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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ (Νοέμβριος 2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Καλείται το ελληνικό κράτος να δικάσει και να τιμωρήσει τον εαυτό του για
κακοποίηση του περιβάλλοντος και για αδιαφορία στη λήψη μέτρων αποφυγής
ρύπανσης από επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Βρίσκεται η Ελλάδα πολύ
κοντά στον εφιάλτη που απειλεί την οικολογική ισορροπία της, όπως και ολόκληρου
του πλανήτη, και παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων και των οικολογικών
οργανώσεων βραδυπορεί στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, τα οποία έχουν
δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εμφανίζεται να παραβιάζει όσα
προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο έχει υπογράψει, για τη μείωση των
εκπομπών ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Είναι άκρως απογοητευτικά τα στοιχεία των ελέγχων που έγιναν από τους
επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις 145 επιθεωρήσεις του προηγούμενου
χρόνου το 43% των βιομηχανιών και άλλων εγκαταστάσεων βρέθηκαν να μην
εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος χώρου. Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 93 περιπτώσεις και σε άλλες
90 επεβλήθησαν πρόστιμα.
Από το σύνολο των ελέγχων το 36% έγιναν σε εγκαταστάσεις του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, κυρίως σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, τα οποία καίνε
λιγνίτη και πετρέλαιο, σε χωματερές, σε προβληματικά συστήματα βιολογικού
καθαρισμού λυμάτων κ.ά. Βρέθηκε, μάλιστα, μεταξύ άλλων και το υπερσύγχρονο
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να διοχετεύει χωρίς επεξεργασία τα απόβλητά
του στη γύρω περιοχή και του επεβλήθη βαρύ πρόστιμο.
Όταν το ίδιο το κράτος δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία του, αλλά και δεν ενισχύει
τους μηχανισμούς ελέγχου και αδιαφορεί, τότε πώς μπορεί να προστατευθεί ο τόπος
από την αλόγιστη κερδοσκοπική ιδιωτική δραστηριότητα, από τους ασυνείδητους,
από τους άρπαγες, τους καταστροφείς και τους εκμεταλλευτές;
Περιθώρια εφησυχασμού δεν υπάρχουν. Ήδη σε ολόκληρο τον πλανήτη άρχισαν
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κινητοποιήσεις για το κλίμα, ενόψει της διάσκεψης που θα γίνει στο Ναϊρόμπι με θέμα
τις κλιματικές αλλαγές. Κύριο αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η ενίσχυση και η
επέκταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο για το μετά το 2012 διάστημα. Καλούνται όλες
οι χώρες να υπογράψουν τη σχετική συνθήκη και να την τηρήσουν, διότι, όπως
επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις, το Κιότο ήταν ένα απλό πρώτο βήμα και αν
δεν γίνει κάτι αποφασιστικό στο Ναϊρόμπι, τότε ο εφιάλτης θα είναι ανεξέλεγκτος.
Τρέφεται ο εφιάλτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διά του πλανητάρχη
Τζορτζ Μπους αρνούνται να υπογράψουν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Στο Ναϊρόμπι
πρέπει να τον καθίσουν στο σκαμνί για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 6 Νοεμβρίου 2006, σ.
6.
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