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ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Φεβρουάριος
2008)
Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Η Ελλάδα μπορεί να ζει το δράμα της, αλλά συμβαίνουν και κάποια άλλα σοβαρά
πράγματα στον κόσμο τούτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ., παρουσίασε πριν από λίγες
ημέρες το πακέτο νομοθετικών προτάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής που θα συμβάλει
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
της Ευρώπης. Οι προτάσεις αυτές υλοποιούν τις πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του περασμένου Μαρτίου για το περιβάλλον και την ενέργεια. Πρόκειται
για αρκετά φιλόδοξες αποφάσεις που έφεραν την Ευρώπη στην πρωτοπορία της
προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Το ερώτημα βέβαια είναι εάν οι αποφάσεις αυτές θα καταστούν νομικά,
δεσμευτικά κείμενα και θα υλοποιηθούν από τα κράτη-μέλη της ΄Ενωσης. Και οι
προοπτικές στο σημείο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Αν και σε πολιτικό επίπεδο
συγκατατέθηκαν στις αποφάσεις, ορισμένα κράτη-μέλη, όπως Γαλλία, Ισπανία,
Γερμανία κ.ά., προβάλλουν τώρα έντονες αντιρρήσεις στην υλοποίησή τους
ισχυριζόμενα ότι θα πλήξουν τη βιομηχανία τους κ.λπ. Η βιομηχανία έχει από την
πλευρά της κυριολεκτικά κηρύξει «πόλεμο» ενάντια στις προτάσεις, αλλά «πόλεμο»
επίσης έχουν κηρύξει και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα με το επιχείρημα ότι η εφαρμογή
των προτάσεων θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.
Έτσι, η υλοποίηση των φιλόδοξων πολιτικών αποφάσεων δεν αποκλείεται να
παραμείνει στα χαρτιά. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι παρά τις ρητορικές
διακηρύξεις, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος δεν
αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα και αμεσότητα που επιβάλλεται. Αν και ορισμένες
από τις πτυχές του προβλήματος τις βιώνουμε καθημερινά με, μεταξύ άλλων, τα
ακραία και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, φαίνεται ότι δεν έχουν συνειδητοποιηθεί
σε όλη τους την έκταση οι δραματικές συνέπειές του για τις επόμενες γενιές. Το
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι απλά πρόβλημα περιβάλλοντος. Είναι
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πρόβλημα επιβίωσης του πλανήτη, πρόβλημα ασφάλειας με πολιτικές, οικονομικές,
κοινωνικές διαστάσεις. Αλλά, τέλος πάντων, το θέμα απασχολεί με τον έναν ή άλλον
τρόπο την Ευρώπη και τα μέσα επικοινωνίας. Την Ελλάδα δεν φαίνεται να την
απασχολεί...

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 8 Φεβρουαρίου 2008, σ. 7.
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