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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ... (Ιούλιος 2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Πρόβλημα δεν αποτελεί μόνο η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την
απουσία ολοκληρωμένων αποχετευτικών δικτύων και μονάδων βιολογικών
καθαρισμών σε πολλές περιοχές της χώρας. Από παραπομπές είναι συνηθισμένη η
Ελλάς και τα υψηλά πρόστιμα που μας επιβάλλονται μοιάζουν να μην απασχολούν
κανένα. Δομικό πρόβλημα αποτελεί η απουσία προώθησης αυτονόητων στόχων. Το
γεγονός, δηλαδή, ότι αυτού του τύπου τα θέματα δεν είναι καθημερινός πονοκέφαλος
για την Πολιτεία μιας χώρας που θέλει να ζήσει από τον τουρισμό, και σύμφωνα με τις
δηλώσεις κάθε αρμοδίου σχεδιάζει προς αυτή την κατεύθυνση.
Αν δούμε τις περιοχές που αφορά η παραπομπή στο δικαστήριο πρέπει
τουλάχιστον να προβληματιστούμε. Πολλές βρίσκονται στην Αττική, λίγα χιλιόμετρα
από εκεί που χτυπά η καρδιά του κράτους. Και είναι να απορεί κανείς πώς αυτή η
Πολιτεία δεν έχει τις στοιχειώδεις υποδομές στη μητροπολιτική περιοχή όπου διαβιοί
το 40% του πληθυσμού της χώρας. Οι περισσότερες ελλείψεις υποδομών βρίσκονται
σε τουριστικές περιοχές, αυτές που με πολύχρωμες αφίσες διαφημίζουμε στους
ξένους για να μας επισκεφτούν. Οι αφίσες βέβαια δεν μυρίζουν, αλλά όσοι δελεαστούν
απ’ αυτές μπορούν να οσφρανθούν την απουσία των υποδομών και να γίνουν οι
χειρότεροι δυσφημιστές του ελληνικού τουρισμού.
Δεν πρέπει να χρειάζεται η παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για να ξεκινήσουν τα έργα που θα διορθώσουν αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση.
Ακόμη και αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Eνωση, η Πολιτεία οφείλει να κάνει όσα το
Σύνταγμα κατ’ αρχήν, αλλά κυρίως η κοινή λογική επιτάσσει. Πρέπει δηλαδή να
κλείσει αυτόν τον οχετό της ανευθυνότητας που χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτος.
Πράττοντας απλώς τα αυτονόητα...

Κύριο άρθρο της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2006,
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