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Σε συμπόρευση 
Αριστερά και 

^ Οικολογία
■> «Αριστερά και Οικολογία, έχον-

ιαε στο μυαλό ιουε ιιε επόμενεε 
γενιέε θα πρέπει να ενώσουν us 

Κ πολιτικέε ιουε» ιόνισε ο υφυ-
πουργόε Περιβάλλονιοε και 
Ενέργειας Γιώργοε Δημαράε μι- 
λώνιαε χθεε βράδυ σιην εκδή

λωση napouoiaons ιου βιβλίου, ιου πρώην αναπληρωτή 
υπουργού Αγροιικήε Ανάπιυξηε και Τροφίμων, Γιάννη Τσι- 
ρώνη (φωι.). Για ιο βιβλίο μίλησαν σχη συνέχεια η βουλευ- 
ιήε Καρδίισαε ιου ΣΥΡΙΖΑ Παν. Βράνιζα, ο πρώην διευθυν- 
ιή5 Πρασίνου ιου Δήμου Λαρισαίων Κώσιαε Δεληγιάννηε 
και ο λέκιοραε ιου ΤΕΙ θεσσαλίαε και αν. μέλοε ιου Π.Σ. Οι- 
κολόγων Πράσινων, Νίκοε Σαμαράε.
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στην καταστροφή του. θα οδηγηθούμε άραγε σε 
έναν μεταβιομηχανικό μεσαίωνα;
Η ζωή όμωε δε χρεοκοπεί και τα σημερινά αδιέξοδα 
βρίσκονται στα μυαλά όσων διαβάζουν το μέλλον 
με εργαλεία του παρελθόντοε. Στη νέα εποχή μια 
μετακαπιταλιστική κοινωνία δημιουργείται. Η συ
νάντηση τηε νέαε Ριζοσπαστικήε Αριστεράε με τα 
πράσινα κινήματα γεννά το νέο επαναστατικό υπο
κείμενο».
Με τον συγγραφέα να θέτει τα ερωτήματα: «Ποια 
πρέπει να είναι η δομή τηε συμμετοχικήε δημοκρα- 
τίαε, τηε εναλλακτικήε οικονομίαε, ώστε να σέβεται 
τον άνθρωπο και τη φύση; Ποια πρέπει να είναι η 
δομή τηε δικήε μαε μετακαπιταλιστικήε κοινωνικήε 
άνοιξηε;».
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι 
δήμαρχοι, Ελασσόναε Νικ. Ευαγγέλου, Τυρνάβου 
Παν. Σαρχώσηε και οι αντιδήμαρχοι Λάρισαε Δημ. 
Δεληγιάννηε και Απ. Σουρλαντζήε.

«Αριστερά και οικολογία, έχονταε στο μυαλό τουε 
τιε επόμενεε γενιέε θα πρέπει να ενώσουν τιε πολι- 
τικέε τουε» τόνισε ο υφυπουργόε Περιβάλλοντοε 
και Ενέργειαε, Γιώργοε Δημαράε μιλώνταε χθεε βρά
δυ στην εκδήλωση παρουσίασηε του βιβλίου του 
πρώην αναπληρωτή υπουργού Αγροτικήε Ανάπτυ- 
ξηε και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη.
Το βιβλίο του Γιαν. Τσιρώνη με τίτλο «Η μετακαπι- 
ταλιστική άνοιξη και ο μαρασμόε των ιδεολογιών» 
παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση που έγινε σε αίθουσα 
του Επιμελητηρίου Λάρισαε και διοργάνωσαν η Πο
λιτική Κίνηση των Οικολόγων Πράσινων Λάρισαε 
και ο Εκδοτικόε Οργανισμόε «Λιβάνη».
Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό που απηύθυνε ο 
κ. Δημαράε σημειώνονταε μεταξύ άλλων την ανάγκη 
«σύνθεσηε νέων πολιτικών για να επιβιώσει ο πλα- 
νήτηε. Πριν από αιώνεε οι θέσειε τηε 
αριστεράε μεταξύ άλλων έστιαζαν 
σε θέματα όπωε η κοινωνική δικαιο
σύνη, η κατανομή του πλούτου 
κλπ.
Σήμερα άλλαξαν οι εποχέε και η επι
βίωση για τιε επόμενεε γενεέε απο
τελεί το πλέον σημαντικό ζήτημα.
Πρέπει λοιπόν να "προστεθούν" τα 
ζητήματα που έθετε η αριστερά στα 
ζητήματα που θέτει η οικολογία, για 
να σωθεί ό,τι σώζεται, έχονταε στο 
μυαλό μαε και τιε επόμενεε γενιέε.
Να συνθέσουμε τιε απόψειε μαε και 
να διαμορφώσουμε νέεε πολιτικέε» κατέληξε ο κ. 
Δημαράε.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση εκ μέρουε τηε Πολιτικήε 
Κίνησηε των Οικολόγων Πράσινων Λάρισαε απηύ
θυνε ο Αστ. Χλωρόε καλωσορίζονταε όπωε είπε στη 
Λάρισα «τον συνοδοιπόρο στα δύσκολα μονοπάτια 
τηε οικολογίαε, Γ. Τσιρώνη».
Για το βιβλίο μίλησαν στη συνέχεια η βουλευτήε 
Καρδίτσαε του ΣΥΡΙΖΑ Παν. Βράντζα, ο πρώην διευ-

θυντήε Πρασίνου του Δήμου 
Λαρισαίων Κώσταε Δεληγιάν- 
νηε και ο λέκτοραε του ΤΕΙ 
θεσσαλίαε και αν. μέλοε του 
Π.Σ. Οικολόγων Πράσινων, Νί- 
κοε Σαμαράε.
Στο βιβλίο όπωε σημειώνει και 
ο συγγραφέαε «Μπατακλάν, 
κλιματική αλλαγή, ξενοφοβία, 
Brexit, Τραμπ.Ένα ολόκληρο 

σύστημα σε αστάθεια. Η οικονομική κρίση είναι κρί
ση πολιτική και κοινωνική. Προαναγγελθέν έγκλημα, 
απότοκο συστημάτων που χρεοκόπησαν και συμ
παρασύρουν στην πτώση τουε την οικονομία και τιε 
ιδεολογίεε που τα υπηρέτησαν. Η κατάρρευση του 
υπαρκτού σοσιαλισμού και η προσκόλληση τηε σο- 
σιαλδημοκρατίαε στιε επιταγέε του νεοφιλελευθερι
σμού δημιούργησαν τη φενάκη του τέλουε τηε ιστο- 
ρίαε. Ο καπιταλισμόε όμωε οδεύει αναπόδραστα
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