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Ευάγγελος	  Λιβιεράτος,	  Υπουργός	  Π.Ε.Κ.Α.	  

Χαιρετισμός	  στην	  Ημερίδα	  της	  Επιστημονικής	  Εταιρείας	  Δικαίου	  Πολεοδομίας	  και	  Χωροταξίας	  
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	  ΚΑΙ	  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	  ΤΟΥ	  ΧΩΡΟΥ:	  ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ	  Ή	  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ;»	  
Τετάρτη	  24	  Οκτωβρίου	  2012	  

	  

Κύριε	  Πρόεδρε	  του	  Συμβουλίου	  της	  Επικρατείας,	  κύριε	  υπουργέ	  Ανάπτυξης,	  αγαπητοί	  συνάδελφοι,	  
κυρίες	  και	  κύριοι,	  

	  

Το	  ερώτημα	  του	  τίτλου	  της	  ημερίδας	  σας	  είναι	  από	  εκείνα	  τα	  τυπικά	  νέα	  ερωτήματα	  που	  θέτει	  η	  
«επικρατούσα	  περιβάλουσα	  πραγματικότητα»	  της	  εποχής	  μας	  όταν	  αντιμετωπίζουμε	  τη	  
χωρικότητα.	  	  

Η	  απάντηση	  εξαρτάται	  από	  το	  νόημα	  που	  δίνουν	  στην	  «επιχειρηματικότητα»	  οι	  κοινωνίες,	  
ανάλογα	  με	  το	  επίπεδο	  της	  βιωματικής	  ένταξής	  τους	  στην	  «επικρατούσα	  περιβάλουσα	  
πραγματικότητα»	  της	  εποχής	  που	  ζουν.	  	  

Επομένως,	  για	  να	  είμαστε	  ασφαλείς	  στις	  απαντήσεις	  μας	  θα	  πρέπει	  να	  αναλύσουμε	  το	  κατά	  πόσο	  
μια	  χώρα	  είναι	  ενταγμένη	  στην	  «επικρατούσα	  περιβάλουσα	  πραγματικότητα»	  της	  εποχής	  που	  
ζει.	  	  

Γι’	  αυτό	  δεν	  θα	  διακινδυνεύσω	  να	  απαντήσω	  στο	  πλαίσιο	  ενός	  σύντομου	  χαιρετισμού.	  	  

Αντίθετα,	  η	  παρέμβασή	  μου,	  είναι	  περισσότερο	  ένας	  προβληματισμός	  και	  δεν	  μπορεί	  παρά	  να	  
επηρεάζεται	  από	  την	  εμπειρία	  μου	  στο	  χωρικό	  πεδίο	  της	  ειδικότητάς	  μου,	  γιαυτό	  συγχωρέστε	  με	  
αν	  ο	  προβληματισμός	  μου	  σας	  φανεί	  «μεροληπτικός»,	  αν	  και	  νομίζω	  ότι	  τελικά	  δεν	  είναι	  τέτοιος.	  

Πρέπει	  όμως	  να	  πω,	  εκ	  των	  προτέρων,	  ότι	  αυτά	  που	  θα	  σας	  πω	  δεν	  θα	  είχαν	  κανένα	  νόημα	  να	  
λέγονται	  σήμερα	  σε	  οποιαδήποτε	  άλλη	  ευρωπαϊκή	  χώρα	  σε	  θεματικά	  αντίστοιχη	  ημερίδα.	  

Κι	  αυτό	  είναι	  που	  με	  ανησυχεί	  ιδιαίτερα.	  Να	  αναγκάζομαι	  να	  σας	  λέω	  πράγματα	  εδώ,	  στην	  Ελλάδα	  
των	  αρχών	  του	  21ου	  αιώνα,	  σχετικά	  με	  τις	  συζητήσεις	  και	  τις	  αναζητήσεις	  στα	  θέματα	  του	  
σχεδιασμού	  και	  της	  διαχείρισης	  του	  χώρου,	  που	  είναι	  τόσο	  επίκαιρα	  και	  συσχετίζονται	  με	  τις	  
αναπτυξιακές	  προσπάθειες	  της	  χώρας	  στη	  δύσκολη	  θέση	  που	  βρίσκεται,	  τα	  οποία	  θέματα	  έχουν	  
προ	  πολλού	  λυθεί	  παντού	  αλλού.	  

Συζητάτε	  λοιπόν	  σήμερα	  για	  τον	  σχεδιασμό	  του	  χώρου	  και	  τη	  θετική	  ή	  την	  αρνητική	  σχέση	  του	  
χωρικού	  σχεδιασμού	  με	  την	  επιχειρηματικότητα	  και	  με	  ένα	  υγιές	  και	  ασφαλές	  για	  το	  περιβάλλον	  
επενδυτικό	  κλίμα	  το	  οποίο	  πρέπει	  να	  αναπτυχθεί,	  γιατί	  το	  έχει	  ανάγκη	  η	  χώρα,	  σε	  περίοδο	  μείζονος	  
κρίσης.	  
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Συζητάτε	  για	  τα	  χωροθετικά	  εμπόδια	  και	  τις	  χωροθετικές	  ρυθμίσεις	  ή	  για	  την	  ανάγκη	  
μεταρρύθμισης	  του	  χωρικού	  σχεδιασμού	  στην	  χώρα	  μας.	  

Συζητάτε	  δηλαδή	  για	  όλα	  εκείνα	  τα	  «επόμενα»,	  θα	  έλεγα,	  στάδια	  θεώρησης	  και	  χειρισμού	  της	  
χωρικότητας,	  σε	  σχέση	  με	  την	  εμπλοκή	  της	  στις	  νομικές,	  κοινωνικές,	  οικονομικές	  και	  εν	  τέλει	  
αναπτυξιακές	  δομές	  της	  χώρας.	  	  

Γιατί	  όμως	  λέω	  ότι	  «έπονται»	  στη	  θεώρηση	  της	  χωρικότητας,	  και	  των	  παρεμβάσεων	  σ΄αυτήν,	  το	  
σχεδιαστικό,	  το	  ρυθμιστικό	  και	  το	  δικαιακό	  της	  μέρος;	  	  

Μήπως	  υπάρχουν	  άλλα	  χωρικά	  σχετιζόμενα	  που	  «προηγούνται»	  ή	  πρέπει	  να	  προηγούνται,	  όπως	  
διδάσκει	  η	  ιστορία	  της	  εξέλιξης	  των	  κρατών,	  τουλάχιστον	  από	  τον	  17ο	  αιώνα	  και	  ύστερα,	  αλλά	  και	  
η	  επιστημονική	  τάξη	  των	  λογικών	  ακολουθιών	  στη	  θεώρηση	  της	  χωρικότητας;	  

Άλλα	  χωρικά	  σχετιζόμενα,	  που	  «προηγούνται»,	  ως	  «προαπαιτούμενα»,	  όπως	  συνέβη	  από	  αιώνες	  
στις	  ευρωπαϊκές	  χώρες,	  και	  που	  αυτά	  δεν	  έχουν	  ποτέ	  προηγηθεί	  στην	  Ελλάδα,	  ώστε	  να	  
διαμορφώσουν	  το	  κατάλληλο	  υπόβαθρο	  και	  την	  απαραίτητη	  κουλτούρα	  στην	  οποία	  θα	  εξελιχθούν	  
με	  ομαλότητα	  και	  ορθοφροσύνη	  ο	  χωρικός	  σχεδιασμός,	  οι	  χωρικές	  ρυθμίσεις	  και	  το	  νομικό	  
τους	  πλαίσιο	  σε	  όλες	  τις	  χωρικές	  κλίμακες	  εφαρμογής	  τους.	  

Θα	  μου	  πείτε	  βέβαια	  ότι,	  την	  επιστημονική	  σας	  εταιρεία	  και	  την	  ημερίδα	  σας	  απασχολούν	  τα	  
ζητήματα,	  που	  εδώ	  σας	  τα	  τοποθετώ	  ως	  τα	  «επόμενα»	  στη	  θεώρηση,	  τον	  λογισμό	  αλλά	  και	  τον	  
αναλογισμό	  της	  χωρικότητας	  και	  πολύ	  σωστά	  θα	  μου	  το	  πείτε	  αυτό,	  αλλά	  είμαι	  σίγουρος	  ότι	  θα	  
έχετε	  την	  περιέργεια	  να	  ακούσετε	  ποια	  είναι	  τα	  «προηγούμενα»	  τα	  οποία	  εντέχνως	  σας	  υποβάλλω,	  
ξεφεύγοντας	  από	  το	  κύριο	  αντικείμενο	  της	  ημερίδας	  σας!	  

Τα	  «προηγούμενα»	  λοιπόν,	  τα	  οποία	  θέλω	  να	  θέσω	  ενώπιόν	  σας	  είναι	  εκείνα	  τα	  αυτονόητα	  που	  
λείπουν	  από	  τη	  χώρα	  μας	  στερώντας	  έτσι	  την	  ολοκληρωμένη	  κουλτούρα	  και	  την	  πλήρη	  αίσθηση	  
περί	  τον	  χώρο	  και	  την	  χωρικότητα,	  που	  λείπουν	  όχι	  μόνο	  από	  τους	  ειδικούς,	  αλλά	  και	  από	  τη	  
δημόσια	  διοίκηση	  που	  τις	  έχει	  ως	  αντικείμενο	  και	  βέβαια	  από	  το	  ευρύ	  κοινό,	  σε	  αντίθεση	  με	  τις	  
άλλες	  ευρωπαϊκές	  χώρες	  που,	  ακόμα	  και	  το	  ευρύ	  κοινό,	  έχει	  αίσθηση	  του	  χώρου	  και	  της	  
χωρικότητας	  ήδη	  από	  τα	  χρόνια	  του	  σχολείου.	  

Αυτό	  το	  έλλειμμα,	  που	  υπαινίσσομαι	  κουράζοντάς	  σας	  τόσην	  ώρα,	  δεν	  είναι	  άλλο	  από	  την	  
κανονιστικά	  ορισμένη	  γεωμετρική	  καθολική	  τεκμηρίση	  του	  χώρου,	  την	  μονοσήμαντα	  
ορισμένη	  οπτική	  της	  απόδοση,	  σε	  πολλαπλότητα	  κλίμακας	  και	  θεματικής,	  τη	  νομική	  της	  

παραμετροποίηση	  και	  εξασφάλιση	  και	  τη	  μαζική	  και	  πάντα	  επικαιροποιημένη	  

διαθεσιμότητά	  της,	  που	  «προηγείται»,	  όπως	  μας	  διδάσκει	  η	  ιστορία	  της	  κρατικής	  οργάνωσης	  
των	  ευρωπαϊκών	  χωρών,	  όλων	  των	  άλλων	  «επόμενων»,	  όπως	  είναι	  ο	  «χωρικός	  σχεδιασμός»,	  οι	  
«χωροθετικές	  ρυμίσεις»	  ή	  τα	  «χωροθετικά	  εμπόδια»	  τα	  οποία	  θα	  συζητήσετε	  στην	  ημερίδα	  σας.	  

Με	  άλλα	  λόγια,	  αναφέρομαι	  στο	  δίπολο	  των	  γεωχωρικών	  υποδομών,	  της	  χαρτογράφησης	  και	  
του	  κτηματολογίου,	  η	  απουσία	  του	  οποίου	  αποτελεί	  το	  τερατώδες	  έλλειμα	  του	  νεοελληνικού	  
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κράτους,	  που	  δεσμεύει,	  ακυρώνει,	  αλλοιώνει,	  καθυστερεί,	  παραμορφώνει	  και	  τελικά	  ναρκοθετεί	  
κάθε	  αναπτυξιακή	  προσπάθεια	  που	  έχει	  την	  αναφορά	  της	  στη	  γη	  και	  το	  περιβάλλον	  της.	  

Ένα	  δίπολο,	  που	  ενώ	  συνελήφθη	  σωστά,	  ως	  τέτοιο,	  εισαγόμενο	  στη	  χώρα	  μας	  από	  τον	  
Καποδίστρια	  και	  τους	  Κωλέττη-‐Μάουρερ	  μέχρι	  τον	  Τρικούπη	  και	  τον	  Αντώνη	  Τρίτση,	  παρέμεινε	  
πάντα	  ανολοκλήρωτο	  και	  προβληματικό	  για	  να	  καταλήξει	  σήμερα	  σε	  μια	  αμήχανη	  και	  
ασθμαίνουσα,	  βραδυπορούσα	  και	  αγχωτική	  πορεία,	  εν	  συγχύσει.	  	  

Η	  πρωτοβουλία	  του	  Τρίτση	  για	  το	  ενιαίο	  κέλυφος	  του	  διπόλου,	  όπως	  είχε	  εκφραστεί	  πριν	  25	  
χρόνια	  με	  τον	  «Οργανισμό	  Κτηματολογίου	  και	  Χαρτογραφήσεων	  Ελλάδος»,	  τον	  ΟΚΧΕ,	  γρήγορα	  
αποπροσανατολίστηκε	  για	  να	  αποσυντεθεί,	  στον	  παραμείνοντα	  ΟΚΧΕ	  και	  στην	  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	  
ΑΕ,	  για	  λόγους	  που	  δεν	  είναι	  του	  παρόντος.	  

Πόσο	  όμως	  είναι	  του	  παρόντος	  και	  επίκαιρη	  η	  παρέμβαση	  του	  Τρίτση;	  Η	  εισαγωγή	  δηλαδή	  του	  
«προαπαιτούμενου»	  δημόσια	  εγγυημένου	  γεωμετρικού	  υποβάθρου	  κάθε	  χωρικού	  σχεδιασμού	  και	  
χωρικής	  ρύθμισης,	  όπως	  θεμελιώθηκε	  και	  εξακολουθεί	  να	  εφαρμόζεται	  από	  τον	  ευρωπαϊκό	  
πολιτισμό	  περί	  την	  χωρικότητα;	  

Το	  πόσο	  διαχρονικά	  επίκαιρη	  είναι,	  το	  γνώριζα	  και	  το	  γνωρίζω	  από	  την	  ακαδημαϊκή	  μου	  ιδιότητα.	  	  

Τώρα	  το	  ζω	  στη	  θέση	  που	  βρίσκομαι,	  σε	  ένα	  υπουργείο	  που	  διαχειρίζεται	  τις	  συνέπειες	  των	  
ελλειμμάτων	  και	  των	  απίθανων,	  για	  τη	  σύγχρονη	  εποχή,	  στρεβλώσεων	  στη	  χαρτογράφηση,	  τις	  
γεωχωρικές	  υποδομές	  και	  στο	  κτηματολόγιο,	  ακόμα	  και	  σε	  επίπεδο	  εννοιών,	  που	  μπερδεύονται	  
μέχρι	  και	  από	  τις	  αδόκιμες	  μεταφράσεις	  στην	  ελληνική.	  Και	  προφανώς,	  τα	  ελλείμματα	  αυτά	  
επηρρεάζουν	  και	  τον	  νομικό	  μας	  ιστό!	  	  

Η	  στενή	  μου	  επαφή	  με	  τα	  χωρικά	  προβλήματα	  εφαρμογών	  της	  τοπικής	  και	  περιφερειακής	  
αυτοδιοίκησης,	  οι	  αναχρονισμοί	  στη	  διαχείρηση	  σημαντικών	  κανονιστικών	  απεικονιστικών	  
θεμάτων,	  όπως	  τα	  δασικά,	  τα	  χωροταξικά,	  τα	  πολεοδομικά,	  τα	  οικιστικά	  και	  τα	  κενά	  στις	  
διοικητικές	  ανάγκες	  γεωεποπτικών	  υποστηρίξεων	  και	  άλλα	  πολλά	  σ’	  αυτή	  τη	  σύντομη	  υπουργική	  
μου	  θητεία,	  μετασχημάτισαν	  τις	  μέχρι	  τώρα	  ακαδημαϊκές	  μου	  απόψεις	  σε	  βεβαιότητες,	  βλέποντας	  
από	  μέσα	  το	  μέγεθος	  του	  προβλήματος,	  να	  ψάχνουμε	  για	  τα	  «επόμενα»,	  χωρίς	  να	  διαθέτουμε	  τα	  
απαραίτητα	  «προηγούμενα»	  στο	  θέμα	  της	  χωρικότητας.	  	  

Αναλαμβάνω	  το	  ρίσκο	  να	  σας	  πω	  εδώ,	  ότι	  όσο	  δεν	  γίνεται	  αντιληπτή	  στη	  χώρα	  η	  ανάγκη	  
οργάνωσης,	  διάχυσης	  και	  εμπέδωσης	  στις	  λειτουργίες	  του	  κράτους	  και	  της	  διοίκησής,	  των	  
γεωχωρικών	  υποδομών,	  της	  χαρτογράφησης	  και	  του	  κτηματολογίου,	  ως	  διφυούς	  ενότητας,	  
δηλαδή	  των	  προαπαιτούμενων	  στη	  σχεδιαστική	  και	  ρυθμιστική	  προσέγγιση	  της	  χωρικότητας,	  
τόσο	  τα	  εμπόδια	  θα	  παραμένουν,	  ίσως	  αναμορφούμενα,	  μεταμορφούμενα	  ή	  μετασχηματιζόμενα,	  
αλλά	  πάντα	  εκεί,	  και	  τόσο	  η	  απαραίτητη	  σήμερα	  για	  τη	  χώρα	  γεωεποπτεία	  δεν	  θα	  συμβάλλει	  
στην	  άρση	  των	  χωροθετικών	  εμποδίων,	  προς	  όφελος	  του	  δημόσιου	  συμφέροντος,	  στο	  πλαίσιο	  του	  
οποίου	  αναπτύσσεται	  και	  το	  ιδιωτικό.	  
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Αναγνωρίζω	  ότι	  εσείς	  θεραπεύετε	  και	  προωθείτε	  όπως	  πρέπει	  τα	  «επόμενα»	  των	  χωρικών	  
ζητημάτων	  και	  δεν	  είστε	  καθόλου	  υπεύθυνοι	  για	  τα	  ελλειμματικά	  «προηγούμενα».	  Γι’	  αυτό	  
άλλωστε	  με	  πολύ	  μεγάλη	  προσοχή	  θα	  παρακολουθήσω	  την	  ημερίδα	  σας,	  η	  οποία	  είμαι	  βέβαιος	  ότι	  
θα	  είναι	  υψηλού	  επιπέδου.	  

Θα	  σας	  παρακαλούσα	  όμως,	  να	  βοηθήσετε	  με	  την	  πείρα,	  το	  κύρος	  σας	  και	  το	  απόθεμα	  της	  
εμπειρίας	  που	  διαθέτετε,	  την	  όποια	  προσπάθεια	  γίνει	  να	  λυθεί	  τώρα	  και	  όπως	  πρέπει	  στη	  χώρα	  
μας	  το	  μέγα	  πρόβλημα	  των	  χαρτογραφήσεων	  και	  του	  κτηματολογίου.	  

Για	  μένα	  η	  μεγαλύτερη	  ίσως	  ικανοποίηση	  των	  λίγων	  μηνών	  της	  υπουργικής	  μου	  θητείας	  ήταν	  η	  
αντίδραση	  ευρω-‐επιτρόπου	  (από	  χώρα	  της	  Μεσευρώπης,	  στην	  οποία,	  όπως	  και	  αλλού,	  διδάσκεται	  
στους	  πολίτες	  από	  το	  Δημοτικό	  η	  χωρική	  απεικονιστική,	  και	  όπου	  η	  χαρτογράφηση	  και	  το	  
κτηματολόγιο	  είναι	  η	  εκ	  των	  ουκ	  άνευ	  χωρική	  βάση	  της	  ανάπτυξης)	  όταν,	  ο	  ευρω-‐επίτροπος	  αυτός,	  
βλέποντας	  έναν	  χάρτη	  με	  τα	  σκουπίδια	  της	  Ελλάδας,	  σκοπίμως	  κατασκευασμένο	  για	  το	  τραπέζι	  
των	  επίπονων	  ελεγκτικών	  διαπραγματεύσεων,	  σχολίασε	  χαμηλοφώνως	  και	  υπομειδιών:	  «βλέπω	  
κάποιες	  μικρές	  αλλαγές	  εδώ...»	  	  	  	  


