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Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (Ιούλιος 2006)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
Η περίπτωση των λατομείων του Μαρκόπουλου και το «πινγκ πονγκ» ευθυνών
μεταξύ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και Περιφέρειας θυμίζει τη θλιβερή περίπτωση
της πινακίδας-λαιμητόμου που πήρε προ καιρού μια ζωή έξω από τη Χαλκίδα. Όλοι οι
αρμόδιοι φορείς δηλώνουν αναρμόδιοι να προλάβουν ένα προαναγγελθέν δυστύχημα ή
μια προαναγγελθείσα καταστροφή. Στην περίπτωση μάλιστα των λατομείων, σε
αντίθεση με τη Χαλκίδα, υπάρχει και η ρητή «διαταγή» της Δικαιοσύνης. Μόνο που
δεν την εφαρμόζει κανείς.
Παντού στον κόσμο οι αποφάσεις των ανωτάτων δραστήριων θεωρούνται από
τη διοίκηση ιερές. Μόνο στην Ελλάδα εμφανίζεται το φαινόμενο να προσπαθούν οι
κρατικές υπηρεσίες να ξεπεράσουν νομολογίες είτε με επιπλέον νομοθετικά μέτρα
είτε με την πρόφαση της άγνοιας. Αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση του έργου
εκτροπής του Αχελώου, αλλά και στα λατομεία της περιοχής Μαρκόπουλου. Τα
οικολογικά προαπαιτούμενα, που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει, είτε
παρακάμπτονται είτε αγνοούνται. Ακόμη κι όταν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η μη εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης έχει ευρύτερα των
οικολογικών καταστροφών αποτελέσματα. Σε μια κοινωνία που παρακάμπτονται οι
αποφάσεις των ανωτάτων δραστήριων η Δικαιοσύνη χάνει το κύρος της. Κανένας
πολίτης δεν νιώθει όπως ο αδικημένος Γερμανός μυλωνάς που αποτόλμησε να πει
στον αυτοκράτορα Φρειδερίκο: «Αν αδικηθώ από την εξοχότητά σας, υπάρχουν
δικαστές στο Βερολίνο». Κανένας πολίτης δεν πείθεται στην Ελλάδα ότι ζει σε κράτος
δικαίου, ότι τελικά θα βρει κάπου το δίκαιό του. Ουδείς μπορεί να έχει εμπιστοσύνη
στη διαδικασία, αν ξέρει ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν γίνονται σεβαστές
από τα κρατικά όργανα.
Το τρωθέν κύρος της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με την
κάθαρση στους κόλπους της. Χρειάζεται να γίνεται και το αυτονόητο: Να εφαρμόζει
το κράτος τις αποφάσεις της…
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Κύριο άρθρο της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου
2006, σ. 10.
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