
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Το περιβάλλον στο απόσπασµα 

Οι ένοχοι για την καταστροφή της Πάρνηθας, πιο πριν της Πεντέλης, για το αίσχος 

της χωµατερής στη Φυλή, για τους καρκίνους από την καύση των 

τσιµεντοβιοµηχανιών στον Βόλο, για το Μάτι και τη Μάνδρα, για την καταστροφή 

στα Αγραφα από τις ανεµογεννήτριες και για τα καζάνια του θανάτου στο Πέραµα, 

δικαιώθηκαν! Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωµό απ' άκρη σ' άκρη της χώρας. 

∆ικαιώθηκαν είτε ψηφίζοντας προχτές το νοµοσχέδιο - έκτρωµα για το περιβάλλον, 

όπως η Ν∆, είτε «στρίβοντας διά της αποχής» από την ονοµαστική ψηφοφορία, για 

να µην πάνε κόντρα σε όλα αυτά τα εγκλήµατα που υπηρέτησαν ως κυβέρνηση, 

όπως ο ΣΥΡΙΖΑ! 

Ο νέος περιβαλλοντοκτόνος νόµος, µε βάση κατευθύνσεις της ΕΕ, παραδίδει βουνά, 

λίµνες, δάση και θάλασσες βορά στα νύχια των επιχειρηµατικών οµίλων, 

προκειµένου να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα λιµνάζοντα κεφάλαιά τους, µπροστά 

και στη νέα καπιταλιστική κρίση. 

Ανάµεσα σε άλλα, το έκτρωµα που ψήφισε η κυβέρνηση νοµιµοποιεί αυθαίρετα σε 

δασικές εκτάσεις, επαναφέρει τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων για 30 χρόνια και 

διατηρεί τις καταπατήσεις ακόµα και µέσα σε ρέµατα. Ακυρώνει το όποιο καθεστώς 

προστασίας σε περιοχές Natura και επιταχύνει την αδειοδότηση επενδύσεων και 

στον τοµέα των ΑΠΕ, στο όνοµα της «πράσινης ανάπτυξης». 

Εχουν το θράσος να βαφτίζουν «περιβαλλοντική προστασία» τις εξπρές 

αδειοδοτήσεις κάθε είδους, που θα ανατίθενται και σε ιδιώτες, τις χιλιάδες νέες 

ανεµογεννήτριες σε κάθε βουνοκορφή και τα δεκάδες χιλιάδες φωτοβολταϊκά µε τα 

οποία γεµίζει η χώρα, την κατάργηση - µέσα σε µια νύχτα - του καθεστώτος 

προστασίας των προστατευόµενων περιοχών, υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. 

Απ' αυτά τα «πράσινα» έργα και τις επενδύσεις δεν βγαίνουν όλοι κερδισµένοι. Για 

το κεφάλαιο ανοίγονται νέα πεδία κερδοφορίας, µε κρατική στήριξη, την ώρα που 

το ρεύµα ακριβαίνει για το λαό, η ποιότητα ζωής υποβαθµίζεται κι άλλο για τις 

λαϊκές οικογένειες, οι µονοπωλιακοί ανταγωνισµοί στο πεδίο της Ενέργειας 

επιδρούν σε κάθε πλευρά της ζωής τους. 

Απ' αυτήν τη σκοπιά, είναι πρόκληση να επικαλείται η κυβέρνηση την 

«περιβαλλοντική προστασία» και την «καθαρή Ενέργεια», όταν µε τον νέο νόµο 

ξεµπλοκάρει καταστροφικές για το περιβάλλον επενδύσεις και ψηφίζει ρυθµίσεις 

που έχουν εκπέσει ακόµα και από το Συµβούλιο της Επικρατείας! Οταν και αυτός ο 

νόµος επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη µε κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος είναι 

ασύµβατη µε την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίησή του προς όφελος 

των λαϊκών αναγκών. 

Την ίδια περιβαλλοντοκτόνα στρατηγική υπηρετεί όµως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν 

εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι για άλλη µια φορά προσπαθεί να κοροϊδέψει το 

λαό και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, µε τις οποίες µάλιστα ο Αλ. Τσίπρας έκανε 

τηλεδιάσκεψη. 
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Τι τους είπε όµως; Οτι το µεγαλύτερο οικολογικό έγκληµα στην Αττική, που είναι 

εδώ και δεκαετίες η χωµατερή στα Λιόσια, η οποία µάλιστα επεκτάθηκε, είναι και 

δικό του έργο; Οτι η καρκινογόνα καύση στον Βόλο και αλλού έχει την υπογραφή 

του ΣΥΡΙΖΑ; Οτι η νέα χωµατερή στη Φυλή έχει και τη δική του υπογραφή και 

µάλιστα εν κρυπτώ, παρέα µε τη Ν∆ και τον Τζήµερο; Οτι οι περίφηµες «οικιστικές 

πυκνώσεις», που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, ήταν εφεύρηµα της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ για να νοµιµοποιηθούν αυθαίρετα κτίσµατα; Είναι συνένοχοι και χωρίς 

ντροπή παριστάνουν τους «σωτήρες» του περιβάλλοντος. 

Το νοµοσχέδιο είναι κυριολεκτικά γραµµένο από τον ΣΕΒ, που για λογαριασµό 

όλων των εργοδοτικών ενώσεων µάζεψε τις «εκκρεµότητες» που αποµένουν για να 

προχωρήσουν οι δουλειές τους και τις παρέδωσε «προς τακτοποίηση» στην 

κυβέρνηση και στα άλλα αστικά κόµµατα. 

Οι εκκρεµότητες αυτές αφορούν είτε περιβαλλοντικά εγκλήµατα που έχουν 

συντελεστεί και για τα οποία απαλλάσσονται πλήρως, είτε εγκλήµατα που δεν 

πρόλαβαν να ολοκληρώσουν, εξαιτίας της κατακραυγής και του αγώνα του λαϊκού 

κινήµατος. Μάλιστα, το µεγαλύτερο µέρος των άρθρων τακτοποιεί «εκκρεµότητες» 

του κεφαλαίου στην Αττική, όπου ζει και εργάζεται ο µισός πληθυσµός της χώρας. 

Μετά απ' όλα αυτά, δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επέλεξε η κυβέρνηση να 

ψηφίσει το νόµο, µέσα στην πανδηµία, στα σκοτεινά. Ο λαός µε την πάλη του δεν 

πρέπει να αφήσει να ολοκληρωθούν τα σχέδιά τους, γιατί οι συνέπειες θα είναι 

τεράστιες για τη σηµερινή και τις επόµενες γενιές. Ο αγώνας σωµατείων και 

φορέων ενάντια στα περιβαλλοντικά εγκλήµατα για τα κέρδη του κεφαλαίου, οι 

κινητοποιήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των λαϊκών 

οικογενειών, αποτελούν παρακαταθήκη για πιο αποφασιστική συνέχεια. 

 


