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΄Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ… (Aπρίλιος
2007)
Συγγραφέας: ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

Το ρεφρέν της μόδας είναι «λιγότερο κράτος»· ακούγεται συνήθως μαζί με
προτροπές για μεταφορά δράσεων δημοσίου ενδιαφέροντος στον ιδιωτικό τομέα.
Έτσι, ισχυρίζονται, απλά και υπό τον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς, θα λυθούν
προβλήματα που μας τυραννάνε χρόνια. Άλλοι πάλι τραγουδούν αλλιώς: «Μα πού είναι
το κράτος;», κάθε που βρέχει ή χιονίζει, όποτε ένα φυσικό φαινόμενο ταράξει τη
ρουτίνα του μακάριου ή και παραβάτη αστού.
Η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα, και αλλού... Το κράτος δυστυχώς υπάρχει
πληθωρικό, αλλά συνήθως υπάρχει για να ομολογεί την αδυναμία του να επιβάλλει
τους νόμους και να προστατέψει τους πολίτες. «Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το
κάναμε», είπε χθες στη Βουλή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Αν. Νεράντζης, όταν
ερωτήθηκε γιατί δεν έχουν κλείσει ακόμη τα παράνομα και περιβαλλοντοκτόνα
λατομεία στη θέση Μερέντα του Μαρκόπουλου.
Τι μπορούσε να κάνει και έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης; Επέβαλε στα παράνομα λατομεία πρόστιμα, για την είσπραξη των οποίων δεν μερίμνησε καν, διότι
είναι άλλου φορέα αρμοδιότης. Τα νταμάρια συνεχίζουν όμως το έργο τους
ανενόχλητα, σκεπάζοντας με φονική σκόνη όλη την κατοικημένη περίμετρο του
Μαρκόπουλου, ενώ ταυτοχρόνως ο δήμος μεταβάλλει σταδιακά το πληγωμένο τοπίο
σε απέραντη χωματερή...
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αποσείει τις ευθύνες του και δείχνει προς άλλες
κατευθύνσεις: νομαρχία, δήμο, περιφέρεια, Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλοι
αναμειγνύονται, όλοι ενεργούν, όλοι τραβάνε την ουρά τους την κρίσιμη ώρα, η
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή λειτουργίας ισχύει από τον
Μάιο του 2006, τα πρόστιμα των εκατομμυρίων πέφτουν βροχή και τα λατομεία
εξακολουθούν να σπάνε πέτρα...
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Άφθονο κράτος, άφθονη ιδιωτική πρωτοβουλία και αφθονότερη όλων η
παρανομία, η περιφρόνηση του κοινού νου και του αισθήματος δικαίου. Στα λατομείαχωματερή της Μερέντας δοκιμάζεται η πολιτική κοινωνία μας και ηττάται, εδώ και
χρόνια, εξακολουθητικά: αποδεικνύεται γυμνή και αδύναμη, χωρίς πειθώ, χωρίς ισχύ.
Το ζήτημα δεν είναι πόσο κράτος έχουμε, αλλά αν το κράτος είναι δραστικό,
αποτελεσματικό και ωφέλιμο για τους πολίτες. Χθες, στη Βουλή, ένας Υφυπουργός
ομολόγησε ότι το κράτος είναι απλώς γελοίο: «Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το
κάναμε». Όπως είχε πει και ο τέως Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, πάλι στη Βουλή: «Αυτή
είναι η Ελλάδα» - νταμάρι ανομίας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 27 Απριλίου 2007, σ.
1.
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