SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
ΜΕΝΟΥΝ (20/6/11-26/6/11)
«Εβδομαδιαία
επισκόπηση
παραγνωρισμένων
ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε
πρόχειρες σε ένα συρτάρι»
(Από δημοσιεύσεις της 4ης εβδομάδας του Ιουνίου)

Ευρωσκεπτικισμός ή Ευρωαπολογισμός;
«Κάθε φορά που δύο παρατηρητές της Ευρώπης συζητούν αυτά τα
πράγματα, συνήθως συμφωνούν στο ότι ο μόνος τρόπος να βγει η
Ευρώπη από το αδιέξοδο είναι να καθιερώσει ένα ενιαίο
φορολογικό καθεστώς, ένα ενιαίο τραπεζικό σύστημα και, πάνω
απ’ όλα, ένα ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης.
Τέτοιες συζητήσεις γίνονται αυτές τις ημέρες και στις
Βρυξέλλες. Αλλά δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Οι καιροί έχουν
αλλάξει. Η γενιά του Ντελόρ έχει φύγει από τη σκηνή. Η
εθνικιστική Δεξιά και οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων νίκησαν.
Οι διεθνιστές σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες
έχασαν.
Το πραγματικό ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι πώς θα
συσφιχθούν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πώς θα εξασφαλιστεί ότι η πιθανότατη
διάλυση της ΕΕ θα γίνει με οργανωμένο και συγκροτημένο τρόπο.
Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πολέμου μεταξύ
των κρατών, ή εθνικιστικών συγκρούσεων στο εσωτερικό τους.
Άλλωστε γι’ αυτό δημιουργήθηκε στην αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση».
“Το ευρωπαϊκό όνειρο τέλειωσε και οι εθνικιστές νίκησαν”, The
Guardian – www.skai.gr, 24/6/2011
***

Για να μην ξεχνιόμαστε
«Οι επιστήμονες που έλαβαν μέρος στην έρευνα υπενθυμίζουν πως
οι ωκεανοί αποτελούν «το κυκλοφορικό σύστημα του πλανήτη». Αν
δεν μπορέσουν να συνεχίσουν να επιτελούν αυτό τον ρόλο, ο
πλανήτης είναι κοντά στην καταστροφή.
Σύμφωνα με τον
διευθυντή του IPSO Αλεξ Ρότζερς, ο οποίος χαρακτηρίζει τα
αποτελέσματα της έρευνας “πολύ χειρότερα” από τα
αναμενόμενα, “η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και απαιτεί
ξεκάθαρες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα. Εξετάζουμε τις
συνέπειες που θα έχει για την ανθρωπότητα και οι οποίες θα
γίνουν αισθητές κατά τη διάρκεια της ζωής μας και το
χειρότερο, κατά τη διάρκεια της ζωής των παιδιών μας και των
επόμενων γενεών”».
Άρης Καπαράκης, “Σε περίοδο μαζικής
εισέρχονται οι ωκεανοί” 21/6/2011

εξαφάνισης

ειδών

«Αναγκαία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κρίνει
μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών-ΙΟΒΕ
τη μείωση κατά 70 έως 75% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην
Ελλάδα το 2050, σε σχέση με το 1990.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη με τίτλο «Μακροχρόνιες Ενεργειακές
Πολιτικές: Οι προκλήσεις για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα
με ορίζοντα το 2050», για την επίτευξη του στόχου αυτού
απαιτείται εξοικονόμηση ενέργειας, σε ποσοστό 20% μέχρι το
2030 και 50% το 2050, διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον
35% το 2050, βέλτιστο μερίδιο ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή το 2050
από 48% έως 83% (ανάλογα με την υιοθέτηση ή μη των τεχνολογιών
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και πυρηνικών) και το 85% των
οδικών μεταφορών το 2050 να εκτελείται από ηλεκτρικά μέσα».
“Ι.Ο.Β.Ε.: Απαιτείται μείωση 70-75% των εκπομπών αερίου του
θερμοκηπίου το 2050”, 23/6/2011
***
Παραμένοντας στις διαπιστώσεις

«Όποιος καυτηριάζει τα προνόμια της ολιγαρχίας, την αυξανόμενη
αισχροκέρδεια των ηγετικών τάξεων, τα δώρα στις τράπεζες, την
απελευθέρωση των αγορών, τον ακρωτηριασμό των μισθών με
πρόσχημα την ανταγωνιστικότητα, καταγγέλλεται ως “λαϊκιστής”,
που “παίζει το παιχνίδι της ακροδεξιάς”».
Σερζ Αλιμί, διευθυντής της γαλλικής πολιτικής επιθεώρησης Le
Monde Diplomatique
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