Φάμελλος: Στην επενδυτική
καταιγίδα των ΑΠΕ πρέπει να
συμμετέχουν
και
οι
ενεργειακές κοινότητες
Στη διπλή πρόκληση μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και
ανάκαμψης μετά τον κορονοϊό που καλείται να αντιμετωπίσει η
κοινωνία και η παγκόσμια οικονομία επικεντρώνεται ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος,
σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών το
Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο αφιερώματος στην ενέργεια.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία ευκαιρία που δεν
πρέπει να πάει χαμένη
Τονίζει ότι, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ειδικότερα, το
Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει,
σε καμία περίπτωση, να αφήσουμε να πάει χαμένη. Υπογραμμίζει
όμως παράλληλα, τον κίνδυνο αναπαραγωγής των παθογενειών και
των αδικιών που μάς οδήγησε στην κρίση και τα μνημόνια, εφόσον
η ίδια χρηματοοικονομική ελίτ στοχεύει και σήμερα στον κρατικό
πλούτο και στα ευρωπαϊκά κονδύλια και καθώς αναπαράγονται τα
λάθη του 2010-2014 σε κυβερνητικό επίπεδο. «Είναι υπαρκτός ο
κίνδυνος, η «αναδιάρθρωση» των οικονομιών την επόμενη μέρα του
κορονοϊου, αλλά και ο κλιματικός ανταγωνισμός, να βαθύνουν
περαιτέρω τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες
καθώς και να ενισχύσουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων και μεριδίου
της αγοράς σε όλο και λιγότερους «παίκτες». Με απλά λόγια, ο
βασικός κίνδυνος είναι οι πλούσιοι να γίνουν πιο πλούσιοι και
οι φτωχοί ακόμη πιο φτωχοί».
«Η Αριστερά και η Οικολογία στην Ευρώπη θέτουν κρίσιμα
ερωτήματα: Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα προς όφελος
ποιων; Για ποιους και με ποιους; Ποιοι ωφελούνται από τις

επιλεχθείσες πολιτικές και ποιοι θα επωμιστούν το κόστος μίας
άδικης και βίαιης χωρίς σχέδιο μετάβασης; Οι απαντήσεις σε
αυτά τα ερωτήματα είναι αυτές που χαράσσουν και τις διακριτές
πολιτικές μας γραμμές και αναδεικνύουν τις βασικές διαφορές
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με τη Νέα Δημοκρατία»,
υπογραμμίζει Σ.Φάμελλος.
Σημειώνει ότι στην «επενδυτική καταιγίδα» στις ΑΠΕ πρέπει,
εκτός από τους λίγους μεγάλους «παίκτες» της αγοράς, να
δημιουργηθεί χώρος για τη συμμετοχή των Ενεργειακών Κοινοτήτων
ώστε, οι πολίτες, οι δήμοι, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
και οι τοπικές κοινωνίες να εμπλακούν ενεργά στην παραγωγή
καθαρής ενέργειας.
Στέκεται τέλος, στην ανάγκη το κόστος ενέργειας για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις να παραμείνει χαμηλό στο πλαίσιο
της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα καθώς και στην
υποχρέωση της πολιτείας να μη μείνει κανείς πίσω ειδικά στις
λιγνιτικές περιοχές.

