
Όχι στην πανδημία περιβαλλοντικών καταστροφών !

Να αποσυρθεί το αντι-περιβαλλοντικό νομοσχέδιο !

Εν μέσω πανδημίας είναι προκλητική η προώθηση ενός νομοσχεδίου που φιλοδοξεί
να επιτείνει όλους τους παράγοντες που δημιουργούν πανδημίες καταστροφών, ενι -
σχύοντας  τη  λογική  τους:  Η  επιδρομή  του  χρήματος  κατά  του  περιβάλλοντος
αποτελεί εκ των προτέρων αρπακτικό μηχανισμό αυτοτροφοδότησης, που αντιμετω-
πίζει τη ζωή και τον πλανήτη ως χώρους καταλήστευσης πόρων, δηλαδή κερδοφορί -
ας, και άρα και καταστροφών. 

Μια άπειρη ανάπτυξη σε έναν πεπερασμένο πλανήτη δεν είναι βιώσιμη, ούτε πλανη-
τικά αλλά ούτε και τοπικά. Δεν είναι τα λεφτά που μπορούν να κρίνουν τη φυσική
ισορροπία. Και οι καταστροφές που φέρνουν δεν είναι αναστρέψιμες! Όπως οι επι -
θέσεις κατά της βιόσφαιρας, η αποψίλωση των δασών, η υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος, το κυνήγι άγριων ζώων, η βιομηχανική γεωργία και κτηνοτροφία, οι εξορύ-
ξεις όλων των ειδών. Η  “αξιοποίηση” της φύσης ως εμπορεύματος δεν διαθέτει
αυτοπεριορισμούς πριν την κάθε καταστροφή. Το ίδιο και η εμπορευματοποίηση της
ζωής  μας,  ιδιαίτερα  της  εργασίας  μας,  μέσα  από  την  ατομικοποίηση,  την  επι-
σφάλεια, την ανασφάλεια, τον γενικευμένο κανιβαλισμό. 

Χρειαζόμαστε  ριζικά  διαφορετική αντιμετώπιση της  σχέσης  μας  με  τη  φύση,  της
οποίας είμαστε τμήμα, δεν είμαστε αφέντες! Όπως και της σχέσης μεταξύ μας, γιατί
ο ορθολογισμός, η επιστήμη, τα όρια στην οικονομία δεν αναδύονται αυτόματα από
τον αγοραίο ανταγωνισμό. Ο πλανήτης, η αναπαραγωγή του, τα στοιχεία του, η ίδια
η φύση, είναι κοινά αγαθά και μια εμπορευματοποίησή τους τα πλήττει.

Ιδιαίτερα σε κατάσταση παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης,  το γενοκτόνο και οικο-
κτόνο σύστημα που καταστρέφει τη ζωή και τον πλανήτη πρέπει επειγόντως να αλ-
λάξει. Και όχι να επανέρχεται για να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές! 

Μια βαθιά αναδιοργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας είναι αναγκαία. Μόνο μια συ-
νεκτική και οργανωμένη προσπάθεια για μείωση της ζήτησης ενέργειας, για προστα -
σία του φυσικού περιβάλλοντος και για μείωση των εκπομπών μπορεί να απαντήσει
στο επείγον της κλιματικής αλλαγής και μόνο οι ίδιοι οι άνθρωποι, και όχι το χρή -
μα, μπορούν να πουν τί είναι καλό για τη φύση και τους ανθρώπους! 

Πλέον ένας άλλος κόσμος δεν είναι μόνο εφικτός, είναι και αναγκαίος! Και μάλι-
στα επειγόντως και σε όλο τον κόσμο, με άξονα ότι η ζωή, όλη η ζωή, αξίζει περισ-
σότερο από τα κέρδη, ότι η φύση επομένως δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. 

     Να οργανώσουμε τη μετάβαση στον
, !οικοσοσιαλισμό τώρα
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