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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΜΠΑΜΑ – ΟΜΠΑΜΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (του Γιάννη
Ζήση)
Είναι ίσως ύβρις βέβαια να αρχίζει κανείς
να σχολιάζει μέσα σε τόσο ελάχιστο χρονικό
διάστημα έναν πολιτικό και ηγέτη από τον
ορισμό των στελεχών του. Τουλάχιστον
συμβολικά εξακολουθεί και αποτελεί ενός
είδους κεφάλαιο πριν ακόμη ορκιστεί. Μπορεί να πει κανείς ότι
ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι και
η υπερθέρμανση του πλανήτη.
Όμως ήρθαν και κάποια καλά νέα, αυτόν τον καιρό, θα το υποπτευθεί κανείς. Από τη μία στη
θάλασσα της Ανταρκτικής, γίνεται απορρόφηση περισσότερο διοξειδίου από όσο αποβάλλεται από
τους ωκεανούς και επίσης τα νέα για το υδροθερμικό ρεύμα του Αρκτικού ωκεανού. Με άλλα λόγια
ξαναπήραν μπροστά οι θερμικές αντλίες των ωκεανών. Παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν με
μία ατζέντα στην τελευταία φάση κυρίως, μια δειλή στήριξη των απόψεων του Γκορ από τον Ομπάμα,
γιατί όσο να ναι κοστίζει το να μιλάς για κλιματικές αλλαγές στην Αμερική. Είναι ο Γκορ από
τους σθεναρούς υποστηρικτές του Ομπάμα, ο Γκορ ο οποίος εβλήθη για το βιβλίο «Προσβολή στη
Λογική» μήπως και ματαιώσει καμία κίνηση μαγειρεμένη από άλλους.

Ο Γκορ λοιπόν τώρα θα περιμένουμε να μας δώσει το
δείγμα για το πόσο έτοιμη είναι η Αμερική να προσανατολιστεί
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ίσως είναι το τελευταίο
σημείο που θα μπορούσαμε να αναμένουμε μια βάρβαρη διάψευση
από τον Ομπάμα σε σχέση με την προεκλογική του Ατζέντα. Ακόμη
και ο Μακ Κέιν είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί την ανάγκη να
δράσει για τις κλιματικές αλλαγές αλλά ο Ομπάμα αφήνει
αφορολόγητους του πετρελαιάδες. Θα τους αντιμετωπίσει όμως στο
ενεργειακό lobbying, στο
αντιμετωπίσει επίσης και τον
την αυτοκινητοβιομηχανία και
δείξει εδώ πόσο κυνική είναι

επιχειρηματικό lobbying, θα
ασύδοτο Αμερικάνο καταναλωτή και
την στρατιωτική βιομηχανία ή θα
η πολιτική και πόσο ασύδοτη και

αλαζονική η αυτοδιάψευσή της μέσα σε ένα παιχνίδι εξουσίας; Ας
αναμείνουμε. Με τα μεταλλαγμένα και τα πυρηνικά καύσιμα
στοχεύει να δείξει πρακτικές βιωσιμότητας και αειφορίας;
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