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Καλϊσ ιρκατε ςτθ ςθμερινι μασ εκδιλωςθ που διοργανϊνουμε με τθν ευκαιρία τθσ νζασ μασ 
ζκδοςθσ για τθν Ενεργειακι φτϊχεια ςτθν Ελλάδα. Λζγομαι Όλγα Δρόςου και είμαι θ διευκφντρια 
του Ιδρφματοσ Χάινριχ Μπελ Ελλάδασ, που ζχει τθν ευκφνθ τθσ ζκδοςθσ αυτισ. Σε αυτό το ςθμείο 
κζλω να ευχαριςτιςω τθν Λενιϊ Μυριβιλθ από το Γραφείο Αςτικισ Ανκεκτικότθτασ του Διμου 
Ακθναίων που ςτάκθκε κοντά ςτθν προςπάκεια αυτι από το ςθμείο μθδζν, κακϊσ και το Europe 
Direct για τθν φιλοξενία. Ζνα κερμό ευχαριςτϊ για τθν πολφ γόνιμθ ςυνεργαςία ςτθν ςυγγραφικι 
ομάδα αυτισ τθσ μελζτθσ: Τθν Αλίσ Κοροβζςθ και τθν Ελευκερία Τουλουπάκθ από το Ινςτιτοφτο 
Κτιρίων Μθδενικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ - ΙΝΗΕΒ, τον Νίκο Χρυςόγελο από τθν ΚΟΙΝΣΕΠ 
Άνεμοσ Ανανζωςθσ, κακϊσ και τθν ςυνεργάτθ του Ιδρφματοσ μασ, Κυριακι Μεταξά, που ζχει 
αναλάβει και τον ςυντονιςμό τθσ ομάδασ. Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά όλουσ και όλεσ 
που ςυμμετείχαν ςτα δφο εργαςτιρια που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ 
τθσ, ςυνεργάςτθκαν και μοιράςτθκαν μαηί μασ τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ για να μποροφμε 
να μιλάμε ςιμερα για μια μελζτθ που προζκυψε ωσ αποτζλεςμα μιασ ςυλλογικισ διαβοφλευςθσ 
και προςπάκειασ.  

Γιατί αποφαςίςαμε να αςχοληθοφμε με το θζμα τησ ενεργειακήσ φτώχειασ και τησ 
αντιμετώπιςησ τησ; Γιατί όχι με τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ που ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία 
μαςτίηει τθν Ελλάδα;  

Θ απάντθςθ ζχει δφο ςκζλθ: 

Γιατί θ ενεργειακι φτϊχεια είναι ζνα ςχετικά νζο κοινωνικό πρόβλθμα, που αφορά και πλιττει 
πολλά νοικοκυριά που δεν είναι ςε κζςθ να καλφψουν τισ βαςικζσ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ. Δεν 
μποροφν, για παράδειγμα, να κερμάνουν τα ςπίτια τουσ, με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και 
γενικότερα ςτθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Θ ενεργειακι φτϊχεια αντιμετωπίηεται ςυχνά ωσ άλλθ μια 
ζκφανςθ τθσ φτϊχιασ, κάτι που δεν είναι κακόλου ακριβζσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα νοικοκυριά 
που δεν ςυγκαταλζγονται ςτα φτωχά νοικοκυριά όπωσ ορίηονται και καταμετροφνται με τα 
κλαςικά εργαλεία, αλλά παρόλα αυτά ηουν ςε κακεςτϊσ ενεργειακισ φτϊχειασ, να μζνουν ςτο 
περικϊριο και να αδυνατοφν να βρουν διζξοδο από αυτιν τθν κατάςταςθ. Αν δεν ςτρζψουμε 
λοιπόν τθν προςοχι μασ και δεν επιςθμάνουμε και αναλφςουμε τα αίτια για αυτιν τθ κατάςταςθ 
δεν κα μπορζςουμε να βροφμε κατάλλθλεσ λφςεισ και πολιτικζσ για τθν καταπολζμθςθ του 
φαινομζνου.  

Ο δεφτεροσ λόγοσ τθσ εναςχόλθςθσ μασ με τθν ενεργειακι φτϊχεια είναι ότι από τθ φφςθ του 
είναι ζνα πολυπαραγοντικό πρόβλθμα που απαιτεί για τθν ριηικι επίλυςι του, νζεσ προςεγγίςεισ 
και τθν χάραξθ νζων καινοτόμων πολιτικϊν. Ζτςι και αυτι θ μελζτθ κάνει προτάςεισ για μια 
ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ μζςα από ζναν ςυνδυαςμό 
πολιτικϊν ςτα πεδία περιβαλλοντικισ, ενεργειακισ και κοινωνικισ πολιτικισ. Εντάςςεται ζτςι ςτο 
πλαίςιο ενόσ Green New Deal, τθν πρόταςθ που προτάςςει το ευρωπαϊκό πράςινο κίνθμα, ο 
πολιτικόσ χϊροσ ςτον οποίο ανικει το Ίδρυμα μασ. Στόχοσ τθσ ςθμερινισ εκδιλωςθσ δεν είναι 
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μόνο να παρουςιαςτεί για πρϊτθ φορά επίςθμα θ μελζτθ ςτο κοινό, αλλά και να ςυηθτθκοφν οι 
προτάςεισ, να κρικοφν και να προςδιοριςτοφν τα βιματα που απαιτοφνται κακϊσ και πικανζσ 
ςυνεργαςίεσ για τθν εφαρμογι του ι μζροσ αυτϊν. Ζνασ δθμόςιοσ διάλογοσ ζχει ιδθ ξεκινιςει, κι 
αυτό μασ χαροποιεί ιδιαίτερα. 
  
Κλείνοντασ κα ικελα να επιςθμάνω ότι κεντρικό ρόλο ςτθν ςυηιτθςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
ενεργειακισ φτϊχειασ παίηει το ερϊτθμα του πϊσ κα επιλζξουμε να παράγουμε το ρεφμα ςτο 
μζλλον. Θ ΕΕ παραμζνει ιςχυρά δεςμευμζνθ ςτθν πολιτικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ και κα ςυνεχίςει να εφαρμόηει και να εξελίςςει πολιτικά και νομικά εργαλεία (όπωσ 
είναι ο μθχανιςμόσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων του κερμοκθπίου) που κα 
κακιςτοφν τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ορυκτα καφςιμα όλο και πιο ακριβι. 
Παραλλθλα και τα μζςο-μακροπρόκεςμα ςενάρια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ δείχνουν ότι πολφ 
ςφντομα το κόςτοσ των ςτερεϊν καυςίμων κα είναι μθ ανταγωνιςτικό και ουςιαςτικά 
απαγορευτικό. Για αυτό τίκεται και ςτθν Ελλάδα επιτακτικά το κζμα του εκςυγχρονιςμοφ του 
ενεργειακοφ μίγματοσ, τθσ αξιοποίθςθσ και μετάβαςθσ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, τισ 
οποίεσ θ χϊρα διακζτει ςε αφκονία.  
 
Είναι κρίςιμο θ μετάβαςθ αυτι, για να είναι αποτελεςματικι, να γίνει με όρουσ δθμοκρατίασ και 
ςυναίνεςθσ, με τθ ςυμμετοχι των τοπικϊν κοινωνιϊν. Εδϊ ανοίγονται νζοι ορίηοντεσ για τθ 
δραςτθριοποίθςθ και ςτθν Ελλάδα τοπικϊν ςυνεταιριςτικϊν ςχθμάτων για τθν παραγωγι, 
ίδιο/κατανάλωςθ και προμικεια ενζργειασ που κα ςυντελζςουν ςτθν επίλυςθ πολλϊν 
προβλθμάτων, όπωσ αυτοφ που ςυηθτάμε ςιμερα.  
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