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Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό σε
ολόκληρο τον κόσμο, η αναστάτωση στο κλίμα που βιώνουμε, εδώ στην Ευρώπη, και
φυσικά και στην Ελλάδα, με τις απίθανες θερμοκρασίες, τους παρατεταμένους
καύσωνες και τις πρωτοφανείς πλημμύρες, τις ανωμαλίες στη διαδοχή των εποχών,
όπως τις γνωρίζαμε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, δείχνουν ότι το μέλλον του
πλανήτη είναι πλέον ζοφερό.
Το επισημαίνει η τελική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ,
τιμήθηκε εφέτος και με το Βραβείο Νομπέλ που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα. Η
έκθεση παραθέτει αποδείξεις για την εγκληματική συμπεριφορά του ανθρώπου σε
βάρος του περιβάλλοντός του και μιλά για απότομες και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις
της υπερθέρμανσης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε όλεθρο, αν οι κυβερνήσεις δεν λάβουν
μέτρα, και μάλιστα επειγόντως.
Ιδού και δύο τρομακτικοί αριθμοί: Όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΗΕ, η έκλυση
των αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκε κατά 70% από το 1974 ώς το 2004, ενώ το
διοξείδιο του άνθρακα αυξήθηκε κατά 80% και τα επίπεδά του στην ατμόσφαιρα είναι
τα υψηλότερα των τελευταίων... 650.000 ετών!
Η παγκόσμια κινητοποίηση, που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό και οι
αλλεπάλληλες εκθέσεις ειδικών επιστημόνων και οργανώσεων, δίνουν κάποιες ελπίδες
ότι στη Διάσκεψη, τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Μπαλί, θα πεισθούν οι κυβερνήσεις,
και κυρίως των πλέον ρυπογόνων χωρών, όπως είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα, να δεχθούν να
μετριάσουν την εγκληματική τους συμπεριφορά, που δεν αποβαίνει μόνον σε βάρος
των ιδίων και των πολιτών τους, αλλά επηρεάζει ανεπανόρθωτα όλο τον κόσμο.
Και η Ελλάδα; Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν είναι φανατική στη λήψη μέτρων για
την προστασία του περιβάλλοντός της. Δεν προστατεύει το περιβάλλον της και
εξαναγκάζεται να καταβάλλει υψηλά πρόστιμα για την κακοποίησή του, αφού συνεχείς
είναι οι καταδίκες για παραλείψεις και καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων
προστασίας. Βιότοποι, υπόγειοι και επιφανειακοί υδάτινοι πόροι, ακτές και θάλασσες
καταστρέφονται, δάση κατακαίγονται, λίμνες μολύνονται και αποξηραίνονται, και δεν
ιδρώνει το αυτί κανενός.
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Τα παραδείγματα είναι καθημερινά. Όπως είναι, ευτυχώς, εμφανής και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε φαινόμενα προσβολής του περιβάλλοντος, κυρίως
λόγω αδιαφορίας και ιδιωτών, αλλά και των κρατικών υπηρεσιών, που έχουν καθήκον
να το προστατεύσουν. Και από την άποψη αυτή, είναι καταφανής πλέον η ανάγκη να
ιδρυθεί ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα με ευρύτατες
αρμοδιότητες, αντί να υπόκειται η προστασία του περιβάλλοντος στις ανάγκες να
εξυπηρετηθούν τα δημόσια έργα.
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