∆ικαιοσύνη και Τρίτο Μνηµόνιο
Αγαπητοί συνάδελφοι,
∆εν αισθάνοµαι απογοητευµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ καθόσον δεν υπήρξα ποτέ
γοητευµένος.
Αντίθετα, αισθάνοµαι οργισµένος.
Οργισµένος, επειδή η "αριστερή" κυβέρνηση απώλεσε την ηθική της
νοµιµοποίηση.
∆εν µιλώ για πολιτική νοµιµοποίηση, επειδή σε ένα πολιτικό σύστηµα όπως
είναι το ελληνικό, όπου κυριαρχούν οι συναισθηµατικές παρορµήσεις, οι
ανέντιµες συναλλαγές και τα οικονοµικά συµφέροντα µικροαπατεώνων, δεν
υφίσταται ζήτηµα νοµιµότητας ή νοµιµοποίησης.
Μιλώ για την ηθική νοµιµοποίηση ενός πολιτικού οργανισµού ( ΣΥΡΙΖΑ ) που
επί πέντε έτη κήρυξε και διεξήγαγε ανένδοτο αγώνα κατά των προηγούµενων
κυβερνήσεων, στηλιτεύοντάς τις ανελέητα για πολιτική ανεπάρκεια και εθνική
µειοδοσία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καθετί για να µας γίνει συνείδηση ότι οι προηγούµενες
κυβερνήσεις υπέκυψαν στα "άνοµα συµφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου", είτε
από ανικανότητα προς διαπραγµάτευση, είτε επειδή "πουλήθηκαν στους
διεθνείς τοκογλύφους".
Είµαι οργισµένος επειδή έδειξα εµπιστοσύνη, πεπεισµένος τουλάχιστον για
την εντιµότητα της αριστεράς (αν και δεν πρόσκειµαι πολιτικά σε αυτό το
χώρο) και αισθάνοµαι ότι κυριολεκτικά πιάστηκα κορόϊδο. Θεώρησα, ότι ένα
νεοφιλελεύθερο κατεξοχήν οικονοµικό πρόγραµµα, όπως και ήταν στην ουσία
του το περίφηµο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, αποτελούσε το
καταλληλότερο πρόγραµµα οικονοµικής διαχείρισης για µια περιφερειακή,
υπανάπτυκτη καπιταλιστικά χώρα, όπως είναι η Ελλάδα.
∆υστυχώς όµως, σήµερα, κορόϊδο αισθάνεται το 62% των Ελλήνων
ψηφοφόρων, που ψήφισαν "όχι" για να δουν τις επόµενες ηµέρες την άτεγκτη
αντιµνηµονιακή κυβέρνησή τους να επιδιώκει την υπογραφή του τρίτου και
βαρύτερου µνηµονιακού προγράµµατος, ισχυριζόµενη µάλιστα ότι αν
ακολουθούσε την πολιτική του "όχι" που η ίδια πρότεινε στους πολίτες, η
Χώρα θα οδηγούνταν σε καταστροφική άτακτη χρεοκοπία.
Αυτή δεν είναι απλά µια πολιτική στροφή, αλλά η πιο βαθιά πολιτική
ανεντιµότητα, η απόλυτη καταρράκωση του ηθικού αναστήµατος µιας
παράταξης, που µέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, κατόρθωσε να εξαλειφθεί
το πιο ρεαλιστικό και εξελιγµένο τµήµα της αριστεράς, µε όλο το πλήθος των
διανοητών, επιστηµόνων και καλλιτεχνών που την στήριξαν διαχρονικά. Μιας
παράταξης, πολιτικού κληρονόµου του ευρωκοµουνισµού, όπως αυτός
διαµορφώθηκε από τον Μαρσαί, τον Μπερλινγκουέρ και τον Λεωνίδα
Κύρκο…..
Θα αναρωτηθείτε υποθέτω για πιο λόγο αυτές τις σκέψεις µου τις δηµοσιεύω
σε αυτή την ιστοσελίδα και µάλιστα σε σχέση µε την κατάσταση της
∆ικαιοσύνης στην Ελλάδα.
Θα σας εξηγήσω το λόγο.
Μια κυβέρνηση ταπεινωµένη και ηθικά καταρρακωµένη, είναι πλέον έτοιµη να
οδεύσει σε ένα διαρκή κατήφορο.
Προετοιµαστείτε για συνεχόµενες και ολοένα βαρύτερες συνθηκολογήσεις.

∆ιότι, "δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται".
'Ενας από τους πρώτους τοµείς της ∆ιοίκησης που θα θιγεί είναι η
∆ικαιοσύνη.
Με το πρόσχηµα των καθυστερήσεων και της αναποτελεσµατικότητας στην
απονοµή της δικαιοσύνης θα πρέπει να περιµένουµε ουσιαστικές και ραγδαίες
αρνητικές εξελίξεις. Εννοείται ότι οι καθυστερήσεις δεν θα αποδοθούν στους
αυτουργούς, δηλαδή τους ∆ικαστές, που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι,
καθόσον τους ∆ικαστές, καµία κυβέρνηση δεν τολµά, δεν θέλει ή δεν µπορεί
να τους αγγίξει. Υπεύθυνοι θα θεωρηθούν και πάλι, οι µόνοι που πραγµατικά
δεν ευθύνονται, οι "συνήθεις ύποπτοι" δικαστικοί υπάλληλοι.
Ας αναµένουµε λοιπόν:
- βαθιές αλλαγές στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής ∆ικονοµίας,
- ακριβότερη ∆ικαιοσύνη,
- κατάργηση ακροαµατικών διαδικασιών,
- επέκταση µαγνητοφώνησης πρακτικών,
- καταστρατήγηση του ωραρίου των γραµµατέων έδρας,
- παράκαµψη της συνταγµατικά κατοχυρωµένης διαφοροποίησης των
δικαστικών από τους διοικητικούς υπαλλήλους και πολλά άλλα..
∆εν αρέσει σε κανέναν να γίνεται µάντης κακών γι αυτό και εύχοµαι να
διαψευσθώ, αλλά εξακολουθώ να φοβάµαι για τα χειρότερα.
Σε αυτή την περίπτωση - κατά την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση των
απευκταίων - θα πρέπει να ακολουθήσουµε συγκεκριµένους τρόπους
αντίδρασης και ειδικότερα:
1) Να παραµερίσουµε την παρωχηµένη και αναποτελεσµατική
παλαιοσυνδικαλιστική πρακτική των απεργιών, αποχών και στάσεων
εργασίας, εφόσον ο κλάδος µας, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, δεν µπορεί να
ασκήσει αποτελεσµατική πίεση απεργώντας (αφού οι «υπό παραγραφήν»
υποθέσεις συζητούνται).
2) Να επιδιώξουµε την υποστήριξη του πολίτη, αναδεικνύοντας τις δικαστικές
υπηρεσίες ως φωτεινό παράδειγµα εξυπηρέτησης και αποτελεσµατικότητας
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αγωνιζόµενοι να διώξουµε από πάνω µας το σπίλο
του "ανίκανου", "τεµπέλη" και "ανέντιµου" δηµοσίου υπαλλήλου.
3) Να απευθυνθούµε σε στελέχη της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από τις
προσωπικές µας πολιτικές επιλογές, προκειµένου να τους ενηµερώσουµε για
τα ουσιαστικά και πραγµατικά προβλήµατα του κλάδου µας και να τους
δώσουµε επιχειρήµατα ώστε να αντιπαρατεθούν στις επερχόµενες
καταιγιστικές δυσµενείς αλλαγές.
4) Να απευθυνθούµε και να πληροφορήσουµε τα µέσα ενηµέρωσης που
διαµορφώνουν την κοινή γνώµη, δίνοντας βαρύτητα στο γεγονός ότι η
εύρυθµη λειτουργία της δικαιοσύνης, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς
παράγοντες της λειτουργίας ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος και κάθε
χτύπηµα στην απονοµή της δικαιοσύνης αποτελεί και χτύπηµα στις ατοµικές
ελευθερίες.
Ελπίζω να βρεθούµε όλοι µαζί σε αυτή την προσπάθεια,
- όχι για να υπερασπιστούµε στενά συντεχνιακά συµφέροντα,
- όχι για να ζητήσουµε αυξήσεις µισθών και επιδόµατα,
- αλλά για την κατοχύρωση του θεσµικού µας ρόλου και
- την υπεράσπιση της απονοµής της δικαιοσύνης, της οποίας αποτελούµε
ουσιαστικό συντελεστή.
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