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5 ΙΟΤΝΙΟΤ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Η επϋτειοσ τησ Παγκόςμιασ Ημϋρασ Περιβϊλλοντοσ βρύςκει τη χώρα μασ
μϋςα ςτη δύνη τησ γενικευμϋνησ οικονομικόσ και όχι μόνο κρύςησ, η οπούα
ςτενεύει ακόμα περιςςότερο τισ δυνατότητεσ μιασ αποτελεςματικόσ
αντιμετώπιςησ των περιβαλλοντικών προβλημϊτων του τόπου μασ από
την ανεπαρκό –πλην ελαχύςτων εξαιρϋςεων-αυτοδιούκηςη και τισ
αρμόδιεσ κρατικϋσ υπηρεςύεσ.
Κϊνοντασ μια επιλεκτικό και ςυνοπτικό περιγραφό των τοπικών
προβλημϊτων θα τολμούςαμε να πούμε ότι, ςε πεύςμα τησ ςημαςύασ τησ
ημϋρασ αυτόσ και ςε διϊψευςη των κατϊ καιρούσ μεγαλόςτομων
πολιτικών διακηρύξεων, η κατϊςταςη ϋχει ωσ εξόσ:
 Σο πρόβλημα τησ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων καρκινοβατεύ, όπωσ
παρουςιϊςαμε ςε πρόςφατη ανακοινωςό μασ, μϋςα ςε ϋναν κυκεώνα
αλληλοςυγκρουόμενων
ςυμφερόντων,
μικροπολιτικών
ςκοπιμοτότων, ϊγνοιασ και ανικανότητοσ .
 Ο Ευρώτασ παραμϋνει απροςτϊτευτοσ, χωρύσ οριοθϋτηςη τησ κούτησ
και των παρόχθιων περιοχών του, παρϊ τισ προςπϊθειϋσ μασ, αφού
όλοι οι φορεύσ, ξεκινώντασ από το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ μϋχρι την
Περιφϋρεια Πελοποννόςου, δηλώνουν αναρμόδιοι!!!
 Ο Σαΰγετοσ δεν διαθϋτει Εθνικό Δρυμό και εύναι ςτο ϋλεοσ ποικύλων
κινδύνων.
 Οι κρατικού ελεγκτικού μηχανιςμού, εξαιτύασ εγγενών προβλημϊτων
(ελλιπϋσ προςωπικό, υποδομό, πολιτικό βούληςη κλπ) εύτε
υπολειτουργούν, εύτε αδρανούν με ςυνϋπεια η ρύπανςη των φυςικών
αποδεκτών, από υγρϊ και ςτερεϊ απόβλητα και οι καταπατόςεισ
ευαύςθητων περιοχών, να ςυνεχύζονται.
 Η βιολογικό γεωργύα και κτηνοτροφύα που θα μπορούςαν να
αποτελϋςουν διεξόδουσ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και παραγωγόσ
υγιεινών και ποιοτικών προώόντων, παραμϋνουν αβοόθητεσ και
ςτηρύζονται κυριολεκτικϊ ςτο πϊθοσ και ςτο ενδιαφϋρον των
βιοκαλλιεργητών.

Αυτό η ενδεικτικό παρϊθεςη κϊποιων από τα χρονύζοντα περιβαλλοντικϊ
προβλόματα του τόπου μασ αποδεικνύει περύτρανα ότι το ελληνικό
κρϊτοσ, δυςτυχώσ, παρϊ τισ κατϊ καιρούσ ανούςιεσ διακηρύξεισ των
φορϋων του, παραμϋνει πολύ πύςω από τα ϊλλα ευρωπαώκϊ κρϊτη και
ςύγουρα το περιβϊλλον δεν εύναι μϋςα ςτισ προτεραιότητϋσ του.
Η κατϊςταςη δεν εύναι καλύτερη παγκοςμύωσ, αφού το περιβϊλλον
χρηςιμοποιεύται ωσ ϊλλοθι και ωσ πρόςχημα από τουσ εκπροςώπουσ τησ
παγκόςμιασ εξουςύασ, για τη επιβολό πολιτικών πρακτικών που εχουν να
κϊνουν με την εξυπηρϋτηςη μεγϊλων οικονομικών ςυμφερόντων και όχι
με την πραγματικό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Αντιμετωπύζουν
δηλαδό το περιβϊλλον όχι ωσ οικουμενικό αξύα ζωτικόσ ςημαςύασ, αλλϊ
ωσ προώόν οικονομικόσ ςυναλλαγόσ και ωσ εργαλεύο επιβολόσ νϋων
δυςβϊςτακτων φορολογιών.
Οι πολυδιαφημιςμϋνεσ και επιδοτούμενεσ εναλλακτικϋσ πηγϋσ ενϋργειασ
(φωτοβολταικϊ πϊρκα, ανεμογεννότριεσ ενεργειακϋσ καλλιϋργειεσ,
βιοκαύςιμα, κ.α) δϋχονται ςοβαρό κριτικό για τα φτωχϊ περιβαλλοντικϊ
και ενεργειακϊ οφϋλη, ςε ςχϋςη πϊντα με το κόςτοσ καταςκευόσ τουσ και
την περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη που απαιτεύ η καταςκευό και η
λειτουργύα τουσ. Αντιθϋτωσ καινοτόμεσ ελπιδοφόρεσ προςπϊθειεσ, με
πειραματικό τεκμηρύωςη, για παραγωγό φτηνόσ ,
καθαρόσ και
ϊφθονησ ενϋργειασ, εξαφανύζονται εν τη γενϋςει τουσ, λεσ και κϊποια
αόρατη δύναμη θϋλει την ανθρωπότητα εξαρτημϋνη από το πετρϋλαιο,
τουσ γαιϊνθρακεσ
και τα πυρηνικϊ, όλα αυτϊ διανθιςμϋνα με
φωτοβολταικϊ πϊρκα και ανεμογεννότριεσ!
Η ανιςοκατανομό του παγκόςμιου πλούτου με τόςο κραυγαλϋα
ανιςόρροπο τρόπο μεταξύ <<πλούςιων>> και << φτωχών>>, η ακραύα
εμπορευματοπούηςη διαχρονικών αξιών όπωσ η υγεύα, η διατροφό, η
παιδεύα και η επικοινωνύα ( Μ.Μ.Ε), δεν προοιωνύζουν κϊτι καλό για την
ανθρωπότητα .
Με αυτϊ τα δεδομϋνα η Παγκόςμια Ημϋρα Περιβϊλλοντοσ φαντϊζει
μϊλλον ωσ φϊρςα παρϊ ωσ γιορτό. Μοναδικό ελπύδα απϋναντι ς’ αυτό το
ζοφερό τοπύο, εύναι οι λύγοι ςυνειδητοποιημϋνοι ϊνθρωποι του πλανότη
μασ, που ςυνεχώσ αυξϊνονται και ελπύζουμε να αποτελϋςουν κϊποια
ςτιγμό την κρύςιμη μϊζα, η οπούα θα δρομολογόςει, ςτο ϊμεςο μϋλλον και
ςε όλα τα επύπεδα, τισ αναγκαύεσ θετικϋσ αλλαγϋσ για τη ςωτηρύα τησ
ζωόσ πϊνω ςτη γη.
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