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ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (Νοέμβριος 2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Αν δεν εξεγερθεί εδώ και τώρα η παγκόσμια κοινή γνώμη για να αποτραπεί η
καταστροφή του πλανήτη, οι νεότερες γενιές θα είναι μάρτυρες του εφιάλτη που
αποκαλύπτεται με πραγματικές εικόνες και δημοσιεύει σήμερα η «Ελευθεροτυπία».
Περιγράφεται αυτός ο ερχόμενος εφιάλτης και με πλήθος στοιχείων που
δημοσιεύονται σε άλλες σελίδες, τα οποία θέτουν προ των ευθυνών τους τις
κυβερνήσεις
όλου
του
κόσμου,
οι
οποίες
συνήργησαν
στο
έγκλημα
εμπορευματοποίησης της ρύπανσης. Ναι, της εμπορευματοποίησης του πιο
καταστροφικού όπλου που έχει εφεύρει η ανθρώπινη απληστία.
Λειτουργεί μετά την υπογραφή του περίφημου Πρωτοκόλλου του Κιότο, που
προβλέπει μείωση των εκπομπών ρύπων, ένα άθλιο χρηματιστήριο αγοράς και
πώλησης δικαιωμάτων ρύπανσης. Με το πρωτόκολλο του Κιότο προσδιορίστηκε η
ποσότητα των ρύπων που έχει δικαίωμα να εκπέμπει κάθε χώρα. Επετράπη, όμως, με
πίεση των ισχυρών χωρών και των οικονομικών συμφερόντων, η πώληση και η αγορά
δικαιωμάτων!
Οι φτωχές χώρες, που δεν έχουν ανάπτυξη, εκπέμπουν μικρές ποσότητες ρύπων
και το περίσσευμα των δικαιωμάτων τους το πουλούν στις βιομηχανικές χώρες, που
το αγοράζουν για να καταστρέψουν νόμιμα τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που
δεν υπέγραψαν το Πρωτόκολλο, εκπέμπουν ανεξέλεγκτα διοξείδιο του άνθρακα -κύρια
αιτία δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου- χωρίς να πληρώνουν. Έχουν
αυτοαπαλλαγεί και από τη χρηματική-κατά κάποιο τρόπο- ποινή του εγκλήματος κατά
της ανθρωπότητας.
Έχει όμως και η Ελλάδα μερίδιο στο έγκλημα του θερμοκηπίου, με εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, που καίνε λιγνίτη και
πετρέλαιο, αλλά και από τα αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα είναι πέμπτη
στον κατάλογο των χωρών που έχουν αυξήσει τις εκπομπές ρύπων. Είχε δεσμευθεί με
το Κιότο να συγκρατήσει τις εκπομπές, αλλά ήδη αποδείχθηκε ασυνεπής. Με τον
ρυθμό αύξησης που ακολουθεί το 2010 θα έχουμε υπέρβαση των εκπομπών διοξειδίου
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του άνθρακα κατά 150 εκατ. τόνους.
Έχουμε άραγε συνειδητοποιήσει πού οδηγείται η χώρα, όχι μόνο με την αύξηση
των ρύπων, αλλά και με τις κάθε είδους οικολογικές καταστροφές, την αποψίλωση
των δασών, το μπάζωμα των ρεμάτων, την αλόγιστη επέκταση των τσιμεντωμένων
εκτάσεων, τη σπατάλη ενέργειας; Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μια πρώτη
προειδοποίηση για τον εφιάλτη που έρχεται. Μπορεί ο πλανήτης να προλάβει την
καταστροφή με σχετικά μικρό κόστος. ΄Οσο, όμως, θα πλησιάζει ο εφιάλτης, θα
αυξάνεται αλματωδώς το κόστος σωτηρίας. Θα είναι παντελώς αδύνατο να
εξαγοραστεί η ποινή του εγκλήματος.
Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» που δημοσιεύθηκε την 1η
Νοεμβρίου 2006, σ. 8.
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