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«Εβδομαδιαία
επισκόπηση
παραγνωρισμένων
ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε
πρόχειρες σε ένα συρτάρι»
(Από δημοσιεύσεις της 4ης εβδομάδας του Αυγούστου)

Το περιβάλλον είναι πάντα εδώ 1
«Το 69% των πολιτών από 51 χώρες ανησυχεί έντονα για την
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Νίλσεν. Τα
ποσοστά όμως δεν είναι το ίδιο υψηλά στις χώρες που αποτελούν
τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη (Η.Π.Α.- Κίνα) και σε
αυτές που δεν έχουν υποστεί σημαντικές συνέπειες εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής. Όμως τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά όσον αφορά τους δύο μεγαλύτερους
ρυπαντές του πλανήτη, τις Η.Π.Α. και την Κίνα, όπου η
ανησυχία των πολιτών για την κλιματική αλλαγή μειώνεται
σταθερά την τελευταία τριετία. Στις Η.Π.Α., (όπου τα ακραία
καιρικά φαινόμενα έχουν μεταβληθεί σε σχεδόν καθημερινό
φαινόμενο), το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν μείζον πρόβλημα
και μεγάλο κίνδυνο την κλιματική αλλαγή μειώθηκε από 62% το
2007 και 51% το 2009 σε 48%. Αντίστοιχη πτώση παρουσιάζεται
και στην Κίνα όπου από το 77% του 2009, το ποσοστό έπεσε στο
64%.»
Άρης Καπαράκης, “Για την κλιματική αλλαγή ανησυχούν όσοι
υποφέρουν από αυτή”, 31/8/2011
***
Το περιβάλλον είναι πάντα εδώ 2
«Η ύπαρξη του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού είναι για το περιβάλλον
εξίσου σημαντική με εκείνη των δασών, αφού τα μονοκύτταρα φύκη

που συσσωρεύονται κοντά στην επιφάνεια του νερού απορροφούν
από την ατμόσφαιρα περίπου την ίδια ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα με τα χερσαία φυτά. Επομένως, εκτός από βασική πηγή
τροφής για τα θαλάσσια είδη, βοηθά στην αντιμετώπιση του
φαινομένου του θερμοκηπίου και εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με
οξυγόνο. Ωστόσο είναι γεγονός ότι το φυτοπλαγκτόν είναι
ευαίσθητο στις περιβαλλοντικές μεταβολές, έτσι η διαρκής
παρακολούθησή του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μελέτη της
κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας θερμοκρασίας.
Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση του θαλάσσιου
φυτοπλαγκτού της Γης έχουν κρούσει η επιστήμονες. Τον
περασμένο χρόνο καναδική μελέτη έδειξε ότι τα μονοκύτταρα φύκη
συρρικνώνονται συνεχώς εδώ και έναν αιώνα με μέσο ετήσιο ρυθμό
1% και ότι μόνο μετά το 1950 έχει χαθεί το 40% του παγκόσμιου
φυτοπλαγκτού. Αν η τάση συνεχιστεί, θα επιταχυνθεί η κλιματική
αλλαγή και θα διαταραχθούν σοβαρά οι τροφικές αλυσίδες.»
Έρη Πανσελήνα, «Λιβάδια από φυτοπλαγκτόν», Έθνος, 1/9/2011
***
Για να μη ξεχνιόμαστε
«Όλα λειτουργούν σωστά». Κατ’ αρχήν στο ίδιο μας το σώμα.
Κανένα όργανο δεν παρουσιάζει πρόβλημα; δεν πονάει δόντι, δεν
καίει το στομάχι, δεν μαγκώνει η μέση. Μπορεί αυτή η ευτυχία
να φαίνεται αυτονόητη στους νέους, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια
γίνεται όλο και πιο πολύτιμη. Στην τρίτη ηλικία είναι η πρώτη.
Να ξυπνάς το πρωί και να μην πονάς; Υπέροχο συναίσθημα!»
Νίκος Δήμου, “Όλα λειτουργούν σωστά”, 31/8/2011
***
Το πραγματικό παρασκήνιο της κρίσης
«Η υγιής ανάπτυξη της θέλησης προϋποθέτει καλή θέληση και
είναι ο θεμελιώδης όρος για την αντιμετώπιση του
ανθρωπολογικού προβλήματος των συστημάτων διακυβέρνησης και
οργάνωσης όπως αυτά αναπτύσσονται είτε με βάση την κοινοτική

είτε με βάση την συλλογική απόδοση και την θεσμική ρύθμιση.
Όλα τα συστήματα, με όποια επικέντρωση και αν διαρθρώνονται,
οδηγούνται σε μια φθίνουσα απόδοση και μια κυκλική κρίση και
κατάρρευση ως αποτέλεσμα της ανθρωπολογικής εντροπίας . Αυτό
αφορά επίσης τους θεσμούς.
Το πρόβλημα λοιπόν της θέλησης είναι ένα πρόβλημα ενθαλπίας ή
πληροφοριακής ανάδρασης των ανθρώπινων συστημάτων σε ατομική,
συλλογική και θεσμική ανάταξη.
Είναι ένα πρόβλημα που
αναδεικνύει την ανάγκη για την αναγέννηση του ανθρώπινου
παράγοντα μέσα στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής εξέλιξης και
της ανέλιξης της ανθρωπότητας σε πλανητικά εξελικτικό ρόλο.»
Γιάννης Ζήσης, “Η πολιτική
βούλησης” , 24/8/2011
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***
Σήμερα ποιόν «Σωκράτη» θανατώνουμε άραγε;
«Οποιοσδήποτε απειλήσει να φέρει στο φως την αυταπάτη του-ν’
αποκαλύψει όλο το μέγεθος του παραλογισμού του-γίνεται ένας
απειλητικός εχθρός: ένας Σωκράτης του οποίου η ενοχλητική φωνή
πρέπει να σιωπήσει. Εφόσον οι περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται
στην ενηλικίωση σέρνοντας μαζί τους διάφορους ασυνείδητους
λόγους που τους κάνουν ν’ αποφεύγουν την ωριμότητα, η
πλειονότητα ακούει πάντα διστακτικά τη φωνή της λογικής και το
δώρο της ενόρασης που προσφέρθηκε στον άνθρωπο απ’ τους
μέγιστους των Ελλήνων, και από ανάλογες διάνοιες στη διάρκεια
των αιώνων, αντί να γίνεται δεκτό συχνότερα απορρίπτεται.»
Χάρι Όβερστριτ, “Η δύναμη της λογικής και ο ώριμος άνθρωπος” ,
30/8/2011
***
Περί αναδιάρθρωση της … συνείδησης
«Η διαδικασία της απαλλαγής μας από την κακή συνήθεια της
ασαφούς σκέψης είναι κοπιαστική. Κατ’ αρχήν, λίγοι από μας

αναγνωρίζουν το γεγονός πώς είναι θύματα αυτής της συνήθειας.
Η υγιέστερη σκέψη είναι εκείνη που συλλαμβάνει, πέρα από τις
λεπτομέρειες, τις πλατύτερες προοπτικές. Ένα μεγάλο μέρος της
σύγχρονης σύγχυσης και πάλης οφείλεται στην κοντόφθαλμη
προοπτική, σε διάνοιες που απομακρύνονται από το κύριο θέμα ή
συσκοτίζονται
από
ατελείς
εντυπώσεις
και
προκαταλήψεις. Μερικοί από μας είναι τόσο πολύ σκλάβοι της
τυποποιημένης σκέψης ώστε σπάνια αντικρίζουν την
πραγματικότητα. Και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο συχνά
σκεπτόμαστε με ανοργάνωτο τρόπο εξαιτίας της καθαρής
αδράνειας.»
Ρίτσαρντ Γκουγκενχάιμερ, “Η διαδικασία της σκέψης και της
ολοκλήρωσης”, 26/8/2011
***
Περί μοντέρνου ολοκληρωτισμού
«Η άμεση Δημοκρατία είναι η μοναδική λύση μας απέναντι στην
παντοδυναμία του απολυταρχικού καπιταλισμού, ο οποίος
διαδέχθηκε τον «υπαρκτό σοσιαλισμό», καθώς επίσης απέναντι
στην «δριμύτητα» του μονοπωλιακού καπιταλισμού – αυτού δηλαδή
που προωθεί το «δυτικό» κυρίως Καρτέλ, σε πλήρη συνεργασία με
τις αχόρταγες, ανεξέλεγκτες χρηματοπιστωτικές αγορές, οι
οποίες δεν «συμπεριφέρονται» σύμφωνα με το «αόρατο χέρι»
του A.Smith (αδυνατώντας προφανώς να λειτουργήσουν με τους
κανόνες της ζήτησης και της
προϋποθέτει συνωμοσίες).»
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Βασίλης Βιλιάρδος, “Ουρουγουάη, η τραπεζική κρίση”, 29/8/2011
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