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ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (Ιούλιος
2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Χωρίς εκπλήξεις είναι και η εφετινή ελληνική επικαιρότητα. Χωματερές
αναφλέγονται, καρκινογόνες ουσίες σκορπίζονται στον αέρα και σε λίγο θα
ξεκινήσουν οι πυρκαγιές στα δάση -είτε από οικοπεδοφάγους είτε από τα παρανόμως
αποτιθέμενα σκουπίδια. Οι κατ’ έτος επαναλαμβανόμενες καταστροφές αποδεικνύουν
ένα πράγμα: αυτή η χώρα δεν μαθαίνει από τις δυσάρεστες εμπειρίες του
παρελθόντος. Κάθε φορά που γίνεται κάποια καταστροφή, όλοι θρηνούν και
καταριούνται. Κατόπιν το κράτος, αλλά και η κοινωνία, πέφτουν σε λήθαργο. Για να
ξυπνήσουν στην επόμενη καταστροφή...
Ζούμε στη χώρα των ανεξέλεγκτων χωματερών. Όλοι γνωρίζουμε την
οικολογική και αισθητική καταστροφή του ανεπανάληπτου ελληνικού τοπίου, αυτού
που φιλοδοξούμε να πουλήσουμε στους ξένους, ώστε να ανδρωθεί η μοναδική
βιομηχανία, η οποία μπορεί να ανθήσει στην Ελλάδα, δηλαδή ο τουρισμός. Όλοι
βλέπουμε ότι οι χωματερές αποτελούν βραδυφλεγείς βόμβες, που θα εκραγούν το
καλοκαίρι. ¶παντες πληρώνουμε υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι
δεν φροντίζουμε να εξαλείψουμε αυτό το άγος.
Ταυτόχρονα, κάθε τοπική κοινωνία αντιδρά στην οικολογική διαχείριση των
απορριμμάτων με Χώρους Υγειονομικής Ταφής, επιχειρώντας να μεταθέσει το
πρόβλημα και γεωγραφικά και χρονικά. Το χειρότερο είναι ότι το επιτυγχάνει. Έμπλεοι
φόβου οι υπουργοί, για το διαβόητο πολιτικό κόστος, αφήνουν το πρόβλημα να
χρονίζει, τα σκουπίδια να πλημμυρίζουν τις ρεματιές, τις φωτιές να ξεπηδούν και τα
προϊόντα καύσης να δηλητηριάζουν τον αέρα. Μέχρι στιγμής αναφλέγησαν οι
χωματερές στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στο Θυμάρι Αττικής. Σίγουρα θα
ακολουθήσουν κι άλλες πολλές...
Το προαναγγελθέν αυτό έγκλημα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Αφού ολιγώρησε
η προηγούμενη, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να διαμορφώσει συνολική πολιτική
διαχείρισης απορριμμάτων. Και κυρίως: να την εφαρμόσει...
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Κύριο άρθρο της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουλίου
2006, σ. 10.
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