Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

Το παραμύθι του θερμοκηπίου γέννησε την
οικολογική πολιτική για να διαφεντεύει τον
πλανήτη;
Categories : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Date : 1 Ιουλίου, 2010
Τα τελευταία χρόνια βομβαρδιζόμαστε ασταμάτητα από ανακοινώσεις σχετικά με το
πως ο άνθρωπος με τις ανεξέλεγκτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προκαλεί το
φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη η οποία με
τη σειρά της προκαλεί το λιώσιμο των πάγων στους πόλους, με αποτέλεσμα να
προκαλείται άνοδος της στάθμης της θάλασσας η οποία με τη σειρά της απειλεί να
μας πνίξει και να μην μας αφήσει ούτε μίση σπιθαμή χώματος για να ζήσουμε! Το
μέλλον φαντάζει δυσοίωνο σε ένα περιβάλλον διόλου φιλικό για τον άνθρωπο.
Καλωσορίσατε στην πράσινη εποχή. Την εποχή που όλες οι κυβερνήσεις του
"πολιτισμένου" κόσμου συνειδητοποίησαν το πρόβλημα και αποφάσισαν πάση θυσία
να... σώσουν τον πλανήτη με την εφαρμογή των πολύ trendy πράσινων πολιτικών, με
την πράσινη βιομηχανία, με το σύμφωνο του Κιότο, με το παγκόσμιο
περιβαλλοντολογικό συνέδριο της Κοπενχάγης, με πανευρωπαϊκά οικολογικά
κόμματα να κινούν τα νήματα, με την αγχόνη πάνω από τα κεφάλια μας γνωρίζοντας
ότι αν δεν είμαστε αρκετά οικολόγοι, αν δεν είμαστε αρκετά πράσινοι, πράσινο φίδι
που μας έφαγε.
Ποιοί βρίσκονται στα αλήθεια πίσω από αυτή την ιστορία της κλιματικής αλλαγής;
Ποιοί είναι αυτοί που βγάζουν τα πορίσματα για την κλιματική αλλαγή και πόσο
επιστημονικά είναι αυτά; Ποιοί είναι αυτοί που διαμορφώνουν την παγκόσμια άποψη
περί υπερθέρμανσης του πλανήτη και δίνουν οδηγίες στις κυβερνήσεις του
"πολιτισμένου" κόσμου για το ποια θα είναι η πολιτική τους αύριο; Πόσο
πολιτισμένη είναι, τελικά, αυτή η πράσινη εποχή;
Το ταξίδι μέσα από αυτό το άρθρο δεν θα είναι και τόσο ευχάριστο αλλά ήρθε
επιτέλους η στιγμή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ
(Σημείωση: Το ερωτηματικό στον τίτλο του άρθρου προστέθηκε από την ιστοσελίδα
μας)
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(Πηγή: "Ενοριακή Ευλογία", Ιούν. - Αύγ. 2010, τεύχος 96-98)
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