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English title: What to Do when the World is On Fire (blog – 24 September/ Σε#τε%βρίου
2020)
Της / written by: Henry Coleman – Project Coordinator, Local Futures
Translated by: Erato Triantafyllidi
Τον ∆εκέ%βριο του 2019, η φίλη %ου η Κιτ %ας #ήγε %ε τη σύντροφό %ου στο %έρος
#ου %εγάλωσε, στην %ακρινή Κοιλάδα Τόρα, στα δασω%ένα #αρθένα υψώ%ατα της
Μεγάλης Οροσειράς #ου ορίζει την Ανατολική Αυστραλία. Καθώς κατηφορίζα%ε το
Ντάρκγουντ, %ονόδρο%ος για την Τόρα, η Κιτ %ας έλεγε ιστορίες για #λη%%ύρες και
σ#ίτια γε%άτα %ούχλα, Χριστούγεννα %έσα σε γούρνες για κολύ%#ι, και συλλογή
%ανιταριών %έσα στη βροχή. Μας έδειχνε τα ση%εία ό#ου κανονικά θα %#ορούσες
να διακρίνεις τις αδρές γρα%%ές του φαραγγιού Ντορίγκο, ενός α#ό τα λίγα
τελευταία οχυρά του #ροκατακλυσ%ιαίου τρο#ικού δάσους Γκοντγουανάν.
Ό%ως τον ∆εκέ%βριο του 2019, το φαράγγι Ντορίγκο, %αζί %ε όλο το νοτιοανατολικό
τ%ή%α της χώρας, ήταν τυλιγ%ένο στον #υκνό κα#νό της χειρότερης ε#οχικής
δασικής #υρκαγιάς #ου γνώρισε #οτέ. Καίγονταν δάση τρο#ικά #ου #οτέ ως τότε
δεν είχαν αντικρίσει φλόγες, και ο όρος ‘γιγαντο#υρκαγιές’ ήρθε να #αγιωθεί
ξαφνικά %έσα στο καθη%ερινό λεξιλόγιο.
Ας είναι – βρισκό%ασταν σ’ ένα α#ό τα #ιο βρεγ%ένα %έρη όλης της η#είρου,
βέβαιοι ότι %ας #ερί%εναν ακό%η #ολλές ευκαιρίες για κολύ%#ι, φυσικές ο%ορφιές
για να τις χαρού%ε και γαλήνη για να την α#ολαύσου%ε.
Μέσα στο κόκκινο φως του δειλινού, σταθήκα%ε να ρωτήσου%ε ένα γέρο αγρότη
τον δρό%ο για κανένα χώρο κατασκήνωσης. Εκείνος άνοιξε την #ύλη της %άντρας
των γελαδιών του, #λάι στο #οτά%ι, και %ας #ροσκάλεσε να στήσου%ε εκεί τη
σκηνή %ας! Ένιωσα συγκινη%ένος #ου υ#ήρχε ακό%α τέτοια γενναιοδωρία και
τέτοια ε%#ιστοσύνη α#έναντι στον ξένο –τουλάχιστον βγαίνοντας α#ό τις %εγάλες
#όλεις.
Παρά τη βροχή α#ό %αυρισ%ένα φύλλα και λουρίδες α#ό κα%%ένα φλούδια των
δένδρων, #ου έριχνε κατά #άνω %ας το βαρύ %#λαβοκίτρινο σύννεφο κα#νού #ου
κάλυ#τε τον ουρανό, #εράσα%ε ό%ορφα %έσα σ’ εκείνη τη %άντρα –%αγειρεύοντας
το δεί#νο %ας, ψάχνοντας %ή#ως δού%ε κανένα #λατύ#οδα στο #οτά%ι και
λέγοντας ιστορίες %έσα στο αντίσκηνο το σούρου#ο.
Σε %ια στιγ%ή, η καρδιά %ας στα%άτησε, βλέ#οντας %ες α#ό την κουνου#ιέρα την
#ορτοκαλιά λά%ψη στον ορίζοντα να φουντώνει ξαφνικά και να τινάζει στον
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ουρανό %ια στήλη α#ό %αβιές φλόγες. Ακούγα%ε το βουητό της φωτιάς #ου %έσα
σε δευτερόλε#τα καταβρόχθισε όλο λύσσα ολόκληρη την #λαγιά στα νοτιοδυτικά.
Μη έχοντας άλλη ε#ιλογή, %αζέψα%ε βιαστικά τις σκηνές %ας και #ήρα%ε τον
δρό%ο κατά τον ωκεανό. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την καταλυτική αίσθηση α#ελ#ισίας
και έσχατης αδυνα%ίας #ου %ε κυρίευε καθώς α#οχαιρετούσα τον γενναιόδωρο
γέρο αγρότη, #ου #ροτί%ησε να %είνει και να υ#ερασ#ιστεί το σ#ιτικό του.
Σαν λάτρη της Φύσης και #αρατηρητή #ουλιών %ια ζωή, αυτή η αίσθηση α#ηχούσε
%έσα %ου %ιαν ακό%α #ιο %εγάλη α#ελ#ισία: Ο #λανήτης %ας και η #ολύχρω%η
#οικιλία των ειδών του %ου έχουν δώσει τόσα #ολλά – %ου εξασφάλισαν τόσο
άφθονη τροφή για το σώ%α, το %υαλό και το #νεύ%α. Κι ωστόσο, %#ροστά στην
ανθρω#ογενή κλι%ατική αλλαγή, εγώ δεν %#ορώ να κάνω τί#οτε άλλο α#’ το να
#ανικοβάλλο%αι και να τον κοιτάζω να χάνεται %έσα στις φλόγες %ες α#ό τον
καθρέφτη του αυτοκινήτου %ου;
∆υστυχώς, αυτή η ιστορία δεν αναφέρεται %όνο στην Αυστραλία. Το 2020, η
Σιβηρία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Αργεντινή βίωσαν τις χειρότερες δασικές
#υρκαγιές σε διάστη%α δεκαετιών, ενώ οι δυτικές ΗΠΑ βρίσκονται αυτή την ώρα
στο έλεος %ιας χωρίς #ροηγού%ενο #ύρινης κολάσεως. Η καρδιά %ου είναι κοντά σ’
όλα εκείνα τα αναρίθ%ητα ανθρώ#ινα και %η ανθρώ#ινα όντα #ου έχασαν τις
εστίες τους και την ζωή τους.
Είναι, ακό%α, κοντά σ’ όλους τους νέους του κόσ%ου #ου φοβούνται
δικαιολογη%ένα για το %έλλον τους. Το 2018, η ∆ιακυβερνητική Ε#ιτρο#ή για την
Κλι%ατική Αλλαγή %ας #ληροφόρησε ότι δεν %ας α#ο%ένουν #αρά δώδεκα %όλις
χρόνια για να #εριορίσου%ε την κλι%ατική αλλαγή, #ροκει%ένου να α#οφύγου%ε
%ιαν ανεί#ωτη καταστροφή. Σαν νέοι άνθρω#οι, #ώς θα %#ορέσου%ε να
αντα#οκριθού%ε σ’ αυτό το ενδεχό%ενο, διατηρώντας ταυτόχρονα %έσα %ας αρκετή
ελ#ίδα ώστε να εργαστού%ε για την α#οτρο#ή αυτής της #ροο#τικής; Η νέα
#ραγ%ατικότητα των %εγαλο#υρκαγιών αναγκάζει τώρα το ταίρι %ου κι ε%ένα να
ξανασκεφτού%ε το ζήτη%α του κοινού %ας ονείρου να %ετακο%ίσου%ε στο ύ#αιθρο
και να χτίσου%ε ένα σ#ιτάκι – %ή#ως είναι ε#ι#όλαιη αυτή τη στιγ%ή η α#όφαση
να εγκαταλείψου%ε την τσι%εντένια ασφάλεια #ου %ας εξασφαλίζει η #όλη, και να
ζήσου%ε τη ζωή %ας στην Φύση; Για άλλους, ό#ως ο αγρότης της Κοιλάδας Τόρα
(και %αζί η υ#όλοι#η %ισή, αγροτική ανθρω#ότητα) η α#όφαση να %είνουν στον
τό#ο τους και να κρατήσουν τον αλληλένδετο %ε τη γη τρό#ο ζωής τους είναι τάχα
ε#ι#όλαιη και γι’ αυτούς; Θα έ#ρε#ε %ή#ως να α#οδεχθού%ε όλοι τη %οίρα %ιας
καθολικής αστικο#οίησης, γυρνώντας την #λάτη σ’ ένα κόσ%ο #ου καίγεται, #ρος
χάριν της κλι%ατικά ελεγχό%ενης «έξυ#νης #όλης»;
Οι #ερισσότεροι ε#ιχειρη%ατικοί ηγέτες #αγκόσ%ιας ε%βέλειας δεν θα δίσταζαν να
α#αντήσουν %’ ένα ε%φαντικό ‘ναι’ στο ερώτη%α αυτό. Στο κάτω κάτω, #ολλοί α#ό
αυτούς #ιστεύουν α#ροκάλυ#τα ότι #ροορισ%ός του είδους %ας είναι να ζήσου%ε
στην ε#ικράτεια των ρο%#ότ, του διαδικτύου, των διαστη%ο#λοίων και των
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υ#ερσύγχρονων %εγαλου#όλεων, και όχι στο βασίλειο των δασών, των %ικρών
αγροκτη%άτων, %ε τα κοάλα και τις #οτα%ίσιες γούρνες για κολύ%#ι. Στις
φαντασιώσεις του Ρέυ Κούρτσβαϊλ της Γκουγκλ, η τροφή %ας θα #ροέρχεται α#ό
«κάθετα κτίρια ελεγχό%ενα δια τεχνητής νοη%οσύνης» και θα #εριλα%βάνει
«εργαστηριακά κλονο#οιη%ένο κρέας». Κατά την όχι και τόσο τα#εινή γνώ%η του
Έλον Μασκ της Τέσλα, η οικοδό%ηση %ιας #όλης στον Άρη είναι «ο κρίσι%ος
#αράγων για την %έγιστη #αράταση της ζωής της ανθρω#ότητας», εφ’ όσον
%άλιστα οι #όλεις της Γης θα χρειάζονται «30 στρώ%ατα α#ό υ#όγειες στοές»
#ροκει%ένου να ε#ιτευχθεί κά#οια α#οσυ%φόρηση.
Αλλά δεν είναι %όνο οι τιτάνες της τεχνολογίας εκείνοι #ου ζωγραφίζουν αυτού
του είδους το %ελλοντικό όρα%α. Μεγάλο %έρος του #εριβαλλοντικού κινή%ατος
συ%φωνεί %αζί τους. Με την αφελή #ε#οίθηση ότι η ανθρω#ότητα έχει ανάγκη να
καταναλώνει ακό%α #ερισσότερη ενέργεια, αυτοί #ροωθούν διάφορα #ακέτα
«Πράσινων» #ολιτικών και #ρογρά%%ατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης #ου θα
φορτώνουν εύφορα χώ%ατα %ε φωτοβολταϊκά συστή%ατα και θα τσι%εντώνουν
βουνοκορφές για να στηθούν ανε%ογεννήτριες. Οι κυβερνήσεις %ας ε#ενδύουν σε
τεράστιες, ενεργειακά αδηφάγες τεχνολογίες για να αντλούν άνθρακα α#ό την
ατ%όσφαιρα, ενώ οι γεω%ηχανικοί #ροτείνουν τον α#οχρω%ατισ%ό της
στρατόσφαιρας %ε διοξείδιο του θείου ώστε να αντανακλά το υ#έρυθρο φως #έρα
α#ό την Γη. Εκ#ρόσω#οι των #εριβαλλοντιστών #ροωθούν τα εργαστηριακά
καλλιεργη%ένα τρόφι%α ως λύση του εφιάλτη της βιο%ηχανικής γεωργίας.
∆ιάφορες καλού%ενες ‘#ροοδευτικές’ ο%άδες #ροβλη%ατισ%ού ορα%ατίζονται ένα
κλι%ατικά διαταραγ%ένο κόσ%ο, ό#ου η ανθρω#ότητα έχει «#ροσαρ%οστεί»
%ετακινού%ενη σε #ολικά γεωγραφικά #λάτη και κτίζοντας %εγαλου#όλεις %ε
#ληθυσ%ό 2,5 φορές #υκνότερο α#ό τη Μανίλα (την ση%ερινή #ιο
#υκνοκατοικη%ένη %ητρό#ολη), εισάγοντας ταυτόχρονα ενέργεια και #ρώτες ύλες
α#ό τις εγκαταλελει%%ένες τρο#ικές και υ#οτρο#ικές #εριοχές.
Θερ%ο#αρακαλώ όλους τους νέους ακτιβιστές συν-εραστές %ου της φύσης να
α#ορρίψουν συνειδητά –και συλλήβδην- αυτό το κατευθυνό%ενο α#ό %εγάλες
ε#ιχειρήσεις τεχνο-#αγκοσ%ιο#οίητο %έλλον #ου τώρα ε#ιχειρούν να %ας
#ουλήσουν. Αυτού του είδους οι #ροτάσεις αντι#ροσω#εύουν ακό%α %ια
#ροέκταση της α#λουστευτικής σκέψης και της ε#ιστη%ονικής ύβρεως #ου αρχικά
ήρθε να δικαιολογήσει την εκ%ετάλλευση της βιοσφαίρας – είναι αυτό ακριβώς #ου
%ας οδήγησε α#ό %ιας αρχής στο τωρινό χάος. Οι βασισ%ένες στην τεχνολογία
«λύσεις» ε#ίσης α#οτυγχάνουν να #εριορίσουν τις εκ#ο%#ές άνθρακα και την %η
βιώσι%η κατανάλωση, όταν %άλιστα για τη λειτουργία τους καταβροχθίζουν
#ερισσότερους φυσικούς #όρους και βλά#τουν #ερισσότερα οικοσυστή%ατα. Ε#ί
#λέον, κατά βάση υ#οστηρίζουν την διαιώνιση %ε κάθε %έσο %ιας τερατώδους
#αγκόσ%ιας οικονο%ίας #ου δεν %#ορεί να εξυ#ηρετήσει καν την δική %ας
ευη%ερία, #όσο %άλλον εκείνη των ζώων και των οικοσυστη%άτων #ου αγα#ά%ε.
Έχου%ε δει ήδη #ώς η οικονο%ική #αγκοσ%ιο#οίηση υ#ονο%εύει τα %έσα
βιο#ορισ%ού και ενθαρρύνει την ανταγωνισ%ό για όλο και #ιο δυσεύρετες θέσεις
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εργασίας, ενώ εκ%εταλλεύεται εργαζό%ενους και φυσικούς #όρους. Έχου%ε νιώσει
την κατάθλιψη και το άγχος #ου #ροκαλεί, καθώς κουρελιάζει τον κοινοτικό ιστό
και %ας #ιέζει να εί%αστε ανταγωνιστές στο σχολειό και στη δουλειά %ας. Έχου%ε
εξοργιστεί %ε τον τρό#ο #ου δη%ιουργεί τεράστιον #λούτο για τους λίγους σε βάρος
των #ολλών, και διαιωνίζει τις βαθειές φυλετικές, #ολιτισ%ικές και οικονο%ικές
αδικίες #ου είναι ε%#εδω%ένες στις α#οικιοκρατικές ρίζες της #αγκοσ%ιο#οιη%ένης
οικονο%ίας. Έχου%ε αισθανθεί το κενό του καταναλωτικού τρό#ου ζωής, έχου%ε
υ#οφέρει τις σοβαρές ε#ι#τώσεις ε#ί της υγείας α#ό τις εξαρτήσεις στις ο#οίες %ας
#αγιδεύει, και βιώσει την α#ο%όνωση και την αλληλοεξόντωση της ζωής %ας %έσα
στις %εγάλες #όλεις.
Πρέ#ει να ξε#εράσου%ε την σοβαρή #λάνη ότι τάχα ο βιο%ηχανικός
εκσυγχρονισ%ός είναι %ονόδρο%ος. Το τοξικό %ίγ%α της εταιρικής
#αγκοσ%ιο#οίησης, της ανά#τυξης της υψηλής τεχνολογίας και της αστικο#οίησης
δεν είναι ανα#όφευκτο, και δεν %#ορεί να #ροσφέρει κα%ία ουσιαστική λύση στις
κρίσεις #ου το ίδιο έχει δη%ιουργήσει.
Ο3ότε τι να κάνου)ε;
Να %ετακο%ίσου%ε στην ύ#αιθρο, να κατα#ολε%ήσου%ε τη φωτιά και να
#αρακαλά%ε να %η γίνου%ε κι ε%είς ολοκαύτω%α;
Όχι ακριβώς. Ε%είς θα #ρέ#ει να #αρακά%ψου%ε την αντίδραση της
«κατα#ολέ%ησης»: την αντίδραση δηλαδή #ου έκανε τις αυστραλιανές αρχές να
βο%βαρδίσουν τα δάση %ε χιλιάδες τόνους τοξικών υλικών για την ε#ιβράδυνση
της φλόγας και χιλιάδες γαλόνια θαλασσινού νερού το #ερασ%ένο καλοκαίρι. Αυτό
ήρθε να #ροσθέσει και την ύβρη #άνω στη ζη%ιά, δηλητηριάζοντας τους ήδη
ευάλωτους δρό%ους διαφυγής των υδάτων, την οικολογία και τις κοινότητες των
ανθρώ#ων της #εριοχής. Όχι – δεν %#ορού%ε να ε#ενδύσου%ε α#λώς σε
#ερισσότερες %ηχανές, τεχνολογή%ατα και έργα υ#οδο%ής %εγάλης κλί%ακας για
την κατα#ολέ%ηση της Φύσης.
Εδώ χρειάζεται %ια #ολύ διαφορετική αντίδραση – ολιστική, συστη%ική,
δη%ιουργική, και #ου να δρα #ραγ%ατικά !λάι !λάι %ε τις φυσικές διεργασίες, κι
όχι ενάντια σ’ αυτές. Καλού%αστε να αφυ#νισθού%ε στο δυνα%ικό της
ανθρω#ότητας να θερα!εύσει την Γη: να α#οκαταστήσει τα οικοσυστή%ατά της, να
αναδο%ήσει τα εδάφη της, να συγκρατήσει τα ύδατα και να ελαττώσει τον
άνθρακα.
Αυτό ση%αίνει να ξε#εράσου%ε την %υω#ική ιδέα #ως η ανθρω#ότητα δεν %#ορεί
να αφήσει #αρά %όνο καταστροφικό χνάρι #άνω στην Γη –ιδέα #ου %ε κατέθλιβε
και %ε #αρέλυε στα εφηβικά %ου χρόνια, και #ου εξακολουθεί να βασανίζει #άρα
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#ολλούς εραστές της Φύσης. Ας ανοίξου%ε τα %άτια %ας στην #λειοψηφία των
#ολιτισ%ών του ανθρώ#ου – #εριλα%βάνοντας, και κυρίως, εκείνους των ιθαγενών
της Αυστραλίας – #ου έχουν %ε ε#ι%ονή ε+!λουτίσει την βιόσφαιρα. Ό#ως
α#οκαλύ#τουν βιβλία ριζοσ#αστικά, ό#ως Το Σκούρο Ε+ού και Η Χώρα της Φωτιάς,
οι αυτόχθονες λαοί βελτίωναν την οικολογική υγεία ε#ί χιλιετίες, #αρατηρώντας
και αφουγκραζό%ενοι τα οικοσυστή%ατα %έσα στα ο#οία ζουν, και %εταβάλλοντάς
τα %ε την καλλιέργεια %ικρής κλί%ακας και %ε την κατά τον κάθε τό#ο
ευαισθητο#οιη%ένη διαχείριση των φυσικών #όρων.
Θε%ελιώδη στοιχεία της βαθειάς οικολογικής σοφίας των ιθαγενών #ολιτισ%ών
είναι οι το#ικές, βασισ%ένες στη γη οικονο%ίες, ό#ου η ανθρώ#ινη ευη%ερία
συνδέεται ά%εσα %ε την το#ική οικολογική αφθονία. Συνδέοντας κι ε%είς δικές %ας
οικονο%ίες %ε τον κάθε τό#ο %έσα στον σύγχρονο κόσ%ο, %#ορού%ε να
ε#ανε%#εδώσου%ε την οικονο%ία #άνω στην οικολογία. Μ#ορού%ε να θέσου%ε
τους #όρους %ας (#εριλα%βανο%ένης και της τεχνολογικής %ας ιδιοφυίας) ε#ί το
έργο της %εγιστο#οίησης της οικολογικής αναγέννησης καλύ#τοντας ταυτόχρονα
όλες τις ανάγκες των ε#ιτό#ιων κοινοτήτων. Ο χό+ο σά!ιενς %#ορεί να ξαναγίνει
θερά#ων της Γης.
Συστη)ική εντο3ιότητα = εκτετα)ένη αναγέννηση
Α#’ όσο θυ%ά%αι, #ροσω#ικά αναζητούσα #άντα κά#οια %ετά γνώσεως ελ#ίδα εν
όψει της οικολογικής κρίσης. Οδηγός στο ταξίδι %ου ήταν η συγγραφέας,
υ#έρ%αχος του #εριβάλλοντος και εναλλακτική οικονο%ολόγος Έλενα Νόρ%#εργκΧοτζ και η οργάνωσή της Local Futures,της ο#οίας το ντοκυ%αντέρ ‘Η Οικονο%ική
Ε#ιστή%η της Ευτυχίας’ %ε λύτρωσε α#ό την #αραλυτική ιδέα ότι η ανθρώ#ινη
ευ#ορία και η οικολογική ευη%ερία συνιστούν ξεχωριστούς, αλληλοα#οκλειό%ενους στόχους. Μου εξήγησε #ώς η εντο#ιότητα συνιστά την
«#ολλα#λασιαστική λύση» #ου αναδο%εί στενές, α%οιβαίες σχέσεις %εταξύ
ανθρώ#ων, και %εταξύ ανθρώ#ων και οικοσυστη%άτων.
Το να καθιστού%ε εντό#ια τα τροφικά %ας συστή%ατα, είναι, %άλιστα, η %οναδική
#ιο λογική λύση α#έναντι στην κλι%ατική κατάρρευση. Μεγάλες #ροσδοκίες, θα
#είτε; Ε#ιτρέψτε %ου να συνεχίσω.
Οι #ερισσότεροι #εριβαλλοντολόγοι γνωρίζουν ως γεγονός ότι οι τρέχουσες
αγροτικές #ρακτικές είναι καταστροφικές σε #ολλά ε#ί#εδα. Μέσα στο
#αγκοσ%ιο#οιη%ένο τροφικό σύστη%α, τεράστιες #οσότητες #ανο%οιότυ#ων
αγαθών καλλιεργούνται σε α#έραντες, εντατικές α#ό ά#οψη #όρων και χη%ικών,
%ονοκαλλιέργειες, %ε τη χρήση αγροτικών %ηχανη%άτων #ου αδηφάγα
καταναλώνουν ορυκτά καύσι%α. Τα ζώα εκτρέφονται %έσα σε ιδιαίτερα τοξικές και
ρυ#αίνουσες εργοστασιακές φάρ%ες. Οι σοδειές στέλνονται και ε#ιστρέφουν
αερο#ορικά ανά τον κόσ%ο, α#λώς για να υ#οστούν ε#εξεργασία, να
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συσκευασθούν και να #ουληθούν. Εδάφη αφήνονται χέρσα και νεκρά, ευάλωτα
στην διάβρωση του αέρα και της βροχής. Οι αγρότες και οι εργάτες της γης
υ#οβάλλονται σε συνθήκες #ου συνιστούν σύγχρονη δουλεία. Με λίγα λόγια, αυτό
το τροφικό σύστη%α είναι σή%ερα υ#εύθυνο για το %ισό σχεδόν των συνολικών
ανθρω#ογενών εκ#ο%#ών αερίων θερ%οκη#ίου, καθώς ε#ίσης και για %ια
τεράστια καταστροφή των δασών, υ#οβάθ%ιση του εδάφους, κατανάλωση των
υδάτων και α#ώλεια της βιο#οικιλότητας.
Η εντο#ιότητα %ας α#αλλάσσει α#ό αυτή την #αράνοια. Εφαρ%όζοντάς την,
δίνου%ε #ροτεραιότητα στην #αραγωγή %ιας #οικιλίας τροφί%ων, ινών και
φαρ%άκων για τις το#ικές αγορές, #ροκαλώντας %ια συγκλονιστική αύξηση στην
αγροτική βιο!οικιλότητα. Τα αγροκτή%ατα έρχονται να λειτουργήσουν ως φυσικά
οικοσυστή%ατα, ε#ιστρέφοντας οργανικές ύλες στο έδαφος και ενισχύοντας έτσι
την δυνατότητά του για δέσ%ευση του άνθρακα. ∆ιάφορες #ροκαταρκτικές %ελέτες
δείχνουν ότι, αν εγκαθιδρυθούν στην καλλιεργήσι%η και κτηνοτροφική γη όλου του
κόσ%ου, αγροτικά συστή%ατα αυτού του είδους, θα %#ορούσαν να α#ορροφήσουν
το 100% των τρεχουσών #αγκόσ%ιων εκ#ο%#ών άνθρακα, #αράγοντας ταυτόχρονα
#ολλα#λάσια (ορισ%ένες %ελέτες δείχνουν %έχρι και εικοσα#λάσια) #οσότητα
τροφής ανά στρέ%%α.
Και τα οφέλη #ροχωρούν #ολύ #έρα α#ό την υ#οχώρηση του άνθρακα. Ο
αγροοικολογικές τεχνικές καλλιέργειας ε!αναφέρουν την γη στην ζωή.
Παρακολουθείστε την ο%ιλία του Allan Savory για να δείτε #όσο η αναγεννητική
βοσκή γελαδιών και αιγο#ροβάτων #ρασίνισε %εγάλες ζώνες εδαφών υ#ό
ερη%ο#οίηση στην Αφρική, ή αυτό το βίντεο για το #ώς ε#ανέφερε κά#οια είδη υ#ό
εξαφάνιση στο Ηνω%ένο Βασίλειο. Ή #άλι ερευνήστε την ιστορία του Ernst Götsch
στην Βραζιλία, #ου %#όρεσε να ξαναζωντανέψει δεκατέσσαρες στερε%ένες #ηγές,
να αναδασώσει εκατοντάδες εκτάρια, και να #ροκαλέσει #ερισσότερες βροχές και
δροσερότερες θερ%οκρασίες στην %ικρή #εριοχή του, %ι%ού%ενος την οικολογική
διαδοχή των συνθηκών του #εριβάλλοντος δάσους, και #αράγοντας ταυτόχρονα
άφθονη τροφή και ξυλεία.
Πώς %#ορεί η καλλιέργεια να ε#ηρεάζει την βροχό#τωση; Η αυξη%ένη
δενδροκάλυψη στα αγροκτή%ατα #οικίλης καλλιέργειας %#ορεί να #ροκαλέσει τον
σχη%ατισ%ό νεφών και να ενισχύσει την φορά των ανέ%ων #ου φέρνουν την βροχή.
Ε#ίσης η αναδό%ηση του εδάφους το καθιστά ένα είδος σ#όγγου για το νερό, #ου
ε#ιτρέ#ει στη βροχή να διεισδύσει και να ανα#ληρώσει τα υ#όγεια ύδατα,
#αρέχοντας την υγρασία #ου α#αιτεί η βλάστηση. Πολλά %ικρά αγροκτή%ατα,
%άλιστα, κατασκευάζουν συστή%ατα συγκράτησης του νερού, ό#ως για
#αράδειγ%α κά#οιες τεχνητές λι%νούλες υ#ό κοινοτική διαχείριση, βάλτους και
λασ#ότο#ους, #ου ανατροφοδοτούν τα υ#όγεια ύδατα ενώ συντηρούν #οτά%ια και
#ηγές. ∆εν θα έ#ρε#ε να υ#οτι%ού%ε την ση%ασία αυτών των α#οτελεσ%άτων,
ειδικά αφού τα α#οξηρα%ένα εδάφη και υ#όγειες #ηγές (ακό%η %ια φορά σε
%εγάλο βαθ%ό χάρη στην βιο%ηχανική #αγκοσ%ιο#οιη%ένη καλλιέργεια)
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α#οτέλεσαν %ια κεντρική συνθήκη για τις δίχως #ροηγού%ενο ε#οχικές #υρκαγιές
#ου ξέσ#ασαν τόσο στην Αυστραλία όσο και στις ΗΠΑ.
Υ#άρχουν και άλλες αρκετές %ορφές α#οκατάστασης και εξασφάλισης αντοχής
#ου %#ορούν να χαρίσουν οι άνθρω#οι στα εδάφη #ου τους #εριβάλλουν.
Έ%#ειρος γνώστης της #αραδοσιακής τεχνικής της φωτιάς, ο Βίκτωρ Στέφενσεν στο
έργο του Χώρα της Φωτιάς εξηγεί #ώς οι ιθαγενείς θε%ατοφύλακες αυτής της
η#είρου [Αυστραλίας] έχουν εργασθεί %ε τη φωτιά ε#ί #ολλές χιλιάδες χρόνια,
τόσο για να #ροστατεύσουν α#ό τις #υρκαγιές όσο και για να ενισχύσουν τα
οικοσυστή%ατα. (Κι #άλι, το ίδιο ίσχυσε και στην Βόρεια Α%ερική, ό#ου οι άνθρω#οι
των Πρώτων Εθνών εργάζονταν ε#ίσης %ε τη φωτιά και για τους δυο αυτούς
στόχους.) Καίνε τους ξερούς θά%νους, βοτάνια, χορτάρι και #εσ%ένα φύλλα ώστε
να δώσουν χώρο στα νεαρά βλαστάρια να ξε%υτίσουν και στους σ#όρους να
βλαστήσουν. Καίνε αργά, %εθοδικά, χα%ηλά και σταδιακά (ε#ιτρέ#οντας στα ζώα
να ξεφύγουν), #ροσέχοντας να %η βλάψουν την σκε#ή #ου σχη%ατίζουν τα ψηλά
κλαδιά και φυλλώ%ατα. Ακολουθούν την βαθειά, #ατρο#αράδοτη γνώση της γης
#ροκει%ένου να ε#ιλέξουν τον σωστό κάθε φορά χρόνο και τό#ο της φωτιάς,
α#οφεύγοντας την ε#οχή της ανα#αραγωγής των #ουλιών #ου γεννούν στο χώ%α
και της καρ#οφορίας των βασικών #ηγών τροφής. Αυτή είναι %ια #ροσέγγιση
χειρωνακτική, #ου στοχεύει όχι %όνο στην #ροστασία των ανθρώ#ων αλλά και
στην αύξηση της βιο#οικιλότητας και της ζωογόνου ικανότητας ολόκληρων
οικοσυστη%άτων.
Ε#ιτρέψτε %ου να τονίσω γιατί το ευρύτερο #λαίσιο της οικονο%ικής εντο#ιότητας
έχει τόσο %εγάλη ση%ασία για την αναγκαία ε#ανάσταση στην καλλιέργεια και
την διαχείριση των φυσικών #όρων: όλες αυτές οι %έθοδοι #ρέ#ει να εφαρ%όζονται
σε %ικρή κλί%ακα, %ε αργό ρυθ%ό, και %ε #ροσεκτικό χειρισ%ό α#ό ανθρώ#ινα
χέρια. Τα χωράφια #οικίλης καλλιέργειας δεν %#ορούν να σ#είρονται ούτε να
συγκο%ίζονται α#ό τυφλά %ηχανή%ατα τυ#ο#οίησης –α#αιτούν την ε#ι%ελή
φροντίδα και την ευαίσθητη καλλιέργεια #ου %όνο τα ανθρώ#ινα χέρια είναι σε
θέση να #ροσφέρουν. Κατ’ αναλογία, %έθοδοι ό#ως η #αραδοσιακή διαχείριση της
φωτιάς α#αιτούν #ερισσότερο χρόνο –#ερισσότερα χέρια και %άτια ανά στρέ%%α.
Η οικονο%ική εντο#ιότητα συνιστά ένα δο%ικό τρό#ο ενθάρρυνσης και
αναζωογόνησης αυτού του είδους της χειρωνακτικής αγροτικής δραστηριότητας σε
%ικρή κλί%ακα, %ε κέντρο την κοινότητα, στα %έλη της ο#οίας εξασφαλίζει
δη%ιουργική και αντα#οδοτική εργασία.
Ο συνεκτικός ιστός των το#ικών κοινοτήτων είναι, καθεαυτός, %ια %ορφή
κοινωνικής και οικολογικής αντοχής –%ια δύνα%η #ου %#ορεί να κινητο#οιείται για
την #ροστασία α#ό τις φυσικές καταστροφές. Στην #εριοχή Νί%#ιν της
βορειοανατολικής Νέας Νότιας Ουαλίας (κέντρο οργανω%ένης εγκατάστασης
ιθαγενών κοινοτήτων), η φωτιά στο όρος Νάρντι α#είλησε #ολλές κατοικίες και
#υρ#όλησε θύλακες του τρο#ικού δάσους Γκοντβάναν #ου ανήκει στην Παγκόσ%ια
Πολιτιστική Κληρονο%ιά. Η φωτιά ό%ως #εριορίστηκε χάρη σε %ιαν αυτόκλητη
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ο%άδα ντό#ιων οικο-χωρικών, %ελών συνεταιρισ%ών και αγροτών, τιτλοφορού%ενη
‘οι Υ#ερασ#ιστές της Κοινότητας’.
«Χωρίς την δική τους δουλειά [των Υ#ερασ#ιστών της Κοινότητας] δεν θα
%#ορούσα%ε να #εριορίσου%ε αυτήν τη φωτιά» δήλωσε ένας αξιω%ατικός του
#υροσβεστικού σώ%ατος. «Έ#ρε#ε να τους έβλε#ες, #ώς %#ήκανε %#ροστά, έτσι
#ου όλοι ε%είς οι ένστολοι τα χάσα%ε τελείως,» δήλωσε %ε θαυ%ασ%ό ο
αξιω%ατικός, τονίζοντας: «αυτές οι κοινότητες είναι ήδη κοινότητες
α#οφασισ%ένες. Υ#άρχει σ’ αυτές ήδη αυτή η υφή. ∆εν φαντάζο%αι #άντως #ώς θα
%#ορούσε κάτι τέτοιο να συ%βεί σε άλλη #εριοχή, %ε κτή%ατα νοικιασ%ένα α#ό
ιδιώτες, #ου δεν ξέρουνε καν #οιος είναι ο γείτονάς τους.»
Το βασικό κο))άτι του Παζλ
‘Μετριασ%ός’, ‘#ροσαρ%ογή’, ‘ανθεκτικότητα’ και ‘αναγέννηση’ – έχουν γίνει λέξεις
κλειδιά στο #εριβαλλοντικό κίνη%α, και συναντώνται όλο και #ερισσότερο στις
συζητήσεις #ερί εφαρ%οστέων #ολιτικών. Ό%ως το βασικό κο%%άτι του #αζλ #ολύ
συχνά λησ%ονιέται όλως διόλου: η ο#οιαδή#οτε αυθεντική λύση για το κλί%α
α#αιτεί !ερισσότερα χέρια στη γη.
Αυτό δεν ση%αίνει #ως εσείς κι εγώ οφείλου%ε να #αρατήσου%ε τη δουλειά %ας, να
εγκαταλείψου%ε τον κοινωνικό %ας κύκλο και να #ά%ε να εγκατασταθού%ε στη
%έση του αγροτικού #ουθενά για να φυτεύου%ε δέντρα και να καλλιεργού%ε την
τροφή %ας. Παρ’ όλο #ου υ#άρχουν #ράγ%ατι α%έτρητοι τολ%ηροί νέοι άνθρω#οι
#ου κάνουν αυτό το είδος #ρωτο#όρου έργου, έχου%ε #ραγ%ατικά ανάγκη α#ό
#λαίσια #ολιτικής #ου να διευκολύνουν την εντο#ιότητα ώστε να %ην α#οτελεί
αυτή ένα %ονί%ως ανηφορικό αγώνα. Κι αυτό ση%αίνει #ολιτικές #ου:
•
•

•

•

Να κάνουν τα ντό#ια τρόφι%α, ρούχα, και οικοδο%ικά υλικά φθηνότερα και
#ερισσότερο #ροσιτά α#ό τα #αραγό%ενα στην άλλη άκρη του κόσ%ου,
Να ξαναζωντανεύουν την ζωή σε %ικρότερες #όλεις και κώ%ες #αρέχοντας
καλής #οιότητας θέσεις εργασίας, ενδιαφέρουσα εκ#αίδευση και
καλλιεργητικές ευκαιρίες,
Να ελαττώνουν τις α#οστάσεις %εταξύ #αραγωγού και καταναλωτή ό#ου
είναι εφικτό, ώστε να ε#ιτρέ#ουν την άνθιση #ιο διαφανών, #ερισσότερο
υ#όλογων και δη%οκρατικών οικονο%ιών,
Να ενθαρρύνουν την #οικίλη και σε %ικρή κλί%ακα #αραγωγή για τις
το#ικές αγορές, αντί της ε%#ορευ%ατικής #αραγωγής %εγάλης κλί%ακας
#ρος εξαγωγή.

Θα %#ορούσα%ε να στηρίζου%ε την αναδό%ηση το#ικών, #οικίλων οικονο%ιών στις
αγροτικές #εριοχές, συνδέοντας ταυτόχρονα τις #όλεις %ε #αραγωγούς της
#εριφέρειάς τους για βασικά αγαθά. Θα %#ορούσα%ε να στα%ατήσου%ε την
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στήριξη #αγκοσ%ιο#οιη%ένων #αραγωγικών σχη%άτων υ#ό ανεξέλεγκτη εταιρική
διαχείριση, και να αρχίσου%ε να ε#ενδύου%ε σε %ικρότερες ε#ιχειρήσεις #ου είναι
δο%ικά ικανές να #ροσαρ%όζονται στις το#ικές συνθήκες, να %ετέχουν σε κυκλικές
οικονο%ίες και να σέβονται τις κοινοτικές σχέσεις. Αυτό θα σή%αινε την
ανακατεύθυνση των οικονο%ικών ε#ιδοτήσεων, φόρων και ρυθ%ίσεων α#ό την
στήριξη της ενέργειας και της τεχνολογίας #ρος την %έρι%να υ#έρ της εργασίας.
Για #αράδειγ%α:
•

•

•

•

Αντί να ξοδεύου%ε δεκάδες εκατο%%ύρια α#ό τα χρή%ατα των
φορολογου%ένων στην ενοικίαση #ελώριων αεροσκαφών α#ό ξένες εταιρείες
για τις ρίψεις νερού, θα %#ορούσα%ε να α#ασχολού%ε ανθρώ#ους για να
εφαρ%όζουν #αραδοσιακούς τρό#ους καύσης υ#ό την ε#ίβλεψη ιθαγενών
ε%#ειρογνω%όνων.
Με τα %ισά λεφτά #ου ε#ιδοτούν σή%ερα την Μεγαλοκαλλιέργεια, θα
%#ορούσα%ε να στηρίζου%ε τους %ικροκαλλιεργητές να %εταστρέφονται σε
αναγεννητικές #ρακτικές, και να χρη%ατοδοτού%ε την εγκαθίδρυση #ολύ
#ερισσότερων %ικρών καλλιεργειών.
Αντί να ρίχνου%ε χρή%ατα στην υ#οδο%ή ενός όλο και #ιο
#αγκοσ%ιο#οιη%ένου ε%#ορίου, θα %#ορούσα%ε να ενισχύσου%ε τις το#ικές
αλυσίδες εφοδιασ%ού και να αναδο%ήσου%ε την #ολύ ελαφρότερη υ#οδο%ή
#ου χρειάζεται για τις το#ικές αγορές και τις %ικρές ε#ιχειρήσεις –
σιδηρόδρο%ους, ταχυδρο%εία, δη%όσιους χώρους αγοράς.
Αντί να υ#ογράφου%ε συνθήκες «ελευθέρου ε%#ορίου» #ου δίνουν στις
#ολυεθνικές ακό%α #ερισσότερη ελευθερία να κάνουν ό,τι τους αρέσει, θα
%#ορούσα%ε να τους ε#ιβάλλου%ε κανονισ%ούς, #ερικό#τοντας ταυτόχρονα
την #ερισσή γραφειοκρατία #ου #ολύ συχνά στραγγαλίζει τους %ικρότερους
#αίκτες και τα κοινοτικά σχέδια.

Μόλις #ριν ένα δυο χρόνια, η ιδέα και %όνο %ιας αλλαγής #ολιτικής θα είχε
α#ωθήσει #ολλούς (ιδίως τους νεότερους ανθρώ#ους). Εκείνο τον καιρό, τα κύρια
συνθή%ατα για την #εριβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη ε#ικεντρώνονταν
ακό%η στην αλλαγή ατο%ικών συ%#εριφορών. Ό%ως βρίσκω ενθαρρυντικό το
γεγονός ότι βλέ#ω #ια, στα %έσα κοινωνικής δικτύωσης και στις συνο%ιλίες %ε
ανθρώ#ους της ηλικίας %ου, #ως έχει ε#έλθει %ια στροφή στην αγορά. Τώρα
χρησι%ο#οιού%ε όλο και #ιο #ολύ την φαντασία %ας #ροκει%ένου να ξε#εράσου%ε
τα καταθλι#τικά όρια του νεοφιλελεύθερου κα#ιταλισ%ού και του βιο%ηχανικού
%οντερνισ%ού, και συνειδητο#οιού%ε #ως έχου%ε τώρα να γυ%νάσου%ε έναν
συλλογικό %ας δη%οκρατικό %υ. Περισσότερο #αρά #οτέ, τώρα εί%αστε έτοι%οι για
την #ρόκληση να αναλάβου%ε την αλλαγή του συστή%ατος.
Προς τούτο #ροτείνω ότι το α%εσότερο καθήκον %ας είναι να α#οβλέψου%ε σε ένα
%έλλον δε%ένο %ε τη γη %ας, και να α#αιτήσου%ε την λήψη #ολιτικών %έτρων για
την υλο#οίησή του. Φαντασθείτε: ενισχυ%ένες και ευαίσθητες στις ανάγκες %ας
κοινότητες και #ερισσότερες %ικρές ε#ιχειρήσεις συναντούν εδάφη #ου
συγκρατούν τα νερά και αντέχουν στις #λη%%ύρες, συνειδητο#οιη%ένη διαχείριση
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των γαιών, βιο#οικίλλες καλλιέργειες και ζωογόνα οικοσυστή%ατα. Τα στοιχεία
αυτά %#ορούν να συνδυάζονται για να σχη%ατίσουν τον ιστό του %έλλοντός %ας.
Έναν ιστό #ου είναι σε θέση να %ας συγκρατεί %ε ασφάλεια και βαθειά αισιοδοξία,
έστω και α#έναντι στο φάσ%α της κλι%ατικής αλλαγής.
Αυτό #ροχωράει #ολύ #έρα α#ό τα ό#οια %έτρα ανανεω%ένων %ορφών ενέργειας
για την τρέχουσα #αγκοσ%ιο#οιη%ένη οικονο%ία. Αν θέλου%ε να εί%αστε
ειλικρινείς, γνωρίζου%ε #ως η αγά#η %ας για την Φύση #ροχωράει #ολύ βαθύτερα
α#’ αυτό. Α#οβλέ#ει σε ανθρώ#ινες κοινωνίες ενσω%ατω%ένες ξανά %έσα στον
φυσικό κόσ%ο, συντηρού%ενες α#ό δάση τροφοδοσίας και ολιστικά διαχειριζό%ενα
οικοσυστή%ατα, χρήση ανανεω%ένων #ηγών ενέργειας %ικρής κλί%ακας και
κοινοτικής ιδιοκτησίας. Σβύνει την γρα%%ή #ου διαχωρίζει το άγριο α#ό το
καλλιεργη%ένο, το ανθρώ#ινο α#ό το %η ανθρώ#ινο, το άτο%ο α#ό το σύ%#αν.
Μια κατεσταλ)ένη ικανότητα θερα3είας
Στην διάρκεια των %ηνών αφ’ ότου έφθασαν ε#ί τέλους οι βροχές κι έσβυσαν τις
φωτιές, %ια α#ό τις #ιο %εγάλες %ου χαρές ήταν να #αρατηρώ την α#ίστευτη
αναγεννητική δύνα%η των κα%%ένων δασών. Με το νερό στις ρίζες τους, οι
%αυρισ%ένοι κορ%οί των δένδρων, ευκαλύ#των, %#άνξια, %αύρης λεύκας και
κορυ%βίας γέ%ιζαν λα%#ερά ροδί και #ράσινα βλαστάρια. Φουντωτοί θά%νοι και
φτέρες ξεφύτρωναν %ες α#’ το καψαλισ%ένο χώ%α. Τα δάση, α#ό σκυθρω#ά
νεκροταφεία, έγιναν ιριδίζοντα #αλάτια χλωροφύλλης, και έβλε#ες ακό%α εξωτικά
#ουλιά να σκαλίζουν το έδαφος καθώς σιγά σιγά ξαναζωντάνευε.
Παρηγοριέ%αι στην σκέψη ότι ε%είς οι άνθρω#οι –ακό%α και οι ε#ιστή%ονες
ανά%εσά %ας- δεν %#ορού%ε #λήρως να καταλάβου%ε την α#ίστευτη
αναγεννητική ικανότητα του #λανήτη %ας. Γι’ αυτό, %#ορού%ε να διατηρού%ε την
ελ#ίδα ότι τα αλγεινά ε#ιστη%ονικά %οντέλα και οι #ροβλέψεις για το %έλλον δεν
δίνουν όλη την εικόνα. Πιστεύω, αν %ετατρέψου%ε το #αγκοσ%ιο#οιη%ένο
οικονο%ικό σύστη%ά %ας σε %ια #λειάδα συστη%άτων #ου υ#οστηρίζουν την
χειρωνακτική καλλιέργεια και την ανανέωση των οικοσυστη%άτων, και αν
%εταστρέψου%ε την κουλτούρα %ας #ρος τον σεβασ%ό της Γης, αντί της
καταδυνάστευσης της Γης, θα %#ορού%ε να έχου%ε ε%#ιστοσύνη ότι η Μητέρα Γη
ίσως κινηθεί %ε τρό#ους εκ#ληκτικούς ώστε να ε#αναφέρει την ισορρο#ία στο
κλί%α και να στηρίξει την ζωή. Τολ%ώ να #ω %άλιστα, η ίδια α#ό %όνη της θέλει να
το #ράξει.
Αν αυτό ακούγεται α#λοϊκό, θυ%ηθείτε #ως η ε#ιστη%ονική ύβρις στάθηκε #άντα ο
υ#’ αριθ%όν ένα εχθρός της οικολογίας –θαρρούσα%ε ότι η Φύση ήταν %ηχανική
και #ροβλέψι%η, %#ορούσε να κατατ%ηθεί, να #ροβλεφθεί και να χειραγωγηθεί.
Ό%ως τώρα, %έχρι και η ε#ιστή%η κινείται #ρος %ια #ιο ολιστική κατεύθυνση.
Μαθαίνου%ε σή%ερα ότι #ράγ%ατα τόσο %ικρά ό#ως είναι τα άτο%α είναι κατά
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βάση α#ρόβλε#τα – διαθέτουν %ιαν εγγενή ελευθερία, κατά τον βιολόγο Ρού#ερτ
Σελντρέικ. Ο#ότε ασφαλώς το ίδιο ισχύει και για τα οικοσυστή%ατα, τα ωκεάνια
ρεύ%ατα και τα καιρικά συστή%ατα.
Οι αυτόχθονες #ληθυσ%οί ανά τον κόσ%ο %ιλούν για ενσυνείδητες δυνά%εις
έ%φυτες στα βουνά, τα #οτά%ια, τα δάση και τις θάλασσες. Άραγε
α#ο%ακρυνό%ενοι #έρα α#ό τις δεινές ε#ιστη%ονικές #ροβλέψεις #ερί
ανεξέλεγκτων οικολογικών σ#ειρών θανάτου και κλι%ατικών ωρολογιακών
βο%βών, και αφιερωνό%ενοι συλλογικά σε ένα #ιο ό%ορφο %έλλον, θα %#ορούσα%ε
να βοηθήσου%ε %ή#ως τις δυνά%εις αυτές να αφυ#νισθούν; Ποτέ %ας δεν
κατανοήσα%ε την αληθινή #ολυ#λοκότητα του ζωντανού κόσ%ου. Σκύβοντας
τα#εινά σ’ αυτή την ε#ίγνωση και έχοντας #ίστη στην α#ερίγρα#τη δύνα%η και
#ρόθεση της Μητέρας Γης να στηρίζει την ζωή, ίσως %#ορέσου%ε να εξα#ολύσου%ε
ένα καταρράκτη αναγεννητικής ενέργειας #ου δεν τολ%ού%ε καν να φαντασθού%ε.
Ύστερα α#ό τις φωτιές, #αρατήρησα %ε τα#εινοφροσύνη #ώς %ερικά δένδρα
#έταξαν καινούριους βλαστούς %έσα σε %ια δυο βδο%άδες, τη στιγ%ή #ου άλλα του
ιδίου είδους και στην ίδια #εριοχή έκαναν %ήνες. Η #ολυ#λοκότητα και η
%οναδικότητα κάθε %ορφής ζωής γύρω %ας α#οκρούει την α#λουστευτική
κατηγοριο#οίηση – ε%είς α#λούστατα δεν %#ορού%ε να κατανοήσου%ε την φύση
της Φύσεως.
Εκείνο #ου %#ορού%ε να κάνου%ε, ωστόσο, είναι να κηρύξου%ε το κάλεσ%α για %ια
οικονο%ία της τα#εινοφροσύνης. Μιας οικονο%ίας #ου να σέβεται την #οικιλία και
τις δυνα%ικές ροές του φυσικού κόσ%ου, %ιας οικονο%ίας της εντο#ιότητας.
Μ#ορού%ε να εργασθού%ε για να α#οδο%ήσου%ε την «αόρατη χείρα» του
#αγκόσ%ιου τεχνοοικονο%ικού οδοστρωτήρα, και να την κάνου%ε να χαλαρώσει το
σφίξι%ό της γύρω α#ό τον λαι%ό της Φύσης. Κατανοώντας τα#εινά #ως η Γη
κατέχει ό,τι χρειάζεται η ίδια για ν’ ανθίσει, %#ορού%ε να στρώσου%ε τα χέρια %ας
στη δουλειά για να την ξαναφέρου%ε στη ζωή.
Αν τα κάνου%ε αυτά, θα %#ορού%ε να #ιστεύου%ε σε ένα %έλλον θαλερών δασών,
τρεχού%ενων #οτα%ών, #οικιλίας ειδών και σταθερού κλί%ατος. Μ#ορού%ε να
#ιστεύου%ε σε έναν κόσ%ο χωρίς #είνα και ξηρασία, χωρίς συστη%ική βία ή
οικονο%ική αδικία. Ό#ως έχει #ει ο συγγραφέας Τσαρλς Αϊνστάιν, %#ορού%ε να
#ιστεύου%ε σ’ αυτόν τον ωραιότερο κόσ%ο, #ου η καρδιά %ας ξέρει #ως είναι
εφικτός
Read blog in English here https://www.localfutures.org/what-to-do-when-the-worldis-on-fire/
Read all our blogs here: https://www.localfutures.org/blog/
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