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Εδώ και δεκαετίες υπήρχε ένα κενό στην ελληνική πολιτική. Οι κυβερνώντες
κρίνονταν από την οικονομική τους πολιτική και τα έργα. Η μαγική λέξη ήταν η
ανάπτυξη. Ουδείς έδινε σημασία στο περιβάλλον. Η παρατήρηση αφορά εξίσου
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ή Ν.Δ. Τον Ανδρέα και το Μητσοτάκη. Το Σημίτη ή τον
Καραμανλή.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η αδιαφορία για το περιβάλλον δεν αφορά μόνο τους
πολιτικούς. Αλλά και τους πολίτες. Ήταν η τσέπη που κατέβασε, ανέβασε ή κράτησε
στην εξουσία κυβερνήσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Όχι η ποιότητα του αέρα.
Τη δεκαετία του ΄70 όλοι μιλούσαν για το «νέφος» της πρωτεύουσας. Τη δεκαετία του
΄90 οι κάτοικοι της Αθήνας είχαν αποδεχθεί την αιθαλομίχλη ως καθημερινότητα.
Το περιβάλλον μπήκε στην πολιτική από την πίσω πόρτα. Εκεί, άλλωστε,
αφήνουν τα σκουπίδια. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι σαφώς πολιτικό θέμαιδίως για τις περιοχές της Αττικής που προβλέπεται να υποδεχθούν ΧΥΤΑ. Ωστόσο, η
συζήτηση τελειώνει εκεί.
Κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στην περιοχή του, ουδείς όμως διεκδικεί
ανακύκλωση τουλάχιστον με τρόπο και εύρος που να την καθιστά πολιτικό θέμα.
Φυσικά, η αδιαφορία για το περιβάλλον είναι η άλλη όψη της φτώχειας. Η
προστασία του περιβάλλοντος κοστίζει. Δεν είναι τυχαία η άρνηση της κυβέρνησης
Μπους απέναντι στο Κιότο. Αν κάτι αλλάζει, είναι γιατί το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο
και έξω και εδώ. Το ενδιαφέρον Καραμανλή για το ντοκιμαντέρ του Αλ Γκορ είναι,
βεβαίως, προσχηματικό. Η ευαισθητοποίηση του ΠΑΣΟΚ για τα περιβαλλοντολογικά
είναι δωρεάν όσο ο Παπανδρέου είναι στην αντιπολίτευση.
Όσοι πήγαν όμως να διαδηλώσουν κυριακάτικα στο Σύνταγμα για τα καμένα
δάση, το έπραξαν αυθορμήτως. Θα αφυπνίσει το περιβάλλον την εγχώρια κοινωνία
πολιτών; Είναι η μόνη ελπίδα. Οι ακτιβιστές είναι μπροστάρηδες, το πέμπτο Τμήμα
του Συμβουλίου Επικρατείας υπήρξε επί χρόνια το μαύρο πρόβατο του εκάστοτε
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Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αλλά χωρίς μαζική απήχηση το περιβάλλον θα παραμείνει ορφανή
υπόθεση.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 30 Ιουλίου 2007, σ. 6.
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