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«Οη λεθξνί ζην Μάηη θαη ζηε Μάλδξα, ε ζπλερηδόκελε απνςίισζε ησλ δαζώλ, ε ζαιάζζηα 

ξύπαλζε ζηνλ αξσληθό, ε πνιπήκεξε δηαθνπή ηεο ύδξεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε, επηκέλνπλ 

λα δείρλνπλ πσο παξά ηνπο ενξηαζκνύο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο Παγθόζκηαο Μέξαο 

Πεξηβάιινληνο, ην πεξηβάιινλ βξίζθεηαη ζην ζηόραζηξν ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, είηε 

σο δεμακελή αλεμέιεγθηεο άληιεζεο πξώησλ πιώλ, απόξξηςεο ησλ απνβιήησλ ηνπο, είηε 

σο έλαο αθόκε θεξδνθόξνο ηνκέαο επελδύζεσλ. Σν θεθάιαην θαη ηα αζηηθά θξάηε ζε 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν αληηκεησπίδνπλ ηελ πξνζηαζία από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο 

απνθιεηζηηθά σο αληηθείκελν θεξδνθνξίαο, άιινηε σο "δαπάλε" πνπ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, 

άιινηε σο λέν πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Τπνθξηηηθά, δηεζλείο ηκπεξηαιηζηηθέο ελώζεηο, νξγαληζκνί, ζπκκαρίεο, "νδύξνληαη" γηα ηηο 
πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο θαη θηλδύλνπο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο, ηεο ιεζηξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ηξνπηθώλ θπξίσο δαζώλ, ηεο εξεκνπνίεζεο 

ησλ πιεκκπξώλ, ησλ ξύπσλ, ησλ απνξξηκκάησλ, γηα ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο θ.ιπ., 
ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηεινύλ ηνλ απνθιεηζηηθό παξάγνληα θαηαζηξνθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνηνύλ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο γηα λα πινπνηήζνπλ ηα 

ζρέδηά ηνπο. Η ζηξνθή πξνο ηε ιεγόκελε "πξάζηλε αλάπηπμε" είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα 
δεκηνπξγεζνύλ λέα πεδία θεξδνθνξίαο γηα ην κεγάιν θεθάιαην θαη λα ξπζκηζηνύλ 

εζσηεξηθέο ηνπ αληηζέζεηο. 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλείηαη δηαρξνληθά, αιιά θαη ζήκεξα, ζηελ Ειιάδα ην πνιηηηθό 

πξνζσπηθό ηνπ θεθαιαίνπ, αζηηθέο θπβεξλήζεηο θαη αζηηθά θόκκαηα, αθνύ όινη καδί πίλνπλ 

λεξό ζην όλνκα ησλ επξσελσζηαθώλ Οδεγηώλ θαη "αξρώλ" πνπ ζπλαπνθαζίδνπλ, 
λνκνζεηνύλ θαη πινπνηνύλ. 

Η εξγαηηθή ηάμε, ηα ιατθά ζηξώκαηα δελ έρνπλ ηίπνηα λα πεξηκέλνπλ πξνο όθειόο ηνπο 
από ηέηνηεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο. Ο ρξόλνο πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ πξνεγνύκελε 

θαη ηε ζεκεξηλή επέηεην ηεο Παγθόζκηαο Μέξαο Πεξηβάιινληνο βξίζεη παξαδεηγκάησλ: 

 Η ζπλερηδόκελε δαζηθή πνιηηηθή πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία 
θαη δηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, κε αηρκή ηελ αλύπαξθηε νπζηαζηηθά 

δαζνππξνπξνζηαζία θαη ηε δηαρξνληθή έιιεηςε κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. ε 
ζπλδπαζκό κε ηελ πνιενδνκηθή αλαξρία πνπ παξάγεηαη από ηελ 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλε γε, νδήγεζε, ηε θνξά απηή ζην Μάηη, ζηελ ηξαγηθή εθαηόκβε 

ησλ λεθξώλ. 
 Η πινπνίεζε ηεο επξσελσζηαθήο πνιηηηθήο "θόζηνπο - νθέινπο" γηα ηα έξγα 

ππνδνκήο (αληηπιεκκπξηθά, αληηζεηζκηθά θ.ιπ.) ζεκαίλεη πσο όηαλ δελ είλαη 

θεξδνθόξα γηα ην θεθάιαην δελ πινπνηνύληαη, θαη νδεγεί ζε λεθξνύο, θαηαζηξνθέο 

ιατθήο πεξηνπζίαο, δσηθνύ θεθαιαίνπ, θαιιηεξγεηώλ, ππνδνκώλ (Μάλδξα, Ιξήηε 
θ.ιπ.), κε λεθξνύο θαη κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε ιατθέο πεξηνπζίεο, δσηθό θεθάιαην θαη 

δεκόζηεο ππνδνκέο. 
 Ο λένο λόκνο - ιαηκεηόκνο γηα ηνλ αηγηαιό θαη ηελ παξαιία, ζπζία ζην βσκό ηεο 

θεξδνθνξίαο θπξίσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θαη ηνπξηζηηθνύ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 
 Η επηηάρπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε έκθαζε ζηηο 

"Αλαλεώζηκεο" Πεγέο Ελέξγεηαο (αηνιηθά πάξθα θ.ιπ.) έρνπλ θαηαληήζεη πξαγκαηηθή 

κάζηηγα γηα ηηο "πξνζηαηεπόκελεο" πεξηνρέο θαη νηθνηόπνπο, όπνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα 
ρσξνζεηνύληαη, θαζώο θαη γηα παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(κειηζζνθνκία, θηελνηξνθία θ.ά.) Παξάιιεια εθηηλάζζνπλ ην θόζηνο Ελέξγεηαο πνπ 

πιεξώλεη ν ιαόο. 
 Η δηαρξνληθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή (ΝΔ, ΠΑΟΙ, ΤΡΘΖΑ) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ νμύλεη ηελ θαηάζηαζε ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, κε 

αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο λα μεθπηξώλνπλ πάιη ζαλ καληηάξηα, ηνπξηζηηθέο - 

λεζησηηθέο θπξίσο - πεξηνρέο λα δνπλ κε ηνλ εθηάιηε ηεο επαλεκθάληζεο θαη ην 
θεηηλό θαινθαίξη ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζσξεπκέλσλ ζθνππηδηώλ ζηνπο δξόκνπο. Η 

απνπληθηηθή ππξθαγηά ζηελ αλεμέιεγθηε ρσκαηεξή Μαξθόπνπινπ δείρλεη ην ηη 

πξόθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Με ηελ ππεξθνξεζκέλε θαη από πιεπξάο ρώξνπ ρσκαηεξή 
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Φπιήο λα μερεηιίδεη από ζθνππίδηα θαη ηνλ ππνηηζέκελν "ΥΤΣΤ" Γξακκαηηθνύ λα 

θηλδπλεύεη λα κεηαηξαπεί, γηα όζν αληέμεη, ζε κνλαδηθό απνδέθηε όισλ ησλ 

απνβιήησλ ηεο Αηηηθήο. 

Η Παγθόζκηα Μέξα Πεξηβάιινληνο είλαη κία αθόκα αθνξκή γηα λα βγάινπλ ε εξγαηηθή 

ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξώκαηα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ν 

έλνρνο είλαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ, νη κνλνπσιηαθνί όκηινη, ε θεξδνθνξία ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

Ιαινύκε ην ιαό λα νξγαλώζεη ηελ πάιε ηνπ, λα αληηπαιέςεη θάζε πνιηηηθή επηινγή ηνπ 
θξάηνπο πνπ γηα ηα θέξδε ησλ νκίισλ θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ, λα αληηζηαζεί ζηηο 

επελδύζεηο ησλ νκίισλ πνπ ηζαθίδνπλ ηηο δσέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Να ζπγθξνπζηεί κε ηνλ 

πξαγκαηηθό αληίπαιν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ ιανύ, ηνπο 
κνλνπσιηαθνύο νκίινπο, ην θξάηνο ηνπο, ηελ ΕΕ κε ηηο Οδεγίεο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπο. 

Να ζπγθεληξώζεη δπλάκεηο γηα ηνλ κνλαδηθό δξόκν πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε θηινιατθή 

αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ξηδηθά δηαθνξεηηθή πνξεία, κε γλώκνλα ηηο ιατθέο 
αλάγθεο θαη όρη ην θαπηηαιηζηηθό θέξδνο».     
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