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ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Φεβρουάριος 2007)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Οι συνεχείς καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
παραλείψεις και καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος δεν συνετίζουν ούτε και φρονηματίζουν τις κυβερνήσεις της. Τα
«εγκλήματα» κατά του περιβάλλοντος συνεχίζονται και αισίως, μετά τις έως τώρα 26
καταδίκες, αναμένονται και άλλες. Σύντομα θα γίνουν δίκες για 7 ακόμη υποθέσεις,
ενώ ετοιμάζονται και άλλες 21 δικογραφίες σε βάρος της Ελλάδας, διότι καθυστερεί
να ενσωματώσει κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον στο εθνικό δίκαιο.
Ουσιαστικά πρόκειται για κυβερνητικά και γραφειοκρατικά «εγκλήματα»,
δηλαδή για ασυγχώρητες παραλείψεις και καθυστερήσεις. Και αυτά συμβαίνουν σε μία
χώρα, που έχει εδώ και πολλά χρόνια ολόκληρο Yπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αλλά και πέραν αυτού, σχεδόν όλα τα υπουργεία
έχουν κάποια αρμοδιότητα σε θέματα περιβάλλοντος. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει
συντονισμός των κυβερνητικών υπηρεσιών, αλλά δεν υπάρχει και άμεσο ενδιαφέρον.
Κανένας από τους αρμόδιους και υπεύθυνους των υπουργείων δεν πληρώνει τα
πρόστιμα με τα οποία τιμωρείται η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα πληρώνει
το Δημόσιο Ταμείο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Πετύχαμε ως χώρα, σε μία περίοδο μάλιστα παγκόσμιας ανησυχίας για την
καταστροφή του πλανήτη, ένα πραγματικό θαύμα: Και δεν προστατεύουμε το
περιβάλλον και πληρώνουμε για την κακοποίησή του! Αντί να τα δίνουμε σε πρόστιμα,
δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε την εκτέλεση έργων; Και επιτέλους, ποιο
οικονομικό κόστος έχει η ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο;
Κανείς, όμως, δεν φαίνεται να μετράει το κόστος των ζημιών, που προκαλούνται από
τις εγκληματικές παραλείψεις. Βιότοποι, υδάτινοι πόροι, επιφανειακοί και υπόγειοι,
ακτές και θάλασσες καταστρέφονται, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ανεπανόρθωτα.
Οι παραλείψεις αφορούν και τη δημόσια υγεία. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν
οι 1.458 παράνομες χωματερές, δηλαδή οι ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι, που είναι
επικίνδυνες εστίες μόλυνσης. Πλήρωσε η Ελλάδα κατ’ επανάληψη πρόστιμα -δύο
φορές το 2005- αλλά οι χωματερές μένουν ανοιχτές. Φαίνεται ότι στο κυβερνητικό
πρόγραμμα για την «επανίδρυση του κράτους» δεν υπάρχουν προβλέψεις για την
προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από μία που αφορά την επανίδρυση της
αγροφυλακής. Είναι θέμα προπαντός κομματικού ενδιαφέροντος, διότι συνδέεται με
προσλήψεις αγροφυλάκων, που έργο τους είναι να περιφρουρούν το περιβάλλον και να
προλαβαίνουν εγκλήματα.
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Οι υπάρχοντες «προστάτες» του περιβάλλοντος, όμως, τι κάνουν; Στις
περισσότερες περιπτώσεις, τα στραβά μάτια. Η διαφθορά, που έχει διαβρώσει την
κρατική μηχανή, αφήνει και το περιβάλλον απροστάτευτο, για να καταληστεύεται και
να κακοποιείται ελεύθερα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 20 Φεβρουαρίου
2007, σ. 8.
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