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Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΙ (Ιούλιος 2007)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Την παντελή έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των μεγάλων
οικολογικών προβλημάτων της χώρας αναδεικνύει η ετήσια έκθεση του WWF
(Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση) που δημοσιοποιήθηκε χθες. Οι επισημάνσεις της, στη
συγκεκριμένη μάλιστα χρονική συγκυρία και με νωπές ακόμα τις εικόνες από τα
αποκαΐδια του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, πρέπει τουλάχιστον να προβληματίσουν
την κυβέρνηση. Η άρνησή της να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες, επιμένοντας σε
σαθρά επιχειρήματα, όπως ότι για την καταστροφή του δρυμού ευθύνονται οι
θεομηνίες (αυτό είπε χθες από το βήμα της Βουλής ο Β. Πολύδωρας), είναι
καταστροφική. Όταν η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει -έστω λεκτικά- τις ευθύνες της,
σημαίνει ότι δεν θα διστάσει να επαναλάβει τα λάθη της. Το είπε ο ίδιος ο Β.
Πολύδωρας σε κάποια φάση των δηλώσεών του: «Θα κάναμε τα ίδια».
Η άρνηση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις, η έλλειψη
Κτηματολογίου, αλλά και δασικών χαρτών, η τυπική και όχι ουσιαστική ενσωμάτωση
των κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον, η χαοτική πολεοδομική νομοθεσία, οι
συνεχείς παραπομπές της χώρας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
περιβαλλοντικά θέματα, η λειτουργία περισσότερων από 1.400 χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων, οι ελλειμματικοί έλεγχοι σε ρυπογόνες βιομηχανίες,
αποτελούν μερικές μόνο από τις επισημάνσεις που κάνει η διεθνής οργάνωση στην
πολυσέλιδη για την Ελλάδα έκθεση. Ουσιαστικά εγκαλεί τη χώρα για μεγάλο
οικολογικό έλλειμμα σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους, που αφορούν το περιβάλλον και
κατ' επέκταση στην ίδια μας τη ζωή.
Καταγράφει η «Ε» σήμερα τις επιθέσεις που έχει δεχτεί το Συμβούλιο της Επικρατείας
από τον Υπουργό, κατ' ευφημισμόν Περιβάλλοντος (πράγματι μόνο δημοσίων έργων,
γι' αυτό και συμπαραστάτη των «βασικών μετόχων», άλλοτε κατά τον πρωθυπουργό
«νταβατζήδων»). Οι αλλεπάλληλες αντιρρήσεις, που έχει διατυπώσει το Ανώτατο
Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας στα διατάγματα που κατά καιρούς έχει προωθήσει
ο Γ. Σουφλιάς, αποτελούν μια χαρακτηριστική πτυχή του μεγάλου κυβερνητικού
ελλείμματος στο θέμα αυτό. Επιβεβαιώνουν τους συντάκτες της έκθεσης με τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο.
Διανύουμε ήδη προεκλογική περίοδο και τα ευρήματα της έκθεσης του WWF
-που άλλωστε δεν επισημαίνονται για πρώτη φορά και ούτε μόνο από τη συγκεκριμένη
οργάνωση- θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό πολιτικό ζήτημα στην προεκλογική
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ατζέντα τουλάχιστον των δύο κομμάτων εξουσίας. Θα πρέπει να δώσουν σαφείς
απαντήσεις και να δεσμευτούν με συγκεκριμένο τρόπο και τα δύο κόμματα για το πώς
έχουν σκοπό να τα αντιμετωπίσουν, ποιες λύσεις προτείνουν. Αν και η πολιτική
συμπεριφορά της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στο περιβάλλον κατά την παραμονή
της στην εξουσία έχει δείξει πως δεν έχει ενδοιασμούς να αθετεί τις υποσχέσεις της.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 6 Ιουλίου 2007, σ. 8.
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