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Περίληψη 
 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η κριτική προσέγγιση κι ανάλυση χαρακτηριστικών 
όψεων της Πολιτικής Γης που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980. 
Βασική υποδοµή για την θεµελίωσή της απετέλεσε η συστηµατική διερεύνηση, 
απογραφή, χαρτογράφηση και αποτίµηση των γενικότερων κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτικών συνθηκών της πρώτης περιόδου της µεταπολίτευσης, οι οποίες υπέθαλψαν, 
µέσα κι έξω απ' το κράτος και τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, (σε συλλογικό 
και/ή ατοµικό επίπεδο), τάσεις, στάσεις και συµπεριφορές, τόσο υπέρ µιας επιστηµονικά 
τεκµηριωµένης κι ολοκληρωµένης στρατηγικής πολιτικής γης, όσο και υπέρ της 
συνέχισης της απρογραµµάτιστης, ευκαιριακής και σύµφωνης µε τα συµφέροντα των 
κυρίαρχων οµάδων σχετικής πολιτικής η οποία δέσποσε στην σύγχρονη Ελλάδα από τα 
πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της. 
Κυρίαρχη τάση πολιτικής γης, λόγω της υφιστάµενης την περίοδο 1974-1980 ποιότητας    
κι έντασης της κοινωνικής δυναµικής, αναδεικνύεται σύµφωνα µε την τεκµηρίωση της 
εισήγησης, εκείνη η οποία προτάσσει τις συλλογικές απ' τις ατοµικές προτεραιότητες, 
τον προγραµµατισµό απ' την άναρχη λήψη µέτρων, τον σεβασµό του φυσικού κι 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος απ' την κερδοσκοπία στη γη και µάλιστα πολλές φορές 
υπερισχύει νόµων και κυβερνητικών µέτρων και ρυθµίσεων προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. 
Στο µεγαλύτερο µέρος της δεκαετίας του 1980, παρά το γεγονός ότι οι φορείς των 
απόψεων της κυρίαρχης τάσης πολιτικής γης της περιόδου 1974-1980 βρέθηκαν στην (ή 
κοντά στην) πολιτική εξουσία, παρατηρείται µια αντίστροφη κοινωνική δυναµική ως 
αποτέλεσµα και πάλι νέων πολιτικών, κοινωνικών κι οικονοµικών ισορροπιών και 
συνθηκών οι οποίες σταδιακά διαµορφώνονται, επιβραδύνοντας, αναιρώντας ή κι 
ανατρέποντας στην πράξη, τη βασική σχετική - θεωρητικά τουλάχιστον - προγραµµατική 
κυβερνητική πολιτική. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής γης της δεκαετίας του '80 και ειδικότερα η 
Πολιτική για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, το Περιβάλλον, τις Πολεοδοµικές Ρυθµίσεις, το 
Φυσικό Σχεδιασµό και την Ανάπτυξη αναλύονται κριτικά σ' αυτό το πλαίσιο και στην 
πολυδιάστατη σχέση τους µε την στεγαστική και την γενικότερη κοινωνική πολιτική. 
Τέλος µε βάση τα πορίσµατα αυτής της ανάλυσης επιχειρείται η εκτίµηση των πιθανών 
προοπτικών της πολιτικής γης στην Ελλάδα τη δεκαετία του '90 κάτω απ' τις νέες 
συνθήκες, της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της "ιδιωτικοποίησης", (οι οποίες αποτελούν 
τους κύριους θεωρητικά τουλάχιστον - άξονες της κυβερνητικής πολιτικής σήµερα), 
αλλά και της εντεινόµενης οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισµικής κρίσης 
την οποία διέρχεται τα τελευταία χρόνια η χώρα µας. 
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1. Το πολιτικό και κοινωνικό κλίµα των αρχών της µεταπολίτευσης και η 
Πολιτική Γης 1974-1981. 

 
Η πρώτη περίοδος της µεταπολίτευσης 1974- 1981, η οποία ορίζεται χρονικά απ' την 
πτώση της δικτατορίας ως την άνοδο των "δυνάµεων της αλλαγής" στην πολιτική 
εξουσία, σηµαδεύεται αποφασιστικά στο πολιτικό επίπεδο από την πλήρη κυριαρχία των 
συντηρητικών παραδοσιακών πολιτικών. Η συγκυρία αλλά και οι παράγοντες, 
εξωτερικοί κι εσωτερικοί, που την επηρεάζουν καταλυτικά, διαµορφώνουν την περίοδο 
αυτή συνθήκες υπέρβασης της κλασικής αντίθεσης δεξιάς-κέντρου στην διεκδίκηση της 
εξουσίας κι επιβάλλουν την συγκυβέρνηση "εθνικής αναγκαιότητας" µε στόχο να 
διασφαλισθεί η οµαλή µετάβαση στη δηµοκρατία και το βασικότερο, η διατήρηση των 
κατεστηµένων αξιών της νεοελληνικής κοινωνίας και των θεµελιακών ζωογόνων 
"µύθων" της. 
Στο πλαίσιο αυτό ήταν φυσικό ν' ανθίσει, ν' αναπτυχθεί, να σχηµατοποιηθεί κοινωνικά 
και να συστηµατικοποιηθεί σ' επίπεδο µιας "άλλης" πολιτικής και η ριζική αµφισβήτηση 
των αξιών, των δοµών και των λειτουργιών ενός καθεστώτος, το οποίο στη συνείδηση 
των πιο συνειδητοποιηµένων πολιτών όχι µόνο διατηρεί το σύστηµα, αλλά και 
υποθάλπει, γεννά και συντηρεί και τις δικτατορικές του εκτροπές. 
Η αµφισβήτηση αυτή, την πρώτη επταετία της µεταπολίτευσης αποκτά τα θετικά 
χαρακτηριστικά προσδοκίας αλλά και ενεργητικής συµβολής των πολιτών στη 
διαµόρφωση προτύπων δηµιουργικής πολιτικής και κοινωνικής συµµετοχής και δράσης 
στην κατεύθυνση µιας εναλλακτικής πρότασης διαρθρωτικής πολιτικής αλλαγής. 
Έτσι συγκροτείται ένα ρεύµα κοινωνικής δυναµικής ριζικού εκδηµοκρατισµού κι 
εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας, µε προεξάρχουσες συνιστώσες του το νέο 
επιστηµονοτεχνικό και παραγωγικό δυναµικό το οποίο στελεχώνει τα αιρετά όργανα των 
επιστηµονικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων και τις επιτροπές κι οµάδες 
δουλειάς τους, αλλά και τους προοδευτικούς πανεπιστηµιακούς φορείς. 
Ιδιαίτερα το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας την περίοδο 1975-1982 µε την περιφερειακά 
αποκεντρωµένη δοµή και λειτουργία του, σε συνεργασία µε τους συλλόγους 
διπλωµατούχων Μηχανικών: 
- διατυπώνει κι υλοποιεί συστηµατικά, αποτελεσµατικά και µε συνέπεια το 

Πρόγραµµα της ∆ηµοκρατικής Συνεργασίας Μηχανικών (εκλεγµένης διοίκησής 
του απ' το 1975 ως το 1982, η οποία υπερβαίνει δηµιουργικά τους παραδοσιακούς 
και πολλές φορές µηχανιστικούς κοµµατικούς / πολιτικούς και ιδεολογικούς 
διαχωρισµούς των µελών της), 

- συντονίζει τη δράση του µε τη δράση των άλλων επιστηµονικών, κοινωνικών, 
πανεπιστηµιακών και συνδικαλιστικών φορέων,  

- τεκµηριώνει µε ολοκληρωµένη διεπιστηµονική και πλουραλιστική προσέγγιση 
συγκεκριµένες προτάσεις και λύσεις για τα µεγάλα σύγχρονα προβλήµατα της 
χώρας (Ανάπτυξη, Μεγάλα Τεχνικά Έργα, Αεροδρόµιο Σπάτων, Παιδεία, 
Περιβάλλον, Πολιτική Γης, Εθνικό Κτηµατολόγιο, Ένταξη της Ελλάδας στην 
Ε.Ο.Κ. κ.λ.π.), 

- οργανώνει και διεξάγει διεθνή κι ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια πάνω στα καίρια 
προβλήµατα της χώρας την περίοδο αυτή, 
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- τροφοδοτεί µέσω των εκπροσώπων του µε τεκµηριωµένες θέσεις, επεξεργασίες και 
πορίσµατα επιστηµονικών επιτροπών του την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους συνδικαλιστικούς φορείς, 

- αναπτύσσει σηµαντική επιστηµονική εκδοτική προσπάθεια και υπηρεσία 
τεκµηρίωσης συνεργάζεται δηµιουργικά µε τα πανεπιστήµια και τους φοιτητές, 

- συµβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών 
και σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, 

- προετοιµάζει ένα φυτώριο στελεχών µε επιστηµονική επάρκεια, κοινωνική και 
πολιτική συνειδητότητα, ευαισθησία και ικανότητες για την ανάπτυξη της χώρας, 

- προτείνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία Σχέδια Νόµου στα πεδία 
επιστηµονοτεχνικής και κοινωνικής του νοµιµοποίησης και 

- µπολιάζει γενικότερα την πολιτική και κοινωνική ζωή µε το "καινούργιο" που 
επαγγέλθηκε η αντίσταση στη δικτατορία και στη φθαρµένη ως τότε πολιτική ζωή, 
η Νοµική και το Πολυτεχνείο. 

Αν ληφθεί υπ' όψη ότι οι ευρύτατες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του ΤΕΕ της 
περιόδου 1975-1982 χρηµατοδοτήθηκαν 100% από τους ίδιους πόρους του, οι οποίοι 
προέρχονται καθ' ολοκληρίαν απ' τις εισφορές των µελών του κι όχι από κρατικές ή 
οποιασδήποτε άλλης φύσης πηγές, κι ότι οι προγραµµατικές συγκλίσεις κι όχι οι 
χαρισµατικοί ή κληρονοµικοί ηγέτες του αποτέλεσαν την υλική βάση της ενότητας, της 
ποιότητας, της συνέπειας και της αποτελεσµατικότητας λόγων και έργων του, θα 
µπορούσαµε σήµερα να αξιολογήσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια κι αξιοπιστία την 
σηµασία της πολυδιάστατης συµβολής του την περίοδο αυτή. 
Πράγµατι, η συντηρητική κυβέρνηση σε µικρότερο βαθµό αλλά και η αντιπολίτευση 
γνωρίζουν στην πράξη και κατοχυρώνουν τον ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συµβούλου της 
πολιτείας, αξιοποιούν στο πλαίσιο των βασικών επιλογών τους, µερικά ή ολικά τις θέσεις 
και προτάσεις του, (οι οποίες σε µεγάλο βαθµό, αντικειµενικά, αφορούν ζητήµατα 
χάραξης, άσκησης κι ελέγχου της Πολιτικής Γης), πολλές φορές επηρεάζονται 
καταλυτικά απ' αυτές και τροποποιούν την πολιτική τους και πολύ συχνά αποδέχονται 
και προωθούν αυτούσιες σχετικές επιστηµονικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και 
πολιτικές του ΤΕΕ. 
Απ' την άλλη µεριά την ίδια περίοδο η Κυβέρνηση βλέπει ν' αποτυγχάνουν πολλές απ' τις 
προσπάθειές της οι οποίες συνάντησαν την τεκµηριωµένη αντίθεση του ΤΕΕ. 
Χαρακτηριστικά σχετικά παραδείγµατα συµβολής του ΤΕΕ, αµέσως ή εµµέσως, στο 
πεδίο της Πολιτικής Γης την περίοδο αυτή θα µπορούσαν ν' αναφερθούν: 
1. Η διαµόρφωση οµοφωνίας σε πολιτικό και επιστηµονοτεχνικό επίπεδο µε βάση τις 

θέσεις του ΤΕΕ για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, ως εθνικής κλίµακας και σηµασίας 
θεσµού υποδοµής ανάπτυξης και πολιτικής γης. 
Το σχετικό σχέδιο νόµου για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλαδος και το συντονισµό των σχετικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο που 
προτείνει το ΤΕΕ κατατίθεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία από την τότε 
αξιωµατική αντιπολίτευση αλλά δεν προωθείται από την Κυβέρνηση η οποία 
προκρίνει τα "µερικά", "αποσπασµατικά", "∆ασικά", "Αµπελουργικά", 
"Ελαιοκοµικά" δήθεν Κτηµατολόγια, τα οποία είτε αποτυγχάνουν εν τη γενέσει 
τους ή καρκινοβατούν µέχρι σήµερα χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσµα, παρά 
τους τεράστιους εθνικούς πόρους οι οποίοι δαπανήθηκαν (διασπαθίστηκαν στην 
ακρίβεια) και τους σηµαντικότατους κοινοτικούς πόρους οι οποίοι δεν έγινε δυνατό 
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ν' αξιοποιηθούν. 
Την ίδια αποτυχία γνωρίζουν προσπάθειες της κυβέρνησης για προώθηση 
ατεκµηρίωτων κι ευκαιριακών επενδυτικών πρωτοβουλιών ιδιωτών οι οποίοι 
αδιαφορούν για τις επιπτώσεις των έργων που προτείνουν στο φυσικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον 

2. Οι δοµικής σηµασίας προτάσεις του ΤΕΕ στην Συντονιστική Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
Ακτών οι οποίες επηρεάζουν ουσιαστικά τα τελικά της πορίσµατα. 

3. Η διεπιστηµονική, πλουραλιστική κι ολοκληρωµένη προσέγγιση κι ανάλυση του 
προβλήµατος "Αεροδρόµιο Σπάτων" κι οι σχετικές προτάσεις του ΤΕΕ οι οποίες 
απετέλεσαν ειδική έκδοσή του και συντέλεσαν στην κατανόηση των ευρύτερων, 
εθνικής κλίµακας διαστάσεων του προβλήµατος και στην αλλαγή οπτικής 
αντιµετώπισής του απ' την τότε κυβέρνηση. 

4. Η ενεργητική και δηµιουργική συµµετοχή εκπροσώπων του, τόσο στη διαµόρφωση 
του πενταετούς προγράµµατος Ανάπτυξης (το οποίο βέβαια δεν πραγµατοποιήθηκε 
ποτέ), όσο και γενικότερα στα πεδία: Αποκέντρωσης και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Λαϊκής Κατοικίας, Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού, Χαρτογραφήσεων και Κτηµατολογίου, ∆ιερεύνησης κι Αξιοποίησης 
των Φυσικών κι Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων της χώρας, Μελετών Υποδοµής 
Ανάπτυξης, Τοπικής Ανάπτυξης κι Αυτοδιοίκησης, Παιδείας, Ερευνας και 
Τεχνολογίας κ.λ.π. 

5. Οι θέσεις του ΤΕΕ για την επιστηµονικά τεκµηριωµένη και συστηµατική 
πρόβλεψη, πρόγνωση και συντονισµένη αντιµετώπιση φυσικών και τεχνητών 
καταστροφών (σεισµοί, πυρκαϊές δασών, µόλυνση και ρύπανση της γης, της 
θάλασσας και της ατµόσφαιρας κ.λ.π). 

6. Οι µελέτες και προτάσεις του ΤΕΕ για το πρόβληµα της λαϊκής στέγης και των 
αυθαιρέτων, για την πολεοδοµική νοµοθεσία, την καταγραφή, προστασία κι 
αξιοποίηση της δηµόσιας γης κ.λ.π. 

7. Η ουσιαστική συµβολή στη διαπαιδαγώγηση της κοινής γνώµης και την 
ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών φορέων 
στις θεµελιακής σηµασίας αξίες: 
- της αποσυγκέντρωσης κι αποκέντρωσης του κράτους αλλά και της 

παραγωγικής δραστηριότητας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας και 
του πολιτισµού, 

- της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, 
- του προγραµµατισµού και του τεκµηριωµένου σχεδιασµού µιας 

ολοκληρωµένης, ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, τεχνολογικής και 
πολιτισµικής ανάπτυξης σε αρµονία µε το φυσικό και το 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, 

- του συντονισµού και του ορθολογισµού των κρατικών δραστηριοτήτων σ' 
όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, 

- του διαρθρωτικού ρόλου της παιδείας και της έρευνας στην οικονοµική και 
κοινωνική πρόοδο της χώρας, 

- της υπεύθυνης κι ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών και των φορέων τους 
στις υποθέσεις οι οποίες τους αφορούν και 

- της αντικειµενικότητας, της δηµοσιότητας, της αξιοκρατίας και της 
διαφάνειας σ' όλα τα πεδία της δηµόσιας ζωής, 
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ως απαραίτητων προϋποθέσεων υποδοµή και στήριξης, µακροπρόθεσµα θετικών 
εξελίξεων και στο πεδίο της   Πολιτικής Γης. 
Οι ειδικότερες σχετικές συµβολές του ΤΕΕ έχουν δηµοσιευθεί, τεκµηριωθεί κι 
αποτελούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό έρευνας και αναφοράς τόσο για την 
διεπιστηµονική κι ολοκληρωµένη προσέγγιση κι ανάλυση των αντίστοιχων 
προβληµάτων σήµερα, όσο και για την πιο αξιόπιστη δυνατή ερµηνεία των 
πολυδιάστατων συνεπειών και των ευρύτερων επιπτώσεων της Πολιτικής Γης που 
προκρίθηκε και ασκήθηκε τελικά κατά περίπτωση απ' την πολιτική εξουσία. 
Την ίδια περίοδο - και παράλληλα µε την γενικότερη αναγνώριση και καταξίωση της 
συµβολής του ΤΕΕ στα θέµατα Πολιτικής Γης, αλλά και παρά την σαφή συµφωνία σε 
πολλές απ' τις σχετικές θέσεις και προτάσεις του πολλών εκσυγχρονιστικών στελεχών 
της κυβερνητικής πλειοψηφίας - συνυπάρχουν κι αναπτύσσονται παραδοσιακές στάσεις 
και συµπεριφορές πολιτικών και πολιτών, οι οποίοι, αντί µιας υπεύθυνης, επιστηµονικά 
τεκµηριωµένης κι ολοκληρωµένης στρατηγικής πολιτικής γης, η οποία προτάσσει το 
συλλογικό/κοινωνικό/τοπικό συµφέρον έναντι του αντί πάσης θυσίας ιδιωτικού, 
προκρίνουν, υποθάλπουν και προωθούν την συνέχιση της απρογραµµάτιστης, 
ευκαιριακής και σύµφωνης είτε µε τα συµφέροντα των κυρίαρχων οµάδων ή των 
κοµµάτων εκλογικής πελατείας σχετικής πολιτικής. 
Ετσι, οι συνήθεις στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα χαριστικές ρυθµίσεις στο 
πεδίο πολιτικής γης προς το µεγάλο κεφάλαιο και τους ηµετέρους συνεχίζονται 
νοµοτελειακά (ευνοϊκοί όροι δόµησης, ανοχή ή και άδεια αυθαίρετων επεκτάσεων 
βιοµηχανιών και τουριστικών συγκροτηµάτων ακόµη και στην αιγιαλίτιδα ζώνη, 
υπέρβαση υψών κτιρίων, παροχή παράνοµων αδειών εγκατάστασης ρυπαινουσών 
Βιοµηχανιών σε απαγορευµένες ζώνες αλλοίωση θεσµισµένων χρήσεων γης κ.λ.π.). 
Ταυτόχρονα, νοµοτελειακά, (και όχι µόνο ως πολιτικό και κοινωνικό αντίβαρο προς τα 
παραπάνω) και ιδίως στις περιόδους εκλογών, η συνήθης ανοχή στην αυθαίρετη δόµηση 
και στις προπαρασκευαστικές της ενέργειες (καταπατήσεις δηµοσίων γαιών και αιγιαλού, 
αποψιλώσεις και πυρκαγιές δασών κ.λ.π.), παίρνει τη µορφή πλήρους κατάλυσης των 
νόµων "µε την άδεια της αστυνοµίας', στο βαθµό που οι καθεστωτικές δυνάµεις, 
συντηρητικές και προοδευτικές αµιλλώνται σε "φιλολαϊκές" νοµιµοποιητικές κάθε 
αυθαιρεσίας την επαύριο των εκλογών επαγγελίες. 
Νοµοτελειακά ακόµη εξελίσσονται και την περίοδο αυτή ορισµένες κατ' αρχήν θετικές 
αλλά ατελείς, ανολοκλήρωτες κι ασυντόνιστες πολιτικές γης όπως: 
- ο αναδασµός, ο οποίος "σέρνεται" ακολουθώντας τους προδιαγραµµένους 

αργόσυρτους  "υπηρεσιακούς" ρυθµούς, πάντα χωρίς γενικότερη στρατηγική 
διατήρησης ενιαίων µετά την νέα διανοµή των µεγεθυµένων µοναδιαίων 
ιδιοκτησιών / χρήσεων / εκµεταλλεύσεων 

- γης (ΜΙΧΕΓ), χωρίς αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κ.λ.π., 
- η κήρυξη ως αναδασωτέων δασικών περιοχών οι οποίες υπέστησαν καταστροφή 

από φυσικά, τεχνητά ή κερδοσκοπικά αίτια, 
- η παρέµβαση στο πεδίο της κατοικίας και της δηµόσιας γης µε την ίδρυση της 

∆ΕΠΟΣ και της ΚΕ∆, 
- η διαδικασία προσαρµογής προς τις νοµοθεσίες πολιτικής γης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας µε την ψήφιση των Νόµων περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν. 
360/76) περί Οικιστικών Περιοχών (Ν. 947/79) κ.λ.π. 
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2.  Η πολιτική  γης  στην Ελλάδα στην περίοδο 1981 -1990 
 
Η πολιτική γης στην Ελλάδα την περίοδο 1981-1989 επηρεάζεται - και κυρίως την 
πρώτη πενταετία - (αλλά µε φθίνουσα κοινωνική δυναµική µετά τα δύο πρώτα χρόνια), 
καταλυτικά απ' τις αξίες, τις ιδέες, και τα οράµατα διαρθρωτικής κοινωνικής αλλαγής τα 
οποία είχαν εκφρασθεί αντίστοιχα, και στο πεδίο αυτό, µε ολοκληρωµένο και αναλυτικό 
τρόπο µε τις τεκµηριωµένες σχετικές επεξεργασίες, θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ και 
των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων, Αγρ. Τοπ. Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών αλλά 
και των άλλων κοινωνικών κι επιστηµονικών φορέων της περιόδου 1975-1981. 
Οι θέσεις αυτές στο πεδίο της πολιτικής γης είχαν αποτελέσει σε µεγάλο βαθµό 
προεκλογικές διακηρύξεις όλων των κοµµάτων στις εκλογές του 1981 και 
µεταφράσθηκαν σε συγκεκριµένες προγραµµατικές δηλώσεις απ' την Κυβέρνηση η 
οποία προήλθε απ' τις εκλογές αυτές. 
Έτσι, στο πεδίο των θεσµών, απ' τον Οκτώβριο του 1981 και µετά σηµειώνεται µια 
ουσιαστικά θετική πολιτική παρέµβαση εκδηµοκρατισµού κι εκσυγχρονισµού του 
κράτους και της ελληνικής κοινωνίας µε σαφείς θετικές επιπτώσεις στο κλίµα αλλά και 
στο ευρύτερο (άµεσο και έµµεσο) πλέγµα νοµοθετικών και οργανωτικοδιοικητικών 
ρυθµίσεων πολιτικής γης. 
Συγκεκριµένα κι ενδεικτικά µόνο: 
(α)   στους νόµους ενίσχυσης της περιφερειακής αποκέντρωσης κι ανάπτυξης και της 

λαϊκής συµµετοχής (Νόµοι 1235/82, 1262/82, 1270/82, 1360/83 για την προώθηση 
των επενδύσεων και τις κρατικές προµήθειες, 1385/83 για τα εποπτικά συµβούλια, 
1416/84 και 1622/86 για τα κίνητρα), 

(β)   στους νόµους για την πολεοδοµία, το οικιστικό περιβάλλον, την στέγαση, το 
κτηµατολόγιο και τη λαϊκή συµµετοχή (1337/83 κυρίως, 1515/85, 1561 /85, 
1577/85, 1647/86 για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας, Π.∆. 1/1985, Π.∆. 5/1985, ΙΙ.∆. 5/1986, Ν.1722/88 και απόφαση 
3046/304 της 3.12.89 για τον κτιριοδοµικό κανονισµό), 

(γ)    στους νόµους για το περιβάλλον (1650/86 κυρίως και 1267/82, 1327/83, 1428/84, 
Π.∆.1180/81), 

(δ)   στους νόµους για την αγροτική,  οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη (1341/83, 
1361/83, 1409/83, 1474/84, 1488/84, 1541/85 και τον έντονα αµφιλεγόµενο 
Ν.1734/87 για τους βοσκοτόπους) 

(ε)     στους νόµους για τη δηµόσια διοίκηση (1400/83, 1320/83 για τις προσλήψεις όπως 
τροποποιήθηκε επί το αξιοκρατικότερο µετά το 1987, 1388/83 για την ίδρυση 
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Περιφερειακών Ινστιτούτων διαρκούς 
επιµόρφωσης κ.λ.π.), 

(στ) στους νόµους, για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ (1268/82), των ΤΕΙ 1404/83, 
για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια παιδεία κ.λ.π., 

 (ζ) στους νόµους για τα δηµόσια έργα και τον αντισεισµικό σχεδιασµό (1418/84 και 
1349/83), στο πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987, 
στην πολιτική της Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου και στην πολιτική για την 
υγεία (ΕΣΥ), 

θα µπορούσε ν' αναγνωρίσει κανείς ορισµένους συµβατούς µε τις προγραµµατικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης και σαφείς άξονες διαµόρφωσης των προϋποθέσεων για 
χάραξη τήρηση και παρακολούθηση µιας στρατηγικά αξιόπιστης ολιστικής πολιτικής 
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γης, γιατί π.χ. η πολυδιάστατη τόνωση της περιφέρειας και των τοπικών συµµετοχικών 
πρωτοβουλιών σε διοικητικό, οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό, παραγωγικό και 
πολιτισµικό επίπεδο, σ' επίπεδο µελετών και διαδικασιών υποδοµής ανάπτυξης και 
συνεπώς και στο πεδίο µιας ολοκληρωµένης περιφερειακής ανάπτυξης σε αρµονία µε τον 
άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί αντικειµενικά κι αδιαµφισβήτητα το 
βέλτιστο δυνατό υπόβαθρό της. 
Οι Νόµοι όµως και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, είναι κοινός τόπος ότι δεν αλλάζουν από 
µόνα τους, (ή µόνα τους), την κοινωνία και την πορεία της ιστορίας. 
Αλλά και πέρα απ' αυτό, την ίδια περίοδο παράλληλα σηµειώνονται: 
- Ασυνέπειες στην υλοποίηση τους, (όπως π.χ. η δραµατική ανατροπή της πολιτικής 

για τον φόρο ακίνητης περιουσίας, Ν. 1249/82, λόγω υπαναχώρησης, πολιτικής 
δειλίας και υπερεκτίµησης του πολιτικού κόστους), 

- Αναιτιολόγητοι και µε βαρύτατες επιπτώσεις ετεροχρονισµοί στην προώθησή τους, 
(όπως π.χ. η µη προώθηση απ' τον Οκτώβριο του 1981 του θεσµικού πλαισίου για 
το Πολυδιάστατο, Ολοκληρωµένο, Αναπτυξιακό Εθνικό Κτηµατολόγιο ως 
απαραίτητης θεµελιακής υποδοµής σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού 
και παρακολούθησης αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών έργων. Η 
αναβλητικότητα και οι ετερόκλητες κι αποκλίνουσες απ' το πρόγραµµα 
προσωπικές πολιτικές ορισµένων υπουργών οδήγησαν στην ψήφιση του Νόµου 
1647 µόλις το 1986 και µε τα σηµερινά δεδοµένα σε µηδενική πρακτικά συµβολή 
του στην τεκµηρίωση αξιόπιστων πολιτικών γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος.) 

- Νοµοτελειακά εξελισσόµενα κι υποθαλπόµενα ενίοτε, απ' την ανεπάρκεια, την 
ατολµία, την ασυνέπεια και τον τυφλό ανταγωνισµό κυβερνήσεων κι 
αντιπολιτεύσεων, φαινόµενα, όπως π.χ. η παράταση των εκκρεµοτήτων για 
καταλυτικής σηµασίας ρυθµίσεις γης, µε την µη κύρωση κι ενεργοποίηση 
πολεοδοµικών σχεδίων, µε την µη αντιµετώπιση των προβληµάτων των 
αυθαιρέτων και των οικοδοµικών συνεταιρισµών αλλά και των συνήθων 
προπαρασκευαστικών τους πράξεων, δηλαδή πυρκαγιών κι αποψιλώσεων δασών, 
καταπατήσεων δηµόσιας γης κι αιγιαλών, βίαιων αλλαγών χρήσεως γης κ.λ.π.), 

- Ανατροπές βασικών πολιτικών, απ' τις αντιφάσεις στις επιλογές συναρµοδίων 
Υπουργείων (όπως π.χ. η συντεχνιακή εναντίωση στην προώθηση του Ενιαίου 
Εθνικού Κτηµατολογίου λόγω της έρπουσας κι αντικειµενικά ανταγωνιστικής 
συνύπαρξης των καλούµενων δασικών, ελαιοκοµικών κ.λ.π. µερικών 
"κτηµατολογίων"), 

- Εφαρµογή της πολιτικής παροχής κινήτρων στην βιοµηχανία χωρίς επαρκή 
τεκµηρίωση, στην ανύπαρκτη άλλωστε υποδοµή ποιοτικών και µετρητικών 
πληροφοριών για τα φυσικά κι ανθρώπινα διαθέσιµα και τις αντικειµενικές 
δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς ανάπτυξης µιας ζώνης / περιφέρειας, 
(υποδοµή η οποία θα προέκυπτε απ' την σύνταξη και τήρηση του Εθνικού 
Κτηµατολογίου) κ.λ.π. 

Τα παραπάνω στοιχεία τεκµηριώνουν την προοδευτική µετατόπιση των κυβερνήσεων 
της δεκαετίας του '80 από τις ριζοσπαστικές θέσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής γης οι 
οποίες µετέφρασαν µε συνέπεια την σχετική κοινωνική δυναµική της περιόδου του 
τέλους της δικτατορίας και των αρχών της µεταπολίτευσης σε συγκεκριµένη πράξη, στις 
γνωστές παραδοσιακές σχετικές διαχειριστικές, πελατειακές και παλαιοκοµµατικές 
πολιτικές. 
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Αλλά η καίρια και χαρακτηριστικότερη οπισθοδρόµηση σηµειώνεται µε την πρώτη 
προσβολή του βασικού, για την Πολιτική Γης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θεσµού 
του Εθνικού Κτηµατολογίου, στην θεµελιακή µορφή του Οργανισµού Κτηµατολογίου 
και  Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας, ΟΚΧΕ, (Ν. 1647/86), [ο οποίος προτάθηκε απ' την 
τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να υποστηριχθεί (µια απ' τις σπάνιες στα 
κοινοβουλευτικά χρονικά φορές) και από την τότε αξιωµατική αντιπολίτευση της Νέας 
∆ηµοκρατίας] που λαβαίνει χώρα λίγους µήνες µετά την ανάληψη απ' τη Ν.∆. 
κυβερνητικών ευθυνών. 
Αιτία: Η αδυναµία του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (Στ. Μάνου) να "χρησιµοποιήσει" το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΚΧΕ σύµφωνα µε τα "µικροκοµµατικά συµφέροντά του", 
(όπως καταγγέλλουν µε αδιάψευστα τεκµήρια ο ΠΣ∆ΑΤΜ και το ΤΕΕ µε αλλεπάλληλες 
συνεντεύξεις τύπου και προσφυγές στο Συµβούλιο Επικρατείας). 
Αποτέλεσµα: Η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης και µε τον Υπουργό Προεδρίας 
στις 28.9.1990, (που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 635 τ.Β. της 5.10.1990), µε την οποία 
διευρύνεται η µε τον Νόµο 1647/86 οριζόµενη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΟΚΧΕ µε τρία πρόσθετα µέλη της επιλογής του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 
Με την αυτονόητα παράνοµη αυτή απόφαση, (µια που τροποποίηση νόµου µπορεί να 
γίνει µόνο µε νόµο) επιδιώκεται η αλλοίωση της πλειοψηφίας του ∆.Σ. ώστε να 
επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι του Υπουργού, όπως υποστηρίζει το ΤΕΕ και ο 
ΠΣ∆ΑΤΜ, για περισσότερο προσωπικό έλεγχο στις διαδικασίες ανάθεσης µελετών 
απ'τον ΟΚΧΕ. 
Η αντίδραση που ξεσηκώνεται για µια πράξη έωλη ακόµη και στη συνείδηση 
κυβερνητικών βουλευτών καθιστά στην πράξη ανενεργή την παραπάνω απόφαση, αλλά 
ο αρµόδιος υπουργός επιµένει: 
Με την µε αριθµό 85209/2596 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
και ΠΕΧΩ∆Ε την οποία προκαλεί (που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 818 τ. Β' της 28.12.90) 
αναιρούνται πλέον, για τους προφανείς µικροκοµµατικούς λόγους, θεµελιακής (σηµασίας 
ειδοποιά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του θεσµού του σύγχρονου, πολυδιάστατου, 
αναπτυξιακού Κτηµατολογίου ως αξιόπιστης κι ολοκληρωµένης υποδοµής. πολιτικής 
γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος. 
Πιο συγκεκριµένα καταργούνται µε την απόφαση αυτή:  
(α) η συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΚΧΕ όλων των εκπροσώπων των 

αντικειµενικά συναρµοδίων δοµικά, θεµατικά και λειτουργικά Υπουργείων, 
(∆ικαιοσύνης, ΠΕΧΩ∆Ε, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Γεωργίας), οι οποίοι 
σύµφωνα µε την βούληση του νοµοθέτη θα διασφάλιζαν όχι µόνο τον συντονισµό 
των µέχρι τότε   ευκαιριακών, απρογραµµάτιστων και συνήθως επαναληπτικών 
χαρτογραφικών, κτηµατολογικών κ.λ.π. σχετικών εργασιών, αλλά και την 
συγκροτηµένη πορεία συνάρθρωσης των αντίστοιχων κατακερµατισµένων και 
διεσπαρµένων σε µια πανσπερµία φορέων, δηµοσίων επενδύσεων και 
δραστηριοτήτων και την προοδευτική συγκέντρωση στην ενιαία διοίκηση του 
Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας όλου του 
απαραίτητου προσωπικού κι εξοπλισµού και του συνόλου των πόρων για την 
αξιόπιστη κι ανεµπόδιστη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου και 

(β)    η συµµετοχή όλων των εκπροσώπων των αρµόδιων κοινωνικών κι επιστηµονικών   
φορέων, οι οποίοι απ' τον Νόµο 1647/86 προβλεπόταν να συµβάλουν δηµιουργικά 
στην άµβλυνση των συντεχνιακών αντιθέσεων και την διασφάλιση της αναγκαίας 
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διεπιστηµονικότητας στην προσέγγιση κι αντιµετώπιση των πολύπλοκων 
προβληµάτων του Εθνικού Κτηµατολογίου ως θεσµού δηµοσιότητας, διαφάνειας, 
τεκµηρίωσης κι εγγύησης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δηµοσίου και των 
πολιτών. 

Τη θέση των βασικών αυτών εγγυήσεων αντικειµενικότητας, αποτελεσµατικότητας, 
επιστηµονικού ορθολογισµού και χρηστής διοίκησης οι οποίες κατοχυρώθηκαν στην 
Εθνική Αντιπροσωπία το 1986 µε την ενσυνείδητη υπερψήφισή τους απ' το 90% των 
Βουλευτών, πήρε µε την κοινή υπουργική απόφαση της 18.1.90 η αυθαιρεσία του 
διορισµού όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΧΕ απ' τον Υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε. 
Η ουσιαστικότατη αυτή οπισθοδρόµηση δεν µπορεί δυστυχώς να χρεωθεί σε 
"λανθασµένο" χειρισµό του τότε Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, όχι µόνο γιατί συνυπογράφεται 
και από τον αρµόδιο για την δηµόσια διοίκηση αλλά και την υλοποίηση του 
προγράµµατος κυβερνητικής πολιτικής Υπουργό Προεδρίας, αλλά και διότι ο θόρυβος ο 
οποίος προηγήθηκε σε πολιτικό, νοµικό και διοικητικό επίπεδο και τα ισχυρότατα και 
προφανή επιχειρήµατα τα οποία υποστηρίχθηκαν από τους επιστηµονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, αγνοήθηκαν επιδεικτικά απ' την Κυβέρνηση. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρ. Τοπ. Μηχανικών, επιστηµονικός φορέας 
µε ιδιαίτερα θετική συµβολή σε συνεργασία πάντα µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, 
ιδιαίτερα την περίοδο  1974-1982, στην προώθηση της θεσµοθέτησης του  Οργανισµού 
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, ως δηµόσιου φορέα σχεδιασµού, 
σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηµατολογίου, προσφεύγει στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας προσβάλλοντας δικαιολογηµένα ως παράνοµη την Υπουργική απόφαση η 
οποία τροποποιεί το άρθρο 2 του Νόµου 1647/86 (ΦΕΚ 141 τ. Α' της 19.9.1986) που 
καθορίζει την νόµιµη σύνθεση του ∆.Σ. του ΟΚΧΕ. 
Αλλά και η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την πράξη 15 της 23.5.91 
επιστρέφει αθεώρητο το πρώτο ένταλµα πληρωµής το οποίο εξέδωσε το διορισµένο µε 
βάση την κοινή υπουργική απόφαση ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θεωρώντας παράνοµη την 
σύνθεσή του. 
Έτσι ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε για να ολοκληρώσει την αυθαιρεσία του αναγκάζεται να την 
περιβάλει τελικά µε κοινοβουλευτική "νοµιµότητα". Εκθέτει έτσι την εθνική 
αντιπροσωπεία, αγνοεί τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης και επιβάλλει µε την οριακή 
κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, την υπερψήφιση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 
του Νόµου 1957/91 "∆ιαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 114 τ.Α της 19.7.91) µε την οποία 
καθορίζεται η σύνθεση του ∆.Σ. του ΟΚΧΕ όπως ακριβώς πρόβλεπε η παράνοµη κοινή 
υπουργική απόφαση 85209/2586 της 18 Ιανουαρίου του 1990" (ΦΕΚ 818 τ.Β της 
28.12.90). 
Τα σχετικά πρακτικά της Βουλής όπως και τα αρχεία του ΠΣ∆ΑΤΜ αποτελούν 
δυστυχώς σ' αυτή την περίπτωση µνηµειώδη απόδειξη της υποβάθµισης του ρόλου της, 
όσο ως θεµελιακού κυττάρου του δηµοκρατικού βίου της χώρας, όσο και ως 
θεµατοφύλακα της δικαιοσύνης, της αντικειµενικότητας και της συνταγµατικής τάξης, 
αλλά και της συνέπειας και της αξιοπιστίας των πολιτικών δυνάµεων όταν βρίσκονται 
στην εξουσία. 
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3. Οι προοπτικές πολιτικής γης τη δεκαετία του '90 
 
Με την αναλυτική παρουσίαση της ουσιαστικής αναίρεσης της κεντρικής φιλοσοφίας 
του Νόµου για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και της 
καίριας µετά απ' αυτό και συνολικής οπισθοδρόµησης των προσπαθειών για µια 
αξιόπιστη πολιτική γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έχουµε ήδη εισέλθει 
στη δεκαετία του 90. Οι καταλυτικές πολιτικές και οικονοµικοκοινωνικές µεταβολές σε 
πλανητικό της δεκαετίας του '90 και η κατάρρευση των µοντέλων του υπαρκτού 
σοσιαλισµού, φαίνεται να εκλαµβάνονται από τις κυρίαρχες οµάδες των συντηρητικών 
πολιτικών δυνάµεων της χώρας και µάλιστα σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας ζωής, άρα 
και στο πεδίο της πολιτικής γης, ως απόλυτο νοµιµοποιητικό άλλοθι συνολικής 
επιστροφής στο κακό παρελθόν, το οποίο η συγκυρία, στα µάτια τους, το αναγορεύει ως 
την αιώνια κι υπέρτατη πλέον αλήθεια. Ταυτόχρονα οι γνήσιες εκσυγχρονιστικές φωνές 
της συντηρητικής παράταξης υποχωρούν, ενώ οι καλούµενες προοδευτικές δυνάµεις, είτε 
τυρβάζουν περί τα πολλά εσωτερικά τους, ή όταν "δίνουν µια µάχη" την δίνουν κυρίως 
για την τιµή των εντυπώσεων, µια που είναι πρόσφατη, την περίοδο που είχαν 
κυβερνητικές ευθύνες και η δική τους σταδιακή οπισθοδρόµηση από αρχές, στόχους, 
µέτρα και ρυθµίσεις µιας συνολικά σχεδιασµένης, συντονισµένης κι αξιόπιστης 
πολιτικής γης. 
Έτσι για τη δεκαετία του '90 οι προοπτικές δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετικές και για 
την πολιτική γης. 
Σύµφωνα µε το θεωρητικό διάγραµµα για τη δοµή και λειτουργία της Πολιτικής Γης που 
ακολουθεί, στο νέο πολιτικό, πολιτισµικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, θα 
εξακολουθήσουν να συνυπάρχουν η Θεσµισµένη και η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτικής 
Γης, σε µια σταθερή αλλά ποικίλων εκβάσεων, ρυθµών και εντάσεων διαλεχτική 
αλληλεπίδραση. 
Η Θεσµισµένη Πολιτικής Γης, εθνική, περιφερειακή η τοπική, (ανάλογα µε τον 
γεωγραφικό / διοικητικό της ορίζοντα) θ(ι εξακολουθήσει να έχει θετικό (ενθαρρυντικό / 
προωθητικό), ουδέτερο (αδιάφορο / απαθή), κι αρνητικό (αποθαρρυντικό / 
απαγορευτικό) χαρακτήρα και να ασκείται αµέσως η εµµέσως µέσω: 

κανονιστικών, 
ρυθµιστικών, 
παρεµβατικών, 
θεµατικών και 
ειδικών 

νοµοθετικών διατάξεων, και αντίστοιχων κανόνων προσαρµογής στο σχετικό κοινοτικό 
δίκαιο διοικητικών πράξεων, υπηρεσιακών διαδικασιών και δικαστικών αποφάσεων. 
Τα όρια της θεσµισµένης πολιτικής γης φαίνεται ότι θα κυµαίνονται, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, σε µια εκσυγχρονιστική τροχιά, ενώ ελάχιστες πιθανότητες διακρίνονται 
για ανάληψη διαρθρωτικής / δοµικής σηµασίας πρωτοβουλιών στο πεδίο αυτό. 
Παράλληλα, µέσω της συνήθους υπηρεσιακής/γραφειοκρατικής διαδικασίας κι 
ανεξάρτητα απ' τις κυβερνητικές µεταβολές, θα εξακολουθήσουν να εξελίσσονται 
νοµοτελειακά, αργόσυρτα κι αντιφατικά αλλά και χωρίς συνολικό σχέδιο, τρέχουσες 
πολιτικές γης όπως ο αναδασµός, οι εγκρίσεις πολεοδοµικών σχεδίων, προγράµµατα 
αναδάσωσης δασικών περιοχών που υπέστησαν πυρκαγιά, εντάξεις στα σχέδια πόλης, 
εγκρίσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών κ.λ.π. 
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*- Από την Κυβέρνηση µε ρυθµίσεις και µέτρα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράµµατος και των 
πολιτικών επιλογών της αλλά και των επιταγών, για προσαρµογή στις σχετικές κοινοτικές οδηγίες 
ή 
- Από το Κοινοβούλιο, µε νόµους οι οποίοι καίτοι επιβάλλονται απ' την εκάστοτε Κυβερνητική πλειοψηφία, λόγω της 
δηµοσιότητας και της διαφάνειας που συνεπάγεται η συζήτησή τους στην κοινοβουλευτική επιτροπή και στα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας, δέχονται ενδεχοµένως την έστω και οριακή επίδραση της κρατούσας µέσης κοινωνικής 
συνείδησης και της δυναµικής της όπως αυτές εκφράζονται µέσω της διαµεσολαβητικής λειτουργίας των άλλων 
κοµµάτων, 
ή 
- Από το Κράτος, µέσω διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αδρανειακά µπορούν να υπερβαίνουν ενίοτε τον χρονικό 
ορίζοντα, τη βούληση, τις επιλογές και τις προοπτικές του κυβερνητικού κόµµατος, 
ή 
- Από τη ∆ικαστική εξουσία, η οποία µε τις αποφάσεις ή τις παραλείψεις της παρεµβαίνει θετικά, αρνητικά ή και 
διαφορικά (διαφορετικές αποφάσεις διαφορετικών δικαστηρίων για το ίδιο θέµα, π.χ. για τη διεκδίκηση από ιδιώτες 
δηµόσιας έκτασης) αλλά και ερµηνευτικά σε κάθε µορφή θεσµισµένων µέτρων πολιτικής γης. 
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Τέλος µια σειρά από κανονιστικές, ρυθµιστικές, παρεµβατικές, θεµατικές και ειδικές 
µορφές θεσµισµένης πολιτικής γης επηρεάζονται καταλυτικά απ' την ποιότητα, τις 
"ανάγκες" και το ήθος της περιρρέουσας πολιτικοκοινωνικής ατµόσφαιρας και θα 
συνεχίσει αντικειµενικά να εκφράζεται µε ευκαιριακές, νοµιµοποιητικού χαρακτήρα και 
πελατειακές επιλογές (νοµιµοποίηση αυθαιρέτων τις περιόδους εκλογών), µε 
ευνοιοκρατικές (δόµηση µεγάλων τουριστικών µονάδων στον αιγιαλό), φορολογικές, 
καθαρά εισπρακτικές κι εµπορευµατικές επιλογές, κι ακόµη µε τις κλασικές στην Ελλάδα 
επιλογές "αναθέρµανσης" της οικονοµίας µέσω "αναθέρµανσης" της οικοδοµής και 
εντυπωσιασµού - κυρίως - µέσω µεγαλεπήβολων ειδικών έργων (εκτροπή Αχελώου, 
µεγάλα οδικά έργα πρωτεύοιισος κ.λ.π., µε επιδεικτική πάντα την αγνόηση της ανάγκης 
συνεκτίµησης ιων πολυδιάστατων επιπτώσεων τους στο φυσικό και δοµηµένο 
περιβάλλον). 
Οι παραπάνω αποσπασµατικές πολιτικές γης εντάσσονται στην κατηγορία των µέτρων 
ειδικών σκοπιµοτήτων και στην δεκαετία του 90 φαίνεται να προορίζονται να συµβάλουν 
στην αντιµετώπιση, τόσο των καλά γνωστών κι απ' το παρελθόν προβληµάτων 
ικανοποίησης µικροκοµµατικών συµφερόντων (εγκρίσεις σχεδίων πόλης, δανείων, 
τροποποιήσεων, εντάξεων, συνεταιρισµών, ιδιωτικών πολεοδοµήσεων, αυθαιρέτων 
κ.λ.π.), όσο και των οξύτατων ταµειακών αναγκών του κράτους (κτηµατικά οµόλογα, 
εκποιήσεις βραχονησίδων και δηµόσιας γης, µεγάλα τεχνικά έργα µε 
αυτοχρηµατοδότηση κ.λ.π.). 
Παράλληλα µε την θεσµισµένη Πολιτική Γης φαίνεται ότι θα εξελίσσεται και τη 
δεκαετία του 90 και η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης, είτε από µεµονωµένα άτοµα 
και νοικοκυριά ή από συλλογικές εκφράσεις τους. 
Η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης σύµφωνα µε τα δεδοµένα, θα εξακολουθήσει: 
(α)  να καλύπτει αυτοδύναµα κι εξωθεσµικά τα κενά της κρατικής µέριµνας, της 

ανυπαρξίας πολιτικής λαϊκής στέγης και του αντιφατικού σχετικού θεσµικού 
πλαισίου, ως περίπου αναγκαστική, αναπόδραστη και σε µεγάλο βαθµό 
αιτιολογηµένη πράξη πολιτών που επιδιώκουν ν' αντιµετωπίσουν βασικής 
σηµασίας προβλήµατα τα οποία οφείλει να έχει λύσει η πολιτεία, όντας έτσι 
αναµενόµενη,  προβλεπόµενη αλλά και προκαλούµενη από τα πράγµατα. 
(αυθαίρετη δόµηση και "πολεοδόµηση" περιοχών πρώτης κατοικίας) και 

(β)  να έχει συχνά τα χαρακτηριστικά µιας καθαρά συµφεροντολογικής κυρίως 
επιχειρηµατικής και συνηθέστατα εξόχως κερδοσκοπικής οικονοµικής 
δραστηριότητας, η οποία συµπορεύεται µε την παραοικονοµία αλλά και την  

συνεπάγεται σε πολλά άλλα επίπεδα. (καταπατήσεις δηµόσιων γαιών, αποψιλώσεις - 
πυρκαγιές δασών, αγορές µε προσύµφωνα αµφισβητούµενων ιδιοκτησιακά περιοχών, 
ψευδοσυνεταιρισµοί ως κοινωνικό άλλοθι εµπορίας "οικοπέδων" και "κατοικιών") 
Σε κάθε περίπτωση όµως η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης θα εξακολουθήσει ν' 
αντιµετωπίζεται διαφορικά, ως απλώς παράτυπη, δόλια,   ή παράνοµη, ανάλογα µε τα 
υποκείµενα της άσκησής της και τα συµφέροντα που καλύπτονται πίσω απ' αυτά, και το 
κυριότερο, σύµφωνα µε τις σχέσεις τους µε την πολιτική εξουσία και την "δυνάµει" 
επιρροή τους πάνω σ' αυτή. 
Η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης µπορεί να έχει την δεκαετία του '90, στο δοσµένο 
κλίµα πολιτικής και κοινωνικής κρίσης και σε σταθερή πάντα αλληλεπίδραση µε 
ορισµένες µορφές θεσµισµένης Πολιτικής Γης "ειδικών σκοπιµοτήτων" πολυδιάστατες 
αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό 
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περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να είναι από απλώς επιβαρυντικές ως και 
καταστροφικές/εγκληµατικές για τη χώρα µας. 
Ο εισηγητής έχει κουραστεί (κι έχει κουράσει) να επαναλαµβάνει µονότονα τα τελευταία 
τριάντα χρόνια την αξία και τη σηµασία του σύγχρονου, αναπτυξιακού κι 
ολοκληρωµένου Εθνικού Κτηµατολογίου για τον ουσιαστικό τουλάχιστον 
εκσυγχρονισµό της χώρας µας (κι όχι µόνον) και να τεκµηριώνει στο ειδικότερο 
επιστηµονοτεχνικό κι ερευνητικό του πεδίο, την καταλυτική συµβολή του 
Κτηµατολογίου στην χάραξη, την άσκηση αλλά και τον κοινωνικό έλεγχο µιας 
αξιόπιστης πολιτικής γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος. 
Το ανησυχητικό είναι ότι και µετά "τριάκοντα" έτη βρισκόµαστε δυστυχώς σήµερα στο 
ίδιο σηµείο. 
Οι γενιές που έρχονται θα µετρήσουν τις ευθύνες όλων µας, πολιτικών, επιστηµόνων και 
πολιτών. 
Αλλά τότε θα είναι πια αργά, γιατί δεν θα υπάρχει ίσως τίποτε "προς ρύθµιση" από µια 
ενδεχοµένως πιο υπεύθυνη κι αξιόπιστη τότε πολιτική γης. 
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