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ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΕΙ; (Φεβρουάριος 2007)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Οι ολοένα αυξανόμενες ανησυχίες και οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για
τις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη κινητοποιούν, επιτέλους, τον ΟΗΕ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ληφθούν και να εφαρμοστούν αμέσως μέτρα.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υιοθετήσουν τα 27 κράτη-μέλη της
΄Ενωσης την επιβολή ποινικών κυρώσεων και αυστηρών προστίμων για εννέα
εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, ενδιαφέρει ειδικά και την Ελλάδα. Στην Ελλάδα,
όπου κακοποιείται βάναυσα το περιβάλλον, η σχετική ποινική νομοθεσία είναι ατελής
και δυσεφάρμοστη. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται τελικά ή δεν πληρώνονται ή το
ύψος τους είναι τόσο χαμηλό που οι υπεύθυνοι των «εγκλημάτων» δεν συνετίζονται.
Τα τοξικά απόβλητα, η θαλάσσια ρύπανση, οι εκπομπές επικίνδυνων αερίων
στην ατμόσφαιρα, ο αφανισμός των δασών για να οικοπεδοποιηθούν είναι τα
σοβαρότερα από τα «εγκλήματα». Διαπιστώνονται διά γυμνού οφθαλμού. Τέτοια
εγκλήματα διαπράττονται και από το ίδιο το κράτος, όπως π.χ. συμβαίνει με τα
θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο και λιγνίτη, τα
οποία παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, την κύρια αιτία δημιουργίας του φαινομένου
του θερμοκηπίου.
Μόνο η ποινικοποίηση του βιασμού του περιβάλλοντος και η αύξηση του ύψους
των προστίμων δεν θα φέρουν αποτέλεσμα, αν δεν ληφθούν μέτρα και δεν δοθούν
κίνητρα για μια θεαματική στροφή όλων των χωρών στις ήπιες μορφές ενέργειας και
στις ανανεώσιμες πηγές. Για την επιτυχία, όμως, ενός σωτήριου για τον πλανήτη
προγράμματος
θα
χρειαστεί
οπωσδήποτε
παγκόσμια
κινητοποίηση
και
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Κυβερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες, μεγάλες
επιχειρήσεις και πολίτες πρέπει να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Μόνο έτσι θα
σταματήσει η αλόγιστη, ληστρική εκμετάλλευση και η κακοποίηση του πλανήτη και θα
ανοίξει ο δρόμος για τη σωτηρία του. Διαφορετικά θα έρθει η καταστροφή.
Νέα έκθεση-προειδοποίηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος παρουσίασε
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ο επικεφαλής της Γραμματείας Κλιματικών Αλλαγών του ΟΗΕ, στην οποία
επισημαίνεται ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα από μια παγκόσμια διάσκεψη, η θερμοκρασία
σ’ όλο τον κόσμο θα ανεβεί τουλάχιστον κατά 6 βαθμούς Κελσίου ώς το τέλος του
2100. Είναι ενθαρρυντικό ότι την ιδέα της παγκόσμιας διάσκεψης στηρίζουν η
Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλες ρυπογόνες χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία κ.ά. Μένει να
αποδώσουν οι πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση, για να καμφθεί η άρνηση των
Ηνωμένων Πολιτειών να αποδεχθούν ένα πρόγραμμα σωτηρίας, όπως το Πρωτόκολλο
του Κιότο, το οποίο δεν επικύρωσαν. Είναι γνωστά τα «εγκλήματα» κατά του
περιβάλλοντος, δηλαδή κατά της ανθρωπότητας. Γνωστοί και οι μεγάλοι ένοχοι.
Ποιος, όμως, και πώς θα τους δικάσει;

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 8 Φεβρουαρίου 2007,
σ. 8.
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