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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
(Δεκέμβριος 2007)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΤΟ ΕΘΝΟΣ"

Ο κώδωνας του κινδύνου έχει ηχήσει από καιρό και οι συνέπειες καταγράφονται
καθημερινά σχεδόν σ’ ολόκληρο τον κόσμο και, φυσικά, εντονότερα στον βασικό
υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο,
τα μηνύματα, αν και ηχηρά, δεν φαίνεται να συνετίζουν την πολιτική ηγεσία της
υπερδύναμης, που αρνείται πεισματικά να συναινέσει στη μείωση της εκπομπής των
ρύπων και κατά συνέπεια στον περιορισμό της βιομηχανικής παραγωγής της.
Και, εκτός από τις ΗΠΑ, στην ίδια λογική έχουν προσχωρήσει και η Κίνα και η
Ινδία, οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, οι οποίες μάλιστα δεν διστάζουν να
υποστηρίζουν πως δεν είναι δυνατό να ανακόψουν τη βιομηχανική ανάπτυξή τους, από
τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εμμένουν στην αδιάλλακτη στάση τους κι έχουν
φτάσει να παράγουν σχεδόν το ένα τρίτο των εκπεμπόμενων παγκόσμια ρύπων.
Με βάση την πραγματικότητα αυτή, μόνο περίεργο δεν είναι που η διάσκεψη του
ΟΗΕ για το Κλίμα, στο Μπαλί της Ινδονησίας, έχει μετατραπεί σε πεδίο μιας
σύγκρουσης, η οποία δεν φαίνεται, δυστυχώς, πως είναι πιθανό να συμβάλει στη
διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος.
Κι εκείνο που περιέργως δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται ή προκλητικά να
αδιαφορούν οι κυρίως υπεύθυνοι για τη συνεχή διεύρυνση του φαινομένου του
θερμοκηπίου είναι ότι εκείνοι πρώτοι θα πληρώσουν το τίμημα της αφροσύνης τους,
αφού ο δικός τους φυσικός χώρος είναι εκείνος που πλήττεται περισσότερο και το
δικό τους περιβάλλον εκείνο που εύλογα αντιδρά εντονότερα, όπως συνεχώς τα
τελευταία χρόνια αποδεικνύεται.
Σε όλο τον κόσμο το κίνημα για την προστασία του πλανήτη συνεχώς
διευρύνεται. Οι κυβερνήσεις των ισχυρών της Γης οφείλουν να ακούσουν τα μηνύματα
των πολιτών από όλο τον κόσμο και να προχωρήσουν στη διαμόρφωση μιας άλλης

1/2

Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
https://nomosphysis.org.gr

πολιτικής για το περιβάλλον, η οποία είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε για τη
σωτηρία του πλανήτη.

Κύριο άρθρο της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» που δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2007, σ.
8.
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