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Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Επανέλαβε και χθες, κατά τη συζήτηση για το περιβάλλον στη Βουλή, την περίεργη
έως απαράδεκτη θέση του ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, ότι δεν μπορεί να
ιδρυθεί τώρα ξεχωριστό υπουργείο Περιβάλλοντος. Μπορεί να δημιουργηθεί, είπε,
μετά από 2-3 χρόνια, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα δημόσια έργα του Γ' ΚΠΣ και θα
έχουν ξεκινήσει εκείνα της Δ' προγραμματικής περιόδου.
Πάνω, λοιπόν, από το περιβάλλον και την αποτελεσματική προστασία του
τοποθετεί τα δημόσια έργα ο Γ. Σουφλιάς, γι' αυτό και θέλει να έχει αυτός όλες τις
αρμοδιότητες και κατά την κρίση του να δίνει προτεραιότητα. Είναι φανερό, ότι κατά
την άποψή του προτεραιότητα έχουν τα δημόσια έργα, τα οποία, κατά τα άλλα, θέλει
να τα συνδέσει με την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς, όμως, να εμποδίζεται από ένα
ξεχωριστό, ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που θα ενεργεί με γνώμονα την
αποτροπή όποιας οικολογικής καταστροφής.
Απροκάλυπτα, λοιπόν, δήλωσε πως ενδιαφέρεται να προωθήσει τα έργα,
βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις όποιες οικολογικές καταστροφές και ανεπανόρθωτες
ζημίες. Κατόπιν εορτής θα εκχωρήσει ο ισχυρός ανήρ της κυβέρνησης σε ξεχωριστό
Υπουργείο την προστασία του περιβάλλοντος.
Δεν είναι, όμως, προσωπική υπόθεση του Γ. Σουφλιά το περιβάλλον, που σήμερα
είναι παγκόσμιο ζήτημα και πρέπει να προστατεύεται με αυστηρότητα. Πρέπει,
λοιπόν, εδώ και τώρα, όπως ζήτησε χθες η αντιπολίτευση, να δημιουργηθεί ξεχωριστό
Υπουργείο, το οποίο θα βρίσκεται και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης,
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και Δημοσίων Έργων στο
πλαίσιο της αρχής της αειφορίας, κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος.
Έχει μεθοδεύσει, όμως, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ακόμη και την παράκαμψη του
Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, κατ' επανάληψη, με αποφάσεις του, απέτρεψε
οικολογικές καταστροφές, που θα είχαν γίνει με την αλόγιστη εκτέλεση δημοσίων
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έργων. Το τέχνασμσ της νομοθετικής κύρωσης των βλαπτικών του περιβάλλοντος
δημοσίων έργων, ώστε να αποφεύγεται ο έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αποκαλύπτεται και αποκρούεται από την εισήγηση της συμβούλου Σακελλαροπούλου
στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για την εκτροπή του Αχελώου.
Δημόσια έργα και προστασία του περιβάλλοντος δεν χωράνε στην ίδια
υπουργική καρέκλα. Ο Γ. Σουφλιάς το απέδειξε λόγω και έργω. Τα υπουργεία πρέπει να
διαχωριστούν αμέσως. Η αναβολή είναι εκ του πονηρού. Ο Κ. Καραμανλής καλείται να
κάμψει τις υπερυπουργικές φιλοδοξίες του Γ. Σουφλιά. Εδώ και τώρα, αν μπορεί...

Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 2 Νοεμβρίου 2007.
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