
Από το κακό στο χειρότερο! 
΄΄Αν είχε ξεκινήσει το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν θα υπήρχε σήµερα το σκάνδαλο 

Βατοπεδίου΄΄ 

   του ∆ρ. Ιωάννη Κακαρά, Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας 

Από το κακό στο χειρότερο και επιστροφή στο κακό. 
Από το 2004 βιώνουµε τη συνέχιση µιας αρνητικής πορείας ως κράτος και ως κοινωνία. 
Γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσει ο τόπος µπροστά. Είναι 
κοινή διαπίστωση ότι κυριαρχούν η ακυβερνησία, η αναξιοκρατία, η διαφθορά και η 
ιδιοτέλεια. Οι κρατούντες αντί να οργανώσουν το κράτος και να το εκσυγχρονίσουν, το 
απαξιώνουν συνεχώς και το διαλύουν για να δικαιολογήσουν την πολιτική ξεπουλήµατος των 
πάντων στον ιδιωτικό τοµέα της ελεύθερης και ασύδοτης αγοράς του κέρδους, της 
υποαπασχόλησης, της κατάργησης του 8ώρου, της πολιτικής των off-shore και real estate 
εταιρειών, της υπερεκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και της καταστροφής του 
περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα χαρ/κά της παγκοσµιοποιηµένης ελεύθερης αγοράς του 
συστήµατος του καπιταλισµού τα βιώνει σχεδόν όλος ο πλανήτης µε την οικονοµική κρίση 
που προκαλεί κατάρρευση της οικονοµίας ολόκληρων κρατών και εταιρειών, συµφορές και 
δυστυχία σε εκατοντάδες εκατοµµύρια πολιτών, οι οποίοι είτε µένουν άνεργοι, είτε 
εργάζονται µε ηµεροµίσθιο 1-2 δολάρια επί 12 ώρες τη µέρα. Και ενώ όλα αυτά συµβαίνουν, 
εµείς στην Ελλάδα παρουσιάζουµε ως επίτευγµα και ως εργαλείο αντιµετώπισης της κρίσης 
το ξεπούληµα των πάντων αλλά και την ενίσχυση των τραπεζών µε 28 δισεκατοµµύρια ευρώ, 
ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 46% των ετήσιων δαπανών του κράτους και το οποίο θα 
δανεισθούµε µε απεχθείς όρους για να το αποχτήσουµε. Έτσι το χρέος φθάνει τα 260 δισ. 
ευρώ στο τέλος του 2008 ενώ θα δανεισθούµε και άλλα 45 δισ. ευρώ για το 2009.  ∆εν είναι 
τυχαία η παρακµή και απαξίωση των κρατικών υπηρεσιών και  οργανισµών, είναι επί χρόνια 
τώρα µεθοδευµένη και στοχεύει άµεσα: α) στο να βολεύουν τους ηµετέρους που τους 
στηρίξουν στις επόµενες εκλογές,  β) στο να διορίζουν διοικήσεις «όργανα» που υλοποιούν 
τους στόχους τους και τις κοµπίνες τους. Έµµεσα στοχεύει στο να πιστέψει ο κόσµος ότι το 
κράτος δεν µπορεί να έχει Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις (ΟΣΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
Ολυµπιακή, Λιµάνια), ούτε καν υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκοµεία  και συνεταιρισµούς και 
ένας καλός τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι να κάνουν ότι µπορούν για να αποτύχουν οι 
φορείς αυτοί και να φανούν στα µάτια του κόσµου ως ανίκανοι, και συνεπώς πρέπει να 
παραχωρηθούν σε ιδιώτες. Σε αυτή την παγίδα πέφτουµε πολλοί από εµάς και πιστεύουµε ότι 
όντως φταίει το γεγονός ότι οι φορείς αυτοί αποτυγχάνουν γιατί είναι δηµόσιοι. ∆εν πάει το 
µυαλό µας ότι η αποτυχηµένη πορεία των φορέων του δηµοσίου είναι µεθοδευµένη και ότι 
φταίνε τα κόµµατα εξουσίας, τα οποία ποτέ δεν έβαλαν στόχο να οργανώσουν το δηµόσιο 
τοµέα, να εφαρµόσουν αξιοκρατία, και να αποδώσουν ευθύνες εκεί όπου προκύπτουν. Τα 
κόµµατα εξουσίας είναι εκείνα που χρηµατοδοτούνται και στηρίζονται από την ολιγαρχία και 
πλουτοκρατία µε εντολή την εφαρµογή της συγκεκριµένης πολιτικής. Άρα την κύρια ευθύνη 
την έχουµε εµείς οι πολίτες ψηφοφόροι που δεν επιβάλλουµε αλλαγή πολιτικής, γιατί όχι 
αλλαγή του συστήµατος, που δεν τιµωρούµε στις εκλογές τα κόµµατα εξουσίας που 
ευθύνονται για το κατάντηµα του τόπου.  

Το ΠΑΣΟΚ µε τα ίδια πρόσωπα, µε τα οποία απαξίωσε και διέλυσε το δηµόσιο τοµέα και επί 
των ηµερών του δηµιούργησε τεράστιο χρέος (170 δισ. ευρώ στο τέλος του 2003) και 
επέβαλλε την αναξιοκρατία, τη διάβρωση και τη συναλλαγή, έρχεται πάλι και υπόσχεται 
καλύτερες ηµέρες και ζητάει την ψήφο µας. Ήταν κυβέρνηση για 20 χρόνια περίπου, περίοδο 
κατά την οποία εισέρρεε πακτωλός δισ. ευρώ, χρηµατοδότηση που δεν αξιοποιήθηκε για την 
ανάπτυξη του τόπου, όπως πέτυχαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Πορτογαλία, 
Φινλανδία), οι οποίες επένδυσαν στην τεχνολογία, την παιδεία, τα µεγάλα δηµόσια έργα. 

Βιώνουµε όλοι µας µε αποτροπιασµό µια σειρά πρωτόγνωρων σκανδάλων και ηθικού 
ξεπεσµού της κοινωνίας. Σε συνέχεια των σκανδάλων επί ΠΑΣΟΚ (ΕΡΓΟΣΕ, χρηµατιστήριο 



– ∆ΕΚΑ Α.Ε., Εθνικό κτηµατολόγιο, υποκλοπές, Ζιµενς, εξοπλισµός εθνικής άµυνας, 
παραχωρήσεις δηµοσίων εκτάσεων, Πόρτο Καράς…), έρχονται τα σκάνδαλα επί Ν∆ 
(συνέχεια Ζιµενς, σκάνδαλο καρτέλ γάλακτος (κουµπάρων), παραιτήσεις Υπουργών για 
παράνοµες άδειες και άλλες πράξεις, δοµηµένα οµόλογα…).  

Σε αυτά προστίθενται και τα συνεχή σκάνδαλα της Εκκλησίας, πολλά από τα οποία είναι 
αποτέλεσµα συνεργασίας και διαπλοκής  µε τους κρατούντες (σειρά σκανδάλων  µονής 
βατοπεδίου, σκάνδαλο Μονής Τοπλού στην Κρήτη, Παντελεήµονας Αττικής, Γιοσάκης-
Θεόκλητος-Κολοσούσας, σκάνδαλο αλληλεγγύης, περιουσία Χριστόδουλου, σκάνδαλο 
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, σειρά διεκδικήσεων,  παράνοµων παραχωρήσεων οικοπέδων και 
τεράστιων δασικών εκτάσεων).  

Στη συζήτηση για το τεράστιο σκάνδαλο Βατοπεδίου που διεξάγεται στην εξεταστική  
επιτροπή της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ µε θέρµη και φανατισµό καταγγέλλει το  σκάνδαλο 
παραχώρησης τίτλου ιδιοκτησίας λίµνης Βισθωνίδας και ανταλλαγής 260 οικοπέδων – 
κτιρίων – δασικών εκτάσεων  µε τη λίµνη. Το σκάνδαλο όµως σχεδιάσθηκε και η υλοποίησή 
του άρχισε το 1998, η δε αναγνώριση της ιδιοκτησίας της Μονής επί της λίµνης έγινε επί 
ΠΑΣΟΚ. Για µας λοιπόν τους πολίτες ψηφοφόρους, αυτό σηµαίνει ότι και το ΠΑΣΟΚ να 
ήταν στην εξουσία θα συνέχιζε την υλοποίηση του δαιµονικού σχεδίου. Ο κόσµος δεν πρέπει 
να παρασύρεται από τα κροκοδείλια δάκρυα που χύνονται για τη ζηµιά που υπέστη το 
σύνολο και για ένα άλλο λόγο. Το µεγάλο σκάνδαλο του Εθνικού κτηµατολογίου, για το 
οποίο γίναµε και ρεζίλη στην ΕΕ (µας επιβλήθηκε και πρόστιµο) έγινε επί των ηµερών του 
ΠΑΣΟΚ και απέτρεψε τη µοναδική δυνατότητα να συνταχθούν και να κυρωθούν οι δασικοί 
χάρτες και το Εθνικό κτηµατολόγιο. Εάν το εθνικό κτηµατολόγιο είχε ξεκινήσει να 
υλοποιείται  θα απέτρεπε τον Εφραίµ του Βατοπεδίου, τη Μονή Τοπλού – ίδρυµα Παναγία η 
ακρωτηριανή στην Κρήτη (σκάνδαλο 30.000 στρεµµάτων και παραχώρηση εκµετάλλευσης 
σε αγγλική εταιρία για 80 χρόνια) και πολλούς άλλους να διαπράξουν σκάνδαλα και να 
αποκτήσουν παράνοµους τίτλους. Ας µας απαντήσουν όµως τα κόµµατα εξουσίας γιατί επί 
50 χρόνια τώρα δεν συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν δασικοί χάρτες και εθνικό 
κτηµατολόγιο, ώστε να διασφαλισθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας των δασών και δασικών 
εκτάσεων, η µόνη περιουσία που ανήκει στο σύνολο και να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασµός 
και ανάπτυξη; Μήπως για να µπορούν να διαπράττουν παράνοµες παραχωρήσεις, να 
εκδίδουν  παράνοµους τίτλους, να επιτρέπουν τις καταλήψεις δηµόσιων δασικών εκτάσεων, 
τις αλλαγές των δασών σε οικόπεδα µετά από πυρκαγιές; Η αξία των δηµόσιων δασικών 
παραλιακών εκτάσεων είναι τεράστια, όταν η αξία ενός στρέµµατος στην Αττική φθάνει τις 
500.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Με αυτή την πολιτική περιµένουµε να υπάρξει ανάπτυξη στον 
τόπο µας;     

Για όλα τα παραπάνω δεν επιβλήθηκαν ποινές. Όσοι παραπέµφθηκαν στη δικαιοσύνη, για τα 
µάτια του κόσµου, απαλλάχθηκαν µε βούλευµα.  Με µια δικαιοσύνη που καθοδηγείται από 
τους κρατούντες πώς να υπάρχει κάθαρση;  

∆υστυχώς οι πολιτικοί µας αποδεικνύονται όµηροι της ολιγαρχίας του πλούτου, των 
µονοπωλίων, των καρτέλ και των ΜΜΕ. Ας µη ξεχνάµε ότι και η ανάδειξη του σκανδάλου 
Βατοπεδίου έγινε γιατί το αποφάσισαν τα ΜΜΕ. Η τελευταία επιδροµή παραχώρησης στα 
µονοπώλια αφορά ότι έχει αποµείνει, δηλ. τα κρατικά νοσοκοµεία και τα κρατικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στο χέρι µας είναι να αποτρέψουµε τη συνέχιση του κατήφορου και 
να επιβάλλουµε µε τη ψήφο µας  ριζική αλλαγή πολιτικής που να υπηρετεί την ανάπτυξη, την 
παιδεία και τα χαµηλά λαϊκά στρώµατα.   


