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Τριάντα έξι χρόνια µετά τη θέσπιση από τον ΟΗΕ της 5ης Ιουνίου ως
Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσµο
αντιλαµβάνονται πλέον την κρισιµότητα των περιβαλλοντικών ζητηµάτων για
την εποχή µας και συνειδητοποιούν ότι για να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος
στο εγγύς µέλλον πρέπει να προστατεύσει τόσο το φυσικό περιβάλλον, που
σταδιακά

καταστρέφεται,

όσο

και

τους

φυσικούς

πόρους,

που

κατασπαταλώνται.
Σήµερα, το µοναδικό διεθνές νοµικό εργαλείο που µπορεί να συµβάλλει στην
κατεύθυνση της απαιτούµενης για την αποτροπή των κλιµατικών αλλαγών
ριζικής µείωσης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου είναι το
Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο προέκυψε από τη Σύµβαση – Πλαίσιο για τις
Κλιµατικές Αλλαγές που είχε υπογραφεί στη ∆ιάσκεψη του Ρίο Ντε Τζανέιρο το
1992, από το σύνολο σχεδόν των κρατών.
∆υστυχώς, όµως, ακόµα και αν το Πρωτόκολλο του Κιότο, στη σηµερινή του
µορφή, εφαρµοστεί στο ακέραιο, τα αποτελέσµατά του θα είναι πολύ
περιορισµένα. Είναι σαφές λοιπόν ότι το Πρωτόκολλο αυτό δεν είναι παρά ένα
πρώτο αναγκαίο βήµα προς την εξεύρεση µιας λύσης, σε ένα δρόµο που
αναµένεται να είναι µακρύς.
Η Ελλάδα, παρόλο που έχει προχωρήσει σε κύρωση της Σύµβασης του Ρίο Ντε
Τζανέιρο από το 1994 κιόλας, είναι η πρώτη χώρα παγκοσµίως που υπόκειται
σε κυρώσεις για ασυµφωνία µε τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Η Ελληνική Πολιτεία, αντί της λήψης µέτρων για τη µείωση των εκποµπών
αερίων, διασύρεται παγκοσµίως για την ανυπαρξία συστήµατος καταγραφής
εκποµπών και επιµένει στην εισαγωγή του «ρυπογόνου» λιθάνθρακα στο
ενεργειακό µίγµα – παρά τις εκκλήσεις των επιστηµόνων σε παγκόσµιο
επίπεδο για άµεσο περιορισµό των ανθρακικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
στις ανεπτυγµένες χώρες. Αν δε ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξοικονόµηση
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ενέργειας, την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών και τη σταδιακή
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, οι εκτιµήσεις αναφέρουν ότι οι εκποµπές
της χώρας το 2010 θα αυξηθούν κατά 34,7%, επίπεδο το οποίο είναι αρκετά
πάνω από το στόχο του Κιότο.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η απειλή είναι πλέον ορατή για όλους µας και γι’
αυτό πρέπει να αναλάβουµε δράση όλοι ανεξαιρέτως: Πολιτεία, Τοπική
Αυτοδιοίκηση και απλοί πολίτες, για να καταφέρουµε να προλάβουµε τις
πραγµατικά ανυπολόγιστες συνέπειες µιας ολοκληρωτικής περιβαλλοντικής
καταστροφής για τη χώρα µας, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη.
Ας κινητοποιηθούµε λοιπόν όλοι, δίνοντας την απαιτούµενη βαρύτητα στα
σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα όλες τις ηµέρες του χρόνου και έχοντας
πάντα στο µυαλό µας ότι τη γη δεν την κληρονοµούµε από τους προγόνους
µας, τη δανειζόµαστε από τα παιδιά µας.
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