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Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος η σημερινή, ημέρα επιμνημόσυνων
δεήσεων δηλαδή, αλλά ευτυχώς εμάς εδώ δεν μας αφορά. Γιατί εμείς εδώ δεν είχαμε
και δεν θα έχουμε ποτέ νέφος, αργόρρυθμα φονικό, πάντως φονικό, με έδρα του όχι
την Αθήνα μονάχα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη και την Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη
και... Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ πρωτεύουσα με δυο μεγάλα ποτάμια, που η κοίτη
τους μπαζώθηκε από το σεβαστό κράτος ή καταπατήθηκε (με τη συνενοχή του
κράτους και πάλι) από τα ξεφτέρια της ιδιωτικής υστεροβουλίας. Εμείς εδώ δεν
είχαμε και δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα λειψυδρίας, κι ας κατάντησε ρυάκι ο Πηνειός
της Θεσσαλίας, κι ας απειλείται ο Αχελώος από φαραωνικούς σχεδιασμούς που πετάνε
το αύριο και το μεθαύριο στην αδηφάγα πυρά του σήμερα. Εμείς εδώ δεν έχουμε
καταπατημένα και αυθαιρέτως καγκελοφραγμένα χιλιόμετρα ακτογραμμών, είτε σε
απόσταση ενός εικοσαλέπτου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είτε σε νησιά που από
εκποίηση σε εκποίηση της περιβόητης γραφικότητάς τους κατάντησαν απερίγραπτα.
Εμείς εδώ δεν πνιγόμαστε με την πρώτη νεροποντή, που την αναβαπτίζουμε σε
«θεομηνία», ώστε να ξεπλύνουμε τα ανομήματά μας, σαν αμετανόητοι
ποντιοπιλατιστές. Εμάς εδώ δεν μας πυρώνουν καύσωνες απριλιάτικα, δεν
απορρυθμίζονται τα δέντρα μας, που ανθίζουν γεναριάτικα, δεν πέφτουν σε σύγχυση
τα πετεινά και τα τετράποδα. Εμάς εδώ δεν μας αφορά το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, επειδή «προσέχουμε για να έχουμε» και εν πάση περιπτώσει τα σενάρια
των βιοκλιματολόγων που προβλέπουν καταποντισμό κάποιων νησιών προς το τέλος
του αιώνα δεν μας συγκινούν, διότι, απλούστατα, τότε η αφεντιά μας δεν θα ζει.
Εμείς εδώ μπορεί να είμαστε έσχατοι πανευρωπαϊκώς στην ανακύκλωση
(ανακυκλώνουμε μόλις το 8% των αποβλήτων, το δε υπόλοιπο το ξαποστέλνουμε σε
χωματερές που οι μισές είναι ανεξέλεγκτες), πρωτεύουμε όμως στην κατά κεφαλήν
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό το επιβεβαιώνει και η πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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για την περιβαλλοντική πολιτική που ασκείται στα 27 κράτη-μέλη. Συν τοις άλλοις, η
έκθεση αυτή υπενθυμίζει πως η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, επειδή, προφανώς ζαλισμένη από τα μεγάλα έργα τύπου Ολυμπιακών,
ξέχασε να ασχοληθεί και με τα ταπεινά και να κατασκευάσει σε δεκάδες πόλεις της
δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα,
στις δέκα το βράδυ, δεν θα σβήσουμε τα φώτα μας για δέκα λεπτά, όπως μας
προτρέπουν οι οικολογικές οργανώσεις. Διότι και περιβαλλοντικώς ανεπίληπτοι
είμαστε και δεν είναι νοητό να σβήσουν τα φώτα στον τόπο που φώτισε και φωτίζει
τον κόσμο.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 5 Ιουνίου 2007, σ. 1.
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