
 

 

 ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟ  
  

Ο άνκρωποσ δυςτυχώσ, επιμζνει να αγνοεί τθν ςθμαντικότθτα του οικοςυςτιματοσ για τθν 
ίδια του τθν φπαρξθ. Ραρότι ςτθν πραγματικότθτα εξαρτιόμαςτε αποκλειςτικά από τθ 
φφςθ, τθν βιοποικιλότθτα, τθ κερμοδυναμικι, ςυνεχίηουμε να ταυτιηόμαςτε με τθν 
παράνοια ενόσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ πανάκλιου, ανκρωποκεντρικοφ, άπλθςτου, 
ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ!!! Τελικά αυτοκαταςτροφικοφ! 

Εκπαιδευόμαςτε να ηοφμε για να «υποτάςςουμε» τθ φφςθ εξυπθρετώντασ ζνα 
απολφτωσ κοφφιο οικονομικό ςφςτθμα, αυτό ακριβώσ που ευκφνεται για τθν 
κατακρεοφργθςθ τθσ ηωισ και τθν εξακλίωςι μασ! 
  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΙΚΗ!!!!!!! 

Πίςω ςτο 1999 λοιπόν.  Από τότε ξεκινά θ ιςτορία τθσ παρζμβαςθσ ςτον 
Ραντοκράτορα. Ρου οι μπουλντόηεσ είχαν μπει ςτθν ακτι με τθν «αγνι» πρόκεςθ να 
εκβραχίςουν και να «εξυγιάνουν» τον τόπο για να διαμορφωκεί κολυμβθτικι ακτι. Χωρίσ 
να προβλθματίηει το αν θ υπάρχουςα κατάςταςθ (θ βραχώδθσ ηώνθ) λειτουργοφςε ςαν 
αςπίδα προςταςίασ, ςαν κυματοιραφςτησ για την περιοχθ, για τισ περιουςίεσ των 
κατοίκων. Ερχόμαςτε ςτο ςιμερα που ζνασ τεράςτιοσ όγκοσ τςιμζντου και «ςυμφερόντων» 
ζρχεται να πραγματώςει τα όνειρα κάποιων κατοίκων με πρόφαςθ τθν «ανάπτυξθ» τθσ 
περιοχισ! 

Ρωσ ορίηεται τελικά θ ανάπτυξθ; Από ποιουσ και για ποιουσ; Ζνασ ολόκλθροσ 
κλάδοσ χαρακτθριςτικά, κα ςυρρικνωκεί ακόμθ περιςςότερο! Οι αλιείσ! Ρου όλο αυτό 
γίνεται δικεν με τθ ςφμφωνθ γνώμθ τουσ! Δικεν γίνεται για αυτοφσ! Πμωσ, ζνα 
οικοςφςτθμα, αυτό που τουσ ςυντθρεί, κα χακεί για πάντα!!! Το τοπίο κα αλλάξει για 
πάντα!!!  

Οι αντιφάςεισ ςτθν επιχειρθματολογία υπζρ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ 
καταςπατάλθςθσ των 3.500.000 ευρώ, αγγίηουν τθν τραγικότθτα και το γελοίο!!! 

Ωσ οπαδόσ του Manfred Max-Neef λοιπόν, κα ικελα να παρακζςω ςε αυτι μου τθν 
επιςτολι, πζντε αξιώματα και μία κεμελιώδθ αρχι... των ξυπόλυτων οικονομικών !!!  
1. Η οικονομία υπάρχει για να εξυπθρετεί τουσ ανκρώπουσ και ΟΧΙ οι    άνκρωποι για να 
εξυπθρετοφν τθν οικονομία! 
2. Η ανάπτυξθ ζχει να κάνει με τουσ ανκρώπουσ και όχι με τα αντικείμενα! 
3. Η μεγζκυνςθ δεν είναι ταυτόςθμθ με τθν ανάπτυξθ! Η ανάπτυξθ ςαν ζννοια δεν 
προαπαιτεί μεγζκυνςθ! 
4. ΧΩΙΣ ΤΙΣ «ΥΡΗΕΣΙΕΣ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΜΡΟΕΙ ΝΑ 
ΥΡΑΞΕΙ!!!!!!!! 
5. Η οικονομία είναι ζνα υποςφςτθμα ενόσ μεγαλφτερου πεπεραςμζνου ςυςτιματοσ τθσ 
βιόςφαιρασ. Άρα μόνιμθ μεγζκυνςθ δεν μπορεί να υπάρξει! Δεν είναι δυνατό να υπάρξει! 
 
Και μία κεμελιώδθσ αρχι:  
 
Ε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΦΕΡΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ 
ΑΠΟ ΣΟ ΕΒΑΜΟ ΣΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗ ΖΩΗ (το ιαφμα τησ ζωθσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τησ) !!!!!!! 

   

Γι΄ αυτό... 

«Εμένα με ζσμθέρει να παίρνει η θύζη εκδίκηζη  

για ηης υστής ηη μαύρη, ηην άζκοπη διοίκηζη»... 

(στίχοι: Λ. Νικολακοπούλου). 
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