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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ:604 – ΑΘΗΝΑ 18/02/2022

Μόλις προχθές δόθηκε στη δημοσιότητα,  έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας,  των Ηνωμένων Εθνών, στην

οποία διαπιστώνεται ότι:

1. Η ρύπανση του αέρα των νερών των εδαφών και των τροφίμων που προέρχεται από ανθρώπινες

δραστηριότητες με ευθύνη κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων προκαλεί ετησίως τουλάχιστον εννιά

εκατομμύρια θανάτους και το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς όλο αυτό το τρομερό αποτέλεσμα σε μεγάλο

βαθμό παραβλέπεται από τις… εξουσίες.

Η ρύπανση αυτή οφείλεται, όπως τονίζεται, στην έκθεση στην ανεξέλεγκτη

διαχείριση των φυτοφαρμάκων-λιπασμάτων στην αυξημένη τάση κατάχρησης πλαστικών, στα

ατελείωτα ηλεκτρονικά  απόβλητα (ισχυρίζονται μερικοί ότι είναι πράσινα απόβλητα)

Στην έκθεση αυτή, όπως τονίζεται, από την οδυνηρή πλευρά του προβλήματος των εννέα εκατομμυρίων

θανάτων ετησίως προκαλεί εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο συγγραφέας της έκθεσης αυτής- ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών Ντέιβιντ

Μπόιντ- επιγραμματικά δηλώνει: Οι σημερινές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των κρίσεων που

συνιστούν η ρύπανση από τις τοξικές ουσίες προφανώς αποτυγχάνουν με αποτέλεσμα τις ευρείες

παραβιάσεις του δικαιώματος των πολιτών  σε ένα καθαρό, υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον.

Υπέρ πολύφθοριωμένη αλκυλιωμένη υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε οικιακά σκεύη

ως αντικολλητικές ουσίες έχει αποδειχθεί ότι αυτές συνδέονται με καρκίνο, μάλιστα έχουν

χαρακτηριστεί ως «ισόβια χημικά» επειδή δεν διαλύονται εύκολα.

Η έκθεση αυτή εστιάζει στις προβληματικές ρυπογόνες ζώνες όπου όπως έχει διαπιστωθεί πλησιάζουν

περίπου τις 500.000 σε ολόκληρο τον πλανήτη εκ των οποίων 25-30 χιλιάδες θεωρούνται ζώνες

θυσίας.



Η ατμοσφαιρική ρύπανση αφαιρεί δύο χρόνια ζωής

Μάλιστα οι τελευταίες έχουν εντοπιστεί σε φτωχές  περιθωριοποιημένες και με αυτόχθονος πληθυσμούς

περιοχές.

Η επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπασελέ έχει χαρακτηρίσει

τις περιβαλλοντολογικές απειλές «την μεγαλύτερη πρόκληση για τα δικαιώματα παγκοσμίως  και η

παραβίαση τους χρησιμοποιείται ως επιχείρημα σε ολοένα και περισσότερες δικαστικές, περιαυτολογικές

και κλιματικές υποθέσεις».

Το ΠΑΚΟΕ από την ίδρυσή του- το 1979-  πολλές φορές έχει καταγγείλει την εγκληματική αδιαφορία

της κάθε μορφής εξουσιών, στα συνεχώς αυξανόμενα και οξυμένα περιβαλλοντολογικά προβλήματα:  Έχει

πριν ένα χρόνο συγκρίνει τους θανάτους από το Covid 19,  με τους αντίστοιχους της ατμοσφαιρικής

ρύπανσης,  έχει υπερτονίσει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ολοένα αυξανόμενη ατμοσφαιρική

ρύπανση ιδιαίτερα από καρκινογόνους υδρογονάνθρακες (VOC)  και την φορμαλδεΰδη.

Όμως δυστυχώς όπως λέει και η παροιμία «στου Κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα»  για αυτό οι

θάνατοι από τέτοιες κρατικές και ιδιωτικές παρεμβάσεις είναι εννιά εκατομμύρια το χρόνο.

Το ΠΑΚΟΕ άμεσα προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τέτοιες παράνομες και εγκληματικές

ενέργειες τόσο του κράτους όσο και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
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