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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
Από τον
Γιώργο ∆ουατζή
Κουβέντες ξεκάθαρες φράσεις κοφτές που
αναβλίζoυν µιαν ανυποχώρητη θεληµατικό-τητα.
Σε κοιτάει ίσια στα µάτια, που τα χαµηλώνει
όταν προσπαθεί να τον πείσεις χωρίς αποτέλεσµα
να µµιλήσει για τον εαυτό του. Γεννηµένος στα
Γιάννενα το 1941, πατέρας δύο αγοριών 12
και16 χρονών, µε πλούσια πολιτική και
επιστηµονική δραστηριότητα ο ∆ηµήτρης Ρόκος,
αρνείται ως και στο βιογραφικό του να
αναφερθεί, που το βρήκαµε στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ.
Ο ίδιος λέει ότι «δεν έκανα τίποτα παρά να
δουλεύω στη θέση που µε έταξε το Κίνηµα,
στηρίζοντας το κυβερνητικό έργο» και εµείς
θυµόµαστε τη µεγάλη του σεµνότητα όταν
φεύγοντας από τη θέση του γραµµατέα του
Υπουργείου παιδείας, δήλωνε πως θα παραµείνει
«στρατιώτης απλός στην υπόθεση της
«Αλλαγής». Για να ανασκουµπωθεί πάλι στην
Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου όπου είναι
τώρα πρόεδρος «βγάζοντας» ένα σηµαντικό έργο
σε λίγους µόλις µήνες και διαθέτοντας δραστήρια
το χρόνο του στο Εκτελεστικό Γραφείο του
ΠΑΣΟΚ όπου είναι µέλος από το Μάιο του
1984. Επιµελητής στo Πολυτεχνείο της Αθήνας
(αγρονόµος- τοπογράφος µηχανικός) και
διδάκτωρ µηχανικός από το 1963, διώκεται από
τη χούντα το 1969, για να επανέλθει το 1975
όπου παρέµεινε µέχρι την εκλογή του ως
καθηγητή στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης το
1980.

∆ιδάσκει Κτηµατολόγιο,
Πολιτική Γης και
Μελέτες Υποδοµής Ανάπτυξης. Γνωστότερος ως
«ψυχή» του νόµου πλαισίου για την παιδεία,
πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης
Παιδείας και από το Φεβρουάριο του 1984
πρόεδρος της Κτηµατικής Εταιρείας του
∆ηµοσίου. Μέλος της «∆ηµοκρατικής Άµυνας»
επί δικτατορίας ιδρυτικό µέλος του ΠΑΣΟΚ το
1974 και από τότε µέλος της Κεντρικής
Επιτροπής. Έγραψε 4 βιβλία σε θέµατα

κτηµατολογίου, φυσικών πόρων, ανάπτυξης και
παιδείας και περισσότερες από 60 ανακοινώσεις
- µελέτες που παρουσιάστηκαν σε διεθνή
συνέδρια καθώς και δεκάδες άρθρων στον Τύπο.
Τον βρήκαµε στο γραφείο του, λιτό όσα ενός
κοινοτάρχη ορεινού χωριού, πνιγµένο στα
χαρτιά, στα τηλέφωνα και πριν περάσουµε στις
δραστηριότητες της Κτηµατικής Εταιρείας του
∆ηµοσίου (ΚΕ∆) τον ρωτάµε:

- Τι vέo έχει να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ
προεκλογικά;
• Μα το λέει ξεκάθαρα η απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής του Κινήµατος και ο
Πρόεδρός µας; Και δεν είναι. νέο, αφού
αποτελεί βασική µας αρχή η συµµετοχή του
λαού. Μιλάω για το κυβερνητικό µας πρόγραµµα της επόµενης τετραετiας.
- ∆ηλαδή;
• Απλά, το πρόγραµµα της κυβέρνησης που θα
αναδειχθεί µετεκλογικά από το ΠΑΣΟΚ, θα το
καταρτίσει ο ίδιος ο λαός από σειρά διαδικασιών που ορίστηκαν, ώστε να εκφραστούν
όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από την πολιτική
τους τοποθέτηση. Η Κεντρική Επιτροπή, θα
ανοίξει διάλογο µε τα πολιτικά κόµµατα, τα
συνδικάτα, τους δήµους και κοινότητες και
άλλους κοινωνικούς φορείς.
- Αυτά σε κοµµατικό επίπεδο. Σε κυβερνητικό;
• Θα υπάρξει διάλογος του Πρωθυπουργού και
του Κυβερνητικού Συµβουλίου (ΚΥΣΥΜ) µε
φορείς εθνικής εµβέλειας όπως µε τη ΓΣΕΕ,
την ΕΦΕΕ, την ΠΑΣΕΓΕΣ δηλαδή τους
εργάτες, τους αγρότες, τους βιοτέχνες,
βιοµηχάνους κλπ. για τα θέµατα κυβερνητικής
πολιτικής που τους αφορούν. Αντίστοιχα θα
γίνει διάλογος των Νοµαρχιακών Συµβουλίων
µε τους µαζικούς φορείς κάθε νοµού. Για να
καταλήξουµε στην αξιοποίηση των προτάσεων
κάθε πολίτη µέσα από ένα τεκµηριωµένο
πρόγραµµα σε κάθε νοµό, έτσι που θα
συγκεκριµενοποιείται
το
Πενταετές
Αvαπτυξιακό Πρόγραµµα της χώρας. Το
σηµαντικότερο είναι ότι το πρόγραµµα που θα
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διαµορφωθεί θα είναι δεσµευτικό για την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟK στη νέα τετραετία.
- ∆εν έχετε επιφύλαξη στο ενδεχόµενο να
µείνουν όλα αυτά στο επίπεδο θεωρίας και να
µη γίνουν πράξη;
• Όχι φυσικά, αφού ήδη µέσα από τα
εκλεγµένα
νοµαρχιακά
συµβούλια
καταρτίσαµε το Πενταετές Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα. Κι έπειτα η ενεργοποίηση νέων
θεσµών υλοποίησε τη συµµετοχή του λαού
στη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει ήδη µια
εµπειρία.
- Στο δικό σας χώρο, πώς υλοποιήσατε
αυτήν τη συµµετοχή και τι δώσατε
πρακτικά στο κοινωνικό σύνολο;
• Η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου
παραχώρησε ακίνητα αξίας 7 δισεκατοµµυρίων
σε 36 νοµούς και 52 δήµους και κοινότητες της
χώρας, σε 12 υπουργεία, σε 11 ιδρύµατα κλπ.
Αυτοί οι χώροι που ήταν αναξιοποίητοι και
συχνά κινδύνευαν µε καταπάτηση µετατρέπονται σε Κέντρα Υγείας - ήδη κατασκευάζονται
δεκάδες σε 18 νοµούς - σε βρεφονηπιακούς
σταθµούς, νοσοκοµεία, χώρους πρασίνου,
πολιτιστικά κέντρα κ.ά. Όλα αυτά αποτελούν
ένα είδος κοινωνικού µισθού. Πέρα από το ότι
αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής, ιδίως στην
περιφέρεια, τη διαχείρισή τους έχουν βασικά οι
δήµοι και οι κοινότητες, δηλαδή ο ίδιος ο
λαός. Ήδη έχουµε καταγράψει και υπολογίσει
εκτάσεις του ∆ηµοσίου σαράντα ενός
εκατοµµυρίου στρεµµάτων, περίπου 240.000.
ακίνητα που θα αξιοποιηθούν.
- Ποιοι µπορούν να εκµεταλλεύονται τη
δηµόσια γη;
• Να που µου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι
δεν µένουµε στη θεωρία, αλλά περνάµε στην
πράξη. Στο «Συµβόλαιο µε το Λαό» το είχαµε
εξαγγείλει και τώρα το υλοποιούµε ότι η
δηµόσια γη παραχωρείται κατ' απόλυτη
προτεραιότητα στους δήµους στις κοινότητες,
στους αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς
και σε φορείς του ∆ηµοσίου, χωρίς να
αποκλείουµε και τους ιδιώτες.
- ∆ηµόσια γη στους ιδιώτες;
• Ναι, εφόσον τεκµηριωµένα αποδείξουν ότι
θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα
αξιοποιήσουν ένα κοµµάτι δηµόσιας γης
ξαναζωντανεύοντας την περιφέρεια, όταν
φυσικά για το ίδιο κοµµάτι δεν εκδήλωσαν
ενδιαφέρον οι δήµοι και οι κοινότητες ή ένας
συνεταιρισµός αγροτοβιοµηχανικός. Μπορεί

να δοθεί λοιπόν σε ιδιώτη ή σε συνεργατική
ιδιωτών. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζεται από
την 134/84 απόφαση της ΚΕ∆. Μην ξεχνάτε,
ότι µέχρι τώρα υπήρχαν 400 νόµοι και 1000
αποφάσεις γνωµοδοτικών συµβουλίων για τη
διαχείριση της δηµόσιας γης και τη δήθεν
προστασία της. Η δηµόσια γη δινόταν σε
«ηµέτερους» όχι µε ανοιχτές αντικειµενικές
διαδικασίες, συχνά χωρίς διαγωνισµούς και
δηµοπρασίες. Από την άλλη, το πλέγµα των
νόµων και αποφάσεων υπέθαλπε ουσιαστικά
τους καταπατητές, που µε τα γνωστά τεχνάσµατα, ψευδείς βεβαιώσεις, ψευδοµάρτυρες,
καταπατούσαν ανενόχλητοι την εθνική µας
περιουσία.
- Ναι, αλλά έχετε πλήρη καταγραφή της
δηµόσιας γης και πώς αφού δεν έχουµε
Εθνικό Κτηµατολόγιο;
• Οι καταπατήσεις ήταν αποτέλεσµα της
έλλειψης του Εθνικού Κτηµατολόγιου. Εµείς
έχουµε για πρώτη φορά ενιαίο πρόγραµµα για
ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και ήδη
εξαγγέλθηκε από τον υπουργό Χωροταξίας η
δέσµευση ότι θα το φέρει στη Βουλή στην
τρέχουσα περίοδό της. Πρώτο µας µέληµα
ήταν να σταµατήσουµε τον κατήφορο της
πολεοδοµικής υποβάθµισης, πήραµε άµεσα
µέτρα για την προστασία της δηµόσιας γης και
προχωράµε γοργά στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Και βέβαια δεν έχουµε ακόµα αξιόπιστη
καταγραφή της δηµόσιας γης; Καταγράφουµε
όµως συνεχώς. Και καταφέραµε, καταργώντας
τα υπουργεία - δοβλέτια της ∆εξιάς, να
συνεργαζόµαστε µε τα υπουργεία - ιδιοκτήτες
γης, συντονίζοντας ενιαία το πρόγραµµά µας.
∆εν θα καταπατούν πια οι επιτήδειοι τη γη,
αλλά θα αξιοποιείται αυτή µέσα από τους
εκλεγµένους φορείς του λαού. Ακριβώς αυτό
πετύχαµε µε τα Νοµαρχιακά Συµβούλια όπου
εκφράζονται όλοι οι πολίτες του νοµού. Κατά
φορέα µαζικά. Αξιοποιούµε τους θεσµούς σε
έναν ιστό που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.
Εµείς κάνουµε και επιθετική πολιτική.
.::. Που σηµαίνει;
- Για παράδειγµα. Εντοπίσαµε 32 ακίνητα στο
∆ήµο Αθηναίων. Προτείναµε την αξιοποίησή
τους στο ∆ήµο. Οι προτάσεις µας
συζητήθηκαν στα διαµερίσµατα από τα κατά
τόπους εκλεγµένα συµβούλια κι είχαµε

οµοφωνία στις 17 περιπτώσεις, ενώ συζητάµε
και τις άλλε προτάσεις. Ο ίδιος ο λαός
αποφασίζει στην ίδια του τη γειτονιά.
Παράλληλα, όπου υπάρχουν διατηρητέα
κτίρια, τα ανταλλάσσουµε µε τον ιδιοκτήτη µε
ακίνητό µας κι έπειτα το παραδίδουµε στους
δήµους για αξιοποίηση σε όφελος των
δηµοτών. Και στην περιφέρεια προχωράµε.
Μην ξεχνάτε ότι η εγκατάσταση µηχανικών,
για παράδειγµα, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια
κατά 17 - 34% στην επαρχία ενώ στην Αθήνα
µόνο κατά 4% .

