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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ…
(Ιούνιος 2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκει την Ελλάδα ουραγό στις περιβαλλοντικές
επιδόσεις και με δεκάδες προσφυγές να εκκρεμούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει γίνει καθημερινός εφιάλτης της ζωής των κατοίκων της
πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων. Οι σκουπιδότοποι που φυτρώνουν
ανεξέλεγκτα δίπλα σε κατοικημένες περιοχές δημιουργούν ένα πέπλο ασφυξίας και
αποτελούν εστία μόλυνσης.
Το αστικό πράσινο έχει γίνει είδος πολυτελείας, μαζί με το οξυγόνο που εισπνέουμε καθημερινά. Στον κάθε Αθηναίο αναλογούν μόλις 2,5 τετραγωνικά μέτρα
πράσινο και στον Θεσσαλονικιό 2,7 τετραγωνικά, όταν στις μεγαλουπόλεις της
Ευρώπης η αναλογία πρασίνου ξεπερνά τα 27 τετραγωνικά ανά κάτοικο.
Την ίδια στιγμή η χώρα απειλείται με ερημοποίηση λόγω της αλόγιστης
εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων και της ανεξέλεγκτης χρήσης των
φυτοφαρμάκων. Απόρροια όλου αυτού του παραλογισμού είναι το γεγονός ότι έχουν
αυξηθεί εντυπωσιακά οι θάνατοι από αναπνευστικά προβλήματα και καρδιαγγειακές
παθήσεις. Πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό στους πολίτες και τους κυβερνώντες
ότι η ποιότητα ζωής συνδέεται άμεσα με την οικονομική βελτίωση, αλλά πρωταρχικό
στοιχείο διαβίωσης αποτελεί το φυσικό περιβάλλον και η όσο το δυνατόν
αρμονικότερη σχέση των ανθρώπων με τη φύση.
Ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και την ισορροπία του
οικοσυστήματος έχουν πρωτίστως οι πολίτες, οι οποίοι οφείλουν να σεβαστούν τη
ζωογόνο δύναμη της φύσης που συνδέεται άμεσα και με την επιβίωση της
ανθρωπότητας. Ευθύνη όμως τεράστια έχει και η πολιτεία, η οποία πρέπει να
δημιουργήσει το πλέγμα των νόμων και των ρυθμίσεων για να διασφαλιστεί η
ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
Είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί η προστασία του περιβάλλοντος στις
προτεραιότητες της πολιτικής και να πάψουμε να κινούμαστε μόνο στον αστερισμό
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της οικονομικής σύγκλισης. Η σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας επιβάλλει
ενέργειες και προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής σύγκλισης.

Κύριο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» την
Κυριακή 4 Ιουνίου 2006, σ. 14.
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