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ΑΓΑΠΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; ΑΠΟΔΕΙΞΗ (Δεκέμβριος
2007)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"

Η Ελλάδα έζησε πριν από μερικούς μήνες μία από τις μεγαλύτερες φυσικές
καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο
στρέμματα κάηκαν και δεκάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν. Η τραγωδία προκάλεσε
την κινητοποίηση οικολογικών οργανώσεων, κοινωνικών φορέων και χιλιάδων
πολιτών, γεγονός που ανάγκασε τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση να
ενεργοποιηθούν και να δεσμευτούν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας -σε
μία δημόσια παρέμβαση που δεν πρέπει να ξεχαστεί- είχε αποκαλέσει την προστασία
του περιβάλλοντος «θέμα Δημοκρατίας».
΄Ολα αυτά συνδυάστηκαν με τις ελλιπέστατες προληπτικές δράσεις της
Πολιτείας σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με πρόσφατα
παραδείγματα τη μόλυνση του Ασωπού και της Κορώνειας που επιχειρήθηκε να
καλυφθούν, έστω και εκ ων υστέρων, με κάποια πρόστιμα. Οι πολιτικοί αρχηγοί,
μάλιστα, προεκλογικά και μετεκλογικά, αντιπαρατέθηκαν σχετικά με το εάν πρέπει ή
όχι να ιδρυθεί ξεχωριστό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ σχεδόν σύμπαν το πολιτικό
σύστημα έσπευσε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Αλ Γκορ «Live Earth», κατά
την επίσκεψη του πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα.
Κι ενώ όλα αυτά δημιούργησαν την ελπίδα ότι η πολιτική και οι πολιτικοί
άρχισαν να αντιλαμβάνονται τα σημεία των καιρών και τις επιταγές της κοινωνίας
και να τοποθετούνται απέναντι στα τεράστια σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα,
η Διακυβερνητική του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη, που
πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα στο Μπαλί, ήρθε να μας αφυπνίσει
δυσάρεστα. ΄Όπως έχει ήδη επισημάνει «Ελεύθερος Τύπος» η ελληνική αντιπροσωπία
στο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό γεγονός παγκοσμίως, μετά τη Διάσκεψη του Κιότο,
το Δεκέμβριο του 1997, είναι ισχνή και ποιοτικά υποβαθμισμένη.
Όταν χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, όπως η Αγκόλα, συμμετέχουν με
αποστολές τουλάχιστον είκοσι επιστημόνων και αρμοδίων, η ελληνική αποστολή
αριθμεί λιγότερους από δέκα υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και
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Εξωτερικών.
Οικολογικές οργανώσεις, όπως η Greenpeace (ελληνικό τμήμα), με μακρόχρονη
εμπειρία και σπουδαίοι επιστήμονες, όπως οι ειδικοί της Ακαδημίας Αθηνών και ο
καθηγητής Χρ. Ζερεφός (εκ των πλέον γνωστών διεθνώς), κλήθηκαν να συμμετάσχουν
ούτε προσκλήθηκαν να συνδράμουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ελληνικής
εκπροσώπησης.
Τα αρμόδια Υπουργεία έχουν ακόμη (ελάχιστο) χρόνο να διορθώσουν το σφάλμα
τους και να συγκροτήσουν μία αποστολή επιστημόνων που θα παρέμβει ουσιαστικά
στη Διακυβερνητική του ΟΗΕ και, κυρίως, θα επιστρέψει με εμπειρία για την
εφαρμογή πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Εάν δεν το πράξουν -και
περιοριστούν μόνο να σκιαμαχούν με τις οικολογικές οργανώσεις- τότε θα επιβεβαιώσουν, δυστυχώς, αυτό που πιστεύει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης: ότι το
ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον είναι περιστασιακό εξαιτίας των πρόσφατων
καταστροφών και πως δεν διαθέτουν καμία απολύτως στρατηγική...

Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» που δημοσιεύθηκε στις 7
Δεκεμβρίου 2007, σ. 24.
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