
 

μια συζήτηση 

για τη ριζοσπαστικοποίηση των κινημάτων αντίστασης 

ενάντια στη λεηλασία της φύσης 

με αφορμή τη δράση του Μετώπου Απελευθέρωσης της Γης 

στην κατάληψη Terra Incognita 

 

 

 

 

 

 

   



Η δράςθ του  E.L.F. (Earth Liberation Front) 

To Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ (Earth Liberation Front-ELF) είναι μια διεκνισ οργάνωςθ που 

εμφανίςτθκε το 1992 ςτο Μπράιτον τθσ Αγγλίασ, δθμιουργικθκε από τισ καταλιψεισ που εναντιϊνονταν 

ςτθν καταςκευι οδικϊν δικτφων ςτθν Αγγλία και από τουσ αποκλειςμοφσ εναντίον των αποψιλϊςεων που 

γίνονταν ςτισ Θ.Ρ.Α. 

Ρρόκειται για ζνα κίνθμα που απλϊνει τθ δράςθ του ςε πάρα πολλζσ χϊρεσ. Οι άνκρωποι που ζφτιαξαν το 

Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ φαίνεται να εμπνεφςτθκαν από τον τρόπο δράςθσ αλλά και τθν 

αφορμαλιςτκι οργανωτικι δομι του Μετϊπου για τθν Απελευκζρωςθ των Ηϊων (Animal Liberation Front-

ALF). Ρρόκειται δθλαδι για μια δομι αποκεντρωμζνθ, χωρίσ κεντρικι οργάνωςθ, ιεραρχία και επίςθμουσ 

εκπροςϊπουσ. Μάλιςτα αυτζσ οι δφο οργανϊςεισ ςυνεργάςτθκαν ςε κάποιεσ από τισ ακτιβιςτικζσ τουσ 

ενζργειεσ. 

Το Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ επιτίκεται εναντίον ςτόχων που εκμεταλλεφονται και 

καταςτρζφουν το περιβάλλον και τα υπόλοιπα ηϊα. Χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο του ςαμποτάη. Ειδικότερα, 

χτυπάνε εταιρίεσ που αςχολοφνται με γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα, με αποψιλϊςεισ, με ξυλείεσ κλπ. 

Τρεισ είναι οι βαςικζσ αρχζσ δράςθσ που ακολουκεί το Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ: 

1. Να προκαλοφν όςο μεγαλφτερθ οικονομικι ηθμία ςε δομζσ και οργανϊςεισ που κερδοςκοποφν και 

αιςχροκερδοφν από τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ  

2. Να ενθμερϊνουν το κοινό για τισ αγριότθτεσ που γίνονται εισ βάροσ του περιβάλλοντοσ. 

3. Να παίρνουν όλεσ τισ προφυλάξεισ οφτωσ ϊςτε να μθν προκαλοφν τραυματιςμοφσ οφτε να αφαιροφν 

ηωζσ.  

Ραρά το γεγονόσ ότι το Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ, όπωσ και το Μζτωπο για τθν 

Απελευκζρωςθ των Ηϊων επιτίκενται μόνο εναντίον υποδομϊν και δεν προκαλοφν ςωματικζσ βλάβεσ και οι 

δφο οργανϊςεισ κεωροφνται μζγιςτοσ τρομοκρατικόσ κίνδυνοσ, με τισ Θ.Ρ.Α. να τισ κατατάςςουν ςτισ πιο 

επικίνδυνεσ τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ. Το FBI υπολογίηει ότι από το 1996 μζχρι το 2002 ζλαβαν χϊρα 

περιςςότερεσ από 600 ενζργειεσ που αποδίδονται ς’ αυτζσ τισ δφο οργανϊςεισ και οι ηθμιζσ υπολογίηονται 

ςτα 43 εκατομμφρια δολάρια.  

Μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

επικζςεισ του Μετϊπου για τθν 

Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ ιταν θ 

ταυτόχρονθ πυρπόλθςθ 4 

τουριςτικϊν κζρετρων που 

βρίςκονταν ςτισ βόρειεσ ΘΡΑ 

και ςτον Καναδά ςτισ 3 

Μαρτίου του 2008 (εκ των 

οποίων κάθκαν ολοςχερϊσ οι 

3), προκαλϊντασ ηθμιζσ 



εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά το Μζτωπο ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ για εκατοντάδεσ ενζργειεσ μζςα ςτα 

τριάντα χρόνια που λειτουργεί και αρκετοί ιταν αυτοί που φυλακίςτθκαν. 

Από το 1990 ζωσ και το 2010 πολλοί αγωνιςτζσ κατθγορικθκαν και φυλακίςτθκαν ωσ οικο-τρομοκράτεσ, με 

ιδιαίτερα γνωςτι τθν περίοδο του green scare ςτθν Αμερικι όπου το κράτοσ ξεκίνθςε μια εκςτρατεία 

ενάντια ςτθν οικοτρομοκρατία  αιχμαλωτίηοντασ δεκάδεσ άτομα. Χαρακτθριςτικι είναι θ οργάνωςθ τθσ 

θμζρασ αλλθλεγγφθσ 11θσ Ιοφνθ, που είναι θ μζρα αφιερωμζνθ ςτουσ οικο-φυλακιςμζνουσ και θ οποία 

ξεκίνθςε από αναρχικοφσ και από ζνα πρϊθν φυλακιςμζνο μζλοσ τθσ ELF, τον Τηεφ Λοφερσ (Jeff Luers). Αν 

και ςτθν ςυνζχεια θ θμζρα αυτι ορίςτθκε ωσ μια μζρα αλλθλεγγφθσ για τουσ «βαρυποινίτεσ αναρχικοφσ 

κρατοφμενουσ» και όχι μόνο για τουσ οικοκρατοφμενουσ, ωςτόςο κζρδιςε διεκνι υποςτιριξθ και 

ευαιςκθτοποίθςε το κοινό, ειδικά για τουσ αμερικανοφσ κρατοφμενουσ Ζρικ ΜακΝτζιβιτν (Eric McDavid) και 

Μάριουσ Μζιςον (Marius Mason), οι οποίοι αντιμετϊπιηαν ποινζσ κάκειρξθσ 19 και 21 χρόνια αντίςτοιχα, 

για τισ πεποικιςεισ και τισ δράςεισ τουσ αναφορικά με τθν υπεράςπιςθ τθσ Γθσ. Τα τελευταία χρόνια θ 11θ 

Ιουνίου ςτθρίχτθκε από ταμεία φυλακιςμζνων, εκπαιδευτικζσ κοινωνικζσ δράςεισ και δράςεισ ςαμποτάη ςε 

δεκάδεσ  χϊρεσ ςτον κόςμο. 

Το Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ διαπνζεται από τισ ίδιεσ αρχζσ που πρζςβευαν οι οργανϊςεισ 

Ρρϊτα θ Γθ! (Earth First!) και θ αποκαλοφμενθ ωσ «αυκεντικι ELF», δθλαδι θ Environmental Life Force (που 

ξεκίνθςε τθ δράςθ τθσ το 1977). 

Μία από τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το Μζτωπο για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Γθσ είναι ο βιοκεντριςμόσ. Ο 

βιοκεντριςμόσ είναι θ φιλοςοφικι κζςθ που υποςτθρίηει ότι το οικοςφςτθμα ζχει αυταξία και κανζνα μζροσ 

του, φυςικά οφτε ο άνκρωποσ, δεν ζχει μεγαλφτερθ αξία από τα υπόλοιπα μζρθ του, δθλαδι τα υπόλοιπα 

ηϊα, τα δζντρα, τα βουνά ι τα οικοςυςτιματα. 

 Οι αγώνεσ ενάντια ςτθν λεθλαςία τθσ φφςθσ ςτον ελλαδικό χώρο 

Στον ελλαδικό χϊρο τα τελευταία 30 χρόνια βλζπουμε να αναπτφςςονται ιςχυρζσ αντιςτάςεισ γφρω από 

αγϊνεσ για τθν υπεράςπιςθ του φυςικοφ κόςμου. Οι αγϊνεσ αυτοί τάςςονταν ενάντια ςτθν εκμεταλλευτικι 

δραςτθριότθτα του ανκρϊπου πάνω ςτθ φφςθ είτε για τισ ανάγκεσ του εξευγενιςμοφ του φυςικοφ κόςμου 

για τον τουριςμό (πολυτελι κζρετρα, καηίνο κτλ) είτε για τθν ενεργειακι δραςτθριότθτα μζςα από 

εξορφξεισ, ΑΡΕ, ΧΥΤΑ κτλ. Ρλικοσ ανκρϊπων των κατά τόπων περιοχϊν αγωνίςτθκαν όλα αυτά τα χρόνια 

για να κερδίςουν τα αυτονόθτα, με τον αναρχικό και αντιεξουςιαςτικό χϊρο να αποτελεί οργανικό κομμάτι 

ςτισ τοπικζσ αντιςτάςεισ. Οι αγϊνεσ ιταν πολφμορφοι και πολλζσ φορζσ επικετικοί απζναντι ςτο κράτοσ και 

τισ εταιρίεσ που ικελαν να κατακρεουργιςουν το φυςικό περιβάλλον με μαηικζσ διαδθλϊςεισ, 

μπλοκαρίςματα διαδικαςιϊν για τθν νομιμοποίθςθ των εκάςτοτε εργοταξίων, κλειςίματα δρόμων για τθν 

παρεμπόδιςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των ζργων, ςαμποτάη ςτα μθχανιματα των εταιριϊν. Ππωσ ςυμβαίνει ςε 

κάκε ριηοςπαςτκι αντίςταςθ απζναντι ςτθν εξουςία ζτςι και ςε αυτοφσ τουσ αγϊνεσ δεν ζλειψαν οι 

ςυλλιψεισ αγωνιςτϊν, οι φυλακίςεισ, τα εξοντωτικά δικαςτιρια, οι ξυλοδαρμοί, οι βιαιοπραγίεσ αλλά και οι 

κρατικζσ δολοφονίεσ ατόμων διάφορων θλικιϊν που ςυμμετείχαν ςκεναρά ςτουσ αγϊνεσ ενάντια ςτθν 

λεθλαςία του φυςικοφ κόςμου.  



Οι καταςταλτικζσ μεκοδεφςεισ τθσ εξουςίασ πολλζσ φορζσ κατάφεραν να  αποδυναμϊςουν τον κόςμο του 

αγϊνα είτε ςπζρνοντασ τον φόβο ςτισ κατά τόπουσ κοινότθτεσ αγϊνα είτε με τθν φυςικι τουσ εξόντωςθ 

μζςω των βιαιοπραγιϊν, των φυλακίςεων και των δικαςτθρίων που κόςτιηαν ακριβά ςε όλο το κίνθμα. 

Στθν διάρκεια όλων αυτϊν των αγϊνων είδαμε κομμάτια του κοινοβουλευτικοφ χϊρου και τθσ 

εξωκοινοβουλευτικισ αριςτεράσ να λειτουργοφν ςαν βαλβίδα αποςυμπίεςθσ των αγϊνων, να 

μανιπιουλάρουν τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν και να παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποδυνάμωςθ των 

αγϊνων. Με βάςθ τθ λογικι τθσ ανάκεςθσ, τοπικοί παράγοντεσ, διμαρχοι και επίδοξοι βουλευτζσ 

κατάφερναν να ειςχωροφν πολλζσ φορζσ ςτουσ αγϊνεσ  και να τουσ αποδυναμϊνουν εκ των ζςω, με 

πλαςτζσ υποςχζςεισ για κεςμικζσ λφςεισ. Ζτςι αποδυνάμωναν τθ λογικι τθσ ριηοςπαςτικισ ςφγκρουςθσ με 

τον κρατιςμό επικαλοφμενοι τθ νομιμότθτα, Πμωσ όταν θ λεθλαςία τθσ φφςθσ είναι κακόλα νόμιμθ, θ 

επίκλθςθ ςτθν κεςμικι εμπιςτοςφνθ δεν οδθγοφςε ςε τίποτε άλλο παρά τθν μεκοδικι εκτόνωςθ των 

τοπικϊν αντιςτάςεων. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο ρόλοσ που ζπαιξε ο ΣΥΙΗΑ κατά τθν διάρκεια του 

αγϊνα ενάντια ςτθν εξόρυξθ χρυςοφ ςτθν Β.Α. Χαλκιδικι, όπου ειςχϊρθςε ςτα τοπικά κινιματα δίνοντασ 

προεκλογικζσ υποςχζςεισ ςε μια περίοδο όπου οι αγωνιςτζσ είχαν χτυπθκεί θκικά, ςωματικά και 

οικονομικά από το κράτοσ. Κατάφερε να αποδυναμϊςει τισ αντιςτάςεισ του κόςμου και να τςακίςει 

ουςιαςτικά τον δυναμιςμό των κινθμάτων τθσ περιοχισ πρωτοφ αναλάβει τα θνία τθσ διακυβζρνθςθσ. 

Ζπειτα με τθν άνοδό του ςτθν εξουςία κατάφερε να δϊςει ςτθν εταιρεία ότι άδεια χρειαηόταν για τθν 

ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ. 

Μακριά από αυταπάτεσ για κεςμικζσ λφςεισ, οι κάτοικοι και τα αλλθλζγγυα κινιματα ςυνεχίηουν τουσ 

μαχθτικοφσ αγϊνεσ, χτίηοντασ ζνα πλατφ μζτωπο ενάντια ςτθ λεθλαςία τθσ φφςθσ από τθ δραςτθριότθτα 

του κράτουσ και των επενδυτϊν. Δεκάδεσ είναι αυτι τθ ςτιγμι τα μζτωπα αντίςταςθσ ενάντια ςτισ 

καπιταλιςτικζσ επενδφςεισ: ςτα Άγραφα, τθν Τινο, τθν Ξάνκθ, τθ Σαμοκράκθ και κάκε κορυφι όπου 

ςχεδιάηεται θ εγκατάςταςθ ΑΡΕ, ςτον Βόλο και τθ Θεςςαλονίκθ όπου οι κάτοικοι μάχονται ενάντια ςτθν 

αζρια ρφπανςθ από τθν καφςθ ςκουπιδιϊν ςτθν ιδθ ενεργοβόρο δραςτθριότθτα των βιομθχανικϊν 

μονάδων, ςτθ Φυλι που ςτινει ανάχωμα ςτθν επζκταςθ του ΧΥΤΑ, ςτα μαχόμενα βουνά τθσ Χαλκιδικισ 

ενάντια ςτθν μεταλλευτικι δραςτθριότθτα και ςε δεκάδεσ άλλα μζτωπα τοπικϊν αντιςτάςεων. 

...μζχρι τθ ςτιγμι που όλεσ αυτζσ οι κατά τόπουσ αντιςτάςεισ κα γεννιςουν δεκάδεσ κοινότθτεσ αγϊνα 

όπωσ αυτι των Σταγιατϊν που υπεραςπίηονται τθ Γθ και τθν Ελευκερία τουσ ενάντια ςτθν ντόπια μαφία του 

Μπζου. 

...μζχρι αυτζσ οι κοινότθτεσ να απελευκερϊςουν εδάφθ από τον κεςμικό ζλεγχο μετατρζποντάσ τα ςε 

αυτόνομεσ ηϊνεσ όπωσ θ γαλλικι ZAD και θ μαχόμενθ κοινότθτα υπεράςπιςθσ του δάςουσ Hambach. 

...μζχρι αυτζσ οι κοινότθτεσ να ςτρζψουν τισ δυνάμεισ τουσ ολοκλθρωτικά ενάντια ςτο κακεςτϊσ τθσ 

γενικευμζνθσ εκμετάλλευςθσ διεκδικϊντασ με επαναςτατικά χαρακτθριςτικά τθν οικοδόμθςθ νζων 

κοινωνιϊν ιςότθτασ και αλλθλεγγφθσ εναρμονιςμζνων με τθ φφςθ και τα ηϊα όπωσ οι απελευκερωμζνεσ 

ηαπατιςτικζσ κοινότθτεσ ςτα βουνά του Μεξικοφ. 



...ο αγώνασ για τθν υπεράςπιςθ τθσ φφςθσ ενάντια ςτθν εκμεταλλευτικι δραςτθριότθτα του 

ανκρωποκεντριςμοφ οφείλει να είναι επαναςτατικι προτεραιότθτα. 

 

Λίγα λόγια για το νζο αντιπεριβαλλοντικό υπερνομοςχζδιο 

Τθν 4θ Μάθ 2020 και εν μζςω καραντίνασ και απαγόρευςθσ ςυγκεντρϊςεων θ κυβζρνθςθ αποφαςίηει κζςει 

προσ  ψιφιςθ το νζο αντι περιβαλοντικό νομοςχζδια το οποίο δίνει πάτθμα ςτο κεφάλαιο να εκμεταλλευτεί 

και να καταςτρζψει τα βουνά, τα ποτάμια, τισ πεδιάδεσ και τθσ κάλλαςεσ του ελλαδικοφ χϊρου ςτο βωμό 

του κζρδουσ. Το νομοςχζδιο που υπερψθφίςτθκε ςτισ 5 Μάθ, προβλζπει μεταξφ άλλων: 

• Τθν παράταςθ των Αποφάςεων Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων από τα 10 ςτα 15 χρόνια ζτςι ϊςτε να 

απλοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ και να περιοριςτεί οποιοδιποτε μπλοκάριςμα των ζργων μζςα από 

τισ περιβαλλοντικζσ μελζτεσ. Ραράλλθλα κεςμοκετείται ο «πιςτοποιθμζνοσ αξιολογθτισ» των 

περιβαλλοντικϊν μελετϊν, ο οποίοσ κα πλθρϊνεται από τουσ επενδυτζσ, με ςκοπό να διευκολφνει τθν 

αδειοδότθςθ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι κα μπορεί από μόνοσ του να παρακάμψει οποιαδιποτε 

αντιπεριβαλλοντκι ςφςταςθ . 

• Στισ ηϊνεσ οικοτόπων και ειδϊν επιτρζπει τθν μεταλλευτικι δραςτθριότθτα, τα λατομεία,  τισ ηϊνεσ 

ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ υδρογονανκρακϊν, ενϊ ςτισ περιοχζσ Natura 2000, ακόμθ και ςτισ ηϊνεσ 

απόλυτθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ,  κα επιτρζπονται καταςτιματα και εγκαταςτάςεισ, πχ πλωτζσ υποδομζσ, 

εγκαταςτάςεισ καλάςςιασ αναψυχισ, διάνοιξθ δρόμων, ανοίγοντασ ζτςι τον δρόμο για οποιαδιποτε 

τουριςτικι και εμπορευματικι «αξιοποίθςι» τουσ. Επίςθσ καταργεί τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και τουσ αντικακιςτά με φορζα απομακρυςμζνο από το πεδίο του και 

ελεγχόμενο από το υπουργείο. 

• Σε ότι αφορά τα αυκαίρετα, προβλζπει επανακακοριςμό των δαςικϊν χαρτϊν και αναςτολζσ κυρϊςεων. 

Νομιμοποιεί τα αυκαίρετα εντόσ δαςικϊν εκτάςεων και επαναφζρει τθ νομιμοποίθςι τουσ για 30 χρόνια, 

ενϊ είχε απορριφκεί από τθν Ολομζλεια του Συμβουλίου τθσ Επικράτειασ (ΣτΕ). Οι τριμελείσ επιτροπζσ 

εξζταςθσ κα αποτελοφνται, αντί των δαςολόγων και μόνο, από τον πρόεδρο που κα είναι δικθγόροσ και από 

ζναν τοπογράφο μθχανικό. 



Το διάςτθμα αυτό ζχει ανοίξει ο δρόμοσ για αιολικά και φωτοβολταικά πάρκα ςτα ‘Αγραφα, ςτο Βζρμιο και 

αλλοφ(ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θπειρωτικισ και νθςιωτικισ ελλάδασ), και για τθν παράταςθ τθσ άδειασ 

ςτισ Σκουριζσ. Το κράτοσ νομοκετεί για χάρθ των επενδυτϊν, με πρόςχθμα τισ επενδφςεισ, ακολουκϊντασ 

τθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ ςε κζματα ανάπτυξθσ και ενζργειασ. Τθ ςτιγμι που επιβάλει μζτρα περιοριςμοφ ςε 

μεγάλο μζροσ τθσ κοινωνίασ με πρόφαςθ τθν προςταςία τθσ υγείασ του, επιτρζπει με νόμο τθν καφςθ 

ρυπογόνου καυςίμου ςτθν εταιρία ΤΙΤΑΝ. 

Ασ δοφμε όμωσ πωσ μεταφράηεται αυτό το νομοςχζδιο απζναντι ςτον φυςικό κόςμο 

Ρεριοχζσ όπου μζχρι πρότινοσ ιταν τόποσ ηωισ για χιλιάδεσ ηϊα, φυτά και δζντρα κα μετατραποφν ςε 

τεράςτια εργοτάξια. Στα βουνά πρόκειται να αποψιλωκοφν τεράςτιεσ περιοχζσ με ςκοπό τθν διάνοιξθ 

δρόμων για να τοποκετθκοφν αιολικά πάρκα ι πολυτελι κζρετρα για πλοφςιουσ «φυςιολάτρεσ» 

επιςκζπτεσ. Οι βάςεισ των ανεμογεννθτριϊν πρόκειται να καλφπτουν μεγάλο μζροσ του υπεδάφουσ 

γεμίηοντασ γόνιμεσ περιοχζσ με τςιμζντο. Ο παραγόμενοσ ιχοσ  των ανεμογεννθτριϊν κα εξαφανίςει 

μεγάλο κομμάτι τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ των εκάςτοτε περιοχϊν. Τα εναζρια δρομολόγια των 

μεταναςτευτικϊν πτθνϊν κα διακόπτονται από τα γιγάντια πτερφγια των ανεμογεννθτριϊν και τα τεχνθτά 

φράγματα ιχου που δθμιουργοφν, με αποτζλεςμα τθν κανάτωςθ πολλϊν πτθνϊν. Επιπλζον ςτα βουνά τθσ 

Θπείρου όπου κζλουν να πραγματοποιιςουν εξόρυξθ υδρογονακράκων πρόκειται  να τρυπιςουν τθ γθ ςε 

δεκάδεσ ςθμεία και να διαταράξουν τθν ηωι των ζμβιων όντων όπου κατοικοφν ςτθν περιοχι. 

Οι εξζδρεσ εξόρυξθσ υδρογονακράκων  που κα τοποκετθκοφν ςτα νερά του Αιγαίου και του Ιονίου κα 

διαταράξουν τθν διζλευςθ των κθτοειδϊν, των καλάςςιων χελωνϊν και των ψαριϊν. Ο βυκόσ τθσ 

Μεςογείου διακρίνεται για τθν ποικιλομορφία του και για τα δεκάδεσ χιλιάδεσ είδθ ψαριϊν που υπάρχουν 

ςτα νερά τθσ. Το βάκοσ του νεροφ ςτο Ιόνιο κακϊσ και ςτθν νότια Κριτθ είναι το μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με 

άλλεσ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου και το κάνει κατάλλθλο για φαλαινοειδι και κιτθ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί επίςθσ ο κίνδυνοσ διαρροισ αποβλιτων ςτισ κάλαςςεσ, που κα επιφζρει τον κάνατο ςε χιλιάδεσ 

καλάςςια ζμβια όντα.  Τζλοσ, γνωρίηοντασ τθν καταςτροφι που ζχει ιδθ επιφζρει θ εξόρυξθ χρυςοφ ςτθν 

περιοχι τθσ Β.Α. Χαλκιδικισ (αποψίλωςθ τεράςτιου κομματιοφ του δάςουσ, μόλυνςθ των υδάτων με 

αρςενικό αλλά και διάφορα άλλα χθμικά τα οποία επιφζρουν ακόμα και τον κάνατο ςτα ζμβια όντα) 

μποροφμε να προβλζψουμε τι πρόκειται να γίνει με τθν επζκταςθ των μεταλλείων ςτθν Χαλκιδικι αλλά και 

ςτισ περιοχζσ τθσ δυτικισ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ , όπου θ Eldorado είχε ςυναντιςει μζχρι πρότινοσ 

αντιδράςεισ από διάφορουσ τοπικοφσ αγϊνεσ κατοίκων που κινθτοποίθςαν πανελλαδικά εκατοντάδεσ 

κινιςεισ αλλθλεγγφθσ. 

Κάποτε ο άνκρωποσ υπιρξε αναπόςπαςτο κομμάτι του φφςικοφ κόςμου. Ηοφςε ςε αρμονία με αυτόν και με 

ςεβαςμό προσ όλα τα άλλα ζμβια ηϊα. Πταν άρχιςε να ανακαλφπτει τισ ικανότθτεσ και τισ δυνάμεισ του 

πάνω ςτθ φφςθ και ςυνειδθτοποίθςε ότι εκμεταλλεφοντάσ τθν αποκτοφςε όλο και περιςςότερθ ευθμερία 

και οικονομικι ανεξαρτθςία και δφναμθ, ξεκίνθςε τθ καταςτροφικι του επζλαςθ προσ όφελοσ των δικϊν 

του ςυμφερόντων. Εδϊ και εκατομμφρια χρόνια λοιπόν, απ’ όταν ο άνκρωποσ άρχιςε να αςτικοποιείται, θ 

καπιταλιςτικι επζλαςθ δεν ζχει ςταματθμό. Οι ανάγκεσ τθσ βιομθχανοποιθμζνθσ κοινωνίασ, ο 

υπερπλθκυςμόσ, οι τουριςτικζσ και εμπορευματικζσ επενδφςεισ και θ γενκότερθ εκμεταλλευτικι επζμβαςθ 

του ανκρϊπου πάνω ςτο φυςικό κόςμο επζφερε ραγδαίεσ καταςτροφζσ και λεθλαςίεσ ςε βουνά, πεδιάδεσ 

και κάλαςςεσ και διςεκατομμφρια δολοφονίεσ των άλλων ηϊων. 



Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίηουμε ζνα ακόμθ μεγαλφτερο πρόβλθμα: τθ λεθλαςία του φυςικοφ κόςμου 

για τα κζρδθ και τα οφζλθ των διακρατικϊν ςυμμαχιϊν με ντόπιουσ και ξζνουσ επενδυτζσ ςε κζματα 

ενεργειακισ ανάπτυξθσ. Για διάφορα επιχειρθματικά ςυμφζροντα  παρακολουκοφμε τθν αγοραπωλθςία 

δθμόςιων χϊρων και ζργων προσ ανάπλαςθ, μζςα ςτα πλαίςια του εξευγενιςμοφ.  

Το κράτοσ, το κεφάλαιο και οι υποςτθρικτζσ τουσ, που ευκφνονται για τθν πλιρθ καταςτροφι και λεθλαςία 

του περιβάλλοντοσ και τθν εντεινόμενθ υποβάκμιςθ των όρων ηωισ μασ από τισ εγκλθματικζσ αναπτυξιακζσ 

ςτρατθγικζσ τουσ προςπακοφν να 

χρυςϊςουν το χάπι τθσ ανάπτυξθσ με 

εναλλακτικά μοντζλα διαχείριςθσ 

βαςιςμζνα πάνω ςτθν λογικι του 

πράςινου καπιταλιςμοφ 

(ανεμογενιτριεσ, φυςικό αζριο κλπ). 

Μζςα από αυτό το πρίςμα κζλουν να 

παρουςιάςουν ότι το νζο αντι-

περιβαλλοντικό νομοςχζδιο είναι προσ 

όφελοσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, 

εδικά μετά το lock down ςτον 

επιχειρθςιακό κόςμο που επζβαλλε θ 

καραντίνα, και ότι μόνο τζτοιου είδουσ 

επενδφςεισ και αναπλάςεισ κα μασ 

προςφζρουν ςε όλουσ/εσ μασ ζνα 

καλφτερο μζλλον. 

Απζναντι ςτθν κυβερνθτικι 

προπαγάνδα και ςτο ζγκλθμα που 

προκαλεί θ ίδια θ καπιταλιςτικι 

ανάπτυξθ πρζπει να δθμιουργιςουμε 

ανα τόπουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ και να 

οξφνουμε τουσ ιδθ υπάρχοντεσ. 

Απζναντι ςτθ γενικευμζνθ επίκεςθ που 

βιϊνουμε από το κράτοσ και το 

κεφάλαιο οφείλουμε να ενωποιιςουμε 

τουσ κοινωνικοφσ και ταξικοφσ αγϊνεσ 

προσ μία κοινι κατεφκυνςθ. Γιατί ο 

εχκρόσ είναι κοινόσ.   

Ο πολιτιςμόσ τθσ λεθλαςίασ και τθσ εκμετάλλευςθσ, τθσ ρφπανςθσ και τθσ μόλυνςθσ, δεν κζλουμε να 

εξανκρωπιςτεί αλλά να καταςτραφεί 

Να μπλοκάρουμε τθ καπιταλιςτικι επζλαςθ και τθν ολικι καταςτροφι που επιφζρει ςτον φυςικό κόςμο  



 


