζκφ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο. Απηφο ν ζπγθεληξσηηζκφο είρε σο
απνηέιεζκα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ θεξδψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηεο απφιπηεο
εμνπζίαο, ζηα ρέξηα ιίγσλ, εθφζνλ ε ελέξγεηα απνηεινχζε βαζηθή πξνυπφζεζε επηβίσζεο ησλ
βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ.
Όια ηα πξνεγνχκελα νδήγεζαλ ηνλ πνιηηηζκφ καο ζηελ θαηάρξεζε ελφο ζεκειηψδνπο αλζξψπηλνπ
δηθαηψκαηνο ην νπνίν, λαη κελ δελ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ ζε θαλέλαλ δηεζλέο έγγξαθν, αιιά
απνηειεί ηε βάζε ελφο πνιηηηζκηθνχ ξεχκαηνο πνπ δηαπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο. Σν
δηθαίσκα απηφ αλαθέξεηαη ζηελ δίθαηε θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πιαλήηε.
Όπσο αλαθέξακε, θάζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο δπν βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο, ζηεξίρζεθε ζηηο
κεγάιεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο πνπ είραλ ζπληειεζηεί ηηο αληίζηνηρεο
πεξηφδνπο.
ήκεξα πιένλ φινη καο αλαγλσξίδνπκε φηη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία βξίζθνληαη ζε έλα πνιχ
δηαθνξεηηθφ θαη πνιχ πςειφηεξν επίπεδν απφ ηφηε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε
ζηε θάζε κηαο ηξίηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο πνπ ζα ζηεξηρζεί φρη κφλν ζηελ αιιαγή ησλ
πεγψλ πνπ ζα αληιήζνπκε ηελ ελέξγεηα αιιά θαη ην ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν ζπιινγήο θαη δηαλνκήο
ηεο.
ην ζέκα απηφ ζπκκεξίδφκαζηε ην φξακα ηνπ Σδέξεκπ Ρίθθηλθ, γηα έλα ζχζηεκα νηθηαθνχ
ελεξγεηαθνχ internet. Μέζσ ηνπ internet, φπσο γλσξίδνπκε, δελ ιακβάλνπκε κφλν ελεξγεηαθά
ζήκαηα αιιά ζπγρξφλσο κπνξνχκε θαη λα ηα ζηέιλνπκε. Μέζσ ηνπ internet δελ αγνξάδνπκε κφλν
πξντφληα αιιά κπνξνχκε θαη λα ηα πνπιάκε.
Με ηνλ ίδην ηξφπν, ε πξφηαζε είλαη, ην θάζε ζπίηη, ην θάζε αγξφθηεκα, ν θάζε δήκνο θαη ε θάζε
θνηλφηεηα λα παξάγεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη αλάγθε.

Αλ ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη δελ θηάλεη ηφηε ζα κπνξνχκε λα ηελ αγνξάδνπκε απφ θεληξηθέο
ηξάπεδεο, ελψ αλ παξάγεηαη ελέξγεηα πεξηζζφηεξε απφ φζε θαηαλαιψλεηαη, ην πιεφλαζκα ζα
πσιείηαη ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο κέζσ ελφο δηθηχνπ άκεζεο κεηαθνξάο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή
ν ινγαξηαζκφο ηεο ΓΔΖ δελ ζα είλαη πιένλ κφλν ρξεσζηηθφο αιιά θαη πηζησηηθφο
Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξεκβάζεσλ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί αιιά
πξνζθξνχεη ζε δχν κεγάια πξνβιήκαηα.
Σν πξψην πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηνπ πεπαιαησκέλνπ δηθηχνπ λα δερηεί ηφζν κεγάια
θνξηία. Κάζε ζθέςε αληηθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ πξνζθξνχεη ζην ηεξάζηην θφζηνο.
πγρξφλσο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηηο ηεξάζηηεο ελεξγεηαθέο απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά
ηεο ελέξγεηαο κέζσ θαισδίσλ.
Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη ε αδπλακία θεληξηθήο απνζήθεπζεο ησλ πάξα πνιχ κεγάισλ
πνζνηήησλ ελέξγεηαο νη νπνίεο ζα παξαρζνχλ αλ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αηηήζεηο εγθαηάζηαζεο
νηθηαθψλ θσηνβνιηαηθψλ.
Ζ ιχζε ησλ δχν απηψλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη αλέθηθηε..
ήκεξα ην πεξίζζεπκα ηεο παξαγφκελε ελέξγεηα απφ θάζε νηθηαθή κνλάδα θσηνβνιηαηθψλ,
νδεγείηαη άκεζα ζην Δζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν, απνζεθεχεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη απφ εθεί
επαλαδηαλέκεηαη. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ελεξγεηαθήο ινγηθήο είλαη, ε αδπλακία ηνπ δηθηχνπ λα
ζεθψζεη ηφζε ελέξγεηα, ε απψιεηα ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηα
πξνβιήκαηα απνζήθεπζεο Ζ ινγηθή απηή πξέπεη λα αιιάμεη. Κάζε κνλάδα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πξέπεη λα απνηειέζεη έλα απνθεληξσκέλν δίθηπν παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ην κεγάιν κέξνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα ζηα πιαίζηα ηεο
δηνηθεηηθήο κνλάδαο θαη κφλν αλ ππάξρεη πιεφλαζκα ζα δηνρεηεχεηαη ζην Δζληθφ δίθηπν. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ιχλνληαη ηα πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα.
ην πξνζερέο φκσο κέιινλ κηα πην ξηδηθή ιχζε ζα δψζεη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία κέζσ ηεο
θαηάξγεζεο ησλ θαισδίσλ.
Σν ηέινο ησλ θαισδίσλ ππφζρεηαη έλα λέν ζχζηεκα παξνρήο ελέξγεηαο, κε ην νπνίν ζα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα θνξηίδνπκε θνξεηνχο ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα θαη ηειενπηηθέο ζπζθεπέο
ρσξίο λα ηα ζπλδένπκε κε ηελ πξίδα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Ζ λέα ηερλνινγία βαζίδεηαη ζε κηα αλαθάιπςε πνπ έγηλε πξφζθαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Φπζηθήο. Όπσο
απνδείρζεθε, ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξεί λα κεηαθεξζεί αζχξκαηα θαη λα αλάςεη κηα ιάκπα ή λα
ηξνθνδνηήζεη έλαλ ππνινγηζηή.
«Αο ην ρσλέςνπκε: ηα θαιψδηα θαη νη κπαηαξίεο θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπο» δήισζε ν Έξηθ Γθίιεξ,
εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο Wi Σricity, ε νπνία αλέπηπμε ην λέν ζχζηεκα.
Ζ δσή καο ζα απαιιαγεί απφ ηα βνπλά ησλ κπαηαξηψλ θαη ηα ρηιηφκεηξα θαισδίσλ, ράξηο ζε έλα
ζχζηεκα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, είλαη απνιχησο αζθαιέο. Ο ίδηνο ν Έξηθ
Γθίιεξ έθαλε κηα επίδεημε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Ομθφξδε πεξπαηψληαο
γχξσ απφ κηα ηειενπηηθή ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγνχζε κε αζχξκαην ξεχκα ην νπνίν κεηαθεξφηαλ
κέζσ καγλεηηθψλ πεδίσλ.
Μελ μερλάκε φηη. ν δηάζεκνο θπζηθφο θαη κεραληθφο Νίθνια Σέζια, πνπ κειέηεζε ην ζέκα πξηλ
απφ 100 θαη πιένλ ρξφληα, είλαη ν πξψηνο πνπ πέηπρε κηα ηέηνηα αζχξκαηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο..
Βξηζθφκαζηε ινηπφλ ζήκεξα ζηελ πην θξίζηκε θακπή ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζην ζεκείν πνπ, ή
ζα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν πνιηηηζκηθφ ξεχκα, ή ζα απηνθαηαζηξαθνχκε σο
πνιηηηζκφο.
Απηή ε κεηάβαζε είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή πνπ έρεη γίλεη πνηέ. Μεξηθνί άλζξσπνη δελ ηελ
ζέινπλ. Φνβνχληαη απηή ηε κεηάβαζε ζε έλαλ πιαλεηηθφ πνιηηηζκφ πνπ ζα είλαη αλεθηηθφο ζε
πνιιέο θνπιηνχξεο. Βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ράζκα. Φνβνχληαη γηαηί γλσξίδνπλ φηη είλαη κάξηπξεο
ηεο γέλλεζεο ελφο θαηλνχξηνπ πιαλεηηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα ιεηηνπξγνχλ.
Έηζη, δελ ζέινπλ λα έρνπλ θακία ζρέζε κε απηφ πνπ ηνπο ηξνκάδεη. Βξηζθφκαζηε ζηελ πην θξίζηκε
πεξίνδν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιαλήηε καο! Θα ηα θαηαθέξνπκε;

Γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ ζα πξέπεη, ζαλ πξψην βήκα, λα απαγθηζηξσζνχκε απφ ηελ εμάξηεζε
ησλ ζεκεξηλψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηηο νπνίεο θαηέρνπλ, εθκεηαιιεχνληαη θαη δηαλέκνπλ
σθειηκηζηηθά νη νηθνλνκηθνί δπλάζηεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζηφρνο καο
πξέπεη λα είλαη ε εμεχξεζε δηθψλ καο πεγψλ ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ απφ δπλαζηεπφκελνη λα
κεηαηξαπνχκε ζε δπλάζηεο θαη εθκεηαιιεπηέο άιισλ,
ηφρνο κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο πξέπεη λα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο
ζηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη ειεχζεξε θαη ζρεδφλ δσξεάλ πξφζβαζε ν θάζε πνιίηεο θαη ν θάζε ιαφο,
αλεμαξηήησο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο θαη νηθνλνκηθήο επξσζηίαο.
Μηα ηέηνηα πξννπηηθή βξίζθεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εθφζνλ ε ελέξγεηα πνπ
ρξεηαδφκαζηε βξίζθεηαη παληνχ γχξσ καο. Ο ήιηνο ιάκπεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο αέξαο θπζάεη ζε
φιν ηνλ πιαλήηε. Όινη έρνπκε ζθνππίδηα απφ ηα νπνία κπνξνχκε λα παξάγνπκε νηθηαθή ελέξγεηα.
ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έρνπκε ζθνππίδηα γεσξγηθά. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο έρνπκε ζθνππίδηα
αζηηθά. Έρνπκε γεσζεξκία ε νπνία πεξηκέλεη παθεηαξηζκέλε κέζα ζηνλ ίδην ηνλ πιαλήηε θάησ απφ
ηα πφδηα καο, έρνπκε θαη ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά. Σειηθά πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη πιένπκε
κέζα ζε έλαλ σθεαλφ ειεχζεξεο ελέξγεηαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαιάβεη κηα δέζκεπζε. Να
θαηαζηεί ε πξψηε ππεξδχλακε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ην 20% κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Οδεγνχκαζηε ινηπφλ πξνο κηα 3ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε κε ελεξγεηαθή βάζε ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο.
Αλ φια ηα πξνεγνχκελα θαίλνληαη απηνπηζηηθά ζθεθηείηε φηη ην ίδην ζα ζθεθηφκαζηε αλ πξηλ απφ
15 ρξφληα καο έιεγαλ φηη κεηά απφ 15 ρξφληα ζα πάξνπκε έλα i-phone ζηελ παιάκε καο θαη εκείο
θαη ηα παηδηά καο ζα κπνξνχζαηε λα ζηέιλνπκε ην δηθφ καο audio video ζε εθαηνκκχξηα άιινπο
αλζξψπνπο ζε 7 δεπηεξφιεπηα, κε πνιχ κεγαιχηεξε ηζρχ απνζηνιήο απ’ φηη ηα κεγαιχηεξα
ηειενπηηθά δίθηπα.
Δίλαη εθηθηφ κεηά 25 ρξφληα θάζε ζπίηη, θάζε γξαθείν, θάζε εξγνζηάζην, θάζε ηερλνινγηθφ πάξθν,
θάζε θηίξην, αζηηθφ ή επαξρηαθφ, φρη κφλν λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα, αιιά ζπγρξφλσο λα είλαη κηα
ελεξγεηαθή κνλάδα πνπ ζα παξάγεη ελέξγεηα απφ ην πεξηβάιινλ.
Βέβαηα φιεο νη πξνεγνχκελεο ζσηήξηεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ καο ιχζεηο ζα πξνθχςνπλ κφλν σο
απνηέιεζκα κηαο γεληθφηεξεο αιιαγήο ηεο πνιηηηζκηθήο καο λννηξνπίαο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη
ηέηνην πξέπεη αξρηθά λα επηηεπρζεί κηα επαλάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο
αλζξψπηλεο λφεζεο είλαη έλα γεγνλφο αθφκα πην ζεκαληηθφ απφ ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Απηή ηελ ηφζν θξίζηκε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ, πξέπεη
λα μεπεξάζνπκε ην ζχλδξνκν ηεο ινγηθήο ηνπ Homo Sapiens, ηνπ ζνθνχ αλζξψπνπ, πνπ ηφζν
επηπφιαηα καο νδήγεζε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ παξφληνο θαη λα πεξάζνπκε ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο
πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο, ηεο ζπλείδεζεο ηνπ Homo Universalis, ηνπ ζπκπαληηθνχ αλζξψπνπ ηνπ
πνιηηηζκηθνχ καο κέιινληνο. Γπζηπρψο φκσο έρνπκε κφλν ιίγα ρξφληα κπξνζηά καο γηα λα
επηηχρνπκε απηφ ην ζπλεηδεζηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ.
Σν βαζηθφ ζχλζεκα ηεο αιιαγήο ζε φια ηα πνιηηηζκηθά επίπεδα πξέπεη λα είλαη έλα, «Aιιαγή ηεο
πνηφηεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο θαη αληηθαηάζηαζε ηεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο πνπ παξέρνληαη ζε φινπο, ζρεδφλ δσξεάλ, απφ ηε θχζε».
Απειεπζεξσκέλνο ν πνιηηηζκφο καο απφ ηελ δνπιεία ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο ελέξγεηαο ζα κπνξέζεη λα
κεδελίζεη ηελ απεηιή απηνθαηαζηξνθήο ηνπ θαη λα πεξάζεη ζηνλ λέν εηξεληθφ πνιηηηζκφ ηνπ Homo
Universalis ηνπ ζπκπαληηθνχ αλζξψπνπ ηνπ θνληηλνχ καο κέιινληνο.
Ζ πξάζηλε ελέξγεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, δελ είλαη κηα κφδα, είλαη ε ζσηήξηα ιχζε πνπ
πξνζθέξεη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί ν
αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο
Απηφο ν αγψλαο επηβίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ πξέπεη λα αξρίζεη απφ ζήκεξα Πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε κε γξήγνξν βεκαηηζκφ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ πνιηηηζκηθνχ ξεχκαηνο.
Ο δξφκνο δελ ζα είλαη εχθνινο. Εεηάεη φκσο ηε δηθή καο θαηαλφεζε θαη ζπκκεηνρή θαη ειπίδεη
ζηε βνήζεηα φινπ ηνπ ινγηθά ζθεπηφκελνπ θφζκνπ.

